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:: • ElO, 12 (V.A.) - O presí- Marcondes Filho, desde que

': Ano XLI· : dente Café Filho assinou on- se anunciou sua escolha, pas

: : tom decretos exonerando o sou a sei:' combatida por ele-

: M
• desembargador Seabra Fa- mentes da oposíçáo - e pela

:
11'11 12.107 ! gundes do cargo de ministro maíoría da-Imprensa carioca.

•• , , • da Justiça e Negocios Inte-
.ti••,·••••••••.•.•••••.• 1 riores e nomeando, em subs-

tituição. o senador Alexandre
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Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Domingo, 13 de Fevereiro de 1955 Cr$. 100 "CHAPAS-Marcondes Machado Filho.
BR,ANCAS"O novo títulàr da impor-

tante pasta assume suas aí- RIO, 12 (V.A') _:.. Notícias

tas funções desgastado poli- procedentes de S. Paulo dão

ticamente por uma nota ofi- conta de que o governador
cinl elo diretorio do seu parti -II Janio Quadros determinou a

do - o PTB, negando-lhe a.. substituicão de todas as cha

poio, assim como pela crítt- pas particulares que vínhnm
ca cerrada que ontem lhe fez I sendo usadas, indevidamen

dá tribuna da Câmara o Ií- I te, em carros oficiais. Ontem,
der da bancada trabalhista,! primeiro dia da revisão, fo
dpeutado Fernado FerrarL! ram substituídas cerca de du

Além disso a nomeação do sr. zentas dessas chapas.

desapareceu
político no

F'RANCll'ORT, 12 CU.PJ - ínteíraram do ocorrido e o o.. d E baí d dE· da m aixa a os sta os rJra 'chefe de espionagem e

Os funcionários do Serviço brigaram a obedecer ou a ser tentativas dos corrésponden- Unidos como os do Serviço I ao mesmo tempo consul na

Secreto dos Estados Unidos morto imediatamente". No tes de Viena em apurarem o de In�ornla�õe� confidenciais, I capital austríaca. Era conhe
afirmaram, ontem, que ° caso de ter aceito Nallvaiko atual paradeíro do russo não em Viena, índícaram que as ciclo, entretanto, como inteli
cônsul da Rússia em Viena é o asilo dos Estados Unidos, tiveram êxito. revelações dos porta-vozes- gente "causeur" e aperecía
importante funcionário do teria sido um dos funcioná- Nos meios oficiais norte - norte-americanos, em Fran- sempre e� festas e reuniões

Serviço secreto soviético, que rios mais importantes toma- te-americanos se falou que cfort, eram totalmente novas em que elementos de proje-
vem enviando espiões para o dos pelo Serviço secreto, nes- "talvez se ache agora na Si- para êles. Garantiram que ção das -1, potencias eram con

Ocidente e dirigindo suas 0- te periodo de guerra fria. As béria". Tanto os funcionários ignoravam que Nalivaiko to- vidados.

I�����E��fJ�0;I�:� 'o-_
....

·-sL·r·
....

a--�
...

swl;-MI·
...

8·m
....

l;-r·k·o···
....

S�Wt·-e·
...

��r-.a��o��s�u
....· ......

a·_
....·A·'....

_cW;s
........

a···�··eõ.í�P·a""·""'r···I·""S··,·f[,�1l��:f���;?:�t I �*�t!�l;���f;;.��j�;]
tados Unidos informou que U U sultante do novo salário-mi- ; paralisação geral dos trans- -,

Nalivaiko tratou de fazer nimo. Tôdas as atividades se-I portes rodoviários, o que vi-

uma armadilha contra dois Será .1"0'augur!lda em 'Se' lembro .pro'.XI"mo Cidade rão abrangidas, pois todas f'-: ria tornar mais aflitiva ainda

americanos, um coronel e um IJI na Ias dependem do petróleo. No I
a sítuacâo.

civil. Os russos dizem que os

U
,-----------! Também os revendedores

americanos, o cel. Francis niversltáría "DOUTOR HONORIS de. g�s�lina, ou sejam os pro-

Manníng e Robert Oray, que- ,pnetanos de postos e bom-

riam' convencer Nalivaiko, a
RIO, 12 (V.A.) - Em se -

.

genheíro frances Le Corbu- I sra. Branca Fialho e

pelOS,
entacão da sra. Ana Amelia CAUSA"

.

bas, estão descontentes com

desertar para o Oeste. Flln- temb:o.do proxim.o ano sCl:á :sier. Para a _const1'uç�o da C.! s�s .. Ma�ur:ira d� Pinho, A- Carneiro de Mendonça. Em NOVA IORQUE, 12 (U.P.) 110 novo aumento sofrido pela
cionarios do Serviço secreto

Inaugurada, na Cidade

um-I·
E. B. P. estao runcíonando,

I
ms.o Teíxeira, J'aíme de Bar- S. Paulo a comissão funciona

_ O presidente do Haiti, Paul gasolina. Nada, pratícamen-
Vel'Sitári.a.. d.a capi,tal Irance- tr.es comlssões, duas elo Era- ros, Paulo. Carneiro, desem- sob a orientação do sr. Luis Iem Francfort disseram que

. Magloíre, recebeu o título de te, influindo em sua margem

Nalivaiko foi major no "KB
sa, o edtrlcío da Casa elo Es- síl e uma na França'. , bargador Saboia Lima, Má- F. Carrancat_·e em Paris sob "Doutor Honoris Causa" ela de lucro, determinará a ma-

G" (Serviço secreto soviético) tudante.Brasileiro �m Paris A desta capital foi organi-,.
rio Barata, Dante Costa, E- a direção do embaixador Universidade de Colúmbia [oração porém, um maior em

e que ele não dedica muito do . �?m projeto do arqu_lteto Lu- zada pelo professor Levi Car- duardo Pederneiras, Luis La Caio de Melo Franco, tendo durante sua visita oficial a' pate de capital, na aquisição

.seu tempo as atividades con-
no Costa e construção do e11- neiro, sendo constituída da I Sàigne e Pouchet, sob a orí- sua sede Da Sorbonne. Nova York, I do produto,

,;��';:�;F!H!ii� ;�;:�� ;RiiViõs·iiê"iôru"·pres·ãiiQ···õi"hõ,uõõ;i:)- ::�:;;2�:�!�r��;;;1�
.----

ce-cônsul na Embaixada so- RIO, 12 (V.iU Os lide-
I próprias

fileiras do seu par- elos Ministérios da Educação

víética em Berlim, onde re- res politicos estão depondo lino Kubistchek conseguir os- tido". e Exterior, será' empreendida

crutou agentes e os enviou a.traves da. imprensa ,v�spe1'- : te intento, daref a sua exce-I Declarou o sr. Afonso Ari- uma grande campanha í'ínan

para a Alemanha ocidental, tína de hoje, a propósito da lencia o meu apoio, como po- 110S, Iíder da UDN ria Cama- ceíra junto a entidades parti

a fim de colher ínrormaçôes. clelibera:�ão on�e adotada na
.

litico do Distrito Federal." Ira li'ederal: '�.A UDN já se 111:1, culares e pessoas interessa

o porta-voz informou aos jor convençao nacional do PSD I O sr. Artur Santos, presí- i nifestou ofícíalmente com das. Recentemente, o minis- RIO, 12 (V.A.) - De 85.0 I os trabalhos e, ao que tudo

nalístas de dois casos em que O sr. Nereu Ramos, um dos! dente da UDN, assim se ma- ! relação it candidatura elo go-
tro ela Ed ucação -proviclen- Paulc vem-110S [t noticia de indica, por um curto cil'cui-

. Nalivaiko recrutou _ alemães �roce�'es. da disside�,ci::., d� P I, nifestou� "O resultado da j vel'naelol' i11incil'o. Entre_tan.. dou a remessa da scgunda I que n:::. munI ã ele :.mte-ontcm ,'to. O fogo a muito custo foi

em Berlim como correios pa-' ;:;p, Imutou-se a, dIzer., Os convençao naClOllal do PSD to, se 1'01' c.oni>ultac1a sobre ,co.ntl�ibut�ão nU�l1 .total ele 151 oc�rreu v_lolentl� explosão se- �l�be1a,do pelo servcl:te- ?sc�J'
.

ra o Serviço secreto, mas 'que ,l:oriz��te� P.i�ldq.,:oP.��ã,o ú�n-I era ,eSPCl'flelO ..
A ca_nclidallw·(1,·, os novos :1seectos c1l:KSa (;[1,n-

u:1.1lhoes rlc Cl'uzetnts. 'rum- gmda de mcencho no Lftbora-I SOCl'ates e outros j'unclOn�

ambos fomtn c:1ptmados e "os. Ccnl.· nu:Vên;;� tle rnc.'us do �r. JuscellilQ h.ül.J1tsclH'k I tlldatuJ':1, nao sc reeusal'i a
bem o governado,' Janlo, tór:u de Patologi:1 Geral da

I rios,
com a utili?n.çfio dl' cx

encareei-ados 'posteri�rmente presságios". 0 "1'1'� L::tgo Coe- nasceu m'll'ca<:la._ lJOr \1\.1 cs.ti- l examina-lu dt; novo solici.- Quadros promificou-se :1! Faculd,ade de Me'clicina. O si-
I
tintores, Os d�nos I'lfio C':',leu.

na Alemanha ocidental. De- lho, que é cons'ideraclo auto- gma estl'Ítn.mcnte partidáriO !-;,ando p:11'a 'b:;'o liS t�anil'Ú$- G.�11�rjJ:,n1r com rOl}o o 1'1,10bl-! nlstro �erj!icOu-$.e q�Hl��io :1; j lados, em malS ele cem l-r:J1
pois do incidente ocorrido, rizado portavoz do marechal que provocou uma c1iss,iclen- I tacões de seus óTgnos ilncio- hun-o eh futura Calj�. 111da naU tmha SIdo 111lclados tu' U'l.ell DS.

num café em Viena, no saba- Dutra, declarou: "Aguarcla- ci:1 pondrró'vel clentl'O 'Llas
I nais ele direção". t••!••c._......_•••••••••••••••••••••••••••••••$•••••••••••••••••••••

do passaclo, os russos acusa- rei e!n atitud.e ele e.'pectatí- Ofll�e$•••flu,lleoa.IO�.eoe�*•••9•••0.t#úh'$.&••••� Ainda o caso de formosa
�:�:t�ti�aa��!�I�;teG:�.ov�� ��0�:ss��i�1�l�i:t�se r���if�� NA· FRONTEIRA COM A ARGENTINA .

I

�:��::: ��i�����re� ::se:��� ��::aS:i � ���::i�O�i'���l������� Mortos e feridosr, - Tiroteio com ConferenciaraIn Eden e Nehru
para o Oeste, por meios con- Kubitschek a base eleitoral LONDRES, 12 (U.P.)· - O China nacionalista. _Hayter são geral da situação ele Fol'-

I I I

siderados como chantagem. A e p:lrla111entar necessárias ao Crim Inosos
. ministro d.o Exterior da In- ! está de novo e:1'1 contato C?�1 mosa, neste momento. Diz-�e

-Embaixada dos 'Estados Uni- c:andidato. Julgo imprescin- • -

glaterra, Slr Anthony Eden, I Molotov, depOls elas modlfl- que esperam levantar a ses-

dos respondeu afirmando que divel uma aliança partidária BUENOS AIRES, 12 (u.r.) Bl'asil, l)Ol'qUC se f)ncontr�-I e o 1.0 ministrp da India, Ja- . cações. no governo soviético, são, depOis de bl'e�e C]iscus-

Nalivaiko disse ter procurado que dê ao futuro presidente - DoiS. integrant�s da Gen-
i v�m dista:-.tes �� centro há-I wahal'lal Nehru, se reuniram ocorridas há 4 dias. O embai- são em que se acredita que

asilo político, mas que na da Republica uma base par- darmena Argentm� fo�'am í b�ta�o maIS prOX1l110 na p_ro- e segundo se diz, discutiram xador, ao que parece, acha, alguns delegados manifesta

realidade é um agente que se :amentar que lhe possibilite mortos e uD_l �ercelro flc�u; vmCla argentma de

Ml�soe:)'l' o progresso das negociações que Molotov está desejoso elr. • rão seu pesar em face da ne

empenhava em lançar uma a reforma constitucional, a gra�emente f.en.do em um tI- : Quando �'egressaval_n a sua secretas inglesas com a Rús- I continuar as deliberações. I gativa da China vermelha

armadilh'l cuidadosamente J'eforma eleitoral e tarnben1 rotelO com cnmmosos :la lon- ,embarcaçao, os dOIS com-, sia sobre uma cessação de fo-I I paril �nviar um representante

preparada pelos russos. Os ;1, assistencial. Se o sr. Jusce- go da fronteira com o Brasil, ; panheiros de Matos foram no
I
go em Formosa. Os informan- NOVA REUNLliO NO CON- às discussões elas Nações U-

funcionários norte-america-
-

I
na últiD_la �ual'ta-feira. I vamente al�ejados, tendo Si-I' tes declararam que Eden SELHO DE SEGURANÇA nidas.

nos do Serviço secreto de No p1'1men'o encontro, se- do morto mstantaneamente pôs Nehl'u ao par dos resulta- NAÇõES UNIDAS, Nova ---------

Francfort declararam ainda INTERPRETANDO gUI_J.do informou a polícia, foi, o genda�'me Santa Cruz A-I dos das conversações que o, Iorque, 12 (U.P.) - Nos meios "BATISCAFO"
que Naliv1<iko pediu asilo RIO, 12 (V.A') - Em torno' fendo o gendarme Pedro Ma- costa e flcado gruvemente fe- embaixador bl'itanico em bem informados se disse, que ROMA, 13 (U.P.) Em

politico a Gray e Manning. da carta do governado�-Jus- i tos, quando se encontrava em rido Estanislao Arsenio Sua- Moscou, sir William Hayter, o Conselho de Segurança das Castellamare, o professor Au

Já que haviam fracassado' celino \Kubitschek surgiram uma catwa no rio Uruguai rezo O m<;)l.·to e o ferido, com manteve com o chanceler da Nações Unidas se reunirá, na gust Picard declarou que ob

tantas de suas operações na hoje varias interpretações, perseguindo um fugitivo. Seus I a capoa a deriva, desceram o União Soviética, Vyacheslav segunda-feira, às 11,30 hs. teve "pleno êxito" nas últi

Alemanha e ao que parece es 'Ei-las: Etelvina Lins, procer dois companheiros atrave� rio Uruguai durante dezesse- Molotov. Diz-se ainda que o da manhã pará discutir a mas imersões que efetuou em

tava 'cheio de problemas - dissidente: "A carta-renun- saram o rio Uruguai pers8- te horas sendo finalmente re- diplomata brit,allico. já recha- questão de Formosa. Infor- alto-mar, com o seu 'Batis

disse o porta-voz - acredi- cia do governador' Kubits- guindo um fugitivo. Seus elois colhidos porJ'patrulhas argen çou a proposta de Molotov mantes diplomáticos decIa- cafo', mas acrescentou que

tamos que era sincera sua a-I chek foi o grande"aconteci- cOl-r:panheiros. at.ravessf>ram tinas. Su�rez foi recolhido a d.e ar:'anjar uma reunião do

Iraram qu: os delegados oci- não llabia quando voltará a

titude. Acreditamos, em certo I menta da assemblela de on- o no e o conduzlram a um lJm hospltal, onde, contudo, tlpO oe Genebra sobre For- dentais nao tem projetas de realizar nova submersão.,'.
momento, que os russos se

'

tem. hospital em Santa Rosa, no vei\>, tambem a falecer. mosa, sem a participação da continuar com uma discus-

1) 80G••••®••••�•••••••••tll••lle,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Às câmams popularcs não incumbe tao so a funcao • o' flião neutra, não sugere comentários. Para ela o legislati- ROMA, 13 (U.P.) _ O 'pre-

legislativa, �l�s l'ealiz�m também, e sobretudo, o. poder:: g b" :: vo, com as suas funções políticas, int€:grantes da sobera- mier' Mário Scelba aceitou

PO.lítico, Ainda há poucos dias 116 deputadOS federaIS l�ro- I � a e11ça '5 :.'
nia, �m ,Santa Cat.arina não ,�nflui �el�1 contl'ibói! � q:le I da embaixadora norte-ame-

vocaram a eonvocaçã(} extraordinária do Congres�o, JUS- ::. :: vale e so o executIvo, Est�, com malOl'I� ou sem malOna, ricana Clare Booth Luce, a

tifiClyldo o motivo determinante com a grave conjuntura :. � com Assembléia, sem Assembléia ou apesa"r da Assembléia, I importancia d.e 15.520,000 dó-

nacional. E na sessão déãbel·tura, assim se expressou o :- "" "" ...;, .;.- age do mesmo modo, nos seus movimentos políticos. lares, destinados à constru-

emine1lte senador que a lJrcsidiu: .

A· ;\ssembléia ,cat:ll'inense, com alta noção dos seus ção de obras públicf1,s na Itá-

"O diploma constitucional de 46 assegurou das funções políticas das assembléias populares, isto, é, deveres, supriu .�, no tocante, o negativismo palacia.no.
I
lia. '

a um terço ele qualquer um dos ramos do Po- govérnar partidariamente. Alll'OVOU nada menos de 98% das propostas do executivo.

der Legislativo o ,direito insofismável de COI1- De modo contrário pensa o governador catarinense. S. Deu ao g'ovcrnador os orçamentos que ele quís. As leis que

vocal' extraol'dinál'i:llnente o Congresso, ,Exa. usa e abusa do seu poder em benefício do seu partido. rejeitou, em número irrisório, foram leis políticas, que o. O RISO DA CIDADE· ..

E assim estabelecen(lo, g'arantiu a uma Prometeu, nas esquecidas eras da sua eanlpanha, de can- sr. Bornhausen não podia sequer remeter à sua aprecia
minoria, qüe considerou políticamente pondc- didato� que, se eleito, a U. D. N. perderia um correligioná- ção. E tirante essas, as. (le escorchantes aumentos de im

rada, atribuição que, uma vez por outra, pode rio para que o Estado ganhasse um governadbr. Cumpriu llostos, eom as quais. pretendia trair as solenes, formais e

ser mal usada, mas que incontestavelmente essa pl'omessa elegendo-se presidente do partido, Os 111'1- reiteradas lll'omessas do candidato, contrarias a todo e

tem alto sentido democrático e é condizente meiros 12 meses do seu govêl'no fOram consumidos em de- qualquer aumento.
,

com a natureza permanente dos poderes intc- mitir e transferir adversários, no que deve ser considerado O exemplo do que o·correu com a aplicação elo saldo de

gl'antes da soberania. recordista brasileiro. Em -1953 essa campanha de persegui- 18 milhões será objeto do próximo comentário.

Não temos, portanto, os que sob 'inspil'a- ção e viblências serellou, mais à falta de vítimas do que Por hoje queremos frizar, tão só, uma prova de que os

ção patriótica yotamos a Constituição, senão por outr:l razão. Se não recrudesceu pas vésperas do l)leito escrevedeiros agrollômico,s não conheéem sequer o papel
motivos para reafirmar a convi.ção do nosso de 54, foi por coibição de uma lei votada na Assembléia, e das instituições que nos regem. Perguntam esses sábios de

acerto, permitindo que'o Congresso l'eIl1lCIC !l0r ela promul�'ada, a)lÔS:l ejeição (T(Í illdefetivel veto. E, saber errado, face à disposição de o g'ovel'nador pretender
sua atividade ainda que para o exercício pre- ainda, pelos mandados de seguranças com que se defen- abolir um dos poderes, 1)01' nós denunciada:

•

_ Na quase-mesa-redon-
valecente de sua função política, porque nos deram ()S pel'SCIIuiíloS. Hoje, 110 entanto, tais atos voltam I Então que está fazendo o Tribunàl Eleitoral? da o Osmar foi muito vaia-

parlamentos democráticos não é poss�vel elis- a eastig'ar os qLJ.e não votaram com o govêrno,.11a linglla- Repel'guntamos nós: - Que é que a Justiça Eleitoral do quando afirmou que o dr.

social' essa da sua função propriamente legis- g'em usada pelos democratas; 113$, explicações l'eservadas às tem com isso? As sua,s funções não terminam C0111 a c1iplo- Aderbal nascera em Floria-

lativa". suas vítimas, mação dos eleitós?

Porque assim seja, é que os chefes de exeeutivo t(;m Co-ntl'a o ahuso político'-partidário do Govel'nadm', sc- A pergunta do órgão bornhauseano revela, assim, o es-

por iIHUsllensáveis ao exercício (lo seu poder as maiorias, gundo a opinião de lltn jorllal sem ligações p'!ntic1árias, a tado de .sabença com (IUe se arroja a discutir assuntos 11,;

parlamentares. Sem elas poderão governa,r, é certo. Po(le- "oposição ca tal'inel1se nào tinha e não tem o direito de' que não cuida..

rão ter inteiro apóio legislativo, no que toca à administra-
.
opô!' o seu poder pOlític'o - poder .tIue lhe é específico em Com isso. ]JotlcriÍ at:ngh' suas finalidalles, execro as de

;çfi.o•. a de que .nã ,poderão, �em base majol'iiál'ill, é disllÔl' ; todas as democracias orgal1izadas. A obtm;illatle dessa úpi- I
e�clarecei' o põVfi e fazer jm:tiça.
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.. Um consul russo
asilo

'depois de
Ocidente

procurar

ABALARÁ A ECONOMIA 'MINEIRA
Consequência do aumento

da gasolina

EXPLOSAO E INCÊNDIO
No laboratório de Patologia Geral da
Faculdade de Medicina de São Paulo

nópo]is, no Palácio do Govêl'
no. I
- E'onc1e fol que ele nas-

cell?
- �m Florianópolis, 110 Pa

lácio do Gnvêrno!
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O leitor encontearã, nesta co

luna, informações que neccaaíta,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado " . . . . . 3.022,
A Gazeta ..•...••..••.•.. 2.666
Diário da Tarde '3.6791.IA. Verdade............... 2.010

C'I km6;����I�ficial ••.•..•• 2:688

I----�--------------------------------------------� Caridade:
(Provedor) 2.814,
(Portaria) 2.036 j

com seguro�nça
Nerêu Ramos 3.831 IU Militar' 3'.167
São Sebostião (Casa de

Irapidez Saúde) 8.163
Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121 I

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO CHAMADOS UR" I
RAPIDO �<SUL-BR4SILEIBO)) II ��!�fo:l�tu�mb(\���la'��: 3.813,

Florianópolis - Itajaí --Joinville - Curitiba Po1��i� '(S;l�' '6��i's�á�i� �:��:;
i Polícia (Gab. Delegado).. 2.694

ICOMPANHIAS PE

ITRANSPORTES
t AÉREO I .

JTAC, .........•........•• 3.700
Cruzeiro do Sul 2.600

-:;-.::.:_-:-_""_-_-:..-_-_-_-_-_-_--_-:::::::::::::::::..-.. ':.:...._ -

••, "',-- I Panaír 3.658

IVarig
'2.826

Lóide Aéreo 2.402
Real ...................• 2.868

II Scand ínavas ............• 2.500
HOTÉIS

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

BATISADOS -- ANIVERSARIOS .E REI'ORTAGENS EM Magestic 2.2761Metropol ...........•...• 8.147
GERAL. La Porta 3.321

R O D O L F O C E R N Y, Fotografu do Jornal 1"0 �aciqule �.4�91ESTADO".
entra ,... .6 4

Segundas - Quartas - Sabados I \ Estl'ela................. 3,371 I

16 :15 horas
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou pelo-lft�,�kÊji'o"""'"'''''' 8.6691

Para Porto Alegre
",�Jefone: 3.022.

"-'--__

'

__

Disque (
06

------������------�-----------� ----------�--------------------,----�
ÍI �-'

_

I

SSIONALI DR.RO�i�:ASTOS DR. Ju:ti!H�A�Prrz Dr. Vidal Dulra filhoINDICAOOR PROF I
I MEDICO Ex interno d� 20a enfermaria r ESPECIALISTA EM DO
I
Com prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterologia, ENÇAS DE CRIANÇAS

I

DR. 1. LOBATO 'I DR. WALMOR ZOMER "FranCiSCo
de Assis e na °1nta da Santa Casa do Rio de Janeiro jCURSOS DE ESPECIALIZAÇ.o\O NO RIO DE JANEIRO

DUA. WLADYSLAVA
FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardinelli). PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO REC

W MUSSI
' CLINICA MÉDICA . Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSISTf:NCIA TÉCNICA E

.EM-
•

.

Doen as do aparelho respiratório Diplomado p�l� Faculdade Na: ��RDJOLOGI:A Austr�gesilo). . ,PREMATUROS - TRATAMENTO DA INA���CIALIZADA AOS

e ;
ç

TUBERCULOSE icional de. Mediclna .d� Univer Con tu ltó ri o : Rua Vitor Mei- .Ex interno do Hospital mater- i (FALTA DE ABETITE) _ 'TRATAMENTO DAt::.��I�RINFANTIL
DR ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA' '. sídade do BraSil

_

reles, .2� Tel. 2675.

ln1dade
V. Amaral. "

I TURNA. EM CRIANÇAS' E· ADOLESCENT _

ES� NO-
.

I· DOS PULMõES ,EX-interno por concurso da !\Ia Horá ri os : Segundas, QU,.I·tas e DOENÇAS INTERNAS I PSICOLoGICOS DA lNFÂNCIA _ ENFERM
ES

,

DISTURBIOS
MUSSI C.

. d T·
terlUdade-Escola, Sexta feiras' Coração Estômago intestino CIA DE MANEIRA GERAL

. IDADES DA INFAN-

Formàdo 1���!I�ac�ld��:x Nado- i (Serviço �o. Profi; O)távlo Ro- I' Das' 16 às' 18 horas. fíg;do e �ias biliare�. Rins, ova� CONSULTÓRIO - FELIPE Sr.HMIDT 38
' .

'

- MÉDICO� reA i nal de Medicina Tislologlsta e E
.

t r�gue: I.ma
d Ci I Residência: Rua Felipe Seb- I rios e útero, CONSULTAS -- DAS 2 AS ;; HORAS' .

CIRURGIA-CLINOS Tisiocirurgião d� Hospital Ne- .X-I:! e�o .� I �rvlçop E Trué- midt, 23 - 2° andar, apto 1 Consultório' Vitor Reireles CONSULTAS C/ nOHA MARCADA' FONE 3166GERAL-PART
. 1'. .

-

rên Ramos 'Igla
o

d OBRP! ad 'J' .' ••• .r-i. 3.002

122.. RR:';IDÊNCJA _ .. 'l'RNFN'"E f::JLVEI'RA 130 '(FONES riço completo e espeCla}-' .. o 10 e anerro "

D 16" 18 h A.rl.l .... :'\·'I� r" .�
� ..... I '-I 1-..:, 3165)

d'end' DOENÇAS DE SENHO- Curso de especializa..:ao pela, Médico do Hospital de aRs 'd.as. Roras'B .

. '." UI'. CHAMA DOS A DOMICíLIO
za o as . J ,

" d S N T Ex-interno e EX-IlHSis- I C Id d DR NEWTON
,eSI encra : ua ocaiuva 20.

RAS com modernos metodos e . . . 'an a e ,,<, • 3468
, ". .

'

tente de Cirurgia do Prof U&'O DOENÇAS DE SENHORAS I
� one. .

d iagnôst.icos e tratamento.

I . � (RI)' , D' 'AVILA ------------

SULPOSCOPTA - HISTERO' _c_ GIlI�araes � .
; PARTOS - OPERAÇOES , DR MARIO WEN

SALPINGOGRAFIA - META:CO- Cons : Fehpe Scbmidt, 3R -

Cons: Rua João Pinto n. ]6, CIRURGIA GERAL 'I .' -

LISMO BASAL Fone 3801 I 'das 16,00 às 18,00 horas. iDoencas de Senhoras - Procto- DHAUSEN 1

.. Radioterapia por ondas curtas-, Atende em �hora marcada·F. Pela manhã atende diA- 1 Iogla - Eletricidade !\Iédlca CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS:

Eletrocoazulnçâo - Ru'108 Ultra Res: Rua Sao Jorge 8·- on� I' riamente no Hospital de I Consultório:, .Rua Vitor Mei-, E CRIANÇAS I
Violeta e .I�fra Vermel�o. 1396_. "._. ,' •. �ar�da.de. I �eles n. 28. - Telefone: 8307. I Consultório -:- Rua João Pin-I DR. .JOSÉ 'MEDEIROS
Consultorlo: Rua Trajano. n. 1,

DR YLMAR CORR�A I Resldencla.
.

Consultas. Da$ 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769. .

1° andar - Edifício do Montepio.

r'
� : Rua: General Bittencourt n. dIante.

I
Consultas: Das 4, àe 6 hoI' <. VIEIRA

Horário: Das 9 às 12 horas - CLi]l;ICA MÉDICA 101. Residência: Fone, 3,422 Residência: Rua Esteves .rú-: ,- ADVOGADO
Dr. MUSSr. C0:t'1SULTAS das 10 - 13 ho". Telefone: 2.692. RuR': Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2.812. i ('nixa Postal 150 - Itlljal
Das 15 às 18 horas - Dra. ra�. : DOENÇAS DO APARELHO DI- i 'Santa Catarina.

MUSSI I Rua Tirfldente 9 - Fone 841:\ MARIO DE LARMO GE3TIVO - ULCERAS D,0 ES-I DR. HENRIQUE PRISCO I'��
·

_

Residêncill: Avenida Trom- I CANTIÇAO TO.\1AGO E D:UODENO, ALER-1 PARAISO

I'
DR. ANTONIO GOMES DE

powsky, 84.

I
DR. JOSÉ TAVARES

MÉDICI')
GIA·DERMATOLOGIA E

CL.I- ALMEID,"
IRACEMA I I NICA GERAL

I
-

MÉDICO lc\. DR JOSÉ M CARVA'LHOCLíN,ICA DE CRIANÇAS __
.

c Operaçoes - Doenças de

se-, ADVOGADO
• ,

.

MOLE'STIAS NERVOSAS E ' ADULTOS nhoras - Clínica de Adultos. Escritório e Residência: I REIS

DR NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas CLlNICA Curso de Espeçialização no Av. Hercilio Luz, 16 ADVOGADO
•

t

I Do Serviço N�cional de Doen- CORAÇÃO - FIG,ADO -- RINS de .• _ Hospital dos ServidJrea do Es- Telefone: 3:146.
MUND ças Mentais. " 1 - INTESrINOS. OLHOS _ OUVIDOS NARIZ tado. Rua Frei, Caneca 122

Formado pela Faculdade Nuc! I Chefe do Ambulat"rio de Higie- Tratamento moderno da S[}'ILIS E GARGANTA I ('Serviço do Prof. Mariano .de
llaol de Medicina Universidade ne Mental Con�ultório - Rua Tiradent.es, DO Andrade)"

do Brasil PSlquiatra do Hospital - 9. I
DR GUERREIRO DA FONSECA Consllltas - Pela manhã no

RIO DE JANEIRO Colônia Sant'An.a .

HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTORI- Ho.spital de Caridade,
Aperfeiçoamente na "C?sa de ConvulsoterB;pla pelo. eletro- As 13 as 16 horas. NO do Hospital de Florianópolis A tarde das 1530 ha em dian-

Saude São Miguel' choque e �a:dlaz�l. Ins.ulm, te�a-
n

Tel.: Cons ..
- 3.4�5 - Res. - Possue a CLINICA os APARE- te no consultório á Rua Nunes

IProf. Fernando· Paulino pIa. ;\1alarlO,erap�. PSlCoteraP.la. <.276 - FlOrIanópolis. LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado 17 Esquina de Tira-

Interno por 3 anos do Serviço CONSULT�S: e;ças e
n
Qllln- _. �. - - ---

. TRATAMENTO das DOENNÇAS dentes. Te1.27ü·

de Cirul'gia tn. rl�.:' 15 as 15 horas. Snbado DR. JúLIO DOIN ; da ESPECIALIDADE I Residencia - rua Presidente
Prof. Pedro de· Moura (manha)

, ..

'

. J VIEIRA ! Consultas - pela man'hã no Coutinho 44.

E t
.

por 1 ano na "Mater- ! l.ua Anita Gal'lbaldl, esquIna ,HOSPITAL I �------------

s aglo
. E I" de General Blttencourt. ! MÉDICO ,-' DR VIDALnJd�d.e - scoa.

I
RESIDENCIA: Rua BOl'aiúva ESPECIALISTA EM OLHOS, A TARDE - uas 2 aa r> -

I .

.

. Pr\lf. OtavIo Rodr.lgues LlIua
139 T 12901

'

,OUVIDOS...)TARIZ E GARGANTA no CONSULTORIO ' CLrNICA DE CRIANÇAS 6
Interno por 2. _no do P"'111to � .

'_ ._. ._ • _ : TRA'rAM�NTO E OPERAÇOES I
CONSULTORTO - Rua dos i Consultório: - Felipe Schmidt, 12

Socorro DR ARMANDO VALÉ- Infra-Vermelho - Nebulização - JLHEOS nO 2 138. 1&
- x -

, 1'·'
,

S I Ultra-So7'1 RESIDENCIA - Felil1e SCb-, CONSULTAS -Das 4 .. 6

OPERAÇõES
RIO DE ASSI (Tratamento de sinusite Bem midt nQ :13 Tel. 2366 i horas. 19

CIINICA ·DE ADULTr�, Dos Serviços de Clínicll Infantil I operação>

J
-. --,---- I Residência: Tenente Silveira,

DOENÇAS DE SENHOIUS da Assis�ência M�nicipal e Ros- Anglo-retinoBcopia - R�celta de DR. ANTON!O MONIZ 1130
FONE - 3.165.

CONSULTAS: No Hospital de I pltal de Caridade ,Oculo8 - rl'lod�rno equipamento DE ARAGAO
-- --_,--_. . -,_ .._-,_ 20

Caridade diariamente das 8 às ICLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rip.0larJn&,ologla (Qnico REUMA1'OLOGIA I
DR. ANTONIO BATISTA

, , ÇAS E ADULTOS I ' no Estado) CIRURGIA T L
• JUNIOR�o� consultório A Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horas e.

. .Ortope_dla .
22

Pinto nr 16 (1� andar) Consultório: Rua Nllnes

Ma-ldas
16 às 18 horas. I Consnlt�l'Io: J�ao, Pmto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE

.
26

Diariame'nte das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das Ir> àa Consultório: - Rua Vitor

Mei-I
Das 15 as 17 dIArlame�te. CRIANÇAS

'14' 16 h 18 horas reles 22 - FOlle 2675. Menos aos. Sábados Consultas das 9 ás l1 horas.

RE�;DENCI�:s. _ Rua Duarte Res�dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 -r �es: .

Boc:;uuva 136. 12�es: e Cons. Padre Miguelinh�. 27
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 6 - Fone: 8788 .Fone 2421. Fone. - 2.714.

-LOJAS,
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇAO' ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

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

E L.G IN
(A MAQUINA DE COSTURA DE fAMA

.

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

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
ELETRO-TEéNICA INDÚSTRIA E

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

ElETROTECNICA
Caixa Posfal193 - Telefone 3.793
llorlanópolis ._- Santa Catarina

/IGORI t]HOVOS HORIRIOS
ai D a

-�- �

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

do Pa�)

I

MINISTÉRIO D,\ AGRICUL1'UR.-\

S�RVIÇO FI,ORES'l'AL
DELEGACIA l,'LORESTAL

REGIONAL
"ACôRDO" oon O ES'rADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

A Delegacia Florestal Regional,
no sentido de .coíblr, ao máximo �os

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir' os desastrosos efeitos econômicos e ecolõgleos 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
(Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum propríetár!o de terras ou lavrador poderá

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

sujeitos a penalldr.des.
REFLOHESTAMENTO

o
-0-

ADMINISTRAÇAO
Redação e Oficinas., à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139,

.

Diretor: RUBEN� A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS :6'. DJiI

AQUINO
Representante! :

Representações A. S. Lr ra,
Ltda.

•

Rua Senador Dantas, 40 - 6°
andar.
Tel.: 22-6924 _: Rio de Janeiro.
Rua 16 de Novembro 228 5°

andar sala 612 - São Paulo.

ASSINATURAS
!ú Capital

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

No Interior
Ano ......... .. .... Cr$ 2')0,00
Semestre •.......•.... Cr$1l0,00
Anúncio mediante r-on tráto.
Os originais, mesmo não pu

b licados, não serão devqlvidos.
A direção não se responaabi liza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies üorestaís é de ornamentação, para for
necímento aos agricultores em geral, interessados no reflo

restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica. necessária. Lembra, ainda, a possibilidade ela ob

tenção de empréstlmos para reflorestamento no Banco do

Brasll, com juros de 7% e prazo de 15 anos. IOs Interessados em assuntos florestais, para a obten

ção de maiores selareelmentos c requererem aatorízação
de Ilcençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestuls Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n". G
em Florianópolis.

Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agrisilva - Flortanúpolís, S.

INFORMAÇOES
UTEIS

.

Viagem
e

Agência:
�

Kua Deodoro esquina:da
Rua Tenente ,Silveira

FOTOGR.AFIAS

--'--------r--·-·-'

Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.

NaviowMotor «Carl Hoepcke)'
.

R1I.PlDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLlS • HIO DE JANEIRO

.

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S...
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlu
mos apenas para movimento de passageiros.

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

.

ITIN�RARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

.,-

Fpolis ItaJaí Rio Santos

·Lavando clom Sabão

\?irgem ES1Jê�cialjdade
da Cla. II!ZIL INDDSTBIIL-J8Invllle. (mQrca r8gl�trada)

- e c iz,. e�t m o e dinheiro
,n.;' ,

____�_.�-"" ._ .. ". , ... __ .. _. __ ._,,,_...--_ ... _-" .. __... _ ..._,--.-.i- •.•. , ....._.--_._--, _._-_ ..--- ...._-,._'_'- - . __ " .. ,- .. _ .. __.. _�_ .._-_._--

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Itajal
30/1
11/2
23/2

Rio,
4/2
16/2
28/2

Santos
5/2
17/2

ç ,

t
---

rtUCI1ANA. PROSEaR'"

Raios X
xparethagem moderna e completa para qualquer exame

radio lógico.
.

Radiogmna8 e radíeseopías.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figac10 (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insi.fla�

ção das trompas para. diagnóstieo da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

çâo do parto (Rádío-pelvímetrta) ,

Diàriamente na Maternl�ade Dr. Carlos Corrêa.

ADVOGADOS
DR. CLARNO G.'

GALLETTI
- ADVOGADO

RIJa Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianóllolil -

FARMACIA 'DE PLA�TÃO
. M1!:S DE FEVEREIRO

5 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra�
jano.·

.

Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia: Noturna Rua Trajano,
Domingo Farmácia Noturna Rua 'Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse-
lheiro Mafra

.

Domingo Fa)'lllácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.
Carnaval Farmácia Nels0I\, Rua Felipe Schmidt
Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João
Pinto

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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veterano Clube 12 Cle Agosto.
...................... ••••••••••••••••••••• Os departamenot cultural,

,/
social e feminino organíza-

Ãprimelra d, '0'5 (cDez _' Ele'U' 8�otés.». a leste)·ar ram um espetacular concur-
so de fantasias .íntantis, com

seo. ari.·Ver'8'fl·O prêmios e muitos díplomas.
. U, u Vai haver multa baiana,

Recebeu, muito bem, o ca- tirolês, princesa oriental, pi-
saI Sr. e Sra. Fernando :8, ratas, gatinhos, cantos etc,
Viegas as pessoas que foram Ricas tantasías dísfilarão.
cornprlmentar a Sra. Berna- O concurso, dos mais bem
dete que, na noite de quinta- organizados que já vimos, re-
feira, estiva restejando lnitis 'viverá uma antiga 'tradição
um natalício. Em um canto daquele respeitável e arísto-
de uma das salas, uma bani- crático clube, conforme está
ta;' eletróla tocava gostosos sendo anunciado. As ínscrí-
'discos;' 'as 'folhagens pelo ín- cões estão abertas' devendo

, terior da casa davam um to- ser procurada a portaria do
que de bom gôsto na parte de clube; de aogunria-reíra , em

decoração, e. alí foram che- diante.
gando, pouco a pouco, os Vamos ver quais serão os
Ilustres casais, senhoras-e se- vencedores do concurso, A
nhoritas e jovens para fazer ornamentação do clube Doze,
parte da alegria do símpátt- neste carnaval, segundo con ..

co casal.' Apanhada ela festa das elegantes no sall� dérecepç�o segui furar, é originalíssima.
Viam-se no varandão da

do LUX HOTEL. A feito acima é p mesa do Dr. F'lÜVlO ,As melindrosas de 1927, os

resídêncía, casais 'de namo-
Vieira e Dr. Niwton Cherem. "fordes-bigodes" Já estarão

rados, noivos; como sejam. . . Deve-se notar duas das 'D�z Mais Elegflrntes, Dona Ma- desfilando pelo "veterano",
A encantadora Vera Fia-

ria Leonída Souza Vieira e senhorita Ellana Cabral., nos quatro dias, numa bela
lho e seu noivo José Lemos. evocação dos carnavais .pas-
A elegante Tereza Fialho e o sados,

O 1 d W·
.

1 t
.

t an1 e n t e ,I1Íta, falava sôbre a nova li-
Dr. r an o anmer conver- pa es rava arms os Soube que a Idealfzação é

t· t nha elos Grandes costureiros '

savam como se es ivessem com uns e ou ros. de Sálvio de Ollvelra, moço
tratando de assuntos de mui- No salão de visitas, a Se- com a Sra. Darcy Goulart,

Sra. Vivaldi Garofallis, Bra, inteligente e de bôa vontade
ta import.ância. A graciosa nhora Neusa Collaço de OU-

com' as coisas de nossa ter-
Maria do Rocio Cominese veira, muito símpátíca e bo- Terezina F. Garcia; Sra. Otí

lia Fialho, Sra. Tabita Gon� ra.

calves e a' elegante, Nice Fa-
- A execução será de artistas,

ria. Na sala de almoço, [un-
da terra. Aguardemos!

to a uma decorativa folha- Uma sugestão: por que o

gem a Sra. Walter Wander- clube Doze não oferece umI LORO
prêmio à dama 011 senhort- .'-'

Iey, muito símpátíca, con ..

versava com a Sra. Olga G, ta que apresentar fantasia RESERVAS EINFORMAÇÔES:
Campos e a simpática Sr:l mais de acôrdo com o estilo

E 5- P I l d H I Til dH I T I 52 6111, da decoração?
'

I
' m ao au o: or ote - e eg'. or ote -

, e. -

Fernando Faria. O serviço ele E C 't'b P T' d d Til dH t I T I 5029F,AZElVI ANOS, HOJE: m UrI I a: ca. Ira en es - e eu. or o e e "

cópa e Bar era de fino e a-

purado gosto. O Sr. Fernando
- sr. Oscar Pinto de Oli- .. "--. , _ _ . _

Viegas, cuidava, solicitamen .. veira, do alto comércio ; Pro"l.sa-o d N 11'XP' r·lme" I t' bOle
, EDITAL

te, pura que rõssem bem ser -

- menino Guy Brasil; " " e. I li e .) e e! Com o prese�te fica con-

vidas os srs. Dr. Wolney Col-
- sta. Marina Luz Gon- S de Fa,l-Ima ,PUDIM DE MACARRÃO; vídado: o abaixo me�cio?a-

laço de Oliveira, WalterI çalves ; • U ,I I do, para
dentro em 15 dias,

Wanderley, Gustavo Richard - sta. Zila Amaral Realizou-se no dia 5 do INGREDIENTES: .a contar' desta data, vir á

Fernando Faria, Luiz Carlo: - sta, Vabíra Souza; corrente as 23 horas, a pe- I 'i á Portaria da Prefeitura

Saraiva, Artur Fialho Garcia, - sta, Corálía Alves Ge- n ultima "apuração do con-[ 12 folhas de gelatina i prestar esclarecimento em

João Augusto Saraiva, Vi· vaerd curso para Rainha do Car- 1/4 de xícara de água I assunto no qual é parte in-

valdí Garofalís. l\)I.nito' agra- .

- sta. Catita Livramen- naval do Clube Cultural e I fria teressada.

dável, .jambem foi a presen- to, espos-' db''''st. Héitot Li- 'R_eCl'eati'vo �iliJ.oense, te?do ,. 1 xícara de agua, ferveu- NU1VIEf-O
ça do Deputaelo Federal Sr vramento SIdo conhecido o seguínte ] do 27/1955
Wanderley Júnior, que foi 1e-' "-sr. Afonso Veiga Fi- resultado. I 1 xícara de queijo rala'� NOME

lho ,1°. lugar - Etelvina Li- do . An ton ia Madalena Can-
- dr. Ribeiro P�I).tes;' l,lhál'es

- 2.110 votos [J colher ele sopa de caldo tuaria
- jovem Milton Andra- 2°. lug1r - Bernardina de limão ASSUNTO

de, funcionário da firma Mattos - 1.500 votos

J
1 colherinha

d,
e sal Const. Casa de Madeira

;. B. Cal,deira de Andrade; 3°. lug'ar - Nilda Silva pimenta em pó Certifico outrússim__que,
�'AZENI ANOS, AMANHÃ: - 1.400 votos 1 colher de sopa de sumo

I
findo o prazo indicado, sem

lVliüistro Osvaldo Ara- Conforme informações

I
de cebola

'I I que sejam prestadas ql!_ais-
ilha prestadas a nossa reporta- 1 colher de sopa de sal- ,quer informações por par-

Dep. Oswaldo Bulção

Igem
pelo presidente daque- sa picada te de acima cavocado, será

Viana, la Sociedade Tenente Nilo I 1% xícaras de macarrão o respectivo processo arqui-
- menino Ronaldo, fi- Marques ,de Medeiros, a ul-! cozido vaelo, á _vista d� que dispõe

lhinho do sr. Antonio Ge- 'tima apuração será !feita no', % xícara de maionaise ia ,paragrafo único do arti-
mldo Vieira e de sua exma. próximo sabado, dia. 12, oca- ,

'

nO. 44 ,da Lei nO. 127 de
esposa ,�. Maria Macedo si�o .em que �eráern;tr�glle a li' MANEIRA DE FAZER: de Janeiro de 1952.
Vieira; fUlxa a canchtada. el�elta. 1 _ Amoleça a gelatina Diretoria de Administra-
'- Ten. Cél. Américo Sil- em agua fria, e acabe de 11 de Fevereiro de

",eira. d'Avila, da Reserva dissolver em água ferven-
:la Policia Militar dêste Es- _r _n

do. Junte o queijo e bata- LeJl10s Miill�r
tado; 11111 [ln�DUII{ ,até ficar mn creme. Acres- � --:-=,_

I
- Cél. Manóel Antunes fll.'.,.....! cente então � 'caldo de li-

3tebnes, residente em Cam- ."ANDa T� !mão, o sal a pimenta e o

pos Novqs, "__ _ _ sumo de cebola e deixe es-
- sr. Ko�m�s Apostolo, Par4t·c."na';'a-O, friar.

do alto comerclO local; I
I ...-,.. 2 - Quando a mistura

- sra. Margarida Sch- PARTIÇIPAÇÁO DE �AS:: come'çar a' endurecer junte
midf CIMENTO

-

I o lnacarrão
.

JAURO D. LINHARES e
a sa sa, e a

- sra. Laura Pereirft Go- maionaise.
,mes; SENHORA participam aos 3 _ Derrame numa for-

" - sta. Dirce Ortiga Li- parentes e pessoas de suas ma grande ou em forminhas
gocki relações o nascimento de

peqll�nas" passando�as an
sta. Véra Regina sua filha ELIANA ?cor- tes em água fria. Deixe ge-

Sant'Ana; rido dia dois do eorrenlte na

menina Véra.-Lúeia maLernfdade Dr. Carlos Car-
I Pietroski Il·êa.

Outra -foto da mesma ltesta" de elegãncta.' nos .mostra

mn7. ,apanllado da pí�a' de da:'l'lça, CtestáC!;lnd(};.-se em'pliimeiro
plano o sr. Zury Machado e a encantadora, Ligi'a Moel

"lmunn, fi graciosa, Maria do Rosio Comínese e o sr, João

·Augusto Saraíva.

.. '� .

,

1

.• Em Tempo de· Ca{eslia
e Dificuldades 0.0

Quando surge uma liqui�açáo que vende por preços
como estes é o dso de dizer:

B-endita Liquida-ção r \

PARA SENHORAS:

':

Tailleul's de linho ' � .

Vestidos de algodão ,

.

TaillenI's de sêda .

BIllSfl>', malhas alg'odão .. , .

Blusas de Jersey � .

BIua::!s de nylon ,

.

N1üillots de Elastex .

'., lViaillots Nylon Jantzen " ' "

CAMA :_ MESA E BANHO

'416,00 I

78,00
385,00

, 29,00
31,00
110,00
374,00
795,00 ,

Fronhas cretone' :J,3x70 ,. 31,00
Panos paLL cópa duzia . :. 103 00

Lencóes sõlteiro... . . . . . . .

.

. . . . . . . . . . . . . . 87,00
Colchas seda Sevilha ,�................. 228,00
l\-latél'ia l;lastica mt 43,00
Toalhas rosto c/barra "

. . 10,00 ,

Toalhas l'osto Americana 28,00
Toalhas l'usto Crisantema ". . . . . . . 45,00
Toaíln\s rüsto Régia 51,00
rro:llhas b:Lnho felpudas 43,00
Toalhas hnnho AveJcfJ, 105,00

PARA HOMENS:

29,00
23,00
59,00,
37,00
79,00
163,00
2�1,00
55,00

-179,00
124,00
,54,00

!

3

c U R I
NO RÓL DAS GRANDES

METRÓPOLES, COM A

INAUGURACÃO DO
, '"

ORn HOTE'L
�

ClIMAX DA HOSPITALIDADE
Verdadeiro lar da fidalguia; o
CURITIBA é uma conquista da terra e da' gente
paranaense, para recepcionar com hospitalidade inegualável, /
todos, aqueles que a negócios ou a passeio dirigem-se à Curitiba.

_/
.

,

-

200 APARTM�ENTOS COMPLETOS * MAJESTOSOS SA�OES
SERVIÇQ PERFEITO * CATEGORIA INTERNACIONAL

Casal:

DIÁRIAS - PREÇOS INAUGURAIS

Cr$ 200,00 - Solteiro: Cr$ 120�OO
Apartamentos e 'Quartos todos de frente, com banheiro privativo.

/'

/ LUXO. CONFÔRTO • BOM GÔSTO
I

I
HOTEL CURITIBA

------------------------

lar até endurecer.
4 - Tire da forma, e sir

va com salada. (APLA)
lVIoahir Thomé de Oli-

I PARTICIPAÇAO
HENRIQUE ABREU FIllLHO

47,00
118;00
255,00

Dl'Ím Tj1ssol' de sêda " .

Brim ,ptiro linho
'

".

Ternos ',de càsimisa .

Conjunto de verão �aragossi (calça e jaque-
ta.)

'

;o ••••••••

TernOS puro linho '.

Ternos Nylord de 1.400,00 por .

Camisas .;'7POl;t listadas '

,ESTOFAMF;NT.oS - DECORAçõES
Fina marq Ilizete, petit�pois .

lVIarq'l.Iisite tela '.,'

l'(ylon dê seda 1 • I •••••••••••• "

Pu'ssadéira' Risso .. , .. .-: ,;
'

.

Passadeira tipo BOl.lclê '-
.

Passadeira Atlas: de lã '. : .

�/ '. .' : � r
Pass'adeiú, lã hem·�gYossa:na .

Passadeira Lancastreum '.

Plástico PIavinil '

.

j' '" •

Pano-rouro s\lpedor ','
.

Toalhas ma.téria plastica .
' .

ROUPAS BRANCAS PARA SENHORAS
c. ,,� Cintas 'e lasticas '.
i' '" 'é;ombinaçôes 'sêdq. bprdadas .. -. : .

Conl h:inâ.ç ões s,etim ... : ......:, o. �'•••••

Fiúa[� cQmbillações Je.rsey .. :: .

.

,"A 'MODELAR"
A casa mais barateira e melhol; s..ortida dó' Estado'

,�;

FRANCISCO DE ASSIS
\,' LEMOS ;e:

velra e sra. participam a

�seus parentes e amigos o

nascimento- , de sua filha
Moema-Ed..viges ocorrido a

9 do corrente na Materni
dade Dl;. Cal'los Corrêia. \

..
675,00,

1.190,00
975,00
115,00

:e: SENHORA

participam o contrato de participam o contrato de

casaménto de seu: filho JOSÉ casamento' de sua filha VErtA
eom fi Srta. Vera Garofallis com o Sr. José Lemos' Sobri-

Fialho. nho.

Delfinópolis, Minas Gerais Florianópolis.
7 de Fev('r eira ele 1955

SENHORA

CASA MISCIlLANIA dlatd·

bp\dora_ doa Rádloll R.C.A,

,Vitor. Válvulas e DbICCI••

'AVENTURAS DO'

58,00"
67,00
49,00.
103,üü'

\

,
,

ZE'-MUTRETA ... �

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Domingo, 13 de Fevereiro de 1955

Neste ano como já é tradicional no VETERANO,
haverá três grandes baile carnavalescos.

DIAS la -- 20 e 22 do corrente e

DIA 21 -- uma grande tarde infantil.
Os bailes serão iniciados ás 22 horas e aTARDE

fNFANTI:t;_" das 15 ás 20 horas.
OS ASSOCIADOS poderão reservar mesas para três

bailes por: Cr$, 300,00
Ficando esclarecido que cada sócio poderá adqui

rir UMA MESA.
As mesas poderão ser reservadas diariamente, das

7 ás 11 horas, na Secretaria do Clube.
O pagamento será feito no ato da aquisição, não

sendo atendido pedidos por escritõ, 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:

CASAL (COM DOlS DEPENDEN!fES) .Cr$ 60(},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 fornecidos até ás 19 horas de
cada dia da realização das festas.

� RIGOROSAMENTE VEDADA A ENTRADA DE
MENORES NOS BAILES NOTURNOS.

, Á entrada será exigjda a carteira social de cada pes-
::;oas ou convite.

-

CARNAVAL -- "DISCO VOADOR" � RIG :JROSAMENTE PROIBIDO O USO DE LAN-
Mês de Fevereiro 'ICA PERFUME COMO ENTORPECENTE.

Dias 19, 21, 22, Sabado, Segunda e Terça: ,Grandio-
.

,

sos bailes e fantasia�' Eleição da Rainhà do Carnaval.

Apresentação do monlimental Bloco "Aí vem a Mari
nha".

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,

,>1<,""21, e 22, dia 7 na sede do Clube, às 19,30 horás. Distri- _>A

buicão de senhas, às 8 horas da manhã.
RIO, 12 (V.A.) -- Como

I
1.500 metros: Antonio REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1955

nos anos anteriores, foi fei- Joaquim Roque, São Pàulo, Serão realizados por êste Clube, em sua sede, social,
to agora o ranking com os 13'58,4 segundos; nos dias 19, 21 e 22 de fevereiro, GRANDIOSOS BAILES
melhores resultados do atle- 5.000 metros: Edgar Mitt, A FANTASIA. Domingo, dia 20 haverá matinée infantil

•
'

"I Serviço de Restaurantetismo, 'na temporada de .,. 'I C,orintians, 15,10,5 segun- das 16 ás 20 horas.
Ob Pt d I d s: ara esta festa não haverá vendas de mesas1954. Sem dúvida o espor e

I
os;

,

Reserva de mesas: As m�s�s serão reserva as a par- onibus após a fêsta.base nacional rec�beu no �O,OOO_ metros: ,Edgar I
til' de se�un'da feira, �lia 7 dê fevereiro às .19,3� ho:a.s,

ano passado um Impulso I FreIl'e. Sao Paulo, 326,2 se- da manha do mesmo d�a e no mesmo local. � obr�gat�r�a _

dos maiores, sendo conse-' gundos; I da manhã do mesmo dIa e no mesmo local. E obngatorlO
guidas marcas co.mo nunca I S.alto Tri�lo: A�emar Fer- I a apreRentação do ta�ão dp mês de fevereh:o, para o que,
antes haviamo\. VIsto, agiU-I rell'a da SIlva, Sao Paulo, o Sr. cobrador estara presente para controle. '

tinadas num mesmo ano. Es- 16,22 metros; I As mesas serão reservadas pelo próprio associado
te fato é deveras animador, Pêso: Alcides Dambros,! ou por pessoa' de sua família, Preço das mesas: As- Rosatto
pois há pOl.lCOS anos passa- Vasco, 15,41 metros; : sinatura para o três bailes, Cr$ 300,00.
dos atravessamos uma fase Disco: Aicides Dambros, I

Não haverá reserva para a matinée infantil.,
de paralização e agora se Vasco 45, 09 metros;,

�

Ingresso: O Clube não distribuirá convite. Para as

sucederam' resultados, uns ,
Martelo: Walter Rodri- pessoas em trânsito, pode�'á a Diretoria, a seu critério,

após ,os outros. ,gues, Botafogo, 52,01 me- � sob a respon&abilidade de um sócio, expedir ingresso,
São os seguintes os atle- tros;, desde que pague o valor de uma anuidade, os quais po-

tas que conseguiram inscre-
I derão ser adquiridos, junto a Secretaria do Clube, até Alexandre e Beatriz

ver o seu nome no ranking Dardo: Orlando Couto, as 18 horas do dia da, realização de cada baile'" e depois Noivos
brasileiro. Vasco, 58 06. de autorizada a concessão pelo Sr. Presidente.

_.

V d
.

Vende-se á rua Altamiro110 metros barreiras: Decatlo: José Telles da Menores: Não �erá permitida a permanência de me-

'L tWilson Gomes Carneiro, Conceição, Flamengo, 6.690 i10res de 15 ano& 110S bailes dos dias 19, 21 e 22. Matinée () es a' eu li I G.uim�rães, com belissima,
,

14
' VIsta para o mar. um terre-Vasco, 14,6 segundos; pontos;

.
,infantil somente poderão dançar menores ate anos.

. ,k

',' cl 530 ms 2.100 metros rosos: Paulo 400 metros com barreiras" ,Parada Infantil: Na matinée infantil do dia 20, do-'
Cabral Fonseca, Vasco 10,5 Wilson Gomes Carneiro,

I
mingo, haverá uma parada infantil, de::rantasia, com dis- últimos lotes.. na praia da Sa.udade, em Coqueiros, Tratar, com o sr. José,

segundos; V�sco 53,5 segundos; tribuição de prêmios. '.
.

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt". com I Men.des. a Rua. Cons. Mafra
200 metros: José Telles Salto em altura: José Tel- ,Rainha do Carnaval: O Lh'a, cdmo vem fazendo to- 15 metros de frente, area de 400m.2, servidos, de agua

99 -- fone 3797. '

da Conceição, Flamengo, les/da Conceição, Flamengo, .
dos os anos elege,rã sua Rainha do Carnaval, a quem encanada e luz.

21,2 segundos; 2 metros; I será conferi(lo rico prêmio. . Inforrnaçoes no local com o .snr_. Gilberto Gheur.
400 metros; Ma'rio do Salto com vará: Fausto

_

A Diretoria solicita aos senhores sócios, � fineza de

ANascimento Vasco 483 se- de Souza, Santos, 4,10 me- nao levarem pessoas estranha� ao quadro SOCIal. Outros- ulOmÓVel·Sgundos.' "ltl'OS;
"

jsim, prEvine que somente poderão frequentar as festas
800 metros: Waldomiro ,.salto em extensão: �ªrio ,ele Carnav�l, o� sóci�s qUites com a:-!l'esouraria'até o 'mês Acejto�encomenda de qualquer tipo,.de carro, marca,

Monteiro Flamengo, 1'53,21 Gon,zales, Botafogo, 7,47] de Fevel;clro, ,mcluSl.ve ,

' • an o efe.
'

.

metros; , .
" A DIRETORIA Informações Rua Rui Barbosa 124.

Esportiv
........._ I.� �... . .

Campeonato Estadua1 Que é ,que _há senhons_ res- p. PORTU�UESA CARIOFA PERDEU NA
. ponsavelS pela nalatao 1

RIO, 12 (v.A�LT���_I�áS!'����dO obediênciade Futebol ·

selho Nacional de Despor- legal, tornar sem efeito a

Em pleno verão. As nossas turo para o salutar esporte tos vem de cassar o "efeito inclusão do clube rubro-
Na cidade de Joaçaba

ba-I
tarínense

,e
Liga Tubaronen- praias repletas e os estádios das braçadas. Atírmaram suspensivo" dado à FMF, verde. Acontece, porem, que

ter-se-ão esta tande os es- se de Desportos. e 'pistas vasias. Ninguem mesmo que no ano seguinte contra a-decisão do STJD os clubes que compõem a,
quadrões do Cruzeiro e do Os quadros prováveis: quer saber de' esportes ter- seria levada a efeito a maior que anulara a inclusão da maioria absoluta da assem-

Ferroviário, na primeira par- I CRUZEIRO -- Angelin, G restres nesta época 'quente. competição já realizada em bléia geral da FMF, com ex-
tida da semi-final, pelo Gonzales e Piva; Tola, Orá e Santa Catarina. Mas, tudo Portuguesa na divisão de ceção de apenas um ou dois
Campeonato Estadual de Fu- Celso; Flávio, Gerson, Para- Infelizmente os responsá- ficou nas palavras. Veio o profissionais Ida entidade ,estão dispostos a manter a
tebol de 1954. guaío,. Acary e Dinha. veis pelos esportes da nata- ano de 1954 e nada. 1955 es- carioca. Restabeleceu, aS-IPortuguesa

em seu posto to-
FERROVIA'RIO - Pipa, cão saltos ornamentais e tá ai e nem sinal da Fede- sim, o Conselho, aquela de- mando para isso as medidas

E' imensa a expectativa Jaime e Bega; São Martinho, Polo Aquático (será <que exís ..

i
ração Aquática de Santa oa- z isão anulatória do STJD e que forem julgadas neces-

em todo o oeste catarínense Antoninho e Edílio; Reming, tem?) ainda não aparece-! tarína, que, ao que parece é em consequencía a FMF te- ! sárias. ,

pelo encontro dos campeões Nilson, Lourinho, Mangueira ramo I a responsável pela sorte da
da Liga Esportiva Oeste Ca- I e Norzinho. Em 19:;3 tJvemos próximo natação em nosso Estado.

. ...---
ao Mira Mal' uma bem orga- E' o caso de se perguntar:

C'OM A 'PALAVRA O CR,ACK nízada compétíção natatória, "O que é que há, senhores

prenunciando um grande fu- da F. A. S. C."?,

fERNANDO - (30)

o""O Esta o

:r> - Nome por extenso?

R - Fernando Luiz Botelho.
P - Data do nascimento?
R - 17 de Maio de 1934:

PROGRAMA PARA O MES DE FEVEREIRU

F.REDERICO RESC�NDtiJC�M O
ATLÉTICO

PROPOSTA FABULOSA DO
SPORTI NG A FLÁVIO COSTA

O .centro-medlo Frederico Tratando-se de um ele-
vem de rescindir seu con-' mento valioso, não tarda
trato com o Clube Atlético
Catartnense, estando livre rão em .surg ir pretendentes
para ingressar em qualquer tes ao concurso do jovem
agremiação. J "pivot".

J

P - Cidade onde nasceu?

R - Florianópolis. RIO, 12 (V.A.) -- O téc- sine contrato com .o tradi-
P - Clube em que atuou pela primeira vez? I nico do Vasco da G,ama, FIa-li cional clube dos "Leõe,s". ,

R - Fluminense F. C., da Prainha. vio Costa, recebeu, ontem, 'O assunto podera ser
P - Clubes Que defencleu em jogos de Campeonato? uma proposta oficial do, estudado com toda acalma.
R -' Postal Telegráfico, Guarani, Figueirense e Atlé- SPorting de Lisboa, para

I

reafirmando o Sporting, e�-tico. quando puder e quiser assu- tretanto, que em 'qualquer
P - Títulos conquistados? mii- a direcão geral .do 'seu !tempo a proposta estará a
R - Campeão amael?l' pelo Postal em 1952 e cam.peão I plantel O �ferecimento, fei- IdisPoSição de Flavio Costa.

da 5a. Zona Aerea, em Porto Alegre, como ínte- te como já acentuamos, em

tegrante da Base Aérea, de. Flcrtanópolís. carater oficial, propõe á Convém ressaltar, outros-
P - Maior momento ele sua carreira? elevadíssima base de nada sim que tal oferecimento só

�
R - Deu-se numa partida entre Figu�irense e. Irnbl- ,men?s. do que, cem mil cru- foi feito, anteriorment�, .aotuba: ���smo ma.chucado consegui marcaI.O gol

Izeiros' em moeda br.asileira da:.n0so astro do f,�teJJOI in-d.a VltOIHl do alvi-negro.
. '1

". de ordenadas mensais, para
I gles Stanley Mattías para

P - 1'101' momcl?to de sua carrerra,

I que o veterano "coach" as-
I se tornar treina,dor. \

R - Ser "lanterna" elo Campeonato do ano passado. .'
,

_.� __.JlL ._,", - - ... � _. ...,._. Iíl.a.............�.,."'t...Ji'..iI/.....�fjj,.....
P _ Seu maior d�se.io n� �utebol? I n-.n:

ou "Tn .. •

�. ���;:��t1t�;�;�::ad:l::a::rurebOl' C··Iu�·e 1& �a Outu�roP - Melhor Jogador da Capltal? U ii
R - Bolão, centro avante avaiano.
P - Melhor jogador do Estado?
R � Giovani, do Clube Atlético catarínense.

I P - Melhor jogador do pais?,
R - Ademir, do Vasco.' Dias 19, 21 e 22 - Bailes Carnavalescos,
P - Melhor jogador catarínense do pallsad�? Dia 20 - Vesperal Infan.til.. .

. r

R - Pacheco, que atuou no Avaí.
I

Reserva de. mesas, com dlreJt? a 4 cade�ras, das 19 as

P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?

121
horas, na sede do Clube, do dia 14 em diante.

R - Tte. Carlos d'a Costa Dantas, que dírtgíu o Fi- Os convites-ingressos, quando solicitados para pessoas
gueirense.

'

, estranhas ao quadro social, serão fornecidos na seguinte
P - Dos atuais técnicos qual o l11(:ilor?' base:
R - Osni Gonçalves (Nízeta).
P - Arbitro mais completo da capitatv
R - Oswaldo Meira.

P - Dos clubes' da Capital por .:;ual é torcedor?
R - Pelo clube que defendo.
P - E dos clubes do Rio?
R - Vasco da Gama.

P - E de São Paulo?
R - Santos F. C.

CLUB� DOZ� Df AGOSTO

[Rua Alv8'ro de Carvalhc]
, PROGRAMA PARA o MtS DE FEVEREIRO:'

P - Se lhe fos,se dado formar o selecionado da Capital,
como o faria?

R - Mafra, Waldir e Danda; Trilha, Valério e Jacy;
Wilson, Betinho, Giovani, Hercílio e Jaco.

, I

Para uma noite ... ,........ Cr$ 150,00
Para 'duas noites .,........ Cr$ 250,00
Para três noites o-s 300,00

NOTA - A Diretoria leva ao conhecimento dos S1'S.

associados e distintas senhoritas de que será solicitada a

apresentação da carteira social à entrada. '

,..._..·...�·.-...·.·4-JA.......·.·.-...·.·.·.-.·...·.�...•.......·.-.-�...
•...·_..,.

LIRÁ--TENIS,CLUBE

OCATARINENSE WAlDOMIRO MON
TEIRO ENTRE OS MAIORES DO ESPORTE

BASE NACIONAL

SABADO ÍHA 12 ÁS 21 HS

Coque-i'ros Praia Clube
.• 'oferece

na qual os Snrs Associados terão oportunidade de reti
rar suas carteiras sociais e reservar suas mesas para o

SENSACIONAL CARNAVAL

UMA SOIRÉE CARNAVALESCA

PARTICIPACAO
)

Evangelista e

se-,"nhora
participam o 'contrato de participa' o contrato de

casamento de se'u filho casamento de sua irmã
ALEXANDRFJ com a srta. 'BEATRIZ com Sr. Alexan,
Beatriz Mil'l1oso Ruiz. dre Francisco Evangelista.

Alfeu Mimoso Ruiz

CRUZEIRO DO SUL
X ESPERANÇA
Um bom choque terá lu

gar, esta tarde, no Campo
da Penitenciaria do Estado,
sendo protagonistas os a·

guerridos adversários Cru
zeiro do Sul e Esperança.
Espera-se que o matach

em referência seja dos mais
disputados e sensacíonaís e

que vença o que melhor sou
ber se conduzir na cancha.

BOTAFOGO
Hoje, á tarde no colosso

do Maracanã, o Botafogo fa
rá seu último compromisso
do 30 turno, enfrentando o

América-.

IMBITUBA X
HERCllIO lUZ
Na cidade de Tubarão,

amistosamente jogarão Im
oítuba e Hercilio Luz, cote
jo que vem despertando o

naior interêsse entre os ea

portistas daquela comuna
Sulina.

CLUBE ATLETICO
INDEPENDENTE
Recebemos e agradecemos

o seguinte ofício
"Sr. Redator do Jornal
"O ESTADO.
Nesta

Cumprindo determinações
.Iesta associação, faço-lhe
.aber que em reunião realí
zada no dia 19 ultimo efe
cou-sa a eleição pará a di
retoria que dirigirá este
clube esportivo,' durante
1955, e que ficou assim
:onstituida:
Presidente de Honra

�s'periaião Amim, Manoel'
B. Gomes e Atanasio Linha-
'es.

Presidente -- Salomé Jac-
ques
Vice Presidente - Carlos
Ferreira
10 Secretario -- Valter
Gomes
2° Secretário Saul
Lessa :

10 Tesoureiro -- Osvaldo
Costá

'

2° Tesoureiro José
Francisco Flores Junior
Diretor Esportivo _:_ 08,
ni Fernandes
Comissão de Sindicância
- Tomas Albino de Oli·
veira, Dovener Cardoso e

José Ventura.
Comissão Fiscal -- José
Pacheco, A11i�Ôjnio Ludo
vinô dos Santos e José
Ferreira.
Os eleitos assumiram

suas :.'unções, dia 20 ultimo.
Certo que V.S. dará aten:"

ção e' publicidade estabele
ço pleus protestos, de consi
deração e apreço.
Trindade, 26 de janeiro

de 1955.
Valter Manoel Gomes -
1°. Secretário

l1ádio
Vende-se um rádio "Ge

neral Eletric em perfeito,
estado.
Tratar a rua Almirante'

Alvim 36.

Venda-se

Um Bar bem afregueza
do cito na Avenida Mauro
Ramos N:o, 4.

I Ver e,tratar no mesmo lo-
cal.

.

,
.

"
,
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AGENTIS-PBECIS·1M-SI
Excelente Comissão -r-r- Mostruárto Grátis

Firma estabelecida há 28 anos admite Agen
tes no Interior para venda de Casimira e

Linhos pelo Reembolso Postal.
'I'ecidos 'Lasco Postal 8305

41'

PROPEJA-BE'.h>1' MARCAS
�.,
... H' •.�REGISTRO DE" .···.:ii:'·· t.

TITULOS DE EStA.BELECIMENTOS" "j�

{3
PATENTES. ETC. I (J'" "''\
Agêncici'Rex'deMarcas ePatentes

.

(Suc.Slora dA Sodedaúe Rex LIda.)

Agência Oficiai do Propriedade Iftdustrial

:g
At. franklin Roosnelt. 39· Salas 1.2tt/3 (SUl P,op"al "'.

leis. 42·48&2 e 52·0494 • Ria de laaelra �

.\�------------------�------
,

LIGA OPERÁRIA BENEFICENTE DE

FlORIANÚPOllS
Recebemos e agradecemos 10 .Tesoureiro: �. João

a seguinte comunicaçãÜ':' .IPalmeIrO da ��n.tolua .

_ "Tenh0 a honra. de co, 20 Tesourell o. - HeItor

municar a V. S. que em da- Mello
"

ta de 10. do corrente mês, I Orador:. -: Hlpohto do

foi empossada a nova Di-' Vale PereIra

retoria da LIGA· OPERÁ- Bibliotecario: - Leopoldo
RIA BENEFICENTE DE .Pires
FLORIANOPOLIS, que re-

" .�omiss�o Fisca�:
gerá os- destinos da mesma' AClho Pau!o da S!lva -

no periodo de 1.955-1.956, e Pedro Mans?h - J?ao Fer

que ficou assim constitui- rari � Dano Ounques-
da: AntOnIO Setub,al

.

Presidente: Oswaldo Aproveito a oportunIdade
S'l

.

nara renovar a V. S. segu-I vell'a ".

Vice-Presidente:. - Do- rança do nosso. real apr�ç.o
mingos Joaquim VeUoso de el�vada estlma e conSl-

10 Secretário: _". Fran- deraçao
ciscO' 'Agaipo Ferreira t

. . ..

20 Secretário: - Euclides FrancIsco AgaIpo Ferreua
o S t""José Thomaz 1 ecre ano

/

,Florianópolis, Domingo, 13 de Fevereiro de 1955

\

níes
que jamais '

,

Heidelberg - Quando a

I
responda plenamente as e�·

guerra, terminou, as salas uma vez formada a geração! pectativas. Diante- das uni

das universidades enche- dos combatentes, d número versidades já se vêem au

ram-se de soldados e· ofici- . de estudantes dirnínuirta tomóveis e motocicletas e

ais. que tentavam dar no- conaideràvelmente, Os fac- O'S estudantes vestem muito
vo . rumo à sua vida. Os lu- tos vieram desmentir o va- melhor do que há alguns
gares não bastavam. As ve- ticínio. De 1951 para 1953, anos. Mas o aumento do cus

zes, as portas das salas fi- o número de estudantes su- 'to da vida e, também as

cavam abertas para que, de biu de 97.252 para 103.043 exigências mais elevadas

pé no corredor, aqueles na Alemanha Ocidental. In- elos estudantes, f o r ç a m

,que não tinham obtido um; cluíndo Berlim, chega-se grande número a ganhar di
lugar pudessem seguir a li-Jum total de 120.000 estudan- nheiro durante as férias ou

O f t·· t iversld d 1 mesmo durante todo o ano.ção. s pro essores ive- i e� nas 11.mvel�sI a es, a. e-
ram de recorrer frequente-.mas. A situação econormca A maioria recebe uma soma

mente a alto-falantes. I dos estudantes. melhorou, de base dos seus pais; o

Vaticinara-se então que, se bem que ainda não cor- Estado concede bolsas de
(.mv. �l�'·�"""�""> '��'\:.;' estudo a rrefug'iados e a es- ,

tudantes necessitados que,
dêm provas das suas capa-j
cidades. O Estado dá prio
ridade absoluta aos mutila
dos e aos prisioneiros de

guerra retidos durante mui
tos anos, concedendo-lhes
bolsas que asseguram um

estado universitário nor

mal.
A Federação' das Obras

de Estudantes procedeu re

centemente a um inquérito

CRECHES RURAIS estatístico que esclarece a.

sltuacão dos' estudantes
, ��... ti �lemães se bem que não se

Nos dias que corrêm, 'e pelas realizações e bene- 'deve esquecer que as esta
quando escasseiam os bra-I fícios que traz, parece ser, : t.ísticas não conseguem ,a

ços para a lavoura e a pro- I
se não a solução, ao menos

branger certos "aspectos
dução agrícola não acom-I a diminuição de grande piaicológ icos do problema,
panha ao crescente aumen- parte 'dos complexos proble- 'como seja a maior mobilida
to das populações em todo o !mas que afligem a nosssa '.de e as exigências muito
mundo, muitos são os pro- agricultura. Trata-s� da'

mais elevadas dos estudan
blemas com que se defron- Creche Rural.

.,.

'
tes de hoje. 74.500 estudan

tam os técnicos que bus-l A Creche Ru�'al, ms�JtUl� tes ou sejam.71,8% ganham

Icam soluções para a melho- ,ção que não exige maiores dinheiro durante os seus
ria das condições de vida e despesas no orçamento do estudos. 14% de todos os

de trabalho dos trabalha- I fazendeiro, precisa ser in.s- I estudantes e 7,5 das estu- I
dores ru�'ais� . . .'

"

I talad� por todo o Bras:l, dantes têm de ganhar o seu .'
Organ lzações oficiais -e em todas as fazendas, pala. sustento. Os restantes re

particulares, destacadamen-j que os pequenos fil�os dos cebem bolsas do Estado ou

te a Sociedade --'.'Luis Perei- ! trabalhadore� �ru�'als te-lo dinheiro para os estudos
ra Barreto" de S. Paulo, a- i �1ha� uma infância me�o� das suas famílias.

.

grônomos e educadores, to- infeliz, que os faça cn�l _ Os .estudantes das UI1l

dos enfim empenham-se em
I amor a terra, para que mais

vers ídades técnicas exer

encontrar a melhor solu-
I
tarde não a abandonem em cem frequentemente activí

ção. i busca de uma -possível vi- dades profissionais favorá-
Em Matão no Estado de I da melhor nas cidades, que veis à sua formação. Os

São Paulo, ó Padre Nelson nunca encontrarão. restantes 40.000 trabalham
Antonio Romão idealizou e I Urge pois � instalação de

como operárjos ou emprega
organizou uma instituição creches rurais por todo o dos de escritórios em gran
que, pela sua originalidade Brasil. des firmas que gostam de

recorrer aos estudantes du
i-antes os períodos de fé
rias do seu pessoal. 34 .%
elos estudantes e 54 % das
estudantas têm os estudos
pagos pelos seus pais.
Calculou-se que o mínimo

.le existência de um estu
jante é hoje de 150, - a

l80. - marcos por mês, de
pendendo evidentemente de
,e estudam numa grande
cidade: ou numa das univer
.idndes menores. O desejo
de ganhar um PO'uco além
desse mínimo e de elevar o

,eu iível de vida induz' ca
ja vez mais estudantes a

-ran hal'em dinheiro, muitas
vezes em detrimento da sua

'apacidade de trabalho nos

�:itudos propriamente di-

É curioso que nos últi
mos 50 anos a procedência
dos estudantes, referida à
')l'ofissão dos pais, não so

fre.u quase alteração. A
,naior percentagem continua
t Ser Ia de filhos de famíli
;L$ com cllrsO' universitário.
Outro grupo importante' é
;) dos funcionáriós públi
:\{JS. Contam-se nas univer
�idades 5% de filhos e 1,5
:le filhas de operários, ape
.'lar de o salário médio de
,um operariO especializado
não ser inferior ao ordena
do de um funcionário médio
::m de llm membro das pro
fissões liberais com curso

universitário.
_

É curioso no

tar que as universidades
llltigas como Wi.irzburg e

Erlangen já não exercem

grande atracção.. As gran
des faculdades de ciências
3conomicas e financeiras,
Francfürt e Colónia con

tam hoje 2.000 e 4.500' es
:llclantes mais do que em

4148. Munique, a maior uni
versidade da Alemanha Oci-

1.....
fi

. . . dental conta hoje 10.000 es-�', ""-l'ande firma de São Paulo necessita o ClalS e melO
MI '"'

16 po tudantes. Em resumo· pode.

fr.. para estofar automóveis. Oficiais Cr$ ,00 r
- o ICIalS .

.

I 'd d,izer-se que hoje o número
h 'nicials e mais prêmio por estofamentO' ,cO'nc Ul o,

oraM'ell'o oficiais C.r$ 12,00 por hora e m�iis pr.êmio. Inutil de jovens que afluem às
E universidades é muito maior

. candidatar,-s._e s_e _não. fO'rem _hábeis !lo ser.vlço. scre�er...

L S ,... R da Consolaç"o ,:I'" que antes ·da guerra.
pa.ra AU'TO CAPAS GENERA . n., ua ,"; '"

Sigrid V. Voss
�2'3 �·São Paulo. ��.

�os.

. �
, - ••

GRAÇAS AO C.I.Q.*
-,

OS MOTORES
ARNO

estão entre os melhores do mundo I

•

Empregando uma equipe de "controladores"

especialmenl'e treinados 'e equipamento
de alta precisõo e oiro custo, Arno S. A.

aplico permcnenremer re e com/p máximo

rigor o C. I. Q, à sua produção. Daí,
a qualidade e a eficiênci.a obsolutcrnenre

unifo-rrlP'S dos Motores ARNO - sômenre
encontrcrct.s nos melhores motores 'do mundo I

[C.
/. Q.: No própria rnóqumo, o o.')erocol

mede .:J diâmetro exun ao da chapo de
"(.111' rolar. Em segundo plano, vê-se UII! "COIl
uolctior" velificcwdo os d,melboe-s ele
c.nro rolar já pronto.

-

..................- .. -

.,
� C. I. 0, é Conlr ô!e Integral da
Qualidade - único sistemo que garante
o m' xirna perfeição no produção em siri••
O C. I. Q. baseio-se em inúmeros testes,
dos quois são essenciais:

7) testas de laboratório, para contrôle das
característicos elétricos e rnecônicos dos

motores, exame prévio da matéria prima •
aferiçõo periódica dos instrumentos de medida;

2) testes durante a fobr,icação, peça por peça;
3) testes das peças, d�pois de f�bricados;
4J testas fincais, de após·montagem.® I����O!'�;

,*- A mlll�r fúbritll d.� mélror.s elétr�éo5- d'll Amllrlca latina

MÀTRIZ: AVENIDA DO CAF�, :ÚO (MOÓCA) - FONE, 33-5111 ex. P. 8.217 - SÃO PAULO � EST. DE SÃO PAULO

Escritório em PÔRTO ALEGRE: .Avenida Alberto Bins, 383
"

•
SÃO PAULO. RIO DE JANEIRO. PÔRTO ALEGRE. RECIFE. CAMPiNAS. SANTOS. RIBEIRÃO PR�TO

Quo Vadis, Domine?
Onde vais, senhor, a estan

car assim as fontes do saber?
O que visam êsses que fe
cham as nossas escolas? Se
as escolas se fecham, as lu
zes se apagam.,.

-x-

Trancada a matrícula ao

Curso .de Formação de Ofi
:iais da Milícia Estadual.
Aniquilado aqui, apesar

�tos nossos ingentes esforços
.Jara mante-Io, agora em São.
Paulo se fazia. Feriram-no de

morte, tamberi1 alí, sob o

pretexto de que a verba foi
cortada pelo Legislativo. Dis
�ordamos quanto a falta de
verba. Essa, embora cortada

:ôsse, como o_ foi em parte,
l,)odia, ser suplementada, se

boa vontade houvesse, Nada

justifica o fechamento de um

�urso necessário e i�dispen
:;ável. Quando o govêrno, �m
1ualquer épO'ca, pedisse su

plementação, duvidamos que
qualquer um dos partidos, ar
rastasse contra si a antipatia
unânime da classe, negando
::tprO'vação a pedido tão jus
to. Ter-nos-ia contra êle, se

o fi;t:esse.

ples soldado que ao povo ser

i/e, e melhor ainda deve ser

vir, poderiamos ficar quietos
ante o fechamento de cursos

Iue os oficiais prepara
Nunca i A formação dos nos

sos oficiais merece algum
sacrifício.

retroceder para os velhos sis- ca coragem que emociona,
temas onde é mais facil fazer não impress!onam t a n t o
protegídos. Mais tarde, toda- : quanto a fé; a fé, essa sim,
via, ainda sôbre essa mesma' realça-se fulgurante e exal
fôrça oculta que solapava o

I
ta-se a píncaros quasí -ína

curso, a suspeita deslocava- cessiveís,
se um pouco e registrava-I O destino da nossa, está
.nos: fôrças cavilosas estão.

I estreitamente, ligado ao das
-x- solapando a existência do' demais Policias Militares do

Vagas existem e outras vão orincipal (Ieles, e de tal mo-I Brasil, por isso, embora quei-
3e abrir. A-tendência da Mili- do.'que não funcio.nou no Cal' ,ram' agrilhoar-nos às trevas,
eia é de aumentar o quadro rente ani) o. primeiro. ano do ! temos fé, isso jamaiS'aconte
de oficiais. O atual govêrno, Curso. de Oficiais. (O Estado

I
cerá e AS LUZES BRILHA

pretende criar, ainda êste a- de 7 de julho. de 1952 - Es- RÃO OUTRA VEZ .. , _

no, mais uma Companhia - cola de Polícia)... . -x-

mais quatro oficiais, portan- -x- Dirão, como já o disseram,
�o. Incompreensivel, inad- Vêde, senhor! a luta vem que motivos partidários são
missível e incO'erente o fe- de longe e na vossa frente -os que determinam a ação
chamento da escola. Melhor novameme aquele mesmo ca- que cometemos profligando °

será não criar a Companhia. valeiro ainda mais uma vez fechamento de escolas,
O sistema agora adotado é de lança em riste., .

l
Assim o fazem, em reú'a

absolutamente idêntico; ve- . ,. AS LUZES BRILHA- geral, os que justificação não
jamos: No curso, aquí, pri- nÃO OUTRA VEZ. É bem têm, mas que justificar-se
meiro foi trancada a matrí- po.ssível que essa aurora, ao. procuram, emprestando. aos
cuIa para o primeiro ano, 'de- surgir, ilumine, tombiH1a no. outros segundas intenções. lt
pois o golpe de misericórdia campo da luta, a carcaça do. les que precisam torcer ver

aniquilando tudO'; amenizou- I quixo.tesco. g'uerreiro que quix dades pal'l1 acobertarem :1-
se o clamoroso fato porque o I segurar o sol. Se as trevas não ções que não se recomendam
curso passou a ser feito em o matarem, deixarão., isso já e deprimem e estigmatizam
São Paulo. A história se re- é certo, ali) cicatrizes de 'fun- os que a cometem; nós, não!
pete repetindO' o golpe. Foi do.s golpes já vibrados (Ago- Deftmdemos a nossa grei e o
agora trancada a matrícula niza a E,;;cola Miliciana, no.- fazemos a despeito dos males
110 primeiro ano. vembro. de 1953). que nos tem feito,
Se fôr mera coincidência a Baixada a viseira, em riste Transferencias que são e-

semelhança é tão grande que a lança, à ilharga do corcel xílios, prisões, perdas de car
'lualquer um pensa ter havi- cravámo, I'� acicates e a1'1'e- go, difamações, não impedi
do a intençãO' obs�inada de metemos. Que nos imlJOrta se ram, até' hoje, que verberas
liquidar cO'mpletamente a o. fize rr..:IS, quixo.tescamcnte, semos duramente a conduta
formação dos oficiais da Po- (laudo la.nçaço em moinhos dos poderosos que fecham
lícia Militar através de cur- de vento? A dor física que a esc!:>las. Temos feito e fa-1O'
sos regulares, Isso absolve- queda pro.l·ocoU, foi supera· emos sempre "Saberemos lou
ria o Coronel Marinho, da 0- da pela satisfação íntima de var, desapaixo.nadamente, os

piniãO' geral formada dentro haver mantida intacta e tran ato.s que venham melhorar,
da Corporação de ter sido quila a ro.nsciência e alto. é mas haveremos de profligar
êle o verdugo do curso,' pois, imaculado o penacho. (Idem aqueles que, como. êsses, atra
se agora �inda continua a a- 30 de o.utubro de 1953). �am, deprimem e estiolam (O
ção corrosiva, então dele não Admissivel é que êsse ca- Estado,' 18-1-952 Tudo
foi a· obra demolidora, Em valeir€) vos provoque o riso .. , Cresceu Menos 'a Polícia).
março de 1951 em "Espadins" Don Quixote a dar lançaços S. SURI
escrevemos: O descaso. com em moinhos de vento. Não
que se fez a última entre- importa! No heroi que o gê
ga é deveras lamentável e nio de Cervantes, num mix

justifica certos boato.s de que to de gargalhadàs e tragé-
o. Co.mando não vê co.m bo.ns dias, levou a profundidadés De um auxiliaI' de escri-
olhos essa notável co.n.quista insondáveis do pensamento, o todo, com pratica em dati-'
da -milícia catal'illellse, o ridí,culo que provC!(':a o riso, o logra fia ; informações nesta
Curso de Of1c�ais, e prefere I dl'am,a que comove ou, fl épi- r-edàçã:o.

-X-

"1\pagam-se ,
as luzes fe

chando as escolas. Estancam
se as fontes da sabedori,a. E
coisas tais vão sendo feitas e

todo.s vão dizendo. amem. Me-
1100s eu! Gtaças à Deus! Per
dendo. sempre, mas sempre
me batendo contra as trevas,
Que venha a noite. Ela teri
que ter um fim.
"E AS LUZES ,BRILIIARÃO
OUTRA VEZ".
(O Estaão - Ago.niza a Es·

cola Miliciana - novembro.
de 1953).

Precisa-se

-x-

Quem cala con,'ente. Acum
pliciar-nos-iamos com. o fa
to ignóbil, se silenciámO's.
Nós que pregámos sempre a

necessidade de elevar o nível
intelectual e ,o VaIOl: técnico
profissional e social do sim,-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



........ Florianópolis, Domingo, 13 de -Fevereíre de 1955 '

...... -::'j... o ETAllP

fias; ,

'em 1868, o �ntilO Capitão de Mar e Guerra �el- J
fim Carlos de Carvalho forçou durante a noite,
as baterias de Curupaiti c� os monitores "Pa- Puro linho branco, largo 2,20 .

rá" "Alagoas" e "Rio Grande", indo incorporar- Puro linho em cores, largo 2,20 :.
{

se aos encouracados sob o comando do Almirante Cambraia de puro linho (Iríandeza) Iarg. 90 .

Inhaúrnn que s'e encontravam entre Curupaití e Meio linho 'branco, largo 2,20 .

lIumaitá; '�Organdy liso Matarazzo .

em 1889, faleceu João Maurício Wan,derley. Ba- Organdy liso Nova América , : , .

rão de Cotegipe, estadista notável i;:nascido na Lonita listada, cores firmes ,.

Bahia em 23 de outubro de 1815;' Fustão branco, a começar de .

14 DE FEVEREIRO, Fustão branco,' píquet .

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS' QUE: "F'ustâc píquet-em cores :
.. �.' .

em 1630 Olinda e Recife avistaram' a expedição Fustào estampado, em belos desenhos " , .

holandesa do General Hendrick Corneliszoon Cambraias estampadas, novidades .

! Opala lisa assetínada , .

Lonq; ,

C
.

t- F
.

R belo que se Opala tipo pele de ovo, largo 80 .

em 1636, o api ao rancisco e ,

',1.- r c 1 ,t, do em Porto Calvo com 400 ho- Opala legítima pele de ovo.Targ. 80 \aulav a c es aca '.

braí I 1 00
tr as tr-incheiras que os ho- Opala tipo cam rala, arg., .

meus, avancQu con I a
. de

,

}
,

B G nde coman Opala ,estampada, a comecaI e '

'.

1 I e g'uel'am, em arra ra, -', .

ane ese� r. ,. ;� ".tafetá de algodão escocez, COl'se firmes, larg, 80 ...
dados por Jan Tahban Duynkercker; I

.
". � ,

I· b d d 'Fr'a,ncis- Cassa bOl dada vall.oS desenhos, laI g. 80 .

em 1676, os Pau Istas so o coman o e , .
. .

. dV'I R' ,p Tncolmes bran-cas a comecaI e .

co Pedroso Xavier tomaram a 1 a ,lCa, no a-
. . .', 1 . 80 .

'

Tncolme branca, marqUlSete, arg. . .

rag'uai; . I 1" b t· I 1 '

I· I d
'

,,-,' Trico me ranca, IpO ng aza .

em 1824, ém' virtude dos sucessos (a n, epen- , .' .; I ,. 80
"

,

'.' Tncolme branca COI done, ar g. . , .

dêndial do Brasil, s�p�raram-se na Banda O1'1en-
Tecido pi colchã�, .larg. 72 .

tal, as tropas bnls11ell'as ,das portugues�s,. ha- Tecido pi colchão, largo 1,40 : .

vendo o General Leco!', com as tropas brasIleIras,
Tecido estampado pi cortina, largo 1,30 .

sitiado Montevidéu, onde se encontravam os por- Tecido lavrado, creme, pi cortina, largo 1,30 .

tugueses comandad'Os pelo General D. Alvaro de
Tecido de nylon pi cortina, largo 1,40

,

Macedo; Brim colegial J. 16 .

em� 1834, faleceu Jo:lo Iná.cio da 9unh�, Visconde, Brim colegial, bra?co 'e marinho .

ele Alcantara, Senador, ConselheI,ro e por duas Tecido xadrez, -pI mêsa, largo 1,40 .

vezes Ministro;
em 1839, retirou-se ele Piratinin . o Govêrno, Re- .........................................................•••••••••••••• \

,
..

v.oI ucionáriõ do Rio Grande elo Sul, transferindo '.
",

.

,',

a séde para Caçapava; E O JTA. '''''1 plicantes sempre' a manti- Ílel Buchele, nO 4, onde re-

- em 1840, travou-se .o segundo combate de Sobra-· .. verem pacíf,fc� e co�ti�ua- (ce�e citação.. Nestes Ter-
clinho, no Maranhã.o, durante a insurreição cha-

Iment\8e.m ��terrupçao e Imos P. def�rlm�nto. Tiju-
mada dos "Balaios"; ,JUIZO DE' DIREITO DA. e requerem a V. Excia . .o com an��lIs de donos e

I
cas, 12 de Janelr.o de 1955.

em 1872, faleceu Màriano Pro?óP.io Ferr�ira La- COMARCA DE TIJUCAS. I seguinte: _ I _ ?s Su-: sem oposlça� de outrem. (as) CI��di.o Caramurú. de '

ge, que foi deputado pela PrOVll1Cla de Mll1as Ge-
,

.

I plicantes são .posselr.os de III - Em v�sta do ex�ost.o I C�mpos. Em dita petição
ruis e um dos Diret.ores da Estrada de Ferro D. ,Edital de citação �e inte-: um. terreno de. for�a ir-'

I qu.er�m, P,�IS, :os suplIca»- fOI exarado o seguinte des-
Pedro II. ressados au�entes, ln,certos regular, urran.o, sItuado; tes, ,r egul,ar IZ.�I a. sU,a. posse pacho "A., c.omo pedem. Ti-

André Nilo Tadasco e desconheCIdos com o pra-
I
em Itapema desta Comarca, s,obl e ° refendo lmovel, de jucas, 15-1-55. (,as) Clovis

"I
' I f 'd d d" A Gzo de trinta ,dias. 'contendo a parte do Norte i con orml .a e com .o ISpOS- yres ama - Juiz de Di-

O 'Dóutor Clovis Ayres 48 metr.os de frentes e 76! to no artIg.o 550 e 5.52 do rei to." Feita a justificação
Gama, Juiz de Direi�.o da ditos de fund.os, e a �arte I �ódigo Ci�iI. E par� o di:o foi exarado o seguinte des

",��",� Comarca de Tijucas, do Es- do Sul 12 metros de f'?en-I'
fIm _requeI em a deslgnaçaO pacho: - "Façam-se as

l

ci

tad.o de Santa Catarina, l�a tes e 156 dit.os de fundos - ?O �l�, lu�ar e �Ol:a, para a tações requeridas na inici-

<,No Cenftculo) forma da lei, etc... ou seja a área de .5.520 me- ,lus!IÍlcaçao eXlgI�a. pelo _a�, Tijucas, 7-2-1955. (as) I

FAZ SABER aos' que. in- tros quadrados; fazendo
I artIgo 451

..

do CodIgo de Clovis Ayres Gama - Juiz
teressar possa' °

'

'presente frentes, a Leste, parte na Pro:esso C,lvIl: na qual de- de Direito." E para que che-
DOMINGO, 13 DE FEVEREIRO I d t t h

.

edital de
....

citação com '.o estrada geral e parte em, verao ser OUVI as as es e- gue ao con eClmento de to-
Esquadrinhemos nossos caminhos, investiguemo-los. h OI

,.

B ardes d .

,

prazo de -trinta dias, virem terras d.os suplicantes -'- e mun as egarlO ern os e nmguem possa alegar
e voltemos par� o Senhor. (Lamentaçoes 3 :40). Ler Sal-

d le conhecimento tive- fundos a Oeste em terras I e João Marcian.o Ida Silva, ignorância, mandou, expedir
mos 139:1-10 ou Rom

..
12:1-5

.. '
. .. I��m

e

ue 01' parte de J.osé de herdeiros de Francisco '-:- o primeiro funcionário o presente edital que será
B.arbara, uma_ cn�nça mm?a _amIga haVIa .sIdo �,�� Ci 1:i�10 ,�a Silva e 's/mu- Miguel de Olivei,ra; extre- !-PÚblico- e o se�,!lnqo lavra- afixadtl ,na sede dêste Juizo,sobechente. Sua mae dIsse-lhe: �oste uma �enma ma;, Ih P, Ih f.oi dirigida a pe-' mando ao Sul em terras de dor; ambos reSIdentes e do- no. lugar do Costume e, por"Não", respondeu ela, "Barbara e uma menma .grande .

ti e�� d.oe teor seguinte / _ Manoel Luciàno Vieira e ao!miciliad.os na vila de Ita- cópia publicado uma vêz
Quando Deus tel1ta mostra-nos que temos SIdo maus, ç

S D J' d D' N t t d't d' Ipema os quais comparece- no Diário OfI'cial do Estado• A ••

d 'I
"Exmo. r. r. UIZ e 1- ar e par e em 1 as ' e '

"

I filh.os ,agarramo-n.os aquele quadro hson)ea or � nos,
.

d C J
" C" h d;' d F

.

'.

M' rão independentemente de e três vezes, no J'oI"'al "O
"

'. relt.o a omarca. ose 1- er elros e ranclsc.o 1- ,U

As 2, 4,30, 7 e 9 Hs. ' .como gostamos de pensar, cjue son:os! Como tangencla-
,·u da Silva e sua mu- gúel de Oliveira e parte em cit'ação. Requerem, mais que, ESTADO", de Florianópo-

OS TRES GARIMPEIROS Im.os e torcemos as coisas para evItar de contemplar-nos i�l no ,<

I d t" d S r t II depois da justificação, se- lis'. Dado e passado nesta
No 'PI'ogI'ama' a nós mesmos, face a face, não desejand.o esquadrinhar etr, p.equd:nt08 E atvld'a .orles, erIO':;sd't o� ,uPIlfca.naeds. UI' )'a feita a citação do eon-' .

- .' na uraIs ' es e s a .o, 'e- - 1 o Imove .oI q -

. ,

cidade de Tijucas, aos .oito
Bandeirantes Na Tela. Nac. nos�os cOl'aço�s! ..". .,

. sidentes e domiciliados na rido, pelos' suplicaJiltes, de fr.o�tante d� �movel �anoel dias ·do mês, de fevereiro do
Preços: 7,30 - 3,50. Uma. das COIsas m�IS dlÍlcels. e contu�o maIS COIa)OSaS

Vila de Itapema, desta C.o- Maria Izabel de Amorim em LUCIano VI.ell',a, reslden:e ano de mil novecent.os e
Censura Até 10 Anos. que podemos fazer e esquadrmhar a Im�gel1l de Deus,

marca, por eu assistente 1947 cuja posse datava de no local do Imovel; d.everao cincoenta e cinco. Eu, (às)
uma vez criada em nós e contemplar o mais profundo de

d
.

s

d
.' d' 35 t' tampem ser cita·dos os inte- Gercy dos A:nJ'os, Escrl'v' "O,'

, , . _ - a eante aSSll1a o, querem maIS e anos, e a e a -'. ••

:posso ser, busca,noo ver ali o que Deu� ve e'nao ? que
ov' a presente ação de .presente data tanilo a refe- ressad.os incert.o;'! por edItal o datilografei; conferí e su-

S'0sta'riamoil. É só quando nos desvenCIlhamos de toda a msu e;PiãO em 'que expõem !rida vended.oi'a como os su- de trinta dias, bem c.oma o bsà'eví. (as) Clovis Ayre.s
;pretensão e nos tornam.os absolutamente honestos no

u c
,_ ,_ .. _' __ ._. representante d.o D.omínio Gama' "- Juiz dê Direito.

õulgamento de nós mesmos e nas nossas relações c.om .o Trazendo a 'questão para o terreno da vida humana,' da Uniã.o por precatória É a cópia fiel do originalPai, que alcançamos a graça que 1!:le 110S oferece a qual ;'suponham.o$ que Um amigó, ii quem muito amais, fôss,e em Floriánópolis, e o repre- afixado na sede dêste Juizo,
,

nos fa� fortes. Assim 1!:le nos ajuda a ser aquilo 'que 1!:le vítima de um acidente de' automovel no qual perdesse sentante do Ministério pú� no lug�r' do costume, sobrePaisagens Do, Brasil. deseja que sejamos. r '� ambos os olhos. Se o seu, gan ha pão dependesse dos seus blico ,nesta Cidade, afim de o qual me l'epodo e -dou fé..

O R A ç Ã O olhos e êle se. visse assim,' de um momento para outro, contestarem a presente ação Data' SUPra. O Escvivã.o:Querid.o Pai, ajuda-nos a ver-nos a nós mesmos, as ime.rso em pr.ofundas trevas, destruido .o seu mundo! no prazo de dez dias, de Gercy dos Anjos.
.-nossas fraquezas, .os nossos peéados e as nossas possibi- Que tragédia! exclamamos nós. Contudo 'quando conformidade com' o dis-
,lidades. Perdoa-nos' as nossas falhas e dá-n.os as fôrças comparam.os esta' tragédia' no mundo físico com 'aque�á. posto n.o artigo 455 _ se

fiue carecemos para. sermos bons, obedientes de coração que ,cai sôbre aquêles que d'echam seus olhos espiritüai;; gundo períodos d.o fódigoe de atos. Por Jesus, nosso Senhor. Amém. para a luz que emana de Cri'sto Jesus, como dádiva de de Pi'oG.ess,o Civil, sendo,
MARY .fjATEWOOD BANKS (Flórida) Deus para nós, vel'ificamos que ela não é nada. Deus es- afinal,' r�conhecido o domí-

SEGUNDA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO pera que não sómente aceite'mos esta- luz, nas também a ni.o dos suplicantes, sobre o
' I "

, De tal maneira brilhe a vossa luz dja�t� dos homen�, Il'2fi'ltnmO,Q
para iluminar putl'a_:; vidas.

. ,referidO in:óyel, �uja sen-

que_ êles vendo as vossas boas obras, glol'lflquel'� ao vos- '
' O R A ç A O

, tença serVIra de tItulo ha-
so Pai que está nos céus. '(Mat. 5:16). LeI' Ma1. 5:13-16.

-

Querido DeuR, ajuda-n.os a 'compreender que a maior bil para a respectiva ins-
Há duas' espécies de luz nec�ssária:; 1):11'a umél \'i(�J' "ll7.nc,:;tc mundo é' o poder do Espírito Santo. Ajuda-n9s cnçao. Dá-se, _a presente o

abundante. Podeis imaginHl' o que significaria 11:11'.1 _O. '.1 Ll�á-la para ihll1linar n��s9 próprio caminho e tamb�m valor d,e Cr$, 1.500,00
, p�unverso ReI' êl,e, de repente. mergulhado em trevas', se 0,' parf-l iluminar o caminho daqueles que está0 ao nosso os efeitos legais. O ,sinata

sol, a. luz, �s esirê�fl� e planetas ce,:sassem. d� d��' ou l't,�I(Il'. �)ecli:1Hls-je �,m 110m� de Cristo que disse: "vós"Jrio dest�·t;".in sl�á. resiltênciar:eflehl' luz ': Que palliCO, que desolaçao, l'esultana dIstO! SOlS a luz do mundo." Amem. ,.,·�1esta cldane, a rua Coro-

. -

�CINE SÃO JOSE
As 1,45 - 4 - 7 - 9 Hs,
-:
Alberto Ruchell - Mil

ton Ribeiro - Aurora Duar
te - Sergio Souto em:

OS TRES GARIMPEIROS
No Programa:
Atual. Atlantida.

n. 55 x 3.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Até 10 Anos.

1,•• ill
- As 10 Hs.

Na Tela:
FILHOS DO .DESERTO
Com : O Gordo e o Magro
No Palco-
MUSAPERE e HERUNDY

Índios Tabajaras do Ceará

Preço 10,00 - 5,.00.
'Censura Livre

'

As 2, 4,30 - 7,30 e 9,30 hs.

Mazzaroppí - Maria Pra
do em:

. "CANDINHO"
No Programa:
Noticiario Universal.

Preços: 7,60 3,50.
Censura Livre

- As 8 Hs.-

OS TRES GARIMPEIROS
No Programa:

.

Noti. Da Semana. Nac. 55 x

5.

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp, até' 14 anos.

As 2 Hs.

"O FILHO DE OUTRA
MULHER"

Com: ALLgusto
FILHOS DO DESERTO

COM
GORDO E O MAGRO
No Pr.ograma:

,
Fatos' em Revista. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

- As 2 Hs. \

1°) Vida CARIOCA Nac.

2°) FILHOS DO DESERTO
3°) DEPOIMENTO ACU-
SADOR Cóm: Charles

Stanett.
4°) ZOMBIES DA ESTRA
TOSFERA

Preços: 6,20 - 3,50.
Censura Até 10 Anos.

- As 7,30 Rs.
Elza Aquirre - Jorge

Mistral - Fernando Sole1'
em:

AMAR FOI SEU PECADO
"LILLV MARLENE"
(Flor do Pecado)

COM:
Liza Daniely - John Bly- .

th - Hugh McDermott
No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
.Imp. até 18,anos.

«3L�·1214
Estreito ,- :

l

:_ As 2 Hs.

1°)
,

Nac.
20) DEPOIMENTO ACUSA

DOR Com: Charles Starett

30) ZOMBIES DA ESTRA
TOSFERA 7/Z8 Eps.

'

40) MURROS DR OURO
Com: J.oc Kirwood jr.
No Programa:

.

Preç.os: 6,20 - 3,50.
Censura Até 10 Anos.

- As 8 HI';.-
OS TRES GARIMPEIROS

,

No Programa:
Bandeirant�s Na Tela, Nac.

Preeos;: 6 20 - 3,50.
Imp: até i4 anos.

, .:. :;.-+
'

, _.,_
..

':;.......,....__ ;;;!! ;0 .==-

HOJE E AMANHÃ. •

. _.

-��-', •

.• 'I�O,���§fo\DO A Casa Orientei
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: I ( ,

� c'

em 1641, os Estados Gerais d� Holanda ordena-I

P"
"

'h d d
-

d
Tecido branco, pi mêsa, largo 1,.0 .

rum que fossem tratados os port:lgtleses como 10nelra na/campan a are ucao os Cretoné estampado, l�rg. 1,40 .. .

amigos. Um embaixador de D. Joao IV, aclam�- ,

, ':,' Cretone branco, espec�al, largo 1,40 .

do Rei de Portugal tinha sido recebid.o. em HaIa, precos prossegue na sua IniCiativa" creto�e branco, espec�al, largo 2,00 .

e negociado um armistício de 10 anos, juntamen- " .

,

Cretoúe bra�co, especial, largo 2,20 .

te com uma aliança ofensiva e d!fensiva contra I

para o barateamento do custo de Vida P�rcaJ superlO.r, largo 2,20 -
.. - .

,

h . I ' Cretone especial, largo 70 ..
- .

a EsP�� ; '. .

ado o tratado de paz entre P.or-

f d
'

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

�: :16 e ES����:�pondo têrmo a guerra iniciada, G erecen O agora as U Imas novl a� Mori_n Ave Maria
,' ,�""""""",.......

19,50

pera revolucão de l°. de dezembro de 1640. Era!
d tecid d alg'O'da-o além de ��re)�dO extra especial, pç. de 10 mts _1��:��

Regente de ·Portllgal o Principe D. Pedro, depois . es em eCI os e ,"
1 o ranco . . .. .. . . . .. .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

24,00
Rei com' o nome de D. Pedro II; ,I :

f bit k
Filó em cores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 80,00
em 1827, trovou-se o combate de Vaca a, no, todo O seu a u aso s oe

.

Filó mosquíteíro branco, largo 3,50 .

F
.

d A I Filó mosquíteíro branco, largo 4,50 105,00
qual o Tenente Marcelino er'rerra o. mara:, 90,00t Filó mosquiteiro em. cores, largo 3,50 .

sinpreendeu um destacamento argen mo, nas, 11500h d d
' NOVIDADES

,
Filó mosquiteiro em cores, largo 4,50 ,

foi obr-igado a retirar-se em vista da c ega a e
:

,Matéria plástica .Iísa, largo 1,40 34,00
reforços com o General Lavalleja;

-

,I. 5500 M té I' t· t d J l'g 140 ' 4300co b dl h Tecido de raría, largo 80 ",
_ a ena p as lea es ampa a, a ., '. ,.'.. , . . . ,

em 1840, as trincheiras da fazenda ""o ra m o,
Lonita San Jam, largo 90 '............ 68,00 Flanela fustão especial, branca e cores ,. "25�OO

nas proximidades de Pastos Bons, no Maranhão,
Loníta bordada, grande moda , . . . . . 88,00

defendidas pelo caudilho 'Valeric, um dos chefes
40,00.

'C·
- Loníta lisa, largo 80 "

.

da "Balaiada", foram estacadas pelos apítães
t d Loníta Bangú, largo 1,00 .. ' .

Piauilino e Ribeiro Soa�s. A luta durou o o o

Nylon estampado com veludo (Amerícano) , largo
dia terminando com a vitória dos legalistas que,

tomaram as posições dos revoluclonárjos : Fust��O cas� ·ci� '�b�ih�','��'v'id�d�' (i,io�� 'fo�é�i��)
em 1855, na povoação do Riacho, no Estado do

Organdy Bangú, estampado a ouro ,

Espirita Santo, faleceu o Dr. Theodoro I)�.scour- Organdy Bangú, estampada, a começar de
'

.

tilz, viajante, naturalista e .desenhist� 11�lstr.e Popeline lisa, especial .

que representou em aquarelas, co� mUlta. fideli- Popelines estampadas a começar d� ' .

da de, as principais aves do Brasll. MUl:as de
Popelinita mercerisada .

suas gravuras foram reproduzidas em litogra- Cambraia bordada com veludo, novidade .

!

Nac.

[or.

LINHOS E ALGODOES

Com a Biblia na Mão

3,5,00 .

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

,118,00

50;00
SEDAS·

.

;. .�.;
"' .. ;..

"I!

Lumier especial, larg.' 90 .. , , ;',.

Lumíer lavrado, largo 90 .

Sétín duquesa, muito bom, largo 90 . � ,
.. ,. , , ..

Set\n 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 langerie, misto com natural, largo 90 .

Setin langerie extra especíal, Iarg, 1,00 '

•
Sedas estampadas a começar de .. :' .

200,00 {San Jarn, Jarg:'1,40 , '. , .

210,00
-, .

135,00
140,00
20,00 Tapetes de veludo pi quarto 120,00
38,00 Toalhas plásticas Amerícanaa 59,00
�8,00 Guarnições de mêsn 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 -; . . . . . . ..

.

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 solteiro ,.............. 210,00
30,00 Colcha em cores pi solteiro .- ,........ 85,00 ,

35,00 Colcha b_!'anca pi casal ,......... 90,00
11,00 Colcha branca, superior, pi casal 150,00
24,00 Colcha branca, mercerisada pi casal '. . . . . . 195,00
48,00' 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 de seda cl bicos, pi c'asal .:.............. '2.10,00
11,50 Colcha de seda cl franjas, pi casal 225,00
30,00 Colcha de pura 'seda dupla cl franjas, pi casal. . . . 280,00
29,00 Colcha de pura seda dupla, J:tponesa, pi casal .... 370,00
28,00 COMPRE BAIS BARATO E SEJA MELHOR ATENDIDO,
55,00

_

PREFEHINDO A

17,00
20,00
30,00

200,00
65,00
58,00
,48,00

, 50,00
35,00'
60,00
65,00

30,00
39,00
40,00
50,00
3�,QO
60:0lJ
30',00
25,00
29,00·
48,00
65,00
14,00
85,01}

DIVERSOS

, Casa' ORIENTAL
Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 -:- Florianópolis

...

,

Vende-se 3: casas, ,sendo
uma de material e 2 de ma

deira, sitas na Rua Jos'é
Boiteux nO 3 fURdos em

{Florianópolis. .

,Ver e tratar - com ° srs.
.:� :.( �

Alhpo Lobo da Silva no

Porno de Aut.omoveis da
Praça 1.5., c

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO 7Ftortnnópolls, Domingo, 13 de Fevereiro de 1955
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A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da: cidade, com sala I
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosínha ba
nheiro 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. RUA ACRE, A DISPENSA Ime que recebeu em.h,o�e�a-
.Uma casa de madeira, recem construi da, ainda não DA ,C.ID�?E. ge� a,o nosso Tel:�'lt.orlO m-

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos Uma parodia ja fIzemos IcolPolado
ao Braail -pela

quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para dos célebres versos brasí- diplomacia brasileira com

construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em COqUeiros.,leil'OS .

"Até nas flores se Barão do Rio Branco ga-

Preço. 180.000,00 - parte financiada.' nota a diferença da sorte, nhando na palavra o que
Um terreno no centro da cidade, medindo 15 metros I umas enfeitam a vida ou- muitos heróis da história

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru- tras enfeitam a morte 1" Fa- têm conseguido a tiros de
ão laudo nos descasos dos dirí- metralha, com derrama-ç .

-,

Preço 280.000,00 - parte. financiada. gentes .pela pobre zona su- mento de muito sangue.
'Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em burbana da metrópole, di- Hoje se diz simplesmen-

prestações. vulgamos repetidamente te R�la Acre e dá impros- i-

Dois lotes na praia de Canasvieiras. "Até nos bairros se nota a são que vem do amargo,
Diversos lotes na Praia de Camboriu. diferença da sorte; uns são recordando "vinho acre"
Uma casa com terreno em Santo Ant�nio de Listoa, da zona sul, outros da zo- ortgínando o "vinagre" tam-

com otima praia. na norte ... " Poderíamos bém par-ticipando da dis-

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 dizer também "até nas ruas pensa cai-loca. Quando se

10 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria. se nota a- diferença da 801'- atravessa a Rua Acre a

te". , . gen te sente o seu cheiro ca-

As ruas têm seu destino, racter ístico, como se entras
como as criaturas. Quem se na dispensa de casa. Ali

OPORT'UNO EXEMPLO A SER SEGUIDO descobriu alma nas ruas, se negociam cereais e ou-.

.,' \

foi João do Rio que as sen- tros ingredientes dn COZi-Itia, que as compreendia, nha riense. A gente torce o

porque com. elas sabia vi- nariz, mas precisa del�.
ver. Não é rua para se namorar,
Existe uma rua no Rio nem para ver a lua. Não

que é a dispensa da cida- existe n inguem que a dis
de: Se as portas dos seus pense, sem intenção de tro

estabelecimentos comerei- cadilhar... A Rua Acre
ais se fechassem em gréve, cumpre o seu destino:
fi capital não teria feijão E' aquela que causa nojo.
arroz, charque, cebola, alho; pela qual se passa\ correndo,
batatas: 'Seria como se a Imas que na hora de satisf'a
dona cie casa deixasse a dis-l zer o estômago surge on ipo
pensa fechada: não haveria I tente. .. E' assim a Rua

refeições. i Acre, a dispensa da cida
É ela a Rua do Acre, no- de , , .

Carro oficial apreendido fóra da
hora de expediente

VITORIA, ,11 (V. AJ

-loS
recebeu pura uma "car

Chegou ontem, a esta capí- rasparia", determinando a

tal o primeiro carro oficial apltcação rigorosa de pena
apreendido - conforme 01'- lidades previstas em sua de
dem do governador Francis- terminação.
co Lacerda de: Aguiar Com a apreensão de um

, quando transitava fora ela carro-orícíal que trafegava
hora normal ele expediente .rora elo expediente nus repar ..

nas repartições pública. tições públicas, é de prever-
O curioso é que se trata de se que agora o Tesouro do

um carro pertencente a Se- Estado deixe de ser "sangra
cretarra da Agricultura re- do" como vinha sendo, para,
gistrado na repartição da cí- pagamento da gasolina con

dade de Iguassuí, terra na- sumida pelos "chapas bran
tal do governador Francisco cas". Para que se possa fa
Aguiar, prêso, entretanto, na zer uma idéia do que repte
estância balneária de Guara- sentará a ordem do atual go
pari. Dentro elo carro esta- vernador, se rigorosamente
vam vários amigos pessoais cumprida, basta que se reve

do governador, e que protes- le que durante as admínís
taram energicamente contra trações passadas o Estado
a prisão. Ficaram porém pro- chegou a pagar 100 mil cru
fundamente decepcionados, zeiros diários de combustí
quando ao chegarem no Pa- vel para 0,9 automóveis otí

!�C.�o Anchleta o governador ciais.

�
..···--·...

�piUsioljE.VENTiE
..w.wa.-�.....

�
MLULASDírABBADnÕSS 1
Agem directamente sôbre

o aparelho dígeetívo, evítaa- L �
cio a prisão de ventre. Pro- ��jporcionam bem estar geral, r:t;�'facilitam a digestão, descon- ......J.:'
gestíonam o FIGADO, regu
"larlsam as funções dígestí
vas;--e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA
GO, FIGADO e lNTE�TI-
NOS. 'I

.\'

MOSQUITOSCONTRA MOSCAS .E

NEOCID

,

,

e melhor!

Em paredes, costínas e

lustres, onde os insetos

costumam pousar, é rne-;
lhor usar Neocid Liqui
do, que tem ação rápi
da; nas superfícies, o lí

quida continua matando

por muito tempo.

/

Lugares escuros; como

atrás de arrnárips, são

preferidos por mosquitos
(pernilongos, muriçocas).
Ê melhor usar Neocid

Liquido, que penetra em

todos os cantos, mata

imediatamente os insetos
e possui; ainda, um chei
ro agradável.

.

PARA SEU LAR ••• O MELHOR I

��:;t�:/;::::::;:·;:··:·

NEOCID

MAQUINA

BOLSAS PARA ESTUD,QS PDST-GRA
DUADOS NOS ESTADOS UNIDOS E

EM OUTROS PAISES PARA 1955-1956

.' 1Ci Preceíto do Dia
o organ ismo humano as

.emcl ha-se a uma máquina
[ue trabalha sem cessar.

\lesmo em repouso ou du- Da Associacão Internacio-I ra estudos em tempo inte-

:ante o sono, está funcie- nal dé Sociologia, com séde gral, para um ano .. O esit= «

iando, gastando-se e consu- em Londres, Skepper House, p"êndio básico de USA S 2.800

nindo energia. É preciso, 13 Endsleígh Street, Lonclon, (dois mil oitocentos dolnres)

ooís, compensar o gasto e W, C. L., recebeu a' SOCIE- por um ano poderá ser su-

d O t DADE BRASILEIRA DE SO- plementado para custear eles-,'eparar â S. per as. ma e- .

,

rial reparador dos tecidos e CIOLOGIA, com séde nesta pesas de transporte, manu

fornecedor de energia é o. Capital, à Rua Maria Anto- tenção de dependentes e ou

i limento. nia, 294, a seguinte cornuní- tras despesas extraordíná

cação sôbre bolsas de estu - rias. Estipêndios relativamen
dos post-graduados: te maiores poderão ser con-

"The Population Conncil, cedidos a estudos post-doto
Inc. de Nova York está a- Tais do que a estudos pré
nunciando um programa de dotorais.
bolsas para estudos post- As petições' para o ano a

graduados de demografia cadêmico 1955-1956 deverão
em níveis pré e post- doto- ser recebidas antes de Lo de
raís. As bolsas destinam-se março de 1955. Formulários
a estudos em universidades e outras íntormacões deve
nos Estados'Unidos da Amé- rão ser solicitados a "Popu
rica do Norte ou de outros lation Council, Inc., 230 Park
paises durante o ano acadê- Avenue, New York 17, N.Y.
mico de 1955-1956. Será dada E.U,A."

preferência a candidatos De ordem do Senhor Presi-
tosses, oatarros. Peça ao seu qúalificados de outros paises dente:

que os Estados Unidos e Eu-

ropa, Os bolsistas receberão, Prof. Antonio Rubbo Müler
normalmente, estipêndio, pa-

HUMANA

Use alimentação ade
quada para fornecer as

substâncias indispensá
veis ao bom funciona
ment.o da máquina hu
malta. - SNES.

,

Resfriou-se 1
O "Satosjn" é excelente

para combater as conse-

',luências dos resfriados:

irritações dos bronquios,

farmacêutico "Satos;n', in

dicado, . nas traqueobron-

PAGAMENTO DA \ETAPA TRIPlICE
, L° Secretárioquites e suas manifesta.

ções. Sedativo da tosse e
·

•.

·:�,�/\'!-4:�;
ração total superior à

...

dé
sargentos aspirantes a ofi-� '-,

dcial e segund ieTItes em ··1-'a
·

-
arregimentado.

"

I J OEm tais condições, sendo de
.

1
todo inexequível em face das

condições atuais elo erario Vende-se um ráJdio "Ge

publico, e�tencler o paga- neral Eletric. em perfeito
mento da etapa tríplice a to-' estado.

dos os militares, resolveu o Tratar a rua

ministro da Guerra sugerir Alvim 36.

:10 Exn10 Sr. Pr'esidente ela

República que fosse subme
tido à apl'eciação do poder le-

A decisão da a.tual admi- gislativo .mll ante-projeto de
nistração sobre a' forma de lei visando corrigir os incon
pagamento da etapa tríplice venientes decorrentes da le
obedeceu aos termos da lei gislação vigente.
1316, de 'filO\de janeiro, que A mensagem enviada pelo
não deixav m margem a Oli- presidente da República ao

tra alterna 'va, O Pagamen- Congresso decorreu, assim, da
to da etapa trIplice, na for- sugestão cio proprio ministro
ma cleterminaêla n:1 lei em da Guerra, não tendo no ca-

V dapreço, acarretou verdadeiro 80 nenhuma partiCipação o· en' e-se . V'ENDE'-SEdesequilíbrio na remunera- Exmo. Sr, general chefe' do _

ção de certos postos e gra·- gabinete militar da ])l'csiden- Um Bar bem, afregueza- Vende-se terrenos situados á rua JOAQUIM COSTA
duações, com reflexos na. clis- I cio. ela República que por si- do cito �a Avenida Mauro

I (na Agronômica), proximo a Zona residencial do 50 Dis-
3ipllna, uma vez que os sar- nal se encontra no momento; Ramos N.o 4.

I
trito Naval. .

g-cntos em serviço burocrati- em fE'rias e afa,stado, portan- Ver e tratar no mesmo 10- Tratar com o 81'. Abilio Costa, no Cartório do Cl'ini�co passaram a ter remune- to, das fUl1Qões". cal. ou á:...rua Uruguái, nO. 11.

forneceu hoje a imprensa a

.3eguin te r.ota:
"A proposito ainda do pa

gamento da etapa triplice e

tendo em vista desfazer no

tícias inveridicas e interpre
tações sem fundamento que
tem surgido ,:na imprensa nos

últimos dias, o gabinete do
ministro da Guerra informa
Í) seguinte:

E C I T A L MAIS CEM SACER�OTES DESTITUIDOS
JUIZO DE DIREITO DA do Leste faz fundos até o DO MAGISTERIO PUBLICO
COMARCA. _DE TIJUCAS. Rio Itinga : confrontando a NA ARGENTINAi Oeste com terras de Mares-
'Edital de praça com o pra-

.

lino Antonio da Silva e a

zo de trinta dias. i Leste com ditas de Sebastí- BUENOS ÀIRES, 11 (U .•PJ 80 milhões de pesos, forneci-
O Doutor Clovis Ayres Ião João dos. Santos (her- _ O Ministério de Educação do pelo governo. A instrução

Gama, Juiz de Direito da 'deiros de, Manoel Nicácio anunciou hoje, que foram religiosa ainda é dada nas es

Comarca de Tijucas, do Es- Pereira r.r perfazendo uma destituidos elo magistério pu- colas, mas os governos fede
tado de Santa Catarina, na

I

área de 691510 metros qua- blico da Argentina 100 pa- ral e provinciais deterrnlna
forma da lei, etc. . . ! drados, aproximadamente; e dres católicos. Esta medida mm que os estudantes não
FAZ SABER aos que o

'

o segundo com 132 metros completa o programa do Mi- precisam ele religião para
presente edital virem ou de- de, frentes' que fazem tam- nistérío de afastar a �reja' passarem às escolas superío
le conhecimento tiverem, ex- 'bem ao Norte' no Travessão catolica de uma. posição de res. A campanha de diminuir

pedido nos autos de inven-
i
do Hemitério João de Brito influencia nas escolas man- a influencia da Igreja no cn

tárío dos bens do espólio de e fundos que se acharem tidas pelo governo, Receava- sino faz parte da campanha
Raymundo Giacomossi, que até o Rio Itinga; extreman- se, ontem, que 3 sacerdotes iniciada quando o presidente
se processa perante êste do pelo Leste com João Ma- que desempenhavam altos Peron, a 11 de outubro elo

Juizo, que atendendo ao que' noel dos Santos e a Oeste
.

cargos como inspetores de ano passado, denunciou al

lhe foi requerido pelo in-
I

com terras inventariadas, ensíno fossem demitidos, guns padres católicos de ten

ventariante Ovidio Giaco-
I

perfazendo uma área apro- Tambem se soube que serão tarem se infiltrar nas entida

mossi e tendo em vista ao ximada de 11.616 metros tomadas novas medidas, de des operarias, escolas Ç.. /ou
mais que dos autos consta, J

quadrados, avaliado por acordo com as quais as esco- tras organizações para sub-

por despacho proferido aos Cr$ 32.000 00 (trinta, e dois las católicas particulares verter o atual regime,
8 de fevereiro de 1955, au- 'mil cruzeiros)." E para perderão parte do auxílio de

torizou a venda em hasta: que chegue ao conhe.cimen-
pública, do imóvel abaixo to de todos e ,ninguem pos
descrito, com sua respectiva I

sa alegar ignorância, man

avaliação, pertencente ao' dou expedir o presente edi
.espólio do "de cujus" supra' tal qüe será afixado na se

mencionado, que será leva- I
de dêste Ju'ÍZo, no lugar do

do a !)úblico pregão de ven-
I
costume, e, por c6pia pu-

RIO, 11 (V. A.) - O gabi-
nete do ministro da Guerrada e arrematação, a quem' blicado uma (1) vês no jor-

mais der e maior lanço ofe- 'nal "O ESTADO", de Fio
recer, acima da respectiva rianópolis. Dado e passado
avaliação, pelo porteiro dos' nesta ci·dade de Tijucas,
auditórios ou quem suas! aos oito dias d.o mês de fe
veses fizei', no dia 18 de: vereiro do ano de mil no

março p. vindouro, ás 10 vecentos e eiricoenta e cin
horas, no local em que se I co. Eu, (as) Gercy dos An
realizam as vendas em has- .ios, Escrivão, o datilografei,
ta pública determinadas' por I conferí e subscl'eví. (as)
êste Juizo, á púrta do edifí- Clovis Ayres Gama - Ju-iz
cio da Prefeitura . Munici- de Direito. Está conform'é
paI. Descrição e avaliação o original afixado na sede
do imóvel que será levado á dêste Juizo, no lu,gar do
praça: - "Um terreno ru- costume, sobre o qual me

ral sito na Itinga, dêste Mu- reporto e dou fé.
nicípio e Comarca, compos- Data supra. O Escrivão:
to de dois lotes, - sendo o

I.Gel'C:;Y
dos Anjos.

primeiro com 264,70 metros
.

'

de frentes,' que fazem ao
I.Norte no Travessão do H_e- i .?mitério, em terras de ,foao, QUEM PERDEU.

Germano da· Silva, por 1 Achado nas imediaçôes do

271,70 ditos de fmidos, que Cíne "São José", encontra-se
fazem ao 'Sul com terras I nesta Redação, à disposição
de Senhorinha Prudência

I
de seu dono, um "chaveIro".

Marques sendo que uma I contendo treis chu,:es e um

f�ixa de!.' 44 mehós do la do Jcarr:(vete.

expectol'an te.

Almirante

VENDE-SE
1 sítio, - granja 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 magníficos lotes, á beira mar, no

aprazivel bairl'o de Bom Abrigo.
Informações com o dr. Steiner, na Casa Fernando,

Ltda., á rua Saldan ha Marinho 2 (Edif. OSVALDO
MACHADO).

Vende.-se
Vende-s'e á rua Altamiro

Guimarães, .

com belíssima,
vista para o mar, um terre
c/ 530 ms 2. _

Tratar com o sr., José
Mendes á Rua. Cons. Mafra
!)!) - fone 3797.

ALUGA-SE
CASA DO CENTRú

Com 3 banheiros - 5 quartos - 2 salas - copa e co�
zinha - despensa - garage.

Tratar na rua General Bittencourt nO. 76 depois das
17 horas.

----------------------------�
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CÂMARAS MJjNICIPAIS

, Araquarí
IUrânio em Poços de Caldas
'1 TUO, 11 (VA) - Uma das I metros, a sonda atravessou
mnís importantes ocorreu- um veio rorternente radioatí
das ele minério de' zircônio vo, medindo cerca de 40 cen

do Bra.iil localizada em Ta- timetros de espessura. Deter-
quarí, no Planalto de Poços- minou-se que, nesse veio, se-

OS TENE'NTES VIRA-O A RUA
de Caldas, está sendo estu- rá possível obter 7 quilos de
dada pelo Departamento Na- uranío por tonelada de mi-

Os Tenente;; do Diabo, 11e- I [ preconcettos de castas, por cional do Produção Mineral, nérío.

rois da "mutação" em várias todos os quadrantes. Tenho visando ao seu aproveitamen- Essas experiencias promo-

,'temporadas (dizemos isso, dito". to como fonte de urânio - vidas pelo Ministério da A-

sem almejarmos as divisas x x x metal atômico da mais alta grícultura integram-se no

de "tenente"), desfilarão A Rádio Guarujá irradiará relevância, no mundo mo- plano de estudos do Planalto

hoje, às 20,30 horas. Será, \ o desfile da terça-feira de demo. de Poços de Caldas que é uma
uma pequena demonstração Carnaval. Uma boa iniciativa Com êsse objetivo, efetua- das regiões uraníferas mais

pública. Nada de exibir tôcla da emissora da rua João ram-se no local tres sonda- importantes do mundo. As

), iôrça de que dispõem, por- Pinto. gens, no alto do, morro, em- pesquisas 'locais estão sendo

que os granadeiros (os maio- x x x pregando-se perturatrtzes 1'0- promovidas pelo D.N.P.M. em

res na "alegoria" e sérios ri- Mereceu aplausos a 1l11Cla- tatívas (a diamantes). Na á- cooperação com o _Cons1eho
vais na "mutação") estão de tiva elo Clube Doze de Agosto, rea examinada aflora um elos Nacional de Pesquisa. At:ri-
atalaia. Um dos eliretores de ros das duas sociedades car- instituindo à desfile' e con- mais possantes veios de mi:' bui-se grande valia às ínves-

navalescas da cidade. Foi o curso de fantasias infantis, nérío de Zircônio da região. tigações da jazida de Taqua
que nos disse seguramente no baile da petizada a 21 de Mediante as perfurações foi rí, visto como a dosagem de
um observador, que concluiu Fevereiro. possível verificar, pela prí- radioatividade das amostras
diplomáticamente: "Sôbre a x x x meíra vez, radioatívidade, 0- de minério coletadas permite
vitória ... Ambos vencerão. Os, clubes sociais da cidade riunda de urânio em profun- classificar-se a rocha como
O desfile agradará a gregos e trabalham na decoração de Jftiade. Assim é que, aos 28 minério de urâni.o.
troianos. .. e principalmente
aos ilhéus".

t

Foi eleita a Mesa que dirigirá os trabalhos da Camara
de Vereadores do Município de Araquarí, e que ficou assim
constttuída:

.

Presidente - João Alfredo Moreira Jr.;
Vice Teodorico Pedro de Borba;
1.0 Secretário - Manoel Dias da Silveira;
2.0 "- Crispim Ff'l'reira Filho.

Florianópolis, Dommgn, 1� de Fevereiro (le 19515

'MAIS DOIS CATARINENSES
NO EXERCITO

Receberão espada, no dia 15, os As�.
pirantes a oficial Mário Oscar Pinto da

luz e Mário Moreira Leite
Na proxima terça-feira,

dia 15 do corrente, às -10 ho

ras, terá lugar a cerimônia da

declaração de Aspirantes
a Oficiais, na academia Mili
tar das Agulhas Negras, pre
sidida pelo Chefe do Governo

Federal e com a presença de

Altas Autoridades Civis e

Militares, do Mundo Oficial,
exmas. familias, convidados e

imprensa falada e escrita.
Entre os novos Oficiais de

nosso Exército,figuram dois

catarinenses, de ilustres e

tradicionais famílias.
Na Arma de Infantaria, o

jovem conterraneo Mario Os

car Pinto da Luz, filho do sr.

F'arm. Oscar Pinto da Luz, da

Companhia Siderugica Nacío

nal, em Tubarão, e de sua

exma., esposa d. Albertina Co

elnc Pinto da Luz e sobrinho
do nosso conterrâneo sr Silvio
Pinto ela Luz, Assistente do

Comando da Infantaria Díví-

sionaria /5a, nesta Capital.
N'Arma de Engenharia, o

jovem conterrâneo Mário
Moreira Leite, filho do S1;..
Manfredo Silveira Leite, che
fe de Secção do Tribunal Re

gional Eleitoral e ele sua ex-.
ma, esposa d. Natália Morei
�'a Leite.

Ambos, após os estudos prí
mário e secundário, se ma

trtcularam na Escola Prepa
.-atóría de Pôrto Alegre, ru
.iando pura a Academia Mi
itur das Agulhas Negras,
".ujos cursos terminaram com

lestacadas notas.

O ESTADO se congratu
.ando com as exmas. famí

.ías, felicita os joveJJs Ofi

cíaís, formulando votos para

�ue sejam dignos, contínpa
.íores das tradições "barriga
ler.çles" para melhor. servicml ao Exército e mais díg
lamente ao Brasil.

o PREFEITO NÃO MENTIU
Sob o titulo "Esclareci-

menta' a "Gazeta', de ontem,
publica o seguinte:
_ "Cumpre-nos esclare

cer a bem da verdade que o

comentaria publicado ontem,
intituládo UM POR DIA, a-

ande afirmavamos que o sr.:

José de Freitas, fora admiti
do pelo ex-prefeito Paulo

Fontes, consoante declara

ções que o citado cidadão nos

prestou, cabe-nos agora, es

clarecer que o sr. José de

Freitas, foi admitido por por
taria de 5 de janeiro último
do atual Prefeito osmar
Cunha, conforme ato que nos

�'ol exibido pelo sr. Osmar

C::unha, em seu gabinete de

trabalho, ontem pela manhã
É nosso dever também es

clarecer que � sr. José de

-,'reitas,. faltou com a verda

de em suas declarações, pois,
,.

t)erseg'uiçâo que acarretrsse
1. sua demissão do cargo de

alí exercia, porquanto, aque
le cidadão pertence as filei

ras do Partido Social Demo-

crático, c sofreu aquela de

.nissào por atos írresponsá
veis cometidos no exercicio
de suas funções.

Colunà
�

Carnavalesca

publicidade dos Granadeiros
da Ilha, disse-nos que a "vi

ração;' no quartel-general do
ilube é intensa; trabalha-se
ali intensamente, olhando-se
ruídadosamente todos os de
talhes.
Pelo visto, teremos um dos

maiores desfiles dos últimos

mos, com Tenentes e Grana
dieros disputando, palmo a

palmo, as preferência do 'pú
blico MuLta gente ficará a

tônita, com a "barba .de
môlho" (quando a tiver),
com a arte e beleza dos car-

xxx xxx
Uma novidade. O desfile As escolas de samba e blo-

de terça-feira de Carnaval cos descerão à praça XV em
será filmado, provavelmente, todas as noites de Carnaval.
pela Guaiba Filmes (de Pôr
to Alegre). Portanto , quem
ainda não "trabalhou" no ci

nema, terá a sua grande 0-,
portunídade.

xxx

xxx

Os "antropófagos" bororos
também virão ...

o TEMPO
Dia 27, "Carnaval em Mar- Previsão do Tempo, até às

,Em visita à sua exma. fa- te" em todos os cinemas da 14 horas do dia 13:
.nilia, que acaba de sofrer t capital. Tempo: Bom com nebulo
rude golpe com o falecimen- O Pituca anela por aí, re- sidade passando a instavel
".0 de Ubaldo Abraham (Ba- cém-chegado do planeta sujeitb a' chuvas no decorrer
"ló), encontra-se nesta, Ca- Marte, "matando" saudades do periodo.
oítal o nosso prezado conter- da terrínha, tomando cafezi- Temperatura: Em ligeiro
râneo, sr. Oscar Abraham, nhos e aguardando a chegada declínio.
fiscal do imposto do consu- do filme que, segundo êle Ventos: Norte a leste, ron-
mo' em Santos, a quem cum- nos declarou, será uma dando para sul, frescos.
-irtmentamos. "bomba de gargalhadas". Temperaturas extremas de

A parte eletrizante do fil-' hoje:
Máxima: 34,0
Mínima: 24,2

Oscar. Abraham

Procissão N. S.
de Fátima

Realiza-se, hoje, ás 9 110-

.as, na Igreja São João, no

'mirro da Penitenciária a

solenidade da Bênção da

magem de N. S. de Fátima,
)fei-ecida pela exma. sra. Zil
.na Cardoso, após a celebra

;ão da Missa pelo Revl110. P.
�varisto Poelmann.
A's 18 horas efetuar-se-á

1. solene procissão ela íma-
jem,

,;,
_ "Ninguém poderá ter

Iúvtda quanto aos motivos

la renúncia de Malenkov:

me é a viagem que empre
ende de helicóptero, perdão,
de "disco-voador". ao planeta
Marte ... Mais tarde, pedire
mos ao Pituca que nos dê a

relação das "10 mais elegan
tes" de Marte... Segundo
uns e outros, o "disco faz es

cala . no planeta Júpiter,
a fim de que seus passagei
ros saboreiem. um cafezinho,

"Rei Momo, a cidade aguar
da o vosso reinado. Que' se
jais justo, distribuindo a ale

gria indistintamente, sem

_-----

Várias

NOVO MINISTRO

COMPAREÇA
16a' C. R.

"O Chefe da ISa. C. R., so-
licita o comparecímento, com
urgencía, (lo sr., Eurico Ansel
mo dos Reis, à Secretaria da

quela repartição, afim de

tratar de assunto de seu in-

E' porque existe tal peri-
go, acrescentou o senador,
que os Estados Unidos de
vem permanecer à frente,
na .corrida tecn�lógica pa
ra a superioridade, militar,
porquanto, se um dia· os

l'USSOS puderem crêr, mes

mo sem razão, que estão à
frente nesse dominio, o

mundo livre conheceria dias
terrivelmente sombrios.

"COMPLOT" COMU-
'

NISTA
ASSUNÇÃO, 12 (U.P.)

- Um "complot" comunis
ta para derrubar o Govêr
no acaba de selO descoberto.
A policia apreendeu im

portantes documentos que
comprovam as atividades
subversivas do Partido Co-

NOTA DO P. D. C.'
RIO, 11 (V. A.) - O Parti-

r
escolhidos entre as figuras

do Democratico Cristão, dís- exponenciais dos seus qua
tríbuíu a seguinte nota à dros, para candidato à presí-
Imprensa: I dência da República.
"O Partido Democrata Nosso partido formula o

Cristão, depois de �uvir as
I presente apêlo convencido de

Seções Regionais, manifesta I que tal procedimento por
o seu desejo de que o Parti-. parte da agremiação majorí
elo Social Democrático, ins-l tária encontrará ressonância
pirado em elevados propósi-, nas demais correntes da api
tos de conseguir a união na- I nião pública, além de me

cional e a pacificação dos [Ihor 'Consultar os superiores I

espíritos, ofereça 310 exame I! ínterêsses nacionais e a can

elas demais agremiações par- solidação das instituição de
tídárías uma lista de nomes I

mocráttcas" .

----'_

Cinco mil' funcionários dispensados
RIO, 12 (V.A.) __:. Infor-'I por cento desses funcioná

mam de São Paulo que o sr.

I
rios em caso de absoluta ne

Janio Quadros assinou ante- cessidade e urgência.
ontem à noite um stecretb pe-I O governador declarou à
;0 qual ficam dispensados, a imprensa que se houver ne

partir de 31 de (março, tOdos! cessidade paralisará até a

os funcionários \extranume- I bras públicas e chegará ao

rários, mensalistas e díarís- extremo de suprimir cursos

.tas. A medida abrange cinco noturnos e escolas para eví
mil funcionários. tal' o deficit orçamentário
Pelo mesmo decreto o go- que no ano passado atingiu

verno fica autorizado a con-I a mais de 4 bilhões de cru-e

tratar até o máximo de 20 zeiros.

DELEGACIA FISCAL
Psqamenío do abono

.

Tabela de pagamento do a-

'I
DIA 15 - Pensionistas Mili-

bono especial temporária de tares.

que trata a lei n. 2.412 de 4

de fevereiro de 1955; corres-I DIA 16 :_ pen.sionistas Civis.
pendente aos meses de no- DIA 17 - Aposentados.
vembro e dezembro de 1954.1 DIAS 18 e 22 - Os que não
DIA 14 - Ministérios. receberam nos dias acima.

A

x x

x

Na estrada daqui a Canasvíeíras, nos 'seus 28 qui
lômetros, estão nada menos 'do que 7 - número um
tanto. quanto cabalístico - desses pontilhões.

x x

x

Sem ofensas a Malba Tahan, vamos careulejar ..
Demos de barato que o sr. Nerêu Ramos houvesse
construido apenas 750 quílometros de estradas, du
rante o seu govêrno. Ainda de barato, metamos apenas
5 pontilhões em cada 30 quilômetros. Com essas medias
moünas.Jteríamos aí nada menos de 125 pontilhões.' E
as pontes? SãO 30, menos as de dois anos e .maís as

que estão nas estradas e não estão nos relatórios, por
qu� foram inauguradas juntamente com as ditas rodo
vias.

Basta isso para se ver que o atual govêrno, como

aquele personagem da fábula de La Fontaille, tem que
se estufar muito para poder aprochegar-se ...

x x

x

O Tim anunciou que vai ·'viajar. Garanto que vai
por terra. Acredita nas estradas e gosta de passar pe
las pontes. Também vou viajar.

Mas de avião, como o Governador. Nós dois não
acreditamos ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


