
Reviravolta no Governo Russo

P.)

a minha culpa e responsabi
lidade pela situação não sa

tisfatória da agricultura, de
vido a que em anos anterio
res me ter sido confiada a ta
refa de controlar e guiar o'

trabalho dos órgãos agrícolas
centrais e a das organizações
administrativas e locais do
partido na esfera da agri
cultura. O Partido Comunis
ta, por íriíclatíva e sob a di
reção do Comitê central do
Partido Comunista da União

Soviética, já preparou e está
efetuando uma série de me

didas em grande escala para

superar o atraso €la agricul
tura. Entre estas importantes
medidas se conta, sem dúví

ela, a rerorrna da tributação
agrícola, com respeito à qual
considero oportuno dizer que
foi efetuada por iniciativa e

de acôrdo com as propostas
do Comitê central do partido

\ comunista da União Soviéti
ca. Agora é evidente o papel
importante que tal .retorma

PORTO ALEGRE, 9 (V. AJ desempenhou na tarefa de
o Govêrno, por todos os mo-

- De acôrdo com informa- N. R. _ O Prefeito ele Pôr-
fomento agrícola. Como se

dos, procura aniquilar o Pre-
RIO, 9 (V. A.) - Ir partir r

rior a 3%, nem superior a ções colhidas pela repor:" to Alegre, sr. Manoel Sar- feito. Mire-se o Governo _

sabe, por iniciativa e sob a

ele ontem, acham-se estabe- 5% da receita cambial pro- tagem o governador do Esta- manha Vargas, filho do sau- não o Governador _ nesse
orientação do Comitê central

lecidas as normas para dotar veniente das exportações, a do deverá enviar, ainda na doso Presidente Vargas é ad- exemplo 'gancho. Se não pu-
do partido comunista da Uni

de dólares a Petrobrás,' cujo' partir de 1.0 de janeiro de semana corrente, uma men- versárío íntransígenjà do Go- der fazê-lo, receba, pelos me-
ão Soviética, preparou-se a

cumprimento permitirá à 1955.
.

sagem pedindo à Assernbléía vernador do Estado. Mas lá nos, o título de inimigo nO 1
gora um programa para su

empresa estatal a expansão 2 - Para este fim, cada Legislativa a necessáría au-
-

f
,.' peral' o atraso da agricultu-

v nao azem como aqui, onde da Capital.
de suas atividades ao nível vez que fôr feito o empenho tortzacão, para que o Esta- ra e para o seu mais rápido de serviços. Bulganin nasceu

desejado. Esse esquema foi cambial da quota distribuida do dê o seu aval à compra- L d T
.desenvclvímento. Este pro- em 1895, em Nizhni Novgorod

aprovado em reunião do Con- pelo Conselho Nacional do de 60 ônibus destinados ao eiras o esouro no grama se estadeía
'

sobre a - agora Gorki - às mar-

selho da Superintf1l1,dencla �roleo para as. importa- transporte coletivo em Pôr- única base correta: o maior gens do Volga. No seu tempo

da MQeda e do credite, rea- cões ele oleo cru, a partir de to Alegre, na conformidade montante de :; milhões desenvolvimento da indústria a cí ade natal era centro co-

lísada quinta-feira última, 1.0 ele janeiro de' 1955, a Car- do parecer elaborado ,I�elo RIO, 9 (V. A.) _ O minis- que deverão ser colocadas no pesada por todos os meios
_

e merctal para toda a Russia.

com a presença do coronel teÍl�a de Cambio creditará à Gabinete de Orçamento e tI'O da Fazenda, sr. Eugenio Banco .do Brasil, a juros de apenas a sua realização cria- Sua feira anual. ficou famosa

Artur Levi. Petrobrás, num registro es- Finanças da Secretaria da Gudin, autorizou hoje a seis porcento, num montante rá as -condícôes necessarras em todo o p'lUndo. Seria na-

A decisão tornada é uma peeíal, a diferença entre o Fazenda. emissão de letras do Tesauro de três bilhões de cruzeiros, para um verdadeiro aumento tural, que Bulganin se dedi-

vitoria da campanha :gel�.t� valor da gasolina e outros de produção de todos os �r- casse ao.críinércío e para isto

tatuto nacionalista do petl:O� 'Produtos refinados que se- H "•••••••••••• ' tígos essenciais do consumo es sse. Entretanto, en-

leo. Assegura os dólares de riam importados, se não hou- popular. E' de se esperar, regou-se a atividades revo-

que precisa a' robrás, re- vesse refinação nacional, e o Cor,rondo O mondo' nm ml·s8õo. lloel-al o histerismo da .burguesia lucíonarías, antes da revolu-

movendo o oUf!iuculo tunda- valor da importação de- oleo ti V U . espalhe' invenções caluniosas cão, Pouco depois da revolu-

mental que a i��� ca- cru. No caso de reflnarías a- com relação à minha atual çâo, o regime comunista re-

:���:;�i�:ranti�e;ia��ed: sdb:or:�ed�e�I�I.�vSait(alcO�s�1pQOollv.e�el,l;rSac�pO:It.O�_! Helen Keller, cega-surda-mudJa, de m8'las� t:��:���:�o ed�O���g� �:e�r:= �:: �o���:�ds�c�:��i���m�:
pcupança ele dotares efetua - � ,_

sidente do Conselho de mi- aterrorizar seus inimigos. E

�: :�i��::�n�� (�����ri:;�Pt� h�ielOS�o mesmoregistro se-'], grontas-,pàra;mai·s um� ..grande vjag�. jr�:t:o� 1;:�0�!��i�:i(��,m���:� �����uninafOi f�;:O(��S :�����
I
elas refinarias particulares '.- do ,creditadas e debita.das Helen Keller, a célebre C('- "meros pf1.íS('S-,d't;; t(XU1�{)..xnt1n- Jap'ão. A fínahdade da, via-

mos ouvidos moucos a tats ros comunistas a -trabalhar

tá b t d d t I
mentir as e call nt O" t nesta' arma dos- bolchevistas.

és a a er o o campo para o to as as �spesas e recei as ga-surda-muda que pôs a elo, inclusive o sr. Ol'lando genr será o estudo da melho-
. " < 1 as. s ln e-

aparelhamento e inteiro run- da Frota Nacional de Petro- ausência dêsses seus três sen- M. Fontes, do Brasil. ria de condições de vida das
'r-êsses da P;itl'ia, do ,'Povo, do Teve diversas funções secl'e

cionamento da Petrobrás, .

leiros, bem como mediante tid�s a sérviço dos sêres ex- De malas prontas phra, populações flageladas pela
Partido Comunistl;l. estão, pa- tas, trabalhanôu na TClleka

A SUMOC divulgou a se- comprovação a ser feita pe- cepciónais de todo o mundo, inais uma viagem em tôrno cegueira.
ra nós, acima çe tudo. Ma·· durante 4 anos. Em 1922,

guinte nota: la Petrobrás" a economia através de um inaudito es.. elo mundo, Helen Keller ví- A MISSAO DE H. KELLER
nifestando o meu pedidO de trabalhava na organização

"Atendendo às recomen- cambIal resultante da fabri- fôrço de vontaele, será home- sitará respectivamente a In- Helen Keller procurará
retirar-me do cargo de p1'e- encarregada do planejamen-

dações do exmo. sr. presiden- cação no ,país, com ,base no nageada n opl'óximo dia Lo glaterra, onde sel'á recebida também em sua missão estu-
sidente do Conselho de mi- to e fomGnto economico ela

te da Republica, reuniu-se à l refino, dos produtos que de de fevereiro no Waldorf

AS-,
pela Câmara dos Comul').s, a dar as possibilidades de re-

nistros, desejo garantir ao Russia _:_, o Supremo Conse

Conselho da Superintenden- outro modo teriam de ser im- toria Hotel, de Nova Iorque, Itália, o Egito, o Paquistão, cuperação econôr<.üca e social Supremo Soviete da União lho de Economia e ao mes·

.

da Moeda e do Credito portados das Repúblicas Socialistas mo tempo continuava em
Cla ,�

. por representantes de inú- Bmma, Filipinas. China e dos cegos, quanto ao incre- C!
'"

,

no dia 3 do corrente, com a 4. - A Petrobrás utilizará t d f'l' d
""ovIetlCas que, na nov.t es- sua educação técnica. Depois

men o a pro � aXIa as en- 'd t
.

presença do coronel Artur as moedas conversiveis e in- .
. '" fera que se me confIe, sob a e 'er' servldo como técnico

I 1 d 1
fermldacles oculares qUt- con- .

t'
-

d 'tA t lI' B'" 't
Levi, presidente da Petro- conversíveis na medida dos ho c e 1954, aprova a pe o. 7. - Os saldos das cont.as

d
'.

Ol'wn acao o coml e cen ra em engen larra, ....ganll1 e-

bras, deliberando o seguinte: respectivos saldos. A Cartei- exmo. Sr. presidente da Re-l não utilizados -em cada se-
uzem a cegueIra.

. I do Par'Údo Comunista ela ve diversos postos de relevo,

1. - A Carteira de Cam- ra de Cambio, na medida do pública em 16 de agosto de mestre serão transfeliidos pa- Participarão do almôço a União Soviética, monolitico na Administração soviética.

bío do Banco do Brasil colo- possivel, transferirá saldos de 1954, e publicada no "Diário
I
ra o semestre seguinte. Helen Keller em Nova Iorque I

em sua unidade e solidarie- Até que a sua fase militar,

cará à disposição da Petro- uma para outra moeda, a fim Oficia!" de 18 do mesmo mês. 3. - Dentro das disponibi- altas personalidades do

mun-I
dade, cumprirei consciente- começa em 1941, quando as-

brás, em moedas estrangeiras de atender às necessidades
.

lldac1es criadas na forma dos do politico e social dos Esta- mente as minha� obrigações sumiu o comando do mais

conversiveis e inconversiveis, da Petrobrás. 6. - Quando se tratar de itens 2, a 3, a Carteira de dos Unidos. . e as funções que me forem importante grupo de Exército

80% das ,economias realiza- 5. - As importaçõ.es ele peças imprescindiveis-ao fun- 'Cambio abrlrá à Petrobrás Serão oradores oficÍ;'lis os confiadas. (a.) --,. Presidente Soviético. O seu título era o

das nas referidas moedas e equipamentos,.materias pri- cionamento do equipamento um credito de 200 mil dola- embaixadores G. L. Menta, do Conselho de ministros da de "membro do Conselho mi

resultantes da produção na- mas, peças destinadas à pro- já aplicadO nas atividades da res em Nova Iorque, para a- da India, Syod Amjad, do União das Repúblicas Socia- litar da frente de guerra".

cional de oleo cru e da ope- dução, industrialização, ex- Petrobrás, a CACEX,'medi- tender as despesas urgentes, PaqUistão, James Barl'ing- listas Soviéticas, Malenkov"., Em 1944 foi chamado a Mos

ração das refina'rias nacio- plol'ação e transporte do pe- ante lista do respectivo ma- restabelecendo aquele limite ton, de Bur'ma, ,Felixberto MOSCOU, 9 (U.'P.) - O cou para se' tornar membro

nais, inclusive as de proprie- troleo, ficam isentas das res- terial, autorizará o embar- à medida que forem

comprO-I
Serrano, das Filipinas, Sadho marechal Nikotai Bulganin, o do Comitê de Defesa do Es

dade privada. Essa verba de trições de que trata a Reso-l que, por telegrama,' no prazo vadas as suas utilizações em Iguchi, do Japão e a senhora novo primeiro ministro so- tado e finalmente ao tempo

cambio não pOderá ser infe- lução da SUMOC de 6 de ju- de dois dias uteis.
-

serviços ou irhportações'< Franklin Delano Roosevelt. viético é o homem a quem de Stalin, foi designado vice-

................,.",._. "JM�J'A wllA ..,. iIa � �....,.. 1, WJ.IllJi1v1i'.·5·�mJMa' _ ...,...,. ·�..
• _,. 5F�.fiij ��.__·.w.,._. _,.."'-..�,. ,..:J� , ministro da Defesa, passando

Lendo, ontem, o primeiro ar_tigo da série com que I
sencadeava a mais odiosa e :feroz campanha de ªniquila- depois de sua morte até che-

A Gazeta, jornal sem ligações partidárias, se- atira em dele- .w _ _& _ D""' _ � �

: mento contra os pessedistas. fiar o Ministério de Defesa

sa do sr. Governador, veio-me à lembrança recente cita- .

��
� Este jornal, à oportunidade, sob o título Palavras .ele' 'a� .agora quando, é elevado

ção de Tobias Bal'l'et�: - "Fl'inéa, não me:fales de amôr!

apena's coere"De' I·a :: paz é atos de guerra, divulgou cêrca-de 1.500 atos de tle- ao primeiro ministério.

Acusam-me a virulência da linguag'em. �ego. Habi-, � missão e transferência de pessedistas.

tuei-me, nas lutas partidá�ias, � rev�da� a linguag.em de-
.� "

.

� , Inte�essante, .

dentro do assunto, revelar a histól'ia da

satada e corrosiva dos pudiCOS sltuaclOllísta;; de hOJe. Eles, " RUBENS DE ARRUDA RAMOS :. Secretaria ofereCida ao P. S. D., como prova dll emllenho CONDECORADO PE-
entre outras veemências, usavam até a (Ie retirar do cabe- � 3 de paz do Governa(lor.

LA ARGENTINA O
çalho do jornal o nome do responsável, para se despeja- ,. �.. Em 19116, eleito governador, o sr. Aderbal Ramos da

.

rem à vontade. Sempre que aludo ao sr. Irineu Bornhau- Silva, apesar de contar com maioria parlamentar, prollti- ALMIRANTE LYNDE
sen, como governador, dou-lhe o tratámento de, Execelên- consentãnea ao despautério que o sr. Irineu Bornbau�ep.. ficou-se a um acôrdo com a U. D. N. i\ proposta foi, em M CORMICK
cia. Para' os sensitivos de agora, quando na oposição, o perpetmu no seu discurso de 31 de janeiro, ao afirmar que resumo, esta: Nos municípios em que a U. D. N. fôra vito-

D. C

governador -era o Deba e o Vice-Presidente �a República, governaria com a Assembléia, sem a Assembléia, ou ape.., l'iosa, para evitar atritos do poder estadual com o munici- WASHINGTON, 9 (U.

o Amarelo: Não faz muito, n�s próprias colunas da Gazeta" sal' da Assembléia. pai, as. autoridades seriam nomeadas de comum acôNto. A
- A Argenitna concedeu a

, Ordem do Mérito Naval ao

o dr. Paulo K;onder Ilornhausen, filho do sr. Irineu Bor- Esse disparrLte, na boca de um chefe de Estadil, que
U. D. N., que não dispunha de força no Legislativo, i'ecu-

nhausen e deputado eleito, classificava o eminente catari. jurou selenemente ClUllprir e: fazer cumprir a Constituição, sou êsse entendimento.

nense Nerêu Ramos como' rebutalho fantasiado de gente ,é leviandade gritante e inacreditável. Foi a êsse exibiocio- Em 1950, elêito o sr. Irineu Bornhausen, mas sem con

de bem. llismo de duce caricato que dirigí meu comentário, áspero" tar com maioria na Assembléia, o acôr({o volltou à baila. Ao

Diante disso, terei sido vil'ulel1to' ao escrever e provai' mas necessário"como pI'otesto contra o golpismo de se pre-,
P. S. D. fói oferecida uma Secretaria. Em contra-proposta,

que, nos seus discursos, o aiual chefe do executivo tem tender abolir, no Estado, o lloder legislativo, poder esse'n- os pessedistas informaram ao governador de .que aceita

sido inábil e leviano? As pessoas de bom senso, mesmo com cialmente polítiCO, poder que é pulmão por onde respira a.
riam o entendimento à base do que haviam sugerido

em,Garlftez comligações partidárias, entrego o julgamento. democracia. 1946, isto é, que o governo, nos municípios onde o P. S. D. "

Acusam-me de retorcer fatos em malabarismos verbais. vencêra nomeasse as autoridades de comum acôrdo. Não

pA increpação não procede. O articulista acusador é que in- A defesa gazeteira disvirtuou o sentido do meu arÚgo. I aceitaram. Observe-se que Aderbal, ao fazer a proposta,

.

eron
cide nesse pecado, pois cita vários trechos de Mensag'ens derivando p'ara outros tempos e outros espaços, o que fOl'a, não lJI'ecisava do apoio da U. D. N. e que Irine11, ao recu- BUENOS AIRES, 9 (U.P.)

bornhauseanas, todas seraficamente pacifistas, para escrito com rumo determinado, época certa e fim específico. ' sá-la, precisava do apoio do P. S. D.
/

_ Em audiência especial,
concluir: Aos homens de bem, mesmo partidários, entrego' outra

'

A coerência pessedista, no caso, foi exemplar: o parti- foi, ontem apresentado ao
'

"A esse Governador, democrata consciente vez o juizo sôbre a minha conduta. do, solicitado, pediu, na oposição, apenas aquilo que ofe- presidente da República, ge-
das suas graves responsabilidades, perante o Cita o promotor público o fato de o Poder .Judiciário, recera, no poder. neral Peron o ex-governador

Povo, o jornalista do P. S. D. chama de levian'o, haver dado ganho de causa ao executivo, em alguns casos: Se lhe recusaram isso é que o propósito do frustrado do Estado brasileiro de S.

inábil, "o mais I'ústico dos políticos", "valen- de reCUrSO. Poderia eu citar, de outro lado; os vários man-' acôrdo não era paz: era desmoralizar a oposição e massa� Paulo, Sr. 'Lucas Nogueira
tão de bairro", "ridiculamente fascista", etc . .'>- dados de seg'urança que impetrei e venci anulando ,atos crar os municípios em poder do P. S. D. E é isso o que se 'Garcez, que se acha em visi-

Se aos apelos de paz e harmonia do governador, eu, de llerseguição política do Governador. está vendo, no momento, até aqui na «apitaI. ta a esta capital.

respondesse com o que acima foi citado, efetivamente me Alude, mais, aos prOI)(lsitos de paz de S. Exa. Já demos,. 4 De tutlo isso, obviamente não tem culpa o jornalista

I
,A apresentação foi feita

caberiam os títulos de g'rosseiro, virulento ou piores ainda. o� da oposição, resposta a isso. Enqua�io S. Exa., llOS 'seus: � que, fiel ao seu, �artido, e ao seu dever, está. sempre com pelo embaixador do Brasil,
Os conceitos citados, entretanto, foram critica enérgica e dIscursos, acenava com paz e harmonIa, nos seus atos de- J ambos, na plal11Cle ou na montanha. sr. Orlando Leite Ribeiro.

_, ,
.

.

'Integra �a' renuncia �e Malentov. Biografia �e Bulganin
LONDRES, 9 m. P.) - E' o .conjunta do Soviete da União práticas sobre a necesstdado complicadas e cheias de res

seguinte o texto da comum- e do Soviete das Nacionali- de fortalecer a direção do ponsabilídade de presidente
cação da renúncia de Georgí dades:. Peço-vos apresentar Conselho de ministros e a do Conselho de ministros teve
Malenkov de seu cargo de ao Supremo Soviete da União necessidade de designar para influencia negativa por . mi
primeiro ministro da União elas Repúbllcas Socialistas o posto de presidente do oon- nha falta de experíencía no

Soviética, feita em sessão Soviéticas o meu pedido de selho de ministros a outro trabalho local e devido ao fa
conjunta do Supremo Sovie- ser destituido .das funções de camarada com maior experí- to de não ter tido ocasião,
te, tal como foi transmítída presidente do Conselho de encía em negócios de Estado, nalgum Ministério ou nalgum
pela emissora de Moscou: ministros da URSS. Meu pe-I Vejo claramente que o cum- órgão econômico,' ele guiar
"Ao pre�idente da reunião dielo se' deve a considerações Iprimento das obrigações diretamente ramos índíví-

duais da economia nacional.
Tambem me acho obrigado a

dizer, nesta declaração, que

agora' que o Partfdo Comu
nista da União Soviética e

os trabalhadores de nosso

país concentram esforços es

peciais para o' rápido desen
volvimenta ela agricultura"
constato com toda a clareza

Cr$. 100

Stalin -e os seus sucessores

confiaram a administração,
por muitos- anos, da gigan
tesca máquina de guerra so

viética. De cabelos grisalhos
e um cavanhaque muito cui
dado à Van Dyke e bigodes,
sempre írrepreensível no seu

uniforme de marechal, Bul
ganín é a personificação da

dignidade e precísão milita

res. Bulganln, na realidade,
embora tivesse tido educação
militar, é tão veterano mili

tar quanto o foi o generalís
simo Stalin. Bulganin foi en- .

carregado das forças da polí
cia política do partido co

munista. E' uma gloria para
ele ter ficado tanto tempo
com um encargo tão difícil,
desde 1944, quando Stalin o

fez primeiro vice-ministro da

Defesa, sem interrupção, por
década. Durante este período
teve vários títulos: ministro

.............�....•..
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CREDITO DE 200Mil DOlARES ABERTO
EM NOVA YORK PARA A

"PETROBRÁS"
Láecá Exemplo que deve

ser considerado
das Forças Armadas, minis
tro da Defesa .e o título ex

tra-oficial de membro do Po-

Iít-buro, encarregado das for

ças armadas da polícia. A

extraordínaría capacidade
administrativa e diplomática
ele Bulganin, muito contrí
buíram para o seu sucesso.

Em vários campos de atiYi
dade tem consideravel ficha

vice-almirarite norte-ameri
cano Lynde D. Mc-Cormick

por suas contribuições ao

sistema' interamericano de
defesa.

.
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Terças -- Quintas -- Domingos FOTQGR.AFIAS'
9 :50 horas ACEITAM-SE ENCOMENDAS ,PARA -CASAMEN1t)S Lux .....••...........• ·t·

Para: Curitiba S. Paulo Rio BATISADOS - A.�IVERSARIOS E REPQRTAGENS EM Magestic IiI
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(Conexão para' o inteior do Paraná S. Paulo e Norte GERAL. La Porta .

do Pais)

I
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,
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't',

16 :15 horas Chamados: It�a. Consclb.euo Mafra,' Dr. 160 ou pelo jIdeal .

T I f 3 2 � jESTREll'OPara Porto Alegre e e one: •.02 •
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'iNDIC-ADOR PROFISSION!Al_1, DR

ROMMPÉiRnUIEcsoBASTOS,
DR. JU;f�H�AOPhz 'i Dr. Vidal Dutra Filho

�" ,
Ex i!lterno' li... 20a ilnfermariaJ ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS, Com, prática no . Hospital São e Serviço de! gaatro-enterologta CU

.

DRA WLADYSLAVA 1 DR. 1. LOBATO

)
DR. WALMOR ZOMNR IFrancisco de A;ssis e na a�mta da Santa Casa do Rio de Janeiro RSOS.DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO

.

( GARCTfA I
Casa do RIO de Janeíze (Prof. W. Benardinefh ), PEDIATRIA NEO-NATAL _: DISTüRBIOS DO RECEM.W. MUSSI ' FILHO

"
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�
CLINlCA MÉDICA Curso .de !:neurologia (Pro!. NASCIDO -' ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS.

Doenças GJG aparelho resphat6r1o �lpJomad(J p�l� i<;uttlda,de. Na- CARDIo(LOGIA Austregesilo). PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTILe
I TBBERCULOSE clonal de. Medi,é!ID'& d� Uníver Contultório: Roa Vitor 'Mei. Ex interno 'do Hospital matar- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENlJRESE NO.DR. ANTóNIO DIB gADJ@,G�AFIA E RADIOSCOPIA aidade : dJ& BrasIl reles, 22 Tel. 2616. nidade V. Amaral. TURNA EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTüRBIOS

MUSSI I DOS PULMõES Ex-Interno por / eoneurso da Ma- Horâi-ioa: Segundas, Qlh.rtas e DOENÇAS IN1.�RNAS PSICOLóGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFÂN.
CirUlrgia do Torax . ternl�de-Escola � Sexta feiras: Coração. Estômago, intestino, CIA DE MANEIRA GERAL

; Formade pe la Facul�a�e �aclo. (Serviço ,�'À,' Prof.. Octávl", no-, Das. '1,6 às 18. horas. fígado e vias biliares. Ríns, ova- CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT, 38.
nal de M.edi ei na, TUllologlsta e Ex-Inter ·.c4l:'dueSs LI.ma).�" ohi

.

Reaidência : .Rua Felipe Sch- rios e útero. CONSULTAS -'- DAS 2 ÀS 5 HORAS.
T···

._

d R ít I N �l(l, o ervrço """ � rnr- .

lt 23 ·10 _'" Consu lté 'rl V't R' I CONe'Ull'AS C/ IrORA ]\GERAL·FARTOS ISlOcIrl1rgll�,o o Ol;lpl a 8-
gia do �l!' tt 1 I .. I' lEi T C ll1JC, •

- 'e;. a , .....ar, apto 1

-/
onsu 01'10. I or , erre es .::;, 1ARCADA: FONE 8165

Sarv iço ccmp letc : e especiafi- i reu Ham�!I ,

do 11�<oa d(l>··la.aei�o," •
• Tel. 3.002. 22.. RESIDi:NCIA - TENEN1iE SILVEIRA 1:10 (FONE 8165)

�aóo das DOENÇAS DE SENRO· Curso de espeetalízaçãe pela "')lI'd' d H ii li d
Das 16 às 18'Lboras. ATE�DE CHAMADOS A DOMICíLIO

'

RAS Com modernos métodos de S. N. T, Ex-Inierno e Ex-assls-.i e ICO
rv.: o,'d dOSP a., e

I Hesidência: Rua Bocaíuve 20.'
, ,

t d (,.
.

d P f U
_,... .....rI a e DR 'NEWTON '" 3458

'

,Hag·nõsticos e tratamento. item e e :Irur�'la O ro. lO f.�NÇAS DE SENH�RAS _ .: l' one: .

ISULPOSCOPIA - HISTERO -I GUIl1�araes (RI�). Q' r PAR'roo. - OPER.NÇõES D'AVILA�. I d
__..

SALPINGOGRAFIA - MElTAr:O·. Cons: Fehpe Schmldt, S,. - Cdn . R. 'J -

p'... 16 CIRURGIA GERAL '. DR. MaRIO WEN-
LISMO BASAL : Fone 3801 IS.

!ln oao
_

ln ..o n. ,

I, � HIA' ER d' t' d t

I
Atendi! em hora marce_' da� 16,00 as 18',00' �ras. Doenças de :Senhoras - Procto- 1 D US N

i:i t lO erara- po:_o� �s c�I�8- Res: :Rua São Jorge 8,. � 1Fone �eJll manhã ,aten�. dià· logia'-:- Eletricidade Médica

I
CLíNICA MÉIlICA DE ADULTOS

IV' . elrotcoagIu façaoV lahlos ra
23(l� ,

rutmente 110 HOSpl ai de Consu\ltório:, ;Rua Vitor Mei· E aRIANÇAS10 e a e n .ra erme o. .
uv.

, C' 'd"
-

� 1 28 T I f 3307 C 't"
.

R :f -

P'C IV'· R TI' ja o n 1 -----. - . __ ._, , 8.1'1 Ih.e-. e es n.. - e e one: . , onsu, 01'10 - ua ",aao m· DR. JOSÉ MEDEIROS
10 a�1�� �l�difí�� doaM�nte 'J,�'! DR. YLMAR- eORRt!.A. . Resi.di{ncia� '. ,ConsuÍltas: Das 15 horas' em

Ito,
10 - TeI;M. 769., .

_ VIEIRA,H " .. D 9' 12 h
.

l?
_ f CL'''' [n."- M'ÉDICA I Rua. ,Genrnal Blttencaurt n. diante.. Consultas:. Das 4 as> 6 hor.,�.

OlarlO. as as orll4l I., "''''' •. I 101 R 'd�' F 3422 R 'd' 'o" R E <_ J' ADVOGADODr. MUSSI. • CONSliJI:/rAS' d'!lS 1('), _ 13 ho-;
.

,

.eSl ela: Olle, .

.

eSl elleI..,. ua s"",ves

u-l"
-

-

D 15 'à 18 h _ Dr •
.

." Telef.Onle! 2.692. Rua': lum€!llau n. 71. mor, 45. TeY. 2:812. . Caixa Postal 150 -- Itajaf -

as s o,J;iiIil;. .a'.,ras. '.
-..,.-,___� . DOE�ÇAS DO APARELHO DI- . S!lnta Catarina.MUSS!" ,

,Rua 'll1'ra,d'e

..
nte � - F0l'\e, 3415 NVAI\yO DE .L1UtM.O GE3T�0

'-o ULCERAS DC) ES· DR. HENRIQUE �PRISCO' _-'- -----Resldcncla: �:�e)]ida,

Tro-m-,
..

" ., CANTI.Ç'X'.A TO'\{ O E, DUODENO, ALER· PARAISO DR. ANTONIO GOMEQ ,DEpowsky, 84,., DR. JOSÉ TAVARES.. MÉDICI).n.v GIA·D RM.I\\'l,'OLOGIA E CLI. ....

IRACEMA .'
_ �LI·NICA DE C"''lI'IAN'''AS I NICA GERAL

O
_ �DDICO, ALMEIDA "

.. I.,.. ,.,h -"'.......--
MOLE'STIAS NF,7 ,'" E·" s.,.. "" 1 '

• pera�oes oenl,as de Se- ADVOGAlJO
. , " .• ' VOElA'" I ADULTO,S llhoras - Clínica de Adultos. Escritório e Residêncià:DR. NEY PERRONE ,M'f,Nr1tIS .,� 0LINICA GER.!\J:. I,L Doenças I1tlíernas I CLINICA Curso de Especialização no Av. Hercilio Luz, 15

'

MUND I as o;..�rv' .ço Naciona'l de poen-.{vORAÇÃO - FIG,ADO - RINS

I
dê . . ! Hospital dos Servid&€IS do Es· Telefone: 3346.

'

.
ç., ootais. (. I

- INTES1rINOS OLHOS _ OUVIDOS - NARIZ' tado.Formado pe}�. Facnldll�e Nacl.: �I Che'fe do Ambulatól'Ío de Hig� • f Tratamento mooerno. da SIFILIS
, E GARGANTA I (Serviço> do Prof. Muiano de

lIIao.l de MedICIna Umve�!JõP M t I
I Con'lultól'lo. - Rua Thaden'l;es " DO Andrade) ---------__,.-------�---------

d B '1 ne en a l" ,

RIO DE ra�1i1J'" .,oe
I psiquiatra do. Hospita - 9. DR. GUERREIRO DA FONSECA I C0':lsuI:tas - !,ela !nIanhã no

. JA;.v" : Colônia Sant'Alla I H\>RÃRIO:, Chefe do Serviço de OTORI- IIo.spItaI de CarIdade",. FARMACIA DE PlANTA-OAperfelçoame�l�e ,,�'o I Convulsoterapia pelo. eletro· \ As 1:.J; às 16 horas. I NO do Hospital de Florianópolis i A tarde das 1580 MI em dlan·
.

.

)
Sau�e n� "C.�sa de

choque e cardiaz?1. In�ulin( te�a'l Te!.: Cons .. -, 3.4�5 - Refi. - Possue a CLINICA QS APARE- I
te no consuItó;,:io .á .1�ua Nu.nealI lr�of. vao 1>hguel

. pia. Malarioterapla. PSlcoterap.,u. 2,276 � Fiorlanopohs. 'LHOS MAIS MODERNOS PARA\Machado 17.oJ..squlUlÚ, de TUB' 'M�S DE FEVEREIRO,nteJ' �'ernando PaulIno
. CONSULTAS: 'l'e:ças e QUIn' - . _" ----,---

-----ITRATAMENTO das DOENNCAS' dente�. Te�.276(· .

••0 por 3 !lnos ,do Serviço. tas das 15 às 15 horas. Sabado
I

DR. JÚLIO DOIN .

da ESPECIALIDADE I Re�ldencla - rua 'PresIdente
de CIrurgia (manhã) .' ., VIEIRA Consultas _ pela . manhã no I Coutmho 44. .

Prof. Pedro de MourM 1 Rua Anita Ganbaldl, 6aquIDa I MÉDICO HOSPITAL -

I
- .........---

Estagio por 1 ano n�.... ater·
de General Bit1;en,court. .• I ESPECIALISTA EM OLHOS

I
A TARDE _ das 2. IIS 5 DR. VID.l\L

mdad_e - E�c�eas Lima I RESIDENCIA: Rua Bocaluva,
IOUVIDOS NARIZ E GJ.\.RGÁNTA ,'no CONSUr,TORIO CLíNICA DE CRIANÇAS 6

Prof. OtávIO 2Rodngdo Pro�to 139 Te1.2901 I TRATAMÉNTO E OP,ERAÇOES f CONSULTORIO - Rua doa Consultórioê: - FeJilPe'Schmidt, 12Interno porS
_no

.

RMANnO V" T 'd\
I

Infra.Vermelho _ Nebullzação. _ JLHEOS nO 2 38. ."
Ihocorre

\
DR. A 1).tU.A.l'r \

Ultra.So:"'\ RESIDENCIA - Felipe Seh- CONSUL'L"AS, -Da. . 4. as 6.
- x - RIO DE ASSIS 1 (Tratamento de sinusite lem

Jmidt
nQ 1.13 Tel. 2365 homB.,,, . '"

19
OPERAÇOES 'D S viços de Clínica Infantil I operação)'

' Resldencla: Tenente SllvelT8,
CLINICA DE Al)ULTr'1 d:sAs:rstência Municipal é Hos- Anglo-retlnoscopia - Receita de DR. ANTON�O MONIZ 130 poNE -- 3.165.

20DOENÇAS DE SENHO�AS \ ,pital de Caridade, IOculos - Mode�no eqnlpamento DE ARAGAO
--.....-----.--- --

rCONSU,LT�S:, No Hospital �e 'CLINICA MÉDICA DE CRIAN-1,de Oto-Rinolarlngologla (único
CIRURGIA TREUMATOLOGTA DR}.ANTONIO B.t\tT STA

Caridade, dIariamente das 8 S •

ÇAS E ADULTOS no Estado)
O d' r. Jf.JNIOR '

.

2210. _ Alergia - 'Horário das 9 às 12 horal e
.

" rtope_ la . I
No consultório, à Rua João

"0' Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consult�rlO: J��o. Pmto, 18. . CLlNICA ESPECIALIZhDA DE 26
Pinto nr. 16 (1° andar) hCdonst711�le'onsultas das 15, às Consultório: - Rua Vitor Mei· Das 15 as 1S7. dbladrlamente. .CIfuANÇAS

o, 12 d c a o M a a os Consultas das 9 áMjs"11 horaJl.Diariamen�e das l ...s e as' . l'eles 22· - FOlie 2675. el10s aos.. h
14 às 16 horas.

D t
18RI��f::ncia: Rua .Marechal Gni. Res. - Rua São Jorge 20 - RFes: .. Boca12uv71a4135. Res. e Cons, Padre ia:uelin O.

RESIDENCIA: - Rua uar e
F . 8783

'

Fon'e 2421 one. -

.

..r _ �.w
12.

9 FI' ópolis Iherme, 6 - one. .•
,.-' ""C

.,.-Shutel, 12 - onan . ,

.
. '!'�r!!::;tlfl:í'{�" ..�-

-

w.;. ....�14,...��...�'���:---"._ ........-_...._.-.-
_ ..-_........".--.,. ...-.,..--,,-,.,..

........_-� ..� .•.•••_ ..., ...-_- __ o -_.---- ... ----' .....

--------�=======-

LOJAS
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
,

'SANTA 'CATARINA)
Apresentam as exmas. sras. Donas de

Casa, a maravilhosa
E L.G IN

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAM,A
MUNDIAL)

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

ElGIN paga-se a si mesma.
�DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
ElETRO-TECNICA INDOSTRIA E

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

ElETROTÉCNICA
Caixa Posfal193 -- Ieleíone 3.793
Horianépolis ._' Santa Catarina

;jí

ERL

- MÉDICOS
CIRURGIA-CLíNH�A

t· -0--.. "�.'O leitor encontrará, nesta co-
.

luna, informações que neceaaíta,
diihriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone

OI Estado 3.022
A Gazeta 2.656'
l?Jiário da Tarde 3.579 I

lA
Verdade............... 2.010 f

C I Imprensa Oficial _....... 2.688
... HOSPITAIS I

�------------------------- I Caridade: IJ (Provedor) 2.314 I'( (Portaria) 2.036,
; Nerêu Ramos............ 3.831
,

Militar 3.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) 3.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

COI'PO de Bombeiros .... i 3,318 '

,Serviço Luz (Reclama- � ---------------------ções ) .....• . . . • • . . . . • . 2.404 I

jPolicia (Sala Comissário- 2.038 I
, olicia (Gab. Delegado) .. ,

2.5941'OMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉRIDO .

'TAC ............•..... 'i- 3.700
I

__________________1 ....
ruzei ro do Sul · .. t .. 2.500
anuir : �. 3.553,

Varig _. 2.825
Lóide Aéreo ..........•t. 2.402
Real ; t. 2.358
Scandinavas ...........•t. 2.500
HOTÉIS

MINISTÉRIO D"- AGRICULTUlt.-\
SERVIÇO FI,ORESTAL

DELEGACIA FLORESTAL
\

o ESTADO

2.021

2.27GI3.147
3.321
3.449
2.694
3.371
8.659

06 ;

-o�
ADMINISTRAÇÃO

Redaeão
'

e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 'fel. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F'. DI!!

Navio-Motor «Carl Hoepcken'
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO D'E
SANTA CATARINA

AVIS.O
A Delegaeía' Florestal Regional,

,

" no sentido de coibir, ao máximo pos-
sível, as queimadas e .derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeitos econômícos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em' geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

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

proceder queimada ou derrubada àe mato sem sulícítar,
com antecedência, a necessária licença da autorídade flo
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, 'estando os infratores
sujeitos a penalidr.des.

.

REFLPRESTAMENTO

Ano .' , 170,00
Semestre ....•...... Cr' 90,00

No Interior
Ano .,_....... Cr' 2')0,00
Semestre •••.•.•.••••. Ox$110,OO
Anúncio mediante corrtrãto.
Os o rigínais, mesmo não pu

blicados, não serão devoJvidos.
A �íreção não se responsab íltsa

pelos, conceitos emitidos nos ar

tigos' assinados.

R�"\.PIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE J.ANE1lRO

Escalas intermediárias em Itajai, Santos, .São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba," sendo nestes quatro últi.
mos, apenas para movimento de passageiros;

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba MO

pTej-udic,aTão o horário de chegada'no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO �/N ,"CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Italai Rio SantosFpolis

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lr ra,
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°
ndar.
Te!.: 22-5924 _:_ Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
N'l Capital

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e se
mentes de espécies llvrestais e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além' de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do
Brasil, co� juros cl,e 7% e prazo de 15. anos.

Os interessados em assuntos florestais, 'para a obten
ção de maiores sclarecimentos e requererem autorfzaeão
de Iícençapara queimada e derrubadas de mato, dev-em
dlrlglr-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartiçâo, situada à rua Santos- Dumont n=, G
em Ftoríanôpohs.

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

INFORMAÇOES
UTEIS

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Rio

4/2
16/2
.28/2

Santes,
5/2

17/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

"i-,.,

Viagem com, segurança
e. rapidez'

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS D�
RAPIOO .1 �(SDL-BB,ASILEIBO))

Florianópolis - Itajai - JainviUsf""';' CuriübIJ
-

. '.:<""__' . .J
, .......�.- " � ...

, .e- I J

AgeAncia _ Kna Deodoro fe�qui.na:da
_, Rua Tenente .SIlve1l8

•
; I J

..
'.

,

RaiOS X
H.parelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogrnna! e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: lÍistero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.

.

,

Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-pelvimetria).

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

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

ADVOGADOS
DR. CLARNO G.

GALLETTI
.

- ADVOGADO -

Uua Vitor. Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianó,llolia -

--------------------�

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO'
, Rua Frei Caneca 122

5 Sábado (tarde) Farmácia Catal'inense Rua Tra-

jano'.
Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano.
Domingo Farmácia Noturna Rua Trajan�. ,I

- Sábado (tarde) Farmácia Rsperança Rua Conse-
lheiro ..Mafra
Domingo 'Farmácia Esperança Rua ,Conseiheiro
Mafra.
Carnaval Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt
Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João
Pinto

27 -' Domingo Farm/ícia Moderna Rua João Pinto. '

Lavando;!com Sabão '.

'Virge!m· Especiálictade
da Cla. IlfllL IIOUSIBIIL-Joluvllle. (lD�rca ;!8�;ltrada)

',I, ecoDomiza,.se�t�mpo e dlDbe�lro
__�.__._. � _

.:�""_-,,,- --_._._-----�-_... --� .......... �_ ........- "

I.

\

.

,

(: .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.

COMENTARIOS
Comenta-se em· grandes

. rodas que uma das damas
elegantes vai oferecer um

. jantar íntimo, ao respon
sável por esta coluna, Será
a Sra. Viegas?

- 0-

.Palacetes, aqui em Flo
rianópolis, há muito pou
cos e por falar em palace
te anda uma onda de co

mentários de que a elegan
te Norma Mussi em breve
.irá ,receber o grand-mond
social em sua luxuosa resí-
1'dência.

renha, alto funcionário dos 1 pitada de pimenta
.

Correios e Telégrafos. folhas de salsa e mangerl-
A extinta que contava 72 cão

anos de idade gozava de ge- 1 cebola pequena coita'da
ral estima, sendo abnegada ao meio
em missão fi}' 'antropíca, 1 colher de sopa de maí
não medindo sacrifícios em sena
levar a 'bom termo todo o 2 colheres de sopa de

empreendimento que colí- água fria
masse em bem estar dos mais sal e' pimenta a von-

que a procuravam. \ tade
Deixou a veneranda anciã MANEIRA DE FAZER:

os seguintes filhos: Alvaro 1 - Limpe bem o pei
Enéias,' Mário, Ivo,' Nair xe tirando as escamas COlI1
Silvia e Aldo Noronha, to- cuidado, e deixe-o de mô

dos elementos conhecidos e lh� em água fria com bas
estimados nos meios sociais tante sal, durante uns 5 ou
desta Capital. 10 minutos.
�
A sepultamento de s,..,eus 2 - Retiré o peixe da

restos mortais' realizou-se água, enxaglie-o e junt�-o
no Cemitério de Itacoroby, com uma mistura de azelt.e
com grande acompanhamen- de oliva e pimenta do rei

to notando-se, além do Re- no. Ponha-o num taboleiro
presentanto do sr, Governa- e coloque-o em forno bem

dor do Estado, outras auto> quente para ser assado e�
ridades e grande número de baixo da chama do gaz.

-,

famílias. '

3 _:_ Prepare o môlho
O ESTADO apresenta misturando a massa de to

aos da exma. família enlu- mate com o caldo para eo-,
tada as mais sinceras con- pa.•Junte então 1 colher�"
dolencías. nha de sal, 1 pitada de PI-

menta e folhas de salsa le

mangericão. Ponha também

uma cebola pequena corta ...

da ao meio, mas depois de

cozinhar em fogo brando
durante 10 minutos, retire

1 quilo de filé; de peixe novamente.
azeite 'de oliva 4 _ Acrescente 1 colher

de maisena, já diluida em

2 colheres de água, mexen

do sempre para que o cal

para do engrosse sem formal'

caroços. Junte mais sal e

pimenta a: vontade. (APLA)

- 0-

. Muito íntima foi a recep

.ção na. residência da ele
gante Sra. Bernadete Ga
rof'a.llis Viegas,' espôsa 'do
Sr. 'Tenente Fernando B.
Viegas, que com muita ele

gâ.vcia é distinção recebeu
,o .Sr. Governador e Sra.
Irineu Bornhausen, Sr. e

Sra. 'Wolney Co'llaço de
Oliveira, Sr. e Sra. Fer
nando Faria, Sr. e Sra. J. J.
Barreto, Sr. e Sra. Sebas
tião' Neves, �. Senhorita
Nice Faria, moça elegante,
que faz parte da lista das
dez recentemente classífi- PEIXE
cadas.

- 0-

ANIVERSÁ.RIO E NOIVA
DO 'DE,_VERINHA

Na 'resldência da Sra.
Otília,

.
Fialho, em a noite

do dia sete, Verinha rece

beu suas amigas que foram
levar-lhe os: votos de feli
cidades pela grande data.
josé Lemos Sobrinho, seu'
namorado aproveitou a re

cepção, que sem dúvida
marcava um 'pe,dido, e fêz
o contrato de casamento
com a 'encantadora' Vera
Fialho.

Compareceram . à recep
<:ião os casais, S�·. Coronel
Juan Canzo, Dr. Sebastião
Neves, Darcy Goulirt; Sra.
Aujor Luz, Sra. de 'um por
te elegante! Sra, Helena
Carvalho, \ S'enhól'ita,' Circe
Gama D'Eça, Stela Piazza,
Zali· Lebarpechon, Consue
lo ' Vieira,\ bonita Beatriz
Luz, que conversava no va

randão com .o Sr. Afonso
'Loureiro, Nice Faria muito
elegante; Maria' do Rocio
'Cominese, menina moça
bonita e graciosa. ,O Dr.
Orlando Vannier e Senhori-

,

ta Terez::J, Fialho eonversa

vam animados. Senh.orita
Norma Mussi é das dez
elegantes.

Os simpáticos casais La
./ Porta e Garcia comparece-l'
ram a recepção. Foi fino e

.

gostoso o sérviço de c.ópa I

regado a Champanhó!a. . .

'

-0-

COM ;M.ôLHO DE
TOMATES

INGREDIENTES:

pimenta de reino
1 xícara de massa de to

mate
1 xícara de caldo

sopa (Consomé)
1 colheririha de sal

PRE�;EITURA MUNICIPAL DE

FlORIANO'POllS
,.

EDITAL dídatos será feita por uma
comissão nomeada pelo snr.

De ordem do sr. Secretâ- Prefeito Municipal, nos têr

rio Geral, participo, a quem mos da, lei em vigor, após a

interessar possa, que se qual se processará li esco

acham abertas, pelo prazo lha das vagas.
de quinze (15) dias, a con- E, para que ningém ale-'
tal' desta data, as inscrições gue ignorância, se passou o

para os concursos, de remo- presente edital que vai pu

ção e de ingresso de pro- blicado no lugar de costume
fessores primários. e no Diário Oficial dOI Es-
As inscrições deverão ser tado. ' .'

requeridas de conformidade Dado e passado na Dire
com a legislação -vígente e :oda da Administração da
acompanhan das dos docu-. Prefeitura Municipal de
mentos exigidos, até o' dia Florianópolis, em 4 de Fe-
19, d(r andante, ás onze (1�) vereiro de 1955
horas, nesta Diretoria. Asbelina Dias Mourão,
A classificação dos ,can- ,Diret.or

Missa de Setimo Dia
-0-

ANIVERSÁRIOS .Ui. yeu.
-

,�'; t ��� (��."(,." ,

�. I

FAZEM ANOS, HOJE: . João Martins de Almeida e familia convidam aos

_ sr. VaIdo Rosa com- parentes e amigos, para assistirem a missa de 7° dia,

,petente revis.or d.o ;'Diário ! por alma de seu irm�o, cunhado e tio Luiz Martins de

Oficial do E'stado"; i Almeida, falecido em Ita.1aí, que mandam celebrar na

_ sr. Leopoldo Teixeira, C.atedral Mitropolit�na, no altar dQ S. Coraçã.o de Jesús,
funcionário da Penitenciá- '(lIa 11 do corrente as 7 30 horas.

ria do Estado;' I. A todos que. compàrecerem á este ato religioso an-

_ sr. Aldo de Freitas teclpam a.gradecl��ntos.
-

Nóronha;
- sr. Cândido Cardosõ

d.os Santos
- sta. Thelma Elita Car

doso ,de Souza, filha d.o Ten.
João Cardos.o de Souza d'a
Policia Militar .do' Estado
- dr. Alfredo Chiniell.o,

,clinico residente em Rio do
Sul
- sr. Odir Silva

-o--

CARLOS e ISABE�
confirmam

PARI I C IPACA O
. ,

VI},tGILIO INACIOCARLOS CESAR DE. MELLO

participam o contrato de
casamento de sua filha .ISA·
BEL, co mo. sr. Carlos Cesar
de Mello Filho.

Florianópolis, �3 de dezem
, bro de 1954.

-e-

SENHORA
-e-

SENHORA

par.ticipam od1conttato de

.casament.o de seu IlIho CAR

LOS, c.om a srta. Isabel Iná

cio.
'

Florianópolis, 23 de dezem

bro de 1954..,
MARIA EMILIA DE

'

FREITAS NORONHA

(D. MOCINHA)
\Causou profunda reper

cussão na sociedade cat�ri
nense e nos 'meios filantro
pic.os desta. Capital a in
fausta n.otícia do faleci
mento, a 7 do c.orrente, em,
sua residência, á rua Anita
Garibaldi 111'. 64, dá exma.

snra. d. Maria Emília de

Eireita'il Noron,has, viúva do

',i�Í1t�tr4;i��i�.wJl..24�, "

a' de Freitas N0-
'",

. Reslalrante ·laPlli '1
RUA Marechal Deodoro 50.
Em' Lages, nó 8111 do BrasU .. o melhor I

especial para ,Os senhore� viajantes.

/

• ,\�1.\

COMEÇOU OBTENDO UM· SUCESSO
ESPETACULAR

justificado pelos preços
�spantosanlenfe baixos

A, UQUIDACÃO DAS UQUIDACOES
� j

DA A MO D E LA R

�ROlBIÇÃO DOS JO.'
GOS DE AZAR NO

NORTE
RIO, 8 (.V. A,) - Noticias

' ,

chegadas de Fortaleza inf�r- Apenas 800 mil sa-mam que o procurador

reglO-',nal da Repúbli.ca, sr. Custá-
cas· de' caíé vendi-dia Toscano Bríto vem de ser '

t
• � I ,

designado para proceder pes- . d
I I

soalmente a uma vertncação
.

OS em Janeiro
sôbre 'o cumprimento, nos
Estados do Norte e do Nor
deste, da legislação federal,
referente a proibição dos 'jo
gos de azar. Ao referido mem

bro do Ministério Público fo
ram atribuídos poderes para
adotar providências enérgi-'
cas no sentido de que seja
contida a ação 'dos contra-

'QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO
-Tôdas, RS vêzes que .o fizeste a um dêstes meus ir

ltÍão� m.àis p�queitinos a -;nJm o fizeste. (Mat, 25;40).
Ler.' Mat. 25: 34-40:

"
.

'
'

'Uma velha Iet�da diz que certá oc.asião, 'numa noi

te fria de Inverno, noite t�lnpestuosa e negra, Marta es

tava atarefadisstrna em seu lar, preparando-se para hos

pedar Jesus. No meio da azafama dos preparativos ela

ouviu batidas na porta. Foi abrir e deu com um mendi
go, andrajoso, molhado pela chuva. Imedfatamente, dis
se: "Estou esperando Jesus, o grande profeta da Gali

léia, hoje Não tenho' tempo para atender ..mendigos."
Abrutamente, fechou a porta.

Não demorou muito e nova batida na porta. Quando
" Marta foi abrir deparou com uma criança, fraquinha e

. Para as suas filhinhas lindo' inodelinho de camisola, enferma. A esta disse Marta: "Estou esperando Jesus,

para bebê e vestidinho pa;a menina um pouco mais ve�: hoje. Nã.o posso t,e atelider agora." Antes porém que ela

lha. A camisola é bem comprida com enfeites nas man- pudesse fec'har a,P?rta, J eSl�s se aprese�tou em todo seu

gas, na cintura e 'na galinha: de renda. Lacinh.o na cin- resplendor. de gl.orIa e maJ�stade e fItou-a de frente!

tura. O vestidinho com bolero' de mangas compridas, sem Marta andava ocupada demaIS para reconhecer o seu se-

gola e com saia franzida e viés na barra; : nhor no próximo.
,

Estaremos tão ocupados em algum traba:lho que re-

putam.os de suma importância que sejamos cegos para
outras coisas talvez maiore!;! e de mais valor qUe devêra

. Dias realizar? Estarem.os, como' 'Múta, tão ocupadds que

.

não conheç.amos nosso' Senh.or?"

ORAÇÃO
Ajuda-nos, ó Senhor a reconhecer-te nas tarefas que

'temos de exe�ut,a�. Conduze-n,os ,ç_a <;onfussão e idulgên
cia nas coisas de somenos, impol�tân,cia , para, com visí\o
esclarecida, divisar a tua honra e 'glórla em servir ao

próximo, d�votalÍ.do-nos ao teu' trabalho.
'

En1 nome de
Jesus� Amém.

PENSAMENTO PARA O·DIA
Ajudar ao próximo é ajudar a ,Deus.

BESSIE SAUNDERS SPENCER (Colorado)

RIO, 8 (V. A:) --Segundo
quadro estatístico dístríbuldo
pela Instituto Brasíleíro de

oaré, em janeiro de 1955 fo

rám vendidas em todo o país'
814.329 sacas de café. Recor-

ventores.

da-se que nesse mês era es

perado um movimento de
vendas superior à 2 milhões

d, sacas. s�ntos (:om, 371.793'saêas) e RlO ele JaneIro ... '

(244.748) destacaram-se co-

mo portos de exportação. O

I
caré disponível nos portos do

país e111 31 de janeiro totalí
zava 2.477.478 sacas.

liPuIEZAS DO SANGUE?
ii

fLIXIB Df I06UflftA

UlSilDa Moda

I

pobre de afeto e pobre dê carinho,
sou qual uma ave em meio ,da orfandade,
a qtlem o vento arrebatasse o ninho.

Ausente
,
CARLOS DE\ ARAUJO CAV.(\CO

Aquele ade�ls, aquele adeus; querida,
dito com tanta dor e sentimento,
tem sido sempre o meu maior tormento
e da mi'nh'alma a mais atroz �erida..

Magoou-me tanto aquela despedida
que 'ao recordá-la assim c'ada momento,
neste retiro e neste isolamento

mago�s , dores torna-se-me a vida.

Longe de ti, sofrendo da saudade
o venenoso e torturante espinho
cravado ao peito .em negra crueldade;

No próximo mês repetição
da grandiosa venda de Mar

ço de 1954:
, Mediante, apenà&,çr$ 50,00
de entrada e mais 10 mensa

lidades qualquer pessôa (me
recedora de crédito)" compra
rá '

1 afamado colchão de mo

las DIVINO.
� travesseíros.. q�

.DIVINO
t

m.olas

.,'

mais
1 tapete de sala de jantar

'ou visita.
,

"

-
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Com a Biblia na Mão
'

«No Ceoaculo»)'

,J ESTOFADORES AUTOMOVEIS:oE
I

.

- .

Grande firma de S. Paulo necessita oficiais e mei.o
oficiais para. est.ofar automoveis. ofié'í�ds Cr$ 1600 por
hora , iniciais;'e mais frêmios 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-
, '\

creve�' para AUTO CAPAS GENERAL SIA., Rua da
,Cons.olação, 323, - Silo Paulo.,

AVENTURAS .. 00, ZE�MUTRETA
,

'

••••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 1955
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"O Estado" ::Esporti-Vo
................................................................................................................... ' ............••.... '

Completada a 12a rodada,
o Campeonato Paulista "de
Futebol apresenta o E. c.

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE B " () I ã O
NO CHOQUE UOS INVICTOS ��r�:;�!:: ���� �:�����

SANTA CATARINA VENCEU O UNIA-O
rio independente do' resul-
tado do cotejo com o S. Pau-

G O Palmeiras sofreu Um grande revés frente à represen-
lo F. C., na 13a e última eta-

Ten. M. ornes tação do Ê. C. União, que c�ntinuou com a sua resistente pa do Campeonato. O S.

CAPITULO XV, Duas vitórias da A.A. Barriga Verde invencibilidade. �se:atOt ;;:cse���u��:l�:��:r.
1949 f t P

,

d' d B O Paímeíras, nos seus próPl:ios: ,domínios, nã� conse- tivamente do descenso, en-

Afinal, o ja aí capitão Rui, resolveu, uma vez mais
.

ren e ao. aysan, u e rusque guíu lograr seu intento. quando se verificou fato

enfrentar os óbices que atulham as iniciativas construti- Teve como palco deste espetacular encontro a Praça inédito, com a Portuguêsa

vas, e tornou sobre os ombros o encargo de, mais uma vez, Sábado e domingo últi- 85, Vadico 60, Airton 57 e General Osório. de' Desportos 'que vencia
, mos, nesta Capital, sob o Osmar Regis 83. por 2 a 1 ao XV de Piraci-

replantar a esgrima em Santa Catarina. Exercendo as Grande foi o número de pessoas Interessadas no sen-
patrocinio do prefeito dr. GRUPO 5 DE MARÇO - cicaba, desistindo de dispu-

funções de Inspetor Geral de Educação Fisica do Estado, Osmar Cunha, realizaram- Orlando 60, Amo 59, Verto- sacíonal encontro de líderes. tal' o tempo complementar,
na sede da Inspetoría que funcionava no predío dos Atira-

se dois interessantes jogos lino, 51, Gerhard 60, Lima O Palmeiras desde a sua fundação, em 1952, permane- alegando falta de garantias
dores de Florianópolis, na nptte de 3 de janeiro,. convidou internunícipais, entre as 54, Egon 66, Nelson (Asa) cía invicto. O União, por sua vez, fundado em 1950, não em, Piracicaba, A contagem
e reuniu todos os esgrimistas existentes na Capital. equipes do Grupo de Bolão 5 53 Almi 69, Aloisies 65, Ivo deixou quebrar suá invencibilidade: '

de pontos até o momento' é

Reuniram-se naquela noite historica para a esgrima, de Março, do Clube Paisan- '72, Hercilio 56 e Silvio 60. Assim' estiveram os 11 jogadores do União no sensa-
a seguinte:

dú, de Brusque, e da Asso- Na segunda, realizada' do- .

I

.

" 1°. lugar (Campêão) Co-
Pois era a partida para uma nova arrancada, N�lito, Bru- Atlêti B" t f ,. , ciona encontro:' Duarte, arrojado como sempre, defenden- .

thi '10
'

20 PaIciação e ica arrrga- mingo a con agem 01· aper= ,
, rui ians p. p.,--,-..' -

no, Cascaes, Beni, Gilberto e outros, esgrimistas da prí- Verde. Ambas as partidas tadissima: 715 x 713, assim do bolas incríveis; Ceceu, grande figura nos vencedores, meiras 13 p. p. - 30. São
meíra turma e que ,de agora em diante passam a chamar- foram disputadas num am- distribuidos os pontos: limpador de área; Moura, bom mais tarde trocado por

I
Paulo 15 p. p. - 4°. Santos

se volha guarda, junto com Walmor, Simões e .utros, for- biente da maior camarada- BARRIGA VERDE Nestor, que'-formou uma grande ala com Ceceu; Armando 18 p.p. - 50. Portuguêsa 22

mados no quartel, Benito, Lori, Waldo e Walda, do Curso gem, logrando vencer' o con- Luiz Ney 72, Cardos Krue- half apelador, jogando' livre, podia mostrar seu jogo l1'ie-1
p. p. __, 6°. XV de Jaú '25 p.

de Educação Fisica e os sub-tenentes Manoel Gomes e junto local tanto na Saba- gel' 66, Alfredo I 56, Osni lhor que os demais; Hamilton, grande figura nos vence-, Pgo' '-p,70t· GpuaratnY2276 p. p. -:-
tina, como 'na domingueira. Scheidt 61, Alfredo II 76, '. .�, .

. on e
.

re a p. p. -
rrací Francisco da Silva, vindos do quartel. O capitão Rui dores cabendo a ele o goal de honra da porfia: Aldo umO primeiro encontro. ter- Cardenuto 58, Major 64, "

"
,

,
90. Linense 31 p. p. - 10°.

ofereceu aos presentes, conforme consta das noticias da
minava eom a contagem de Virgilio 69, César Corrêa pouco contundido, correspondeu. No ataque, Pedro bom Noroeste, XV de Piracicaba

época, uma mesa abundanteJ?ente regada a cerveja e 8N 'x 735, .assim distribui- 45, Osmar 'Rêgis 57, Airton ameaçador como sempre; Osni, capitão em campo, explen-. 'e S. Bento 32 p.' p. '-,13°
guaraná e fazendo uso da palavra disse de tudo quanto já dos os pontos: .

44 e Oswaldo 65.'
.

elido; Zezinho, bom, à altura dos demais; Silvio, na meia Juventus 33 p. p. 14°,

se' tinha feito pela esgrima, desporto que não se deveria I ' BARRIGA' VE�DE - GRUPO 5 DE MARÇO - também correspondeu e Gonzaga magnífico. Ipuíanga 36 p.p.

deixar morrer. Solicitou a cooperação dos velhos e dos no-: C�rdenetto 66, Helio Mon- Almir 67, Arno 65.. Aloisuis Com a nova vitória os pupilos do Sr. Osni Ferrari con- Ver'if ica-se também, que
.

. .

.
. .

"
teíro 55, Alfredo I 65, Al- 74, Egorl 50, Gerhard 58, o IPIRANGA praticamente

vos companheíros e afumou que mais uma vez ma e�- fredo II 68,. Osni Scheidt 70, Hercílío 47 Lima 60, Ivo 60 seguiram outro magnífico feito. já está desclassificado para
frentar e reerguer a esgrima, afim de que Santa catarí- Cesar Corrêa 72, Nelson 79, Nelson. (Asa) :54, Orlando O esquadrão do União esteve assim alinhado: Duarte, a 2.0 Divisão na próxima'
na não perdesse a gloria e as vantagens.que já tinha de ser Zigomar 44, Carlos Krueger 65,.,Silvio 62 e Vertolíno 60. Ceceu e Moura ,(Nestor); Armando, Hamílton e Aldo; Pe- temporada de 1955.

, . . �I I. ,.. ::' r "')
um dos poucos Estados do País que possuía uma esgrima "

regular e' apresentavel. Todos aplaudiram e foi grande ,o
-----------------------

entusiasmo reinante no momento. Não seria assim nos

dias de trabalho e de luta que iriam seguir essa noite, mas
a verdade é que daí partiu um novo 'movimento e reergueu

se de fato a esgrima.
Usando de todos os recursos possiveis o capitão Rúi

pos-se corajosamente a executar a árdua e dura tarefá
de ensinar, doutrinar, fazer propaganda e dirigir, assu

mingo tudo que pudesse trazer oúmanter o entuzlasmo um

tanto periclitante de alguns adeptos. Criou as celebres
sessões de esgrima-dansante, as quais constituiam do se-,
guinte: das 19 ás 21 horas, aulas de esgrima; das 21 ás 23

horas, dansa. Só assim conseguíu, na época manter con

corrida a sua escola de esgrima.
Mas a dansa que contribuiu pará essa concurrencín

havia de roubar á esgrima a criaçãol·cw.s tert�ias. E' .que,

pouco a pouco, essa festa roí tendo inaior concurrencia até

que os esgrírnístas tiveram de transferi-la ,pará o clube e

ficarem com outro dia para o treinamento. �oi assim que

nasceu essa festa que hoje é, uma tradição do Barriga,
Verde, os famosos e conhecidos serões das sextas-feiras,
até hoje em grande evidência.

• ,t, *' *

uma &ensação no cotejo que fazia cara de tristeza
Fluminense versus Vasco. e balançava �_cabeça dizen
Quando chegou na ,tribuna do que não.
de honra deu chance a que No fim, quando a estrela
Camargo, cronista carioca fo,i embora, Castilho, meio
descendente de italianos. sem graça explicou: "Ela
dela se.' aproximasse Todo veio saber se eu podia ar

mundo ficou de.o�ho grande ranjar um bocado de leite
,� ,'" '"

e em cima dele ..Depois Ca- de cabra para ela tomar ba-

Apesar' de nãó oficialisado, pois não havia Federação, margo voltou, se acomodou nho, feito Cleopatra". Al
realiza'v�-se de vez"em'�quando um campeonato. Assim, é na cadeira e disse, gritan- guém perguntou o que êle

.

que nó dia 17 de julhO 'real,iz,ou-se na sàla d'armas da P. do:' Agora vou morrer em tinha dito, e Castilho res

paz. Ninguém pode dizer pondeu: "'Disse que não ti
;M. o campeonato de .florete cujos resultados fora� os se-

que não abracei a' Palflpani- nha, é ·lógico." E ela? per-
guintes: ' ni." guntaram. Aí Castilho ficou

1 - Carlos Hugo de 'Souza O silêncio que se fez foi de cara amarrada: "Me dis-
2 :.._ Leonel Timoteo Pereira (nel1to) quebrado pela voz do filho se uma porção de coisa e a-

3 _ Gilberto' da Silva de Camargo, que estava ao· cabou p'erguntando como é
seu lado: "E vai morrer que o maior "leiteiro" do
mesmo, porque quando che- mundo não podia arranjar
gar em casa mamãe vai te leite de �abra!" ...

I....

.. : .No .día 10 de abril a Assocíação Atlétic'a Barriga Ver

de réaliz�u um torneio interno para extreantes. Tomaram

parte Carlos Hugo de Souza, que aprendeu esgrima com o

pai, desde pequeno, Benito Nappi, do Curso de Educação
Fisica, Ronald Henry Fitzg'erald e Alceu Santiago, do Bar-

riga Verde e os sub-tenentes Manoel Gomes e. Iraci Fran

cisco da Silva, que aprenderam esgrima no quarto. E' im
portante ressaltar que de todos o ml;!strc foi sempre o mes�
mo no quartel, n3:, escola, no curso e em casa.

O Juri funcionou sob à presidencia do capitão Rúi, se
\

cretariando o 'capitão Paulo Sami e como vogais os capi
tães Gilberto da Silva e Walmor Aguiar Borges, o sr. Leo-

nel Ti�oteo Pereira e"srta .. Dirce ,Noemy de Sou?a.

4 - Fernando Murilo de Souza

5 - Benito Nappi
6 - Alceu S. Tiago
7 - Iraci Francisco da Silva

8 - Walmor Aguiar Borges
9 - Manoel Gomes.

, ,

Até o 5.0 lugar fizeram júz aos prêmiOS oferec�dos Pe-

la Casa Perrone. O. Juri foi preSidido pelo capitão Rúi, e

teve como vogais Dr. Waldomiro Cascaes, Bruno Schlem

per, Dilton SalomonI e João Mackowiski, secretariando o

sargento Armando.

O torneio transcorreu num ambiente de cavalheiresca

cordialidade e teve seleta assistencia, assim noticiaram os

jornais da época.
Esse torneio de classificação resultou em varlOS desa

fios que foram lançados e algumas alterações foram 'oca

sionadas no quadro Srcima.
Nelito venceu Hugo, c1assificando-se em' 1.0 lugar;

Walmor deslocou Iraci, classificando-se em. 7.0 lugar. OE

demais se martiveram nas posições e os assaltos e desa

fios não tiveram mais prosseguimento, pois com o decor

eI' do �empo, foram esquecendo as classificaç,ôes, soterra··
ii.s; naturalmente, nos altos e baixos que, em difícil e la-
,

I :

.ciosa marcha, vem a esgrim.a vencendo penosaniente:

Çamp8oD8to
Paulista de
Futebol

'I
'-,

EMPATOU O TREZE D�. MAIO
': EM PALHOÇA'

.

dro, Osni, Zezinho, Silvio e Gonzaga.
Ó 'Palmeiras formou com: Carlinho, Gonzaga e Nes-

tor; Bibi, João e Masínho ; Edson, Beto, Far�a, Vioente e 11)10rando bastante a situa
Zeze. No� vencidos Beto, Gonzaga e Masinho toram as fi- cão do campeão dos dois
guras de maior destaque. ,

turnos. Odilon abriu a. con

Houve lances, de grande emoção. A falta bem cobra-: tagem aos, 25 minutos, au
mentãndo Amarelinho aosda por Ceceu, vai chocar-se ao travessão, caindo na cabe-
3'6, minutos Encerrado o

es- marcador na primeira fase
com 2 a O, no períodc final
Casar aos ,23 minutos assi
nalou o terceiro e último
tento do, combate. A renda
não foi fornecida. e as duas

equipes' que .atuaram sob
a direção de Ataide Santos
se .apresen taram assim:
JACÁR�ZINHO .r+: BoH

�ar; Barreh-iriho e .Gabrí
el; Edgard, Hugo e Isael;

, Amarelinho, Odilon Geral-
CURITIBA 9 (V.A.) - que superou ao Ferroviário, _I dino, Cesar e Alceu.'

No Estádio Orestes Thá, foi' até então lider absoluto e I ,FER�OVIA'RIO -. Pia,
cumprida a 4.a rodada do invicto com 3· tentos a zero. nosky; Tico e Mancelíno ;
3.° Turno do Certame Para- Agora. Juntous-se o Ferro- � Armaldo, ,Lalo e Alceu:
naense de- Futebol, apresen- viário ao Jacarezinho é � China" Marfllo, Isauldo,

Rio, 9 (V.A.) - Silvana cheirar". Pampanini fez tando uma exibição, espeta- Atlético na ' liderança do Martins e Rubens.
Pampaniní, famosa estrêla questão de conhecer Casti- cular da A. E. .Jacaresínho campeonato do Paraná, me-I
do cinema italiano fez ques- lho. Ninguém percebeu por- -,--------,-----------...,.-�---,.,------------_.----

tão, no·Maracanã, de posar que, uma vez quê o Flumi
ao lado. de Ademir golea- nense tinha perdido. Mas
dor da Copa do Mündo, em Pampanini insistiu e foi le-
1950, e Castilho, não menos vada até o goleiro tricolor.
famoso arqueiro de nossa Foi lá, conversou longamen
seleção, em 1954. Ela foi te num canto corri Castilho

Realizando uma excursão a Palhoça, domingo último,
a equipe do Treze de Maio, desta CaPital,"c�nseguiu empa-'
taro por dois tentos frente ao' Guarani, no campo do. clube

local, perante uma assistência éolossal. No pri�eiro tem-

ça do goleiro Carlinhos e indo milagrosamente para
canteio.

o goal só veio nascer aos 30 minutos, da segunda
etapa quando Hamilton, depois de passar por vários con-

, . ,

tráríos, alinhou a pelota no fundo das redes de Carlinhos.

Este foi o' único goal dá tarde.

Escreveu: P. APóSTOLO

po vencia o Treze de Maio por 2 x 1.

A partida foi considerada uma das mais bonitas e sen-

sacronaís já disputadas naquela cidade.
"

.

n CAMPEONATO PARA�AENSE
COM IRES LIDERES,O JOGO,VASCO X FLUMINENSE E A

ESTRELA-ITALIANA SllVANA
PAMPANIN,I

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL
Em prosseguimento ao Dino do Botafogo conti

Campeonato Carioca de Fu- nua firme á frente dos arti
tebol, são os seguintes os lheiros, com 24 gols; segui
próximos préliosr: I ,- I do por Waschington, do
Hoje - A' noite - Ban- Olari.a, com 17, Ambrois, do

gú x Fluminense, Fluminense, com 16 lndio
Sábado - Flamengo x (Flamengo), Vavá I (Vasco)

Vasço da Gama. e Décio (Bangú), com 15;.
Domingo Botafogo x :J...eônidas (América) e Nivio

A.mérica. (Bangú), 14.

Classificação Pela taça "Eficiência" a' I
classificação é a segúinte:
1°' Fluminense, 317 pon

tos
2° Flamengo, 312
3° Vasco, 300
tJ° América, .288
5° Bangu, 270 .

6° Bofilfogo, 253

Até a rodada de domingo,
á clasificação era a seguin
te:
1° Fhmengo, l' p.p.
2° Botafogo e Vàsco 2 P.P.!3° América, 3 p.p.

- .

4° Fíuminense e Ballgú, I
4 p. p. I.
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Gr,ves Iates estão-se verific.ando
.

nos Moda, elegancia e beleza
IXalOlS dI Curso de I�erfelçoa�e�to'. da mulher brasileira emUrge uma energlca providencia . .

'

do sr, Ministro da Educação I
I luxuoso balnearlo

Há mais de um mês que a sua terra póde ser usual, mas

nossa Capital se viu povoada, não o é aqui�..

de grande número de pessoas Houve telegramas de pro

de fora, principalmente reli- testo, mas, chamado ao tele

gtososvde ambos os sexos de fone, o Coordenador, ao que

diferentes Ordens, para aqui se conta, teria informado ao

atraídos pela realização de Rio que tudo corria bem e

um curso intensivo de aper- que o mais não passava de

feicoamento para professo- "onda" dos reprovados.

res' de ensino secundário.
Vieram professores ilustres

de vários Estados, especialis
tas em várias disciplinas e

cerca de 400 eandldatos be

neficiaram-se com as suas

aulas, tendo rea,l aproveita-
mento. .'

--Afinal, terminado o curso,

e voltado QS profe�s(\)res aos

respectivos'
.

Estados, depois
de vários dias de espera, a

pareceram por aqui os Exa

mínadores que iriam aquila
tar o Il:proiVeitamento dos

candidatos inscritos, em pro

vas que estão. sendo r:ealiza-
· ..'
d

,'" ..i l'.. I
.. as. '

" irlfelizmente a escôlha dos

'Examirúidclres, 'aô"que tudo
faz crêr, nãb" ohedeceu' ao
'mesmo crítêrío do que' presí
díu ii escolha dos protesso-.

0. 1 i 7; I :
res. _

Logo de" entrada, foi veri-
. . Não IJ lua culpa �

ficado, por mais de uma: vez,

que um tal de coordena�or, ? a fraqueaa que o deixa c&nilldo, ptUdo.

que veio superintender os um moleza no corpo e olho••em brtn.J.

'serviços, não' estava em dia '\. fraque.. atrua a vida po�e rouba
em matéria de conhecimento

�'da respectiva legislação, ten
'do sido apanhado em fla

"gi'ante desconhecimento de

preceitos legais básicos, to

mando medidas' a seu', ,bel

prazer e determinando ab

surdos; sôbre os quais teve de

recuar, quando premido pe

los protestos' dos interessa-

dos., ,
i "

As provas, segundo apura

mos, não tem sido exigidas
apenas com rígor, o que se

ria tolerável, mas, sem cri-

tério algum de justiça.
.

conta-se até que entre

examinado.rés foi' ouvida,
num hotel, antes das provas,
uma conversa, ajustando os'

mesmos a reprovação de 80%

dos candidatos I'! !
Isto, antes de qualquer

, , ,

prova que pudesse por a com-

petência dos examinandos
em evidência!
Apesar das reservas que

tais fatos determinaram, os

incidentes ver'ifiéados du

rante as provas vieram de

monstrar que, de fato, tem

havido o intuito preconcebido
de prejudicar, eliminando

sem maior critério, a maioria

dos alunos.
As provas de português, por

exemplo, 'compareceram 99

candidatos, alguns dos quaís
elogiados pelos proressores
durante o curso, pela sua

competência e aproveitamen
to. Pois foram aprovados ape
nas 11 candidatos!
Na de inglês, uma religio

sa de nacionalidade amerí

cana ... foi reprovada - pas-

mem! - à vista das pergun-
tas de algibeira apresentadas
cerno pontos de exame!
E assim tem' sido tudo,

Muitos dos que afluíram ao

Curso já desistiram, apesar
das elevadas despezas à que

se sujeltaramva fim de não

passarem pelo 'vexame de se

verem reprovados, sem que

para isso tenham tido as

Bancas Examinàdorl,Ls moti

vos justos e suficientes.
. Basta dizer que aS 99 pro

vas de português, foram. de-
volvidas, corrigidas, apenas 6

horas. decorridas do
1
término

do exame, o que óá- a média

de pouco mais de 3 minutos
para a corr,elção de cada; pro-.
vaLI !
Além do mais, queixas tem

'sido trazidas ao' conhceimim
to do público, respeito'� ma

neira descortez, indelicada,
grosseIra mesmo, de certos

examinadores, um dos' quais
teria comparado um sacerdo

te que lhe pedira uma expli-
cação sôbre o que êle escre

vera no quadro negro, a um

burro. A uma senh?rita, um', Precisa-se de empregada' para coslnhar

dêsses educadores teria, em
casa com apqas três pessôas sem creança.

língua estrangeira, mas com-
Preço: Cr$ 500,00 por mês.

/'

��e��d!��e� �Ji�!� '������ � 'R�� C��5eíheiro M�fra,
,-

135 Sobrado.
..,<�' " ',o 'f�' ��:

�,

tão sendo compelidas e aban

donarem os exames, pela fal

ta de critério visível e indis

farçável.

461

do Uruguay
O bom gõsto e natural elegância das hraaíleíras,

que tanto devem ter contribuido para o progresso da in

dústria têxtil no Brasil, serão condignamente represen
tados em belíssimo Festival da Moda Brasileira, no

Uruguay.
Realízar-se-ão os desffles durante li semana de 12 a

17 de Fevereiro no luxuoso Hotel - Cassino San Rafael,
centro turístico de renome mundial, locali'zado em uma

das mais formosas zonas da maravilhosa Punta de Este.
Justo, pois, é o interesse que vem despertando esta

grande festa, organizada pela Comissão Nacional de Tu
rismo no Uruguay, com a colaboracão de conhecida casa

produtora do Brasil,
•

Informações nas agências de turismo ou nos escri
tórios da Representação Turística Uruguaia para o Bra
sil:

Rio de Janeiro - Av. Rio Branco, 20 - 180
São Paulo - Av. Ipiranga, 795 _ 10

Curitiba - Rua Carlos Carvalho, 414 - 10
Rua CeI. Menna BaBarreto Mondaro,

Pôrto Alegre - Rua dos Andrades, 1290 - 10
Belo Horizonte - Rua Capivarí, 162

• •

E que sejam revistas as

provas por uma outra Banca,

mais criteriosa, pois já se sa

be na rua que uma das pro

vas reprovadas, tendo sido

requerida a sua verificação
pelo seu autor, estava apenas
com a primeira página dela

corrigida, o que não é de du

vidar, pois em três minutos

não poderiam ser corrigidas
mais páginas ...
Temos a certeza de que tais

ratos, levados ao conheci

mento das Autoridades Supe
riores do Ensino, determina

rão a abertura de um inqué
rito para apurar o que de ir

regular está havendo por a

qui.
E' o que esperamos ...

O fato é que um início de

greve esboçou-se, tendo sido
ladeada a mesma por um

grupo de professores locàis.
Mas algo está-se passando de.
grave em todo êste exame.

Urge que o sr. Ministro da

Educação tome uma provi
dência enérgica para que não

sejam prejudicados os que
realmente aproveítaram o

curso e que aqui vieram con

ríantes de que haveria justiça
e probidade no [ulgamento
elas provas. Tais pessoas es-'

PREGUIÇA E' FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DE8.A.NUIAOÂSí

HOMENS SEM ENERGU,

•• fOrça� para o traoalho.
I'

VANAUlOL

"'H'ohi VII gióbulr,s �ànlUJiDeoa e VITAJ..IZA o .1.DllUe en-

l:iUI?'(.ido. S ,d�', 1l1},I.t� d.,)ic101o e pOt,l. Nr audo em tod:t1
;

'

.. � l.iad..

HOJE 'PASSADONO
10 DE FEVEREIRO

A DATA,..DE HOJE. RECQRDA-NOS QUE:
em 1.748, deu-se inicio a..colcnização' açoriana em

o nossoEstado de Santa Catarina;
- em 1.821 chegando a Bahia a noticia do movi

mento constitucionalista ver-ificado em Portugal,
os Tenentes-coronéis Preítas Guimarães, José
Pereira e Paula de Oliveira desencandearam um

pronunciamento em favor da -nova Constituição,
fracassando o contra-ataque do Marechal Felis

berto Caldeira Pontes Brant;
.em 1.839, o então Regente Pedro de Araújo Lima,
mais tarde Marques de Olinda, fez a apresenta
ção de um' candidato ao Alcebispado do Rio de

Janeiro, o prelado D. Manoel do Monte Rodri

gues de Araújo, Conde de Irajá;
-- em 1.852, nasceu em Ponte Nova, Província de

Minas Gerais, Luiz Garro, que veiu a ser um dos

veteranos da Guerra do Paraguai e que 1utou ao Neste ano como já é tradicional no VETERANO,
lado do Marechal Floriano Peixoto; havendo to- haverá três gràndes baile carnavalescos.
ma-do parte na campanha de Canudos e nas Re- DIAS 19 - 20 e 22 do corrente e

volu�ões de 1.924 e 1.930, pertencend.o a Força J DIA 21 - uma grande tarde infantil.
Publica.

.

de seu Estado natal, onde fOI reformado Os bailes serão iniciados ás 22 horas e a TARbE
no posto de Major; fNFANTIL, das 15 ás 20 horas.

- em 1.883, faleceu o Almirante Francisco "Cordel- OS ASSOCIADOS poderão reservar mesas para três
1'0 Torres e Alfim, nascido nesta então Desterro bailes por: Cr$ 300,00
em fi de Agosto. de 1822;

.

Ficando esclarecido que cada sócio poderá adqui-
- em 1.912, no RlO de Janeiro, onde nascera em rir UMA MESA.

20 de .í}bril de 1.845. faleceu José Maria da Silva As mesas poderão ser reservadas diariamente, das
Paranhos, Barão do Rio Branco, uma das gran- 7 ás 11 horas, na Secretaria do Clube.
des glórias brasileiras. O pagamento será feito no ato da aquisição, não

André Nilo 'I'adasco sendo atendido pedidos por escrito, telefone ou crianças,
mas podendo ser feitos por pessoas autorizadas pelos só-.
cios, mediante a apresentação da respectiva carteira
social.

A critério da Diretoria e mediante requisição em

formulário do Clube, poderão ser concedidos convites a

pessoas não sÓcios (não residentes nesta Capital e sim
em transito), validos para os três bailes, aos seguintes
preços:

Hotel Cassino San Rafael - ,O Quitandinha uru

guaio onde se realizará a grande Parada d Moda e Be
leza Brasileira!

CLUB� 'DOZ� D� AGOSTO
PROGRAMA PARA O MES DE FEVEREIRO

VENDE-SE

em per-

1 sitio, - iranja na, ilha, a 10 minutos da cidade,
com 10 hectares, pasto, água encanada, otima casa de

residencia, pomar e instalações modernas para vacas e

porcos. ,

1 conjunto de, 3 magnificos 'lotes, á beira mar, no

aprazivel bairro de Bom Abrigo.
Inform4loções com o dr� Steiner, na Casa Fernando,

Ltda., ã rua Saldanha Marinho 2 (Edif .. OSVALDO
M,ACHADO).

CASAL (COM DOIS 'DEPENDENTES') . Cr$ 600,00

INDIVIDUAL Cr$ 500,00
O ingresso para. UMA Só 'NOITE, será res-

petivamente de: Cr$ 250,00
Cr$ 200,00

Os convites só serão forneci,dos até ás 19 horas de
cada dia da realização das festas.

É RIGOROSAMENTE VEDADA A ENTRADA DE
MENORES NOS BAILES NOTURNOS.

_

Á estrada será' exi·gida a carteira social de cada pes
soas ou convite.

É RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DE LAN
ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE.

ALUGA-SE
CASA DO CENTRO

Com 3 banheiros - 5 quartos - 2 salas - c{)pa e CQ..

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

17 horas.
'

Vence-seEMPREG��·DA
Uma maquina de costura marca Kadilar

feito estado tipo S'inger.
"

.

'

Ver e tratar com Simeão Siqueira no fim
Trindade, em. frente antiga. fªbri�a �e
lenciária. ' -

e arrUDlar,

JOÃO ALBERTO, AQU1l:LE Idas peças principais da re

QUE MORREU C1l:DO 'DE- volução de 30, cujo este

. . .. . ... MAIS! pim se acendeu com o as-

Existe o destino em í'un- sassínio de João Pessoa o

ção da morte, ou a morte grande político nordestino,
atua em função do destino? candidato a vice-presidente
Quem o sabe? Mas há cer- na chapa da Aliança Libe

tas vidas cujas contas são Irai
com Getulio Vargas.

encerradas antes do tempo João Alberto divergiu mui

pelo contador da existência tas vêzes do Presidente

que é o destino. Homens há Vargas, mas esteve sempre

que deveriam viver' mais ao 'lado dêle nas horas di

para que pudessem realizar fíceis. Chefe de Polícia do

mais. Há certas mortes que Rio duas vêzes, Interven

não fazem jus aos homens tal' de São Paulo logo após
que ceifam. Faleceu João a vitória da revolução, Coor
Alberto, a combatida perso- l.denador Econômico quando
rialidade de militar, de ad- o Brasil esteve em guerra,

ministrador, de homem pú- Vereador pelo Distrito Fe

blico enfim. .Desaparecer deral, Deputado Federal na

uma personalidade da en- Constituinte 'de 1933 pelo
vergadura de João Alberto seu Estado, Pernambuco,
com 56 anos s�ria demasia- comerciante, jornalista (Co
do cêdo. Muito ainda se po- nhecemo-lo em "A Nação"
deria esperar da sua capa- onde nós Iniciamos, no Rio),
cidade de trabalho. E como terminou sua agitada vida

disse um irmão do falecido, pública como diplomata dos

morrer deitado numa cama, mais brilhantes.

vitimado pelo mal da atua- Com a morte de João AI

lidade que estende seus berto, o Brasil perde um

tentáculos fatais à, humani- dos seus grandes homens.

dade, sem que a ciência hor-
dierna tão adiantada, poso,
sa debelar, não foi morte à
altura da sua. figura com

bativa e valente.
João Albeito foi militar e

perdeu essa condição por- cem sua saúde! Ao primei
que se tornou revolucioná-

1'0 acesso de tosse, tome "Sa- _

rio;
\ Teye vida agitada, par-

ticipou da. Coluna Prestes; tosin",
o antisético das vias

considerada a .rnais heróica resplratorias. "Satosin" eli

da história. Sofreu um de- mina a tosse" da novas for

sastre de 'avião em que to
dos pereceram, sendo único
a conseguir salvar-se e no

qual morreu Siqueira Cam
pos um dos heróis dos 18
do

.

Forte. Tornou-se uma

TOSSIU ?
•

Não deixe que as Bron •

quites, ou Rouquidões amea-

ças e vigor. Procure nas

fàrmácias e drcgartas "Sa-

tosin", que combate as bron-

quites, as tosses e as con

sequências dos resfriados.

Natal eu" Flandres!
A arte imortal do pintor flamengo BRUGHEL traz

8 V., em, 10 páginas a côres do último número de

LIFE EN ESPA�OL, a gloriosa história do Natal ...

Ensaio pictórico de beleza infinita. que V. jamais

olvidará I

A-;� seus pequeninos leitores, LIFE EN ESPA�OL
dedica uma versão resumida do clássico ";"8 aventu

ras do Robinson Suíço", em belíssimas ilustrações .8

côres. •
'

Vários outros artigos. 'de grande interêsse... vi-

da do Sumo Pontífice, em fotografias, O grande hís

ríador TOYNBEE revela qual a fonte de sua inspira

ção. LIFE vai a uma corrida de CESAR GIRON.

O passado remoto e o presente palpitante combi
nam-se de maneira singular na revista gráfica LIFE

EN ESpAAOL... Leia-a e V. se convencerá!

.;;;
COMPRE O SEU

EXEMPLAR

HOJE MESMO •• ,

ANTES QUE

SE ESGOTE I

A IMOBll.IARIA "MIGUEL DAUX"
INIÇIANDO ASrSUAS VENDAS OFERECE

�
,

.

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de vísitas, sala de jantar, copa, 'tres quartos, cosinha ba
nherro e W. C., .sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir garage. A casa

encontra-se desocupada.
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.
Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, .. lugar 'para
cónstruir garage,sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.,000,00 - parte financiada.

'

Um terreno no céntro da cidade, medindo 15 metros
de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru
ção.

Preço 280.000,00 -: parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura em Barreiro!. Em

prestações.
'

,

pois lotes na praia de Canasvieil;as.
Diversos lotes na Praia de Camboriu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

com oUma praia.
Informaçõ.es a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria.

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

(na Agronômica), proximo a Zona residencial do 50 Dis
trito Naval.

. Qlpa�a-r C.
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DR. CARLOS MORAES DE "sião que a limpeza da bo-

CASTRO Íca é de suma importância,
Quase metade dos adoles- porque as partículas de ali

olentes de hoje estão conde- mentos deixadas nos dentes'
nados a perder um ou mais causam os prejudiciais âci
Idos seus primeiros dentes dos le bactérias que provo
molares permanentes e se cam as cáries.
tornar verdadeiros "aleí-} Nos vãos entre os dentes,
jados dentais", de acôrdo onde a escôva hão consegue
com' recente artigo 'publi- alcançar, use o fio dental
cado no' "Jour al of the para tirar os irritantes pe
Amecican Dental Associa- dacinhos de comida. Um pe
tion". daço de fio dental enrolado

Os primeiros molares per- nos dedos indicadores', e in
manentes são considerados troduzido entre os dentes
pelos dentistas .como sendo em movimento de serra, re
a pedra fundamental da ar- moverá aquelas,' partículas
cada dentária. Por serem de alimentos com facilida
os primeiros dentes perma- de e' pode evitar dorolosas
nentes que nascem, êles de- cáries;
terminam a posição do res- Habitue-se a uma dieta
to da dentição permanente. saudável e bem equilibrada.
Se os primeiros moláres Carne, leite e ·seus deriva
permanentes 'forem estraí- dos, aves, ovos, frutas fres-,
dos mais tal'de, os outros cas e legumes formam a ba
dentes podem mudar de po- Se da dieta que ajudará a

sição, acarretando . conse- 'manter os dentes' saudá}
Quências danosas. veis e fortes.
Os especialistas em odon- Finalmente, hão se es-

tologia estão aperfeiçoando queça de visitar' seu dentis
um. método de transplantar' ta com regularidade. Duas
os dentes' do cizo -para o lu- vêzes ao ano é um prazo;
gar dos molares permanen- adequado. Entretanto', êle t

tes extraídos. Entretanto,

\
poderá aconselhar a visitá

posso, lhes afirmar com, lo com maior frequência, ,

franqueza que o modo mais se os seus dentes se caria
fácil de assegurar o alinha- rem com facilidade.
mente dos dentes' é cuidar Seu dentista pode ajudar,
corretamente dos molares, mas ê.Je sõsinho não conse

para que não tentam que gu ir'á conservar seus dentes,
ser extraídos. em ordem. Depende de Vo-
As regras � são simples e cê se lembrar daescôva de

todos os clentes' - não só dentqs,": dentifrício e fio
os molares - gozarão dos dental diàrramente. Se Vo
benefícios. Em primeiro lu- cê assim o fizer, terá a sa

gar nunca deixe de usar a tisfação de' possuir sempre
escôva de dentes depois de dentes saudáveis e brílhan
cada refeição. É nessa oca- teso

•

9,\..-

PO\l.1�·P
I

' .

Vende-se Preceíto do Dia!
Um Bar bem afregúeza- PREDISPOSTOS À

GR1PE)'do cito na Avenida' Mauro Há pessoas particular-
No A mente predispostas à gripe:Ramos . ':1<. ,

Velo e tratar no mesmo 10- .os mal alimentados, esgo
tados, portadores de inf'ec-:.cal,

, ções cronicas e anomalias
do nariz e da garganta tais UMÃ SOIRÉE CARNAVALE�ÇA" j, No Programa:
como l:init!!s, amidalites,

.

'. ) , ' Noticias da Semana. n.

faringites, desvios do septo-. na qual -DS Snrs Associados terão 'oportunidade de reti-. 55 x 4. Nac ..
nasal, vegetações adenóides rar suas carteiras sociais e reservar, sua-s mesas para o' Preços: 7,60 - 3,50.

'"
e outras. .Imp. até 14 anos.' .

Mantenha o organismo
em condições de rea

gir às infecções . ali
mentando-se bem, ,evi
tando o cansaço exces

sivo (esgotamento), e

curando-se das doenças
crônicas •.

- SNES.

16a. C. R.

SABADO DIA 12 ÁS 21 HS

Coqueiros' Praia:' Clube':
.

oferece uma
.

dade, Vtríssímo, Otavíano
Gonçalves, Osvaldo Ferreira, QUE ROUBO!
Osmar Frederico Horstmann, ROMA, 8 (U. P') -

. Des-
Orlando José Machado, Olí- cendo de um automóvel que
vío Prudencíano Homem; Os- parara bruscamente, um jo
cal' Peixoto, Osvaldo Valfri- vem assaltou um homem que
do dos Santos, Roberval Pe- fechava uma das principais
reira do Nascimento, Silvio joalherias, tomando-lhe da
Xavier da Rosa, Ubaldino Xa- mão uma pasta em que o

vier Cândido, Valdir João comerciante habitualmente
Luiz, Vandi Cassiano Nunes, conduz as suas [olas mais
Vitoriano Jovita de Andrade, preciosas. E imediatamente
Walmír Tolentino dos San-' após o assalto, o rapaz vol-
tos. tau ao automóvel, que em al-�

dta velocidade tomou mh ru-

IJ
r , •

Aluga-se �10 .até agora de�conheci�o, ,a IO'Grande decepção, porem, .

Uma casa de material sita deve ter se apossado dos la-
.

na Rua Laura Caminha Mei- drões, pois, excepcíonalmen- Vende-se um rádio "Ge-
ra nO. 54. te, o joalheiro conduzia em aeral Eletric em perfeito
Tratar com o sr, João Re- sua rechonchuda pasta ape- estado.

g is no Departamento de nas verduras e legumes para Tratar a rua Almirante
Saúde Publica. o jantar em sua residência, Alvim 36.

São convidados a compare
cerem à 3a. secÇ.ão da 16a C.

R. M., os' cidadãos abaixo

mencionados, afim, de trata

rem dj; assuntos de seus ín-

teresses

-

ECONOMIA absoluta �---
'Gra�de CONFO'RTO

Aroldo João Galiani,' Assis
Manoel dos Passos, Arí Ma
chado Ramos, Auríno Sabina
da Silveira, Argemiro Augus
to Soares, Audory da Silva,
Abelardo Manoel dos Santos,
Alcides Franc.elino de Siquei
ra, Aldo de Assis Andrade,
Alfredo Costa, Alipe Capls
trano, Altamiro João de Sou

za, Antenor Ináoio Coelho,
Aristides Lino de Souza, An
tônio Pereira Filho, Antônio
Geroncio Ide Souza, Antônio

João Cândido, Boaventura
Guilherme da Silva, .

Carlos

Xavier, Cassemiro de Oliveira:
Célio Juttel, Cicero Manoel

Inácio, Claudio Luiz Fontão,
Carlos Alberto, Dovenir 'Cris
tovão

.

Monteiro, Domingos
Luiz era Costa, Dacir Silva

Bach, Domingos Tertuliano

Nunes, Daniel Camargo.Con
ceíção, Dorfval :!ferreira da

Rocha, Domingos Gonçalves
Pereira, Elizeu Eugênio da

-/Silva, Estevam Fernandes,
Edu Alfredo Pereira, Francis
co José da Rosa, Francisco

José Pereira, Genésio Manoel

deAndrade, Genésio Francis
co Santos, Genuino Bodane

Zé, Gervásio Augusto de Sou

za Hamilton Plinio Alves,
1

'
.

•

Inocêncio <Z:alazans, Isaurmo
Germano Vielal, Ivariir Da

rio da' Cunha, Jorge Seára

Polídoro, Jaceguay Carvalho,
Jacy Valdelino Bernardes,
Juranelir de Souza IgnáCio,
Jorge Mery Pereira da Sil

veira, Jorge José Salum, João
Maximino Machado, João Pe

dro Gomes, João Emílio da

Silva, João Conceição, João

Francisco. Pires, João Vas

ques, José Ramos Pereira, Jo-
vsé Juvenc10 'unhares, José
Ernesto Lucai;, Luiz Severo

Tavares, Lauro Luiz Pereira,
Laudelin(l Juvenal Joaquim
da Silva, Luiz Fern'ando Viei

ra, Lino Manoel Silv�ir;l, Luiz,
Gonzaga Pereira, Moisés Ma

noel da Silveira, Mário Ola�

ripo Lopes, Milton Damiani,
Manoel Pereira da Silva, Ma
noel Alexandre, da Costa ri
lho, Nivaldo Correia, Neamim
João çla Silva, Osvaldo Costa,
Oríànclo 'Pauio�dà Côsta, Os-"�
v�Üclir Bento, oztrno Bernar-

. SENSACIONAL CARNAVAL
g _I.

Serviço de Restaurante

Obs : Para esta festa não haverá
on ibus após a festa.

.. ,.,........_.,.'�,";;"I\.'.:.·."",_�l'veÍ1das' de mes�� ,,",

Lotes à. Vendu
I'

'I"

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. �

'��.4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

_=---......

�

I

AQUECED9R
ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante .na tempe· )
ratura de�jada.

'o MIS'rURAOOR DÁKO, de reg ... -

logem instontoneo,
.

permite o

maior e$cola de grad ...açõe. de

TEMPERATURA.

"

CONFORTO: absoluto
Grande ECONOMIA

I '

�,
AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

-.
CapaCidade!

J 00 a 1.000 litros
\(�,J

l Fabricados nOl tipO.
horizQl1tCl' ., VCff�al.

..
:

• Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE •
te\'estida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).

• Resistê�cia do tipo tubular. inteiramente ''blindada.
• Controle automatico de temperatura (;IOf:' URMOSr/:>TO.

que proporciona grinde ECONOMJA.
". ,;.�_ ..

�� y
,_� !.;T"� (:, ®E F�RI�'

.

CINE SAO JOSE;
As 3 horas.
O Gordo e o Magro em ;

FILHOS DO DESERTO
No Programa:
Noticiario Guaiba. Nac,
Preços: ·10,00 - 5,00.
Censura Livre.
As 8 horas.
Líllí Marlene, a garota do

caf é Cigale... Seu drama
tico romance foi escrito nos

acordes de uma famosa cari-
'ção ! / I'
Lisa Daniely:·...L John-Bly

th - Stanley Baker
FLOR DO PECADO
(Lilly Marlene)

No Programa:
Notíciario Guaiba, Nac.
Preços : 10,00 - 5',00.
Imp.' 'até 18 anos. '

.

r

As 5 .

..:_ 8,30 'horas.
Ela t.raz.iaJconaigo tu-dQ.Jb

que os 'homells,i,d'é�eia'Vâm!"

,', '. ";' I'
Liza Daniely :;_ Húgh

, lVicdermüÚ
.

___:'''Jôhri' ,BI.yth1 ,. ,

• J"

em'

FLOR no "PECADO' ,

,:,,1

(Lilly ,M/HIene)
No. r J>rogrâ;n� : ,J' \ , t

, Bandeirante na,Tela Nac.
Preços :'.7;60 3,50.,.:
Imp, até 18 anos.

1 1,-,
\

•

< ln S)i:B c, l
,

.

As 8 horas. I

David Wayne.
Peters 'em.

'CAVALGADA
PAIXõES

Jean

DE·

As 8 horas;
Yvone de Car1os\- Car

I los Thompson' em:
FORTE DA CORAGEM

(Techn,icolor)
No Programa:
Ligação Norte Sul. n. 25.

Nac.

Preços: 6,20 ..:_ 3,50�
,

Imp..até 14 I anos.'

Uf>l1Q'L·
As 8 horas.
Elza Aquirre

'

Jorge
Mistral ...:_ Fernando Soler
em:

,

AMAR FOI SEU PECADO
No Programa:
Atual. Atlantida.

n. 55 x 3.

Preços : 7.,60 - 3,50.
Imp, até 18 anos.

Nac.

As 8 horas.

Phillys Calvert --- Ri
chard Burton em:

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

.

�••Ult44fUi.I-'. JtJ;; "l\;�

PartiCipação
'PARTICIPAÇÃO OE NAS-

ClMENTO
'. JAURO D. LINHARES e

SENHORA participam aos

parentes e pessoas de suas
relações a nas�imento de
sua ,filha' ELIANA !)cor
rido dia dois do corrente' na
maternidade Dr. Carlos Cor
rêa.

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

Dr. Carlos Corrêa, 13.
com ,o su1'. Dante
nq .;.D'epósito RitaU4MD8,�,S.A. Cnmércio e

., ' .'

l'!J !n�QI,,9 fpoliS.i"
;"::1 \:;:;:�:�'����;")'c;p(f�;:::�JJ;1;:':\' .

"
.. ';', ,(�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'O J:�TA.DO Florianópolis, Quinta-feira, 10 de Fevereiro de 1955 'i

A Casa Oriental $émRI��
.
Pioneire na campanha da reduçên dos
preços, prossegue na sua iniciativa
para o barateamento do custo de vida,
cferecendo �g9ra as últimas navida ..

des em tecidos de algodão, além de
todo o seu fabuloso stock

NOVIDADES

Tecido de rafia, larg, 80 .

Lonita
.

San Jam, largo 90 .

Lonita bordada, grande moda .

Lonita lisa, largo 80' .

Lonita Bangú, -larg. 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 mercerisada : .

Cambraia bordada com veludo, novidade .

LINHOS E ALGODOES

, Puro linho branco, larg .. 2,20 "

.

Puro linho em cores, largo 2,20 .

Cambraia de puro linho (Irlandesa) largo 9Ó .

Meio linho branco, largo 2,20 : .

Organdy liso Matarazzo .

Órgandy liso Nova América .

Lonita listada, cores firmes .

Fustão branco, a começar de .

/Fustão branco, piquet .

Fustão piquet em cores .

Fustão estampada, em belos desenhos .' .

Cambtaias estampadas, novidades .

Opala Iísa assetínada , .

Opala tipo pele de ovo, largo 80 '
.

Opala legítima pele de ovo, largo 80 .

Opala tipo cambraia, larg. 1,00
'

.

Opala estampada, a começar de .

Tafetá de algodão escocez, corse firmes, largo 80 .

Cassa bordada vários desenhos, largo 80 .

Tricolines brancas a começar de
.

Tricoline branca, marquisete, largo 80
"

Tricoline branca, tipo Ingleza .

Tricoline branca, eordoné, largo 80 .

TeGil'1ó Pf"l:ffilchã'tí, tatg::7Z"'; .

Tecido pi colchão, largo 1,40 .

Tecido' estampado pi cortina, largo 1,30 '

Tecido lavrado, creme, pi coi-tina, largo 1,30 .

Tecido de nylon pi cortina, largo 1,40 , .

Brim colegial J. 16 ' .

Brim colegial, branco e marinho .

Tecido xadrez, pi mêsa, largo 1,40 .

55,00
68,00
88,00
40,00

, 50,00

Tecido branco, pI mêsa, largo 1,40 , .

Cretone estampado, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, largo 1,40 .

Cretone branco, especíal, 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' .

Filó em 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 1,41) .

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 '(Ô�
90,00. (!!jJP
115,00 !34,00 'O Centro de Irradiação
43,00 Mental "Amor e Luz" realiza
25,00 sessões Esotéricas, todas as se-

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar. »!'o?

30,00 � ENTRADA FRANCA "�

39,00

I' .

,._.

40,00 __�--
_

;�:�� . Ven'de-se60,00 '

3000 I Vende-se uma casa num

25'00 1
ótimo terreno à rua Frei

29'09 'Caneca. 117. Ilase Cr$ ....

4!ÚO 100.000,00.
65,00 Tratar à Avenida Rio

14,00 Branco, 191' Nesta.

85,00
---

Precisa-se

SEDAS

. .' \
Lumíer especial, largo 90 , ,

Lurnier lavrado, .larg.' ·90 .

Setin 'duquesa, muito bom, largo 90 ....•...........
Setin duquesa, extra especial, largo 90 .

Tafetá faile, muito bom .

Faile bem encorpado, largo 90 .

Tafetá chamalote, largo 90 : .

Organza lavrada .

Organza lisa, largo 90 .

Seda langeríe, misto com natural, largo 90 .

Setin langerie extra especial, largo 1,00 �

.

1 Sedas estampadas a começar de .

200,00 San Jam, largo 1,40 , � ..
210,00

'

135,00
140,00
20,00 Tapetes de veludo pi quarto 120,00
38,00 Toalhas plásticas Americanas . . . . . . . . . . . . . . .. . . 59,00
38,00 Guarnições de mêsa com 6 guardanapos ,. 55,00
18,00 Toalhas com franjas pi mêsa 150x150 115,00
38,00 Toalhas de seda lavrada, pi mêsa 150x150 280,00
45,00 Toalhas de rosto, a começar de � . 8,00
20,00 Toalhas de banho, a começar de r

'

.. ". 38,00
30,00 Colcha branca, artigo bom, pi solteiro 80,00
13,00' Colcha branca, mercerisada, pi solteiro 115,00
23,00 Colcha Francesa pi 'soltelro , . 210,00
30,00 Colcha em cores pi solteiro 85,00
35,00 Colcha branca pi casal

-

'. 90,00
11,00 Colcha branca, superior,"pi casal 150,00
24,00 Colcha branca, mercertsada pi casal ,...... 195,00
48,Oe Colcha Francesa pi casal 260,00
20,00 Colcha em cores pi casal .,...................... 110,00
24,00 Colcha de fustão em cores pi casal 135,00
49,00 Colcha de veludo pi casal 190,00
24,00 Colcha ele seda e/ bicos, pi casal ,.. 210,00
11,50 Colcha de seda c/ franjas, pi casal � � .. �- , 225,00
30,00 Colcha: de pura seda dupla' e/ franjas, pi casal 280,00
29,00 Colcha de pura seda dupla, Japonesa, pi casal. . . . 370,00
28,00 COMPRE BAIS BARATO E SEJA MELHOR ATENDIDO,
55,00 PREFERINDO A

;�:�� Casa O R I E N T A L
30,00 Rua Conselheiro Mafra, 15 - 'felefone 3.493 - Florianópolis

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

DIVERSOS

...................�.� i••G•••••••,�•••••••••,••••••

E O ITAL.

Dodge K·A 1952

INSTITUTO DE' EDUCACAO E COLÉGIO
,

ESTADUAL DIAS VELHO
EDITAL

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

Exames do Artigo 91

Inscrição: de 10 a 9 de fevereiro.
Realízação: de 15 a 27 de fevereiro.

Exames de 2a. época dos Cursos Ginasial, Colegial e Normal
Inscrição: Dias 10 a 4 de ,fevereiro. '

Realização dos exames de 2a. chamada: Dias 3, 4 e 5
Of! fevereiro.

'

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

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

28 de fevereiro.
'

É obrigatória a apresentação da caderneta.

da,
Vende-se Caminhão, com baixa quilometragem roda

conservadissimo, com capacidade .para 7.500 quilos.
Tratar no Bar Rosa, com os proprttârlos.

I

INS'l'ITUTO DE APOSENTADORIA E PENSOES
DOS EMPREGADOS EM TRANSPOR'fES E GARGAS
DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA

1 - A Delegacia Reg+onal do I.A.P.E.T.C., Em San

ta Catarina, comunica ;'Oj senhores empregadores e se

gurados condutores de v .fc ulos em geral, que em face

dos novos niveis .de saJ�"'io-minimo, os atuais valores dos

selos de Seguro Social, ttU .ISO neste Estado, são os se-

guintes: \
.

a) Municípios de: Florianópolis, Blumenau, Brus

que, Críciuma, Gaspar, Itajaí Joinville Orleães,
'Tubarão e Urnsarlga - sêlo de Cr$ 165;00

b) Municípios de: Caçador Canoínhas, Indaial, Joa

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

Sul, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, Tim
bó e Videira - sêlo de Cr$ 150,00,

c) Demais Municipios - selo de Cr$ 12,7,50
2 - As Contribuições excedentes recolhidas por

guia de recolhimento, serão ,colculadas, doravante, �o-
mando-se por base o novo valor do sêlo de seguro social, Florianópolis, 25 de janeiro de 1955.

Florianópolis, 3 .de janeiro de 1.955

l._
José Warken

FilhO.
- Dlreto�� ,

ADIL REBELO Delegado Regional ' I

I
Escola Prelíssíenal Feminina

de' Florianópolis ,I

MATRICULA .: 1955
1° ano - dias.: 8, 9, 10, 11 e ia de fevereiro, das 9

ás 12 horas
20 ano � dias': 13, 14 e 15 de fevereiro, lias 9 ás

12 horas,
Documentaçâo para efeito de matrícula:
1. Certídão de idade (15 anos até 31 de julho de 1955)
2. Atestado. de curso primário completo
3. Das candidatas casadas exige-se a certidão de ca

sarnento.
Dia 1°, de março apresentação das professoras

na Escola.

Florianópolis, 29 de janeiro de 19B5,

Cora Batalha da Silveira, Diretora

Automóveis

"

LIRA TENIS CLUBE

Precisa-se de uma moça
ou rapaz para serviços de

escritórios e cobranças.
Tratar a Rua Pedro Soa

res 5,

AVISO
Por motivos superiores a

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

26/1/55 foi adiada para o

dia 9/2/55
.

.

Agradeço antecipadamen-

Vende-se
Vende-se 3 casas, sendo

uma de material e 2 de ma
deira,

'

sitas na Rua José'
Boiteux nO 3 fundos em

Florianópolis.
Ver e tratar com o srs.

Altino Lobo da Silva no

Ponto de Automoveis da

Praça '15.

CARNAVAL - "DISCO VOADOR"
Mês de Fevereiro

Dias 19, 21,' 22, Sabado,' Segunda e Terça: Grandio
sos bailes e fantas!a. Eleição da Rainha do Carnaval.
Apresentação do monumental Bloco "Aí vem a Mari
nha".

I Dia 20, Domingo: Alegre matinée infantil, 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 ,8 horas da manhã.

REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1955
Serão realizados por êste Clube, em sua sede social,

nos dias 19, 21 e i22 de fevereiro, GRANDIOSQS BAILES
A FANTASIA. Domingo, dia 20 haverá mafinée infantil
das 16 ás 2.0 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
<L apresentação do talão do mês de fevereiro, para o que
o Sr. cobrador estará presente para contrôle.

As mesas serão reservadas pelo próprio associado
ou por pessoa de sua famílià, Preço das mesas: As
sinatura púa o três bailes, Cr$ �OO,OO,

Não haverá reserva para a matinée infantil.
Ingresso: O Clube não distribuirá convite. Para as

pessoas em trânsito, poderá a Diretoria, a seu critêí-ío,
e sob a responsabilidade de um sócio, expedir ingresso,
desde que pague o valor de uma anuidade, os quais po
derão ser adquiridos, junto a Secretaria do Clube, àté
as 18 horas do dia da rca liaa ção de cada baile, e depois
de autorizada a concessão pelo Sr. Presidente.

Menores: Não será permitida a permanência de me

v nores de 15 anoz 110S bailes dos dias 19, 21 e 22. Matinêe
infantil somente poderão dançar menores até 14 anos.

Parada Infantil: Na matin ée infantil do dia 20, do
mingo, haverá uma parada infantil, de fantasia, com dis
tribuição de prêmios.

Rainha do Carnaval: O Lira, como vem fazendo to
dos os anos elegerá sua Rainha' do Carnaval, a quem
será conferido rico prêmio.

A Diretoria solicita aos senhores sócios a fineza de
não levarem pessoas estranhas ao quadro social. Outros
sim, previne que somente poderão frequentar as festas
de Carnaval" os sócios quites com a Tesouraria até o mês
de Fevereiro, inclusive j

,

A DIRETORIA

Venda-se
Vende-se á rua Altamíro

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

c/ 530 ms 2,
Tratar com o sr. José

Mendes 4 Rua. Cons. Mafra
99 - fone 3797.

Distribuidor·

C' RAM'OS S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolí,

........... ,,_, I
__-"�:o::--::...'''--_,, _

Peças de Automoveis
Aceito encomenda, enviando diretamente do Rio de

Janeiro. Qualquer tipo de carre .

Informações Rua Rui Barbosa 124.
r

Expresso Florianópolis Lida.
, Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E ,SÃO PAULO.

FILIAL: CURITIBA

Curs'o Particular
. São José

Diretora: - Professôra MARIA MADALENA DE
MOURA FERR().

Curso correspondente aos Grupos Escolares.

Prepara alunos para os exames' de admissão aos Gi
násios, Escola de Comércio, Escola Industrial e Escola
Normal Regional.

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

Prof'essôra dos 30, e 40 e Curso Médio: Sra. Olga
Brasil da Luz.

A matrícula acha-se aberta do dia 3 de fevereiro
em diante de 9, às 11,30, horas, à rua Saldanha Marinho,
34, todos os dias úteis. I Aceito encomenda de qualquer tipo de carro, marca,

Início das aulas: - Dia IOde março. - Telefone ano etc.
3737. I informações Rua Rui Barbosa 124. ?

",�.•,,-�""""'-"

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

(Agência no Rio de JaneIro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

,

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma ·50 - Terreo

Deposíte:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

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

Sal1drade e TranspoUs
-0-

FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco
\ (932/36)

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegráfic:J
Bantídra- e Transpolis

-0-

São Paulo - Capital - Si'.

Endereço Telegráfico:
Sanclrade e Transpolis

-0-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CADASTRO IMOBILIÁRIO
A Prefeitura Municipal de I Fiscais, Implantação do Ca

Florianópolis vem de cele- dastro Fiscal e Preparo da

Arrecadação dentro das ba
ses de Reajustamento.
A medida é das mais im

portantes e trará ao Municí

pio os maiores benefícios e

ao contribuinte a justiça
fiscal.
Esta de parabens a admi

nistração municipal que, as

sim, procura modernizar seus
métodos de lançamento e

brar com a Serviços Técni�os
Orgamec S. A. - Organiza
ção Mecanizada e Engenha
ria, um contrato para o estu

do e a elaboração da codifi

cação municipal, no que diz

respeito aos seguintes servi':
ços relativos aos perímetros
urbano e suburbano do Mu

mcipio de Florianópolis:
Censo Intnblltárto, Reajusta
mento Tributário das Coletas arrecadação.

,
pj
D

Florianópolis, Quinta-f�ira, 10 de Fevereiro, de 1955

o POVO QUE ABRA OS OLHOS
o assunto, o que, ínegàvel
mente, prova sua má-ré e

seu desejo de que as cousas

relacionadas com o muntci-

funcionando para fornecer

brita à estrada que a Prefeí

tura está asfaltando, por que

obra dos serviçais :lo gover

nador, que, no intuito de lh(�

serem agradável, fazem qUfl]
quer negócio, o nuüs baixo e

espúrio.
O Diretor de Serviço, Ge

rais da Prefeitura MunIcipal
mándoh que os serviços tüs-�
sem paralisados, sendo o fa

to comunicado ao Diretor de

Obras Públicas do Estado,
que, até agorà, não l tomou
nenhum conhecimento sôhre

o TEMPO
Previsão do Tempo, atá às

14 horas do dia 10:

Tempo: Ip.stavel com- chu-
vas e' trovoadas.
Temperatura: Estavel.
Ventos: Variáveis, frescos.

Temperaturas extremas de

hoje:
Máxima 31,8
Mínima 25,0

Vubatão refinará 40 mil barris de óleo

a par.ir da próximcl semana
SÃO PAULO,,g (v. AJ - extraíram gasolina, óleo díes- mil barris de óleo combustí

Já se encontra funcionando sel, nafta, óleos resíduos e vel, os restantes dois mil

a refinaria de petróleo do gases. barris de nafta e resíduos.
.

Cubatão. No día 31 de [aneí- Nos últimos dois dias to- Quanto à inauguração afi-

ro (início da operação), fo- ram refinados 2-1 mil barris cíal, aguarda-se apenas a

ram refinados os primeiros de 'petróle� diários, esp'er��-I d�Ci�ão do preside�te d� Re

dez mil barris, até às 16h30m, do-se, porem, que na prOXI- pública, que devera designar
conforme comunicação feita ma semana; se inicie a pl:i-I a data em que poderá pre
nessa data à presidência da meíra fase regular de fun- sidir essa cerimônia, à qual
Petrobrás. Dêsse óleo crú se cionamento da refinaria, se pretende dar grande ím-

com um rendimento de 40 portância.
mil barrís díártos, dos quais Funcionando à plena car

se obterão 13 mil barris de ga, a produção da refinaria

gasolina comum, seis mil representará um têrco do

barris de óleo diessel e 19 consumo de São .Paulo.
r

A' 'memoria de
Norton Matos

Para a solenidade, foram
convidados o presidente da'
República e altas autorida
des civis e militares.

Estão tentando impedir
que o sr. Osmar Cunha cum

pra uma gestão, laboriosa.
Arrojado e decidido, o Prefei

to, desde os primeiros, dias de pio naufraguem. Agora, ana
seu govêrno, vem trabalhan- lisem: se o britador estava

do afanosamente. Pôs', logo,
mãos à obra, indiferente às

deficiências que ameaçam
sua administração. Uma Pre a oposição não colabora nes

feitura pobre, mísera, que sa tarefa, pois .não serão a

arrecada, por mês, uma ní- cidade e o povo benetícía

nharía, tem, mesmo, assim, do? Eles não querem que na-

um chefe que se não verga ela funcione a contento quan-
O DEante os percalços naturais elo se trata de assunto rela- DR. AN_TONI -

que vão surgindono passar tivo à Prefeitura, e, Inversa- LORENZO NETO
dos dias. Mas como se já não mente, almejam que tudo vá Encontra-se em nossa Ca-
bastasse sua pobresa, ainda, à matroca. pital, o Dr. Antônio Delo-
há, íntelízmente, uma oposí- Esta a mentalidade' dos

renzo Neto, técnico em di
cão que qual' enterrá-la, co- homens que rodeiam diària- reíto administrativo, com

laborando, com eficácia, pa- mente o sr. Bornhausen, que curso de Direito Público da
ra que as dificuldades cres- não estão correspondendo ã Faculdade de Direito de Pa

cam 'assustadoramente. sua confiança, que o estão ris, que aqui veio afim de
Não estamos forjando ar- desprestigiando perante à 0- tratar da possibilidade de co

gumentos para revelar ao po- pinião pública, 'que, em ou- dificação de toda:s as leis
vo as tramas ruinosas dos oL tubro próximo, nas urnas, municipais e planificação
posicionistas. Mostrare mos saberá manifestar seu repú- administrativa municipal.
fatos. dia por homens tão mesquí- Delorenzo Neto organizou
O Prefeito, como todo mun nhos e que se apequenam e tais serviços em vinte e oito

do sabe, quer asfaltar a estra se aviltam por tão pouco. Prefeituras do Brasil tendo
da que vai da capital ao Sa- Quem, nesta capital, já I recentemente, em curitiba:
co dos Limões, uma emprê- não conl�ece, de sobra, a ma- realizado seu maior trabalho
sa, sem dúvida, edificante, nobra solerte e manhosa dos I de legislacão ,municipal.
que dignifica e realça qual- subalternos do govêrno? É ainda o ilustre vísítan
quer administrador.' E é is- Não têm, êsses , moços, be- te

'

Conselheíro da Associa
to que os de lá querem eví- leza de atitudes, e não sabem ção Brasileira de Municípios

Ital' que se.� t concluído, e, pa- engrandecer-se pelos gestos e sóoio honorário da Associa- '

ra êsse fim, mexem com to- nobres, atendendo, primeiro, cão dos Municípios da Bahia. RIO, 9 (V.A.) E� sua

dos os pausínhos, principal- aos interesses da coletivida- 'sua Senhoria esteve em
sessão de ontem" o TF1?Unal

mente com aquêles que te- de, pondo de lado a paixão contato com diversos vereá-
de Contas respondeu afirma

nham forças para obstar, se partidária. I dores, quando explanou o
tivamente a consulta do pre-

a essa notável empreitada. Lamentàvelmente esses assunto e esclareceu diver- sidente da Republica sobre a

Contemos a história, em polítícóídes estão cegos pelo .5OS pontos. legalidade dá abertura do

miudos. partidarismo e sua inteligen- Efetivamente, é uma. ne-
credito especial para paga-

, •. bí d
-

t t menta do abono ao runcío-A municipalidade, sem Q- cia ICU a nao sen e ou ra cessidade a codificação das
nus para o Estado, ernpres- aspiração senão a de sufocar leis municipais como pod _

nalismo publico federal civil

tou-Ihe um britador, eeden- no nascedouro todo o empe- rosa elemento auxiliar do "e militar.

do-lhe, também, o terreno nho do Prefeito em estímu- administrador e orgão con- Ontem mesmo, o minisrto WASHINGTON, 9 (UP). -

1 d 'd d A da Fazenda fez submeter a Os ex-presidentes da Costa
onde há pedras em abun- ar o progresso a CI a e. -

sultivo do contribuinte. -

dância (cabeceira da ponte) l.erta, povo catarinense! Teus assinatura do chefe do go- Rica, srs. Rafael Angel Cal-
t t

-

't UNIA-O· DEMOCRA- ver'no o decreto abrindo o deron Guardia e Teodoro Pi-
A Pl'efeitura, agora, preci- represen an es sao es es que, ,

_

L• 1 d d f d t
. respectl'vo cre'dito. cado,'âirigiram mensagem ao

sou do britador. Usava-o, a"an o. em e en er- e, JO- ONAL't d t· h' TICA NACI Conforme noticiamos a Di- presidente da OEA, em Was-
quando, sem mais aquela, gam com eu es 1110, que a

faltou-lhe energia elétrica, de ser 'grande um dia. Do Diretório de São José, retoria da Defesa Publica já hinton, protestarido contra o

recebemos a comunicação a- organizou a tabela de paga- que qualificam de "bomb::tr-

baixo, que agradecemos: menta, 0-' qual terá inicio no deios brutais" feitos pela a-
I'

próximo. dia 11, obedecendo viação governamental cos-

a escala normal. tarriquenha, na região seten-

Assim, só fica faltando a trional da Costa Rica.

RIO, 9 (V.A.) - Sob o pa
trocinio e auspicias do Gran
de Oriente do Brasil, real

zar-se-á, no próximo sábado,
às 20 horas, no Palaeio Ma-

çônico, uma sessão cívica em

homenagem póstuma ao ge
neral José Maria Mendes

- na gestão:.Norton de Matos, ex-grao
1-

.

t- d d
- . "Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce encia

mes re a ar em maconlCa
-,

. . .

portuguesa.,
'

' -

, que, em sua sessão prepara�óri�, realizada dia dois, a Cá-

Depois de executados os 1li mára Municipal de Florianopohs el.egeu a �es� que pre

nos nacionais de Portugal e sidirá os trabalhos no presente período Ieglslativo, a qual

Brasil, falarão o general Li- ficou assim constituída:
. . .

ma Figueiredo, o sr. Adelino Presidente - Armando V�lel'lo de .ASSIS;
Figueiredo Lima e prof. Luiz Vice-Presidente - GeneslO LeocadlO. da Cunha;

Mendes. 10. Secretário - Julio Paulino da SIlva;
2.0 Secretário - Walter de Oliveira Cruz;

Aproveito o ensêjo para assegurar que esta presiden
cia terá o maximo empenho em colaborar com as auto

ridades em tudo quanto respeite ao interesse do Muníci-

Senhor Diretor,

Tenho a honra de comu

nicar-lhe que em eleição
procedida. no dia 8 do corren

te, na sede do Diretório da

União Democrática Nacio

nal, nesta cidade, foi eleito

o ,Diretório Municipal deste

Partido, que ficou assim cons

tituido:

_________________� � Presidente,

,FORTALECE-SE A POSSIBILIDADE DE
PINAY VIR A SER O "PREfv1IER"

a Pinay possivelmente uns

)6 votos a mais para os a

crescentar aos 135 já garan
tidos. Isto constitui muito
menos que a maioria neces

sária para lhe dar' impor
tante base política em suas

negociações com os outros

PARIS, 9 (U. P.) - Os ra

dicais-socialistas da Assem

bléia Nacional resolveram,
esta noite, apoiar o primeiro
ministro designado, Antoine

Pinay, em sua tarefa de or

ganizar um .novo governo
frances. Esta deci&ão é a me

lhor notícia que recebeu Pi

nay, desde o domingo de noi- partidos, inclusive o liberal

te, quando concordou em tra- católico popular republicano
tal' de organizar novo gover- (MRP). A decisã'O dos radi
no para substituir o dO 1.0 cais foi tomada, durante reu

ministro Pierre Mendes- n�ão conjunta dos membros

France, cujo gabinete foi do partido, na Assembléia e

derrubado pela- Assembléia no Senado. 0 voto total foi

Nacional, na semana passa- de 81 a favor de Pinay e 67
da. O apoio dos radicais dará I contra, com 5 abstenções.

Loteria do Estado
HOJE:

$ 200 O,OQ,Q O

,Jaime Arruda

Ramos;
Vice-Presidente, Mário
berto Bott;

i.o Secretário, Odn'on Soares

Pires; \

2.0 Secretário, Arnaldo Main

chein de Souza;
1.° Tesoureiro, �

Constáncio
Krummel Maciel;

2.° Tesoureiro, José Jorge de

Melo;
Membros: Virgílio Pedro Es

pindola, Sérgio Cal'lino de

Assumpção, Balàuino Vito
rino Koer.ich, João Schapo,
Bráulio Dias de Oliveira,
Pedro Lino Koerich, Au

gusto Jacó Walter, Henri
que Meurer, Carlos Mala

gol i.
No ensejo, apresento-lhe os

protestos da minha mais al
ta consideração.

CAMARA MU�ICIPAL DE
FlORIANÚPOllS

Recebemos a comunicação abaixo, que agradecemos
formulando votos de inúmeros êxitos na sua alta e oportu-

pio.
Julio Paulino da Silva

REPRESENTANTE FEMININA NO'
PODER lEGISLATIVO

1.0 Secretário,

Expediente drástico
s. PAULO, 9 (V.A.) - O prestar menos de 33, horas

governador do Estado, sr. Ja- semanais de trabalho, ressal
nio Quadros baixou decreto vadas as exceções previstas
regulamentando o horário em lei. ReVOga- o decreto' as
do funcionalismo públíco es- disposições regulamentares e

tadual, inclusive o pessoal cassa quaisquer autorizações
extranumerário. De acordo ou concessão relativas á pres

com este ato nenhum funeio- tacão de trabalho por perío
nário público estadual pode- do menor do que o fixado pe

rá, seja a que pretexto' for lo 'ciecreto.

Se noticiamos, há pouco, a uma, campanha eleitoral em

éleição, sob a legenda do grande estilo, por fruto de

PSD, do, primeiro 'Prefeito sua bondade e de seu vasto

Municipal de sexo feminino, circulo de amizades, foi sa
neste Estado, temos agora a grada primeira suplente da

noticiar, 'p0l)l.ue constitue bancada do maior partido
fato .Inédíto.na história desta político do Brasil.
nossa mui amada Santa Licenciado o Vereador sr:

Cruz de Canoinhas, o-compa- Generoso Prohmann, Iolanda
recimento às sessões da Câ- comparece às sessões da Câ
mara Municipal de uma dís- mara, para honrar os votos

tinta representante da mu- que 'recebeu, para iluminar
lher canoinhense, a íntelí- aquela casa de trabalho corri

gente e culta senhorinha 10- o brilho de sua inteligencia e

landa Trevisani, muito
.
co- mais anima-la a .trabalhar

nhecida e estimada no seio por nossa terra.
da mocidade local como mo- Cumprimentando Iolanda
delar professora que é no Trevisani pelo f�liz aconte

grande educandário que é o cimento, tornamos extensivos

Grupo Escolar Almirante esses cumprimentos à mulher
Barroso. canoinhense em geral, que

Disputando a vereança, nela tem legítima represen
sob a legenda sempre glo- tante no reino da cultura,
riosa - que não cede ante da bondade, do amor ao tra
os vendavais e que da pró- balho, e sobretudo nas este

pria tormenta da vida faz ras do civismo, desse civis
motivo para maior ardor na mo puro e santo, que nasce

conquista do futuro, a legen- do coração., ' .

da do Partido Social Demo"

I
'(Do "Barriga-Verd�" -

crátíco, dentro de sua 1110- Canoinhas - Edição de 6 do

déstia, sem pretensões, sem corren1e) .

linda falta a abertura de
crédito

AO POVO CATARINENSE
A Comissão Organizadora I sentimento nacional de nos

do Festival da Mocidade Sul- so povo é tornar conhecido o

Americana, Secção de Santa nosso folclore, representado,
Catarina, reafirma sua solí- condignamente pelo "Boi de
dariedade à Juventude. Sul- Mamão".
Americana e� repele as tor- Nós', jovens -catarínenses,
pes insinuações veinculadas, temos certeza que o povo de
através da imprensa, por cer- nossa terra está solidário
tos grupos reconhecidamente conosco e condenará a ati-
anti-democrátas. tude do govêrno federal
Essas insinuações visam, proibindo a' realização do

única e exclusivamente, ím- Festival da' Mocidade Sul
pedir que a mocidade sul- .Americana, em São Paulo.
amerieana estreite seus la- Aproveítamos o ensêío pa
ços de fraternal amizade e ra. esclarecer ao povo que
abater, por conseguinte, todo apoiamos o Festival a pedido
sentimento nacional que es-, da União Nacional dos Es-

'

tá impregnado em nossa mú- tudantes a quem prestamos
sica, arte, esporte e, prlncí- nossa irestrita solidariedade,
palmente, no folclore. como também, aos jovens
Aqui, em Santa Catarina, sul-americanos e à Comissão

trabalhamos ativamente e Organizadora do Festival da
conseguimos o apôio da p 0- Juventude Sul-Americana.
pulação, traduzido na assís- Paulo Gonzaga Martins da
tência de cerca de 12.000 �ilva - Presidente
'(doze mil) pessôas que com

pareceram na festa do dia 4
,

de fevereiro no -Estádto "San
ta Catarina".
Não Ílos moveu qualquer

interesse político-partidário,
filosófico ou religioso, mas

exclusivamente, despertar q

APROVADA

publicação no 'Diário Ofi

cíal" do decreto referente ao

crédito, no valor de 780 mi

lhões de cruzeiros, coisa que
se dará boje OUl amarihã.

WASHINGTON, 9 (UP)
A lei prorrogando por quatro
anos a conscrição ínilitar foi
aprovada ante ontem, por
forte maioria, na Camara dos

�epresentantes. ,

"BOMBARDEIOS,
BRUTAIS"

8 preço da Gazolina
RIO 9 (V.A.) - Somente res que o adiameato da solu

amanhã ficará decidido' se o ção resultou da verificação
preço da gasolina subirá pa- de que será necessário, antes,
ra Cr$ 4,50, ou para Cr$ 4,9� ouvir a SUMOC a respeito.
cada litro - anunciou o Pre

sidente do Conselho Nacional

do Petróleo, sr. Adroaldo

Junqueira Aires, depois de

uma reunião de três horas

(a ,p_ortas fechadas), para e

xame do problema.
Alegou o sr. Junqueira Ai-

Hoje' haverá nova reunião
do ,Conselho, mareada para
as 15' horas, podendo então

chegar-se a uma conclusão,
ou encaminh;l.r para amanhã
o pronunciame�to final.

A única realização gregoriana, aceita por
sem maiores indagações, é o calendário.

todos,

A REUNIÃO DE HOJE

Ro-

Festa

x x

Frederico da Silva

x

O Papa Gregório XIII reformou o antigo, juliano.
Gregório, o negro, refol'mou o regirn�, getuliano.

-

x x

Manoel
,

Missa de 10 aniversario
A'.ngela Zilli da Silva, seus filhos e genro, convidam

aos parentes e amigos para assistirem à missa que pelo
eterno descanso de seu es,pôso, pai e sogro, Manoel Fre
deirico da Silva,. mandam celebrar dia 12 às 7 horas na

Catedral Metropolitana.
Antecipada_mente agradecem o comparecimento a

êste atb de piedade cristã.

x

Os udenistas, a propósito, não se entendem. Para
uns, o Estado mergulhuu �m trevas, a começar de 1930.
E séte foram os govêrnosl ominosos: Assis Brasil, Zu
bàran" .Al:istiliano, Nerêu,_ Deeke, Boabaid e Aderbal.

Pa:ra outros, eles são apena:s 4. E' o jeito' de tiral�,
na garuPa, o CeI. ArlstiHano!

x x

x

, Sempre me referí a êsse catar�nense com respeito.
Sempre lhe defini o govérno como honrado e proficuo.
E não lhe fiz favor.

x x

x

QU�'a justiça uderlista é diferente, unilateral, di_SC1�i
minatória, exclusivista, a prova está no que os atuais
situacionistas - saudosistas de 1930 - deixaram na

imprensa cohtra o ilustre .lageano. E' essa justiça que
querem aplicar ,aos pessedistas, agora ...

x x

.x

À situação é grave!
- A nacional?'
- Não! A da Colônia Sant'Ana.

de N. S. dos �NavegaDtes
em Itaguassú ,. Coqueiros

2.0 Secretário Barraquinhas do dia 10 a 14 do correntJe, com valio-
.

'

sns prendas, Haverá' tambem doces, bebidas, salgadi-
QUEM PE1,RDEU? nhos, etc ..

_Achado nas�jfuediações do Dia 13 (Domingo), às 9 horas, missa festiva na inten-
Cine "São José", encontra-se ção dos benfeitores. As 17 horas procissão maritima, sendo
nesta Redação, à disposição o desembarque na Praia da Saudade.
de seu daná, um "chaveiro", Convidamos o Povo em geral a assistir à essa tradicio-
contendo treis chaves e um naI f�sta. 'Icanivete. A COMISSAO

,........,��

Arnaldo Maincheil1 de Souza

.- Essa não é grave. E' gravida!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


