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colagem, bateu num fio de

eletricidade, caindo no jar
dim da residência do sr. Bar
reto Pinto, ao lado do Palá-

para agora; que era menos

verdadeira a .alegada influen
cia do poder do dinheiro no,

processo eleitoral; que a can

didatura de conciliação, pro
posta ao P.S.D., era apenas
uma-111anobra dos outros par
tidos, para envolvê-lo; que,
desse modo, o P.S.D. devia
forçar a mão, colocando-os
ante o fato consumado, em
vez de· primeiramente enten
der-se com eles; que a tese
da união nacional era uto
pica ímpratícavel, etc., etc.

rias, para que se possa es

truturar' em termos demo

craticos, a esperada união
nacional. "Se isso não é ca

pitulação, então não sabe
mos o que sei a. .

O fato de o sr..Juscelino

Kubitschek, de parceria com

o sr. José Maria Alkimim,
haver mutilado os textos pri
mitivos de sua carta e da

moção, para torná-los menos

claros e permitir, assim, in
terpretações atenuatorias de
seu ato de rendição, não eli
de, nem, muito menos, . ex

clui o verdadeiro sentido de
ambos os documentos. Basta
analisar atentamente esses

propríos textos mutilados,
para '·verificar que, na realí

dade'9- sr. Kubitschek se re�
deu, ponto por ponto, a to
das as razões com que seus

opositores no partido justifi
cavam a atitude que haviam

tornado. Faltou-lhe, na hora

H, a coragem de reiterar e

sustentar seus pontos de

vista, tantas vezes expostos
em discursos e declarações
bombastícas aos jornuís..
Aceitando o condiciona

mento da sustentação dê sua

candidatura à aceitação das
demais forças políticas, o sr.

Kubitschek deslocou -se do
terreno da luta, em que se

situara, pelo de compromisso
a que vinha resistindo. Re

cuou, portanto. E porque
recuou, passando da posiçp.o
de, "candidato dti .qualquer
maneira, ainda que' sem o

apoio de todo o partido', pa
ra a de "candidato condicio
nal", sujeito ao resultado dos
entendimentos que vão ser

feitos, não há por que os

gauchos, catarinenses, baia
nos, pernambucanos e cario
cas, que se empenham em

manter intacta a unidade

partidária, se precipitem,
lançando uma segunda can

didatura pessedista. Homens
do equilíbriO e do bom senso

do sr. Nerêu Ramos, do sr.

Etelvina Lins, do sr. Parac

chi Barcelos e do marechal
Eurico Dutra não cometeriam
essa imprúdencia, quando o

proposito que os anima é

unir, e não dividir - unir
todos os brasileiros e, con

sequentemente,' o seu partido
- e tanto mais quanto êles
têm a absoluta certeza de

que o tempo milita a favor

flos princípios que elefendem.
.

E ainda porque o compromis
so ora assumido pelo sr.

Kubitschek, de curvar-se à
evidencia dos resultados dos
entendimentos acima referi
dos, não foi tomado com eles,
cuja declaração de voto é an
terior a esse acontecimento,
mas com os srs. Benedito Va

ladares, Cirilo Junior, Car"
los Luz, Armando Falcão,
Qustavo Capanema e outros,
isto é, com os líderes mais

categorizados da propria cor

rente juscelinista.

RIO, 14 (V. A.) - O co

nhecido comentarista políti
co Oswaldo Costa, da Folha,
da Manhã, de São Paulo, es
creveu a propósito da atitu
de dos dissidentes pessedís
tas:
Não é verdade que as se

ções pessedístas de Pernam
buco Santa Catarina 'e Rio

orande do Sul, às quais, ago- , especulação o que se diz ou pão haver pressa alguma no

ra, se juntou a do Distrito se insinua a esse respeito. lançamento de, uma candida

Fedral, tenham por objetivo Seus líderes,' que mantêm tura de oposípâo à elo sr.

promover a cisão do partido. contacto permanente, ainda Juscelino Kubitschck, par
A declaração de voto feita pe- esta manhã estiveram reu- quanto consideram pratica
las três primeiras e subscrí- nidos na residencia do sr. mente selada a sorte desta
ta tambem pela ultima na Nerêu Ramos, para nova tro- que dificilmente atenderia à

Convenção 'do dia 10, é lima ca de idéias sobre o desen- condição, que lhe impuseram
prova em contrario, não pas- volvimento proxímo ela situa-Ias convencionais do seu par

sando, portanto, ele simples ção sendo pacifico entre eles tido "de obter alíancas que

Serviço de Patrulha Costeira
-----'- /'

QUASI VITIMA o PRESIDENTE
, CAFÉ FILHO

o helicóptero que o leveu à'
Petropolls caiu no regresso

RIO, 14 (V. A.) -_ O presi
dente Café Filho, escapou,
ante-ontem.và tarde, de um

acidente com' o helicóptero

Importante Instituição.. Lei
ObjeJivos do Servíçe

RIO, 14 (v. A.) - O pre- não pertencentes ao Serviço Para a aquisição elo mate-

sldente Café Filho sancionou Ativo da Marinha, serão a ríal destinado' à Patrulha

lei do oongresso que' institui eles equiparados e percebe- Costeira bem como manuten

em nosso país o Serviço de rão todas as vantagens que ção dos seus serviços, a lei

Patrulha Costeira. lhes couberem; dentro da le- ora sancionada autoriza o

O novo serviço, que ficará gíslacão em vigor, ficando Ministério da Marinha a in- que o foi deixar no Palácio
cio.
No desastre, que ocorreu

diretamente subordinado ao tambem sujeitos aos mesmos

I
cluír, todos os anos, no 01'- Rio Negro. Logo depois de

por volta do meio-dia, o piloL
Ministério da Marinha terá regulamentos, disciplina e çamento da União, as elota- desembarcar o Presidente da

I ri to, capitão Henrique Tomás
como objetivos principais fis- regime mi ítar. ' ções necessárias. República, o aparelho, na de-

naela sofreu, enquanto o he-
calízar a pesca no litoral

I Iícóptero fIcou um tanto ava
brasileiro, formar e orientar ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••, riado (nas hélices sobretudo),
pescadores como possíveis

O d' d I I I '. d N t
danificando a janela elo ba-

a�xiliares ela EsqÍ1adr�, aper- D a e r o Da Bmerlca o or e nheiro e tôda a rêde elétri- Todo o mundo se recorda
reícoando-os nos servicos de 1 R' N de como o governador de Mi-sínalízacão, varredura .� lan-,

- o ca c o 10 egro.

V· t
.. .

t T
'

f
·

I ·d
Viajava no 'àparelho, tam- n�s se portou ,na entrevista

• ��:��:�o d:el�i�:a��st���b�;�· In e e cinco mor os.
'.

ra ego In errompl o �;'����ll�O d::'es������t�: R�� ���1��i��,0�1 �:re�i�:lnt; �l�
sobre tudo quanto concerne '

ao litoral e sua população, NOV.A IORQUE, 14 (U. PJ I plena estrada, alinhando:se termômetro mar c a v a 15 pública, que nada sofreu Café Filho solicitou sua co-

fornecer informações meteo- - Mals de 25 pes�oa� 11101'- numa extensão ele v1nos graus acima de zero. além de rasgões no unifor- operação para o estudo de

, l'
. ."

reram em consequencia da quilômetros. A onda de 'frio, que é pro- me. uma formula de congl'aça-
roiogicas aos servicos fec1e-

'b·t d d f' 'd' t.' . _

"

SU 1 a on a e no segui a Em Brooklyn uma pessoa veniente da do Grande Nor- men o, que evitasse os per-'
ralS de prevlsao do "tempo, '

,

auxiliar os servícos de -re-
de forte� ��ledas ?_e neve, que foi eletrocutada por um C[\.- te Canadense, é geral em calços e as consequencias pe-

- t"b'
' assola varias -regroes elos Es- bo de alta tensão arrancado

1
tôda parte oriental dos Esta- FOLIIETOS. SUB- l'i.go�as de uma competição

pressao ao con Ta ando e ao .'
, ',' ilicít t" Ú

tados Unidos, desde as Mon- pela tempestade, I dos Unidos, já tendo pene- violenta. Todo o mundo tam-

ico�el.clO 1 lCl o. e ,OXICO. e-
tanhas Rochosas até a costa A parte ocídental elos Es., traclo na parte mm idíonal j VERSIVOS .

bem se recorda da mterpre-
/ v.el��, l�ualrn,er:-te,.P!'es��l' .:::s-" do :AtJ,�l1tieo«<O'i:-ráfego �st'" tados Ul�idps','eni :�tn'J1to� gO-,' p:rin\l;)�lm(>l,�(') -t};is Cil,J'()li'-1 WASHINGTON, 14 ur. P.) tacão dada pelo sr. Kubits

SlS eneia "m�dNa, prorí :l'tlca pr�Ücallieríté
-'

int'err�l'npidO za 'de uma .temperaturu mais nas.: Gcorgia, !üldJ.�1::t ,e, � A aprovação de uma lei chek ao apelo dos chefes mi-
e Iarmacêutica aos nabítan-

em tI" 1 N I." '. oe a fi rezrao c e ova clemente. Em Los Angeles o I Missi:mipi. que proíbíría o transporte, litares a favor da união na-
; tes das zonas litorâneas des-

Iorque.
b

pelo correio, de todas as pu- cional: tratava-se, dizia ele,
providas de recursos, bem co -

Jmo defender em colaboração Enquanto o termômetro se blícacôes
.

qualificadas como de uma "imposição". Por isso,

com '0 Ministério da Agricul- desloca, marcando em algu-

O
_

subversivas", provenientes \
não o aceitava. O governa-

tum, a fauna marítima e a
mas horas quedas de tempe- "APOSTOLO SAO PEDRO" '1 ta�to do interior dos Esta?OS I

dor minei�'o che�ou a bat�-
ratura até ele 18 graus, esta- .

. Umclos quanto do extenor, zar-se a SI proprio de "herói
Iara aquática. dos sententrionais como Da- foi recomendada à Câmara da resistencia civil", apre-
Os tripulantes ele navios da

Ikota do Norte, atingem 27 RIO, 14 (V. A.) - Deve-se parsos que a tradição p as dos Representantes pela Co- sentando-se, nas suas apre-
Patrulha' Co. teíra, quando '

graus abaixo de zero. No ao escritor norte-americano narrativas elo, Novo Testa- missão de Inquerito sobre as gas pelo Brasi1 afora, como

norte do Estado ele Nova 101'- William· Thomas Walsh a menta fornecem, traçando atividades anti-americanas, um martir, um novo Tira-

que a neve atingiu àté três p'rimeira biografia moderna um retrato vivo e perfeito do em seu relatório anual. dentes.

"GLOBE AND centímetros d� espessura. 'Cie São Pedro, realizada na Principe dos Apostolas e pin- Vejamos, agora, o que ele

CAMADAS 'DE NEVE base de farta documentação tando cenas de um forte po- eliz, na carta que escreveu

MAIL" Extensas camadas de neve e de acôrdo com o's processos der emocional. E' um tmba- EM FORMOSA aos convencionais elo elia 10,
NOVA IORQUE, 14 (U. P.) cobrem o solo, desde às 21 lho aclmiravel de recomposi- WASHINGTON, 14 (U. P.) CO)1leça referindo-se à ne-

_ Hówal'd Webster, jovem horas, tornando-o muito es- literarios em voga. Trata-se ção histórica, que pode sliF - Uma esquadrilha de ca- cessielade de uma reforma da

financista de Montreal, com- corregadio, uma vez que as de uma obra realmente atra- apreciado mesmo p�os qúe ças a jato "F-86" permane- Lei Eleitoral, "tendo como

prou o jornal "Globe and nevadas são seguidas de a- ente que na tradução brasi- não se interessem pelos t�: cerá em Formosa, para to- finalidade o aperfeiçoament0
Mail", o mais importante do bunclantes chuvas na parte leira, feita por O. Mendes, mas religiosos. O livro' foi mar parte na defesa da ilha, do atual sistema, de modo

Canadá e, úi:üco matutino de da tarde. Milhares de auto- tomou o título de O Apostolo editado pela Melhoramentos, declarou um porta-voz das a abolir a violencia e li cor

Toronto, por 10.500.000 dóla- móveis foram abandonados
I
São Pedro. O autor arranjou em sua nova Coleção "Cami- forças \éreás norte-america- rupção, traduzidas no predo

res. pelos seus proprietários em habilmente todos os f�tos es- nhos da Vida". nas. minio do dinheiro nas elei-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·u ,.•••••••
No seu discul'sO de 31 de janeiro, o sr. governador ci- c�-_- -"-""__"-"""-""'_·""_·_·"""- -.·"""'.-."__",·__",.-_",-"""_"_"_""",,,,·'"vI"_-�: g-ovêrno. Se demorou a ser aprovado é que, sabidamente, a

tou '_ e A Gazeta aceitou..:..... como exemlllo de obstrucio- :. '
'

. "i Assembléia, em 1954, por lal'g'o período, não teve número,
nismo da Assembléia, o seguinte: .: I=X-emplo com'pro'metedor:: para as votações, por se ausentarem diversos deputados,

"Um dos mais frisantes é o que diz· :: L. I
. :; das várias correntes, solicitados pela camp�nha política,

respeito ao saldo de Cr$ 18.000.000,00 do �. :. nos seus municípios. Fato idêntico sucedeu, aliãs, no Se-

exercício d� 1953. No início dos trabalhos
,._- -.-..-...- '" -""'..y. nado,' na' Câmara e em quase todas as Assembléias esta-

da legislatura de 1954, o Govêrno imcanii- conter duas ou m'ais proposlçoes, ind�pendentes entre si, duais. I

nhou à Assembléia Legislativa mensagem !le modo, que se possa adotar uma e r,ejeitar outra". O mais interessante de tudo é que, aprovados os pro-

dispondo daquela importância para várias Art. 31 - § 10 - Quando diferentes materias se en- jetos desdobrados - vale dizer, aprovado o projeto g'over-

obras, como estradas, postos de saúde, gru- contllarem na mesma, proposição, pOderio as' comissões di- namental � o sr. Irineu Bornhausen vetou-o ou melhor,
pos escolares, hospitais, etc. A maiol'ia vidi-Ias, para constituirem projetos 'separados". vetou-se. Esse veto aposto à própl'ia proposição veio evi-

parlamentar resolveu, pUl'a e simplesmen- Áinda o art. 30 autoJ:jza as comissões a formular atíÍ denciar que o govêrno não desejava realizar o que enviara

te, eng'avetar a referida mensag'em, lll'e- projetos decorrentes de Mensagens. ao estudo legislativo. Senão isso, que o projeto era mal

judicando dÍversas obras de interêsse pú- O desdobramento da proposição, como se vê, nada feito e dele o goyêrno se arrependera. Do primeiro caso, a

blico, cujo prosseguimento tlcl)endia lla tem de obstrucionismo. Admitir o contrário é admitir que conclusão é a de que o projeto se destinava ao papel de isca

aplicação daquele saldo. o regimento, apl'ovado com os votos udenistas, é obstru- polítiba, lançada aos municípios em vésperas eleitorais.

Pois bem, ,nos últimos dias do período cionista. Acresce que tal dispositivo vig'ora no estatúto in- Passado o pleito, perdera a oportunidade... e explicado
legislativo, os deputacIos oposicionistas, terno do Senado, da Câmara e de quase todas as Assem� está o veto. O segundo caso justifica a demora do Legisla-
sem o menor acatamento à mensagem do bléias estaduais, por condensar providência que visa jus- tivo em estudá-lo. Não quiseram os nossos deputados' que
Govêrno, resolvem, êles próprios, des(lo� tamente a facilitar o estudo legislativo. Um projeto, com se repetisse o ocorrido com o projeto da ligação elétrica

brar o projeto governamental, para dar a efeito, que contenha medidas relacionadas com o ensino, a Florianó'polis-.Taraguá. Mal essa pl'oposição surgia no ple-
impre�são de que foram êles os autores saúde, os transportes, etc., terá o seu exame demora(lo, por nário, já sôbre a Assembléia caia uma chuva de telegramas
do projeto. Essa atitude não podia mere- isso que deverá ir à audiência de cada: uma das comissões encomendados pelo govêrno - o sr. Artur Muller que o

cer, como não mereceu, a aprovação do ,respectivas, de_saúde, de ensino, de transportes. '

diga - solicitando-lhe a imediata aprovação. Essa

Executivo, que prontamente recorreu ao Desdobrado, como manda o estatpto intern_o, o que fôr pressão coactora, não resta dúvida, influiu no plenário, le-
veto, _ recurso que lhe confere a Consti- relativo ao ensino irá para a comissão do ensino, o que vando-o a acolher o projeto sem a análise�·necessária. A

tuição do Estado contra a exorbitância de disser respeito aos transportes, para a comissão dl1 trans'- bancada oposicioni�ta, pelo deputado Waldemar Grubba,
poder. pOl'tes, etc. ,teve ainda a inspiração de prevenir o govêrno dos perigos

Esse exemplo frisante só o é para os incautos. Para Esse processus é assim aqui e em todas as câmaras. da realização aventul'eira. O resto é sabido. Mais de 70

quem conheça dois dedos das praxes parlamentares, as Foi para obedecê-lo, que a proposta a que alude o sr. milhões foram empregados na empresa e os resultados aí

assertivas de S. Exa. não passam de demagogia, da mais Bornhausen teve que ser desdobrada. estão, nulos e negativos. Depois. disso, llada mais natural
, o'rdinária qualidade. Ridicula e infantil a alegação de que qs deputados que a banc�da oposicionista se tenha negado a aprovar de

Quando S. Exa., depois de ampla publicidade, para oposicionistas desdobraram o projeto govel'namental afogadilho, a toque de ca:ixa'l proposições que importam em

efeitos eleitorais, remeteu a ,sua proposição ao Legislativo, "para dar a impressão de que foram eles vultoso consumo de dinheiros públicos.
sabia que ela, forçosamente, seria desdobrada, na forma' os autores do projeto".

,
O exemplo frisante, citado no discurso de 31 de ja�

regimental. Passados quase quatro anos de govêrno, era Ridícula e infantil porque, nos projetos desdobrados neiro, deviclamen�e explicado, mostra a ação pondel'ada e

de esperar que já não ignorasse que projetos englobados, não aparecem nomes de autores senão dos que realmente correta da AssemI,léia. E mostra, mais, que o g'ovêl'no, no

dos quais partes podem ser recusadas, não são admitidos o sejam. No caso, os projetos desdobrados, todos eles, indi- caso, perdida a finalidade eleitoreira, do projeto, não

pelo regimento da Asselubléia.
.

cavam a origem governamental.' E, unânimes, tiveram o mais se interessou por êle, chegando ao cúmulo de vetar-

E' expresso o regimento, que é lei e tem o nO. 2, de trâmite especial, estabelecido para as proposições oriundas se a si mesmo.

,23 de julho de 1948: do executivo. Assim, os projetos desdobrados - legalmep- Como exemplo frisante é de se limpar as mãos à

Art. 86 _ § 30. _ "Nenhum artigo de projeto pollerá te desdobrados - na sua soma, eram o projeto inteiro do 11arede.

do Congresso ..

NIXON NA GUA
TEMALA

CIDADE DE GUATEMA

LA, 14 (U.
I

P.) - Viajando
de avião, procedente do Mé

xico, chegou á Guatemala, o

'vice-presidente dos Estados

Unidos, sr. Richard Nixon

pal'a uma visita oficial.

;;_-,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ano .............•.• .., ;170,00
Semestre .. , Cr' 90,00

No .Interíor
Ano '.. Cr' 21)0,00
Semestre / ;..... Cr,nO,OO
Anúncio mediante cõntráto.
Os originais, mesmo não pu-

b)icados, não serão dev«Vvidos. ,

A direção não se responsabiliza, ------.--.
pelos, conceitos emitidos nos ar-

tigos assinados. "

I 'i._••�""
..

l O J A 5-
Eletro�Técnica

(A ORGANIZAÇAO; ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

,

Apresentam as exmas. sres. Donas de
I

Casar a maravilhosa
E·'L.G IN (

(A MAQUINA DE CeSTURA .D� FAMA
MUNDIAL)"

Pelos serviços prestados' ao seu lar e
I I

I

t t
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais" em

pe a' va onzação sempre cons an e, cooperação, que mantem n� Estado, dispôe de mudas .e se-

mentes de espécies flurestais e dê ornamentação, para fora,

ELGIN paga-se a si mesmal necimento aos.agrteultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação

" DISTRIBUIÇA-O EXCLUSIVA DE técnica necessária. Lembra, ainda, a possib,ilidade da ob-
_ ,i tenção-de empréstimos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇG>ES

ELETRO TE-CNICA INDU-STRIA E Brasil, com juros de '7% e prazo de 15 anos.
\._;

UTEIS
- ',' " 'ÓI!i interessados em assuntos florestais, para a obten- -0--

COME-RC,IO SI AI
o' .. ,çã:ó ,q�{llJ.aiores selarecimentos e requererem autorização O leitor encontrará, nesta CO"

de ·:licençap'ara queimada e derrubadas de mato, devem luna, informações que necessita,
, diàriamente e de' imediato:

, ". ,', 'drHgir�se às Agêneías Florestais Municil)ais ou diretamen- JORNAIS' Tele!one

Rua Ttel SI"I,ve"lra 24 e ,28 - Endl Te' 1',"
.

te á ,�si:f:'Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6 O Es�adq .....•.•.•.....• 3.022
• A Gazeta ...........•••.•

2.6561,�m Florianopolis. i
-

Diário da Tarde 3.579

ElETROTE'CNICA 'felef,ône,: 2.47Q,- Caixa Postal, 395.

IA
Verdade 2.010

, Endereço telegráfico: 'Agrisilva _ Floria,nópolis, 'S. C. kmJ;���iI�ficial 2.688

P 1'193 T I f' 3193
-------------------------' Caridade: .

Caixa osta ' -: ,e e one I

'" �����=�iW .:::::::::::::: �:��:
, Florianópolis - Santa Catarina Viag�m "com segurahça �J:i�:;:::;;:: i�;;�::;; :m

,;18GORI1NOYOS. ;HORIHIOS . �o NOS CONF�aT!�'!:!O-ONIBUS DO ��i�ii; '::;�; :c�;; :::::
g 018 n ii

" RAPIDO {(SUL-BRASIL'EIRO») ��:�i�ode tu�mbe/���la'��: 3.313

Florianópoli's - Itajaf - Jeínvllle - Curitiba po1�:i� '(ii;l�' 'c��i's�â�i� '�:���
"

s!I;y. ',:_ _J�.�'" Polícia (Gab. Delegado) .. 2.694
�� COMPANHIA.S DE

Age'"ncía e
Klla Deodoro e�qui.na:da TRANSPORTES

• Rua Tenente ,SIlveira, AÉREO;
TAC ,'; .

Cruzeiro do Sul .

Panair .

Varig .

Lóide Aéreo .......•....

Real
�
...................•

Scandlnavas .

HOTÉIS
'

Lux ......•..............
Magestic .

Metropol , ...•

La Porta .

"O Cacique "

.

Central ....•........... -;..

Estrela .

pelo Ideal '.8 · ·•

ESTREITO,
Disque L .

MINISTÉRIO D'�' AGR�CVLTURA
�ERVIÇO F\ORESTAL ,

'

DELEGACIA FLORESTAL
REGIONAL

c

"ACORDO" COM O 'ESTADO DE

SANTA CATÀRINA
A 'V I S'.O,

'

A Delegacia Flor��al' Regional,
no sentido de coibir, ao "máxímo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir .os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a 'atenção
de' todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do €Jódigo, Florestal

-,

.(Decr. 23.793 de 23-1-1004) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhuin proprietário' de terras ou lavrador

I

poderá
,

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

sujeitos à penalidr.des.
REFLORESTAMENTO

--0-
, ADMINISTRAÇÃO
Redação e\ Oficinas, à rua \Con- '

selheiro Mafra� I;I. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal" 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DB

AQUINO
�epresentante8 :

Representações A. S. Lnra.
Ltda.
Ruá Senador 'Dantas, 40 - 6°

andar.
Te1.,: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São, Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

3.700
)2.600

3.653
'2.326'
2.402
2.358
2.500

2.021

2.27:613.147
3:321
3.449,
2.694
3.311
8.659

, FOTOGRAFIAS
Terças - Quintas - Domingos

9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

do Pais)
.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS-
BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM
GERitL.

R ° D O L FO-C E R N yl Fotografo do Jornal

ESTADQ".
, Chamados: Ru� 'Con�eUu�"o M�fr� DJ;. 160 ou

Telefone: 3.022.
;

•
,t w"....

Segundas - Quartas -:- 'Sabados
16 :15 horas

"

Para Porto AlegreI
'

Navio-Motor «Carl Hoepcke)l
_

.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇ�
Viagens entre 'FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em ltaja!, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos, apenas para: movimento p. passageiros.

As escalas em S! Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudic�aTão o horário de chegada no RIO (Ida) •

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

!talai Río Santos
/

Fpolis
� ,(

Para o mês de .Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Rio
.4/2
16/2
28/2

Florianópolis
28/1
9/2
21/2 r

Itajaí-
30/1
11/2
23/2

S'ãütos
'5/2
17/2

,I

,

ESlNU.._� c.au.f'� ..
n:u;CIIAIIA�PRQSEIIlId ,,"� .1oIIAIIa � ';

/ ·Raios X
ápa\'élhagem' moderna e completa para qualquer exame

. radiológico.
Radiogr:\na� e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago _ intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

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

ção do parto (Rádio-pelvimetria);
,

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

"

061

! :::--__ , '-:_...)o'.�-," W!.�,)ii\'$fíj·FPf"'Pf'�� :�.,« /

'I Dml4-C"'�A'!A"D-"-'-"-"·'�O'("'--O"'PR,"O�I,,$, SIOJ""NA.L...\,DR.,R.�MMPEfRDUIEcSoBAS,JOS
DR. JU�l:::OAU�I'rz r-' Dr.-� Vida). Dutra filho'N n r2 ,

Ex i.nterno d!\ 20& enfermar�a ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
r '

..'.
,

' Oom pratica ,no' Hospital São e Serviço de gasbro-enterologta CU
'

-

\!.r'
DRA. WLADYSLAVA

.

DR I LOBATO' DR. WALMOR ,ZOMER Francisco de .t\ssis· e na Cl2nta da Santa Casa do Rio de Janeiro RSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO

I . · .

GARCIA' Casa do RIO de Janeiro (Prof. W. Ber,ardinell�). PEDIATRIA MEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-

W MUSSI .. FILHO, CLINICA MÉDICA Curso de 'neurologia (Pro!. NASCIDO - ASSISTll:NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
•

Doen as do aparelho re�piratórlo' I?ip1omad" p�l� Faeuldade, Na- CARDIOLOGIA Austr�gesilo). , ,PREMATUROS ,�',,'L'RATAMENTO DA INAPETÊNCIA INFANTIL
e ç

TUBERCULOSE cional de. MediCina d� Unlver- Contúltório: Rua Vitor Mei- Ex interno , do l!0!pItal mater- (FALTA DE APETITE) -' TRATAMENTO DA ENURESE NO-

DR ANTONIO DIB RADIOGUAFIA E RADIOSCOPIA' . _
sidade do Brasil reles, 22 TeI. 2675..

,

nidade V. Amaral,'; ' TURNA ,EM, eR.IA,NçAS ,E ADOLESCENTES - DISTúRBIOS
. ir.' DOS 'PULMõES

'I
Ex-mter_�o por concurso- da ,Ma-

Horários.:" seg.undas,
Qu-..rtas e DOJENÇAS _ INTE�NAS. ,PSICOLOGIpOS ',l?'i\ INFANCIA - ENFERMIDADES DA INFÃN-MUi:lSI . . d T ' fer1!ldade-Escola Sexta feiras: '-, Coração, Estomago, ínteatíno, elA, DE MANEIRA, GERAL

� M"DICOS � Formad�I;��!IFac�ld:�:x Nac�o- (Serviço �o: Profi:: Oc)táViO �o- Das IS à� 18 "horas. fígado e v-ias biliares. Rins, .ova-' � CONSULTÓRlO.<- �'ELIPE SCHMIDT; 38.
_ '" M di

. Ti i I I t
.. i rigues ima Residência" Rua Felipe Sch- rios e útero. " ' '"",

.!

CONSULTA,S '7' DAS 2 AS 5 HORAS.
CIRURGIA-CLíNICA n�l. d� e .!cma, s o og 8 a e, Ex-interno do Serviço de Cirur- '. ri _'o,' C I

' .

V· R
.'

1 CO
GERAL-PARTOS 'fIS\OcIrUl;_gla_o do HoslIital Ne- gia do Hospital I: A. 'P. E. T C. lmd,t, ",8

,

2 andar, apto 1 - onsu tôrío- Itor Que e.s NSULTAS' Cl HORA MARCADA: FONE 3166

Servl'c;o completo e especiali- '''-reu Ramos "

,� .do Rio de Janeiro .! Tel. 3.002. 22. RESIDÊNCIA. - TENENTE SILVEIRA, 130 (FONE 3166)
C de

. l' ã la
' Das 16 às 18 horas.

,

ATEl\íDE, CHAMADOS A DOMICILIO
zado das DOENÇAS DEl SENHO- urso' .espeela Izaç o pe, Médico ido, Hospital de

'

Residência: Rua Bocaiuva 20. '

RAS, com modernos métedos de S. N. T. E�-mterno e Ex�aIB[8-, Car'idade, NEWTON, Fone: 3458.
rlia nóstieos e tratamento., tente de (:lrur�ia do Prof. UJI;O DOENÇAS DE SENHORAS ';-7 "

•

,
' �

_

SU!POSCOPIA - HISTERO - GUII�araes (R[�). PARTOS - OPERAÇõES' ':, ,
,'i D AVILA ' '

A WEN
SALPINGOGRAFIA _ METABO- Cons: FelIpe SehmIdt, 3,8 -

Cons: 'Rua,João Pinto n .. 16,
. CI�URGIA GERAL

DR. M RIO, '-

LISMO BASAL

IFone
3801 das 16,00 'às 18,00 horas'.' Doençl1-s -,de 'Senhoiíls - Procto- ' '-.])-HAUSEN,'

.. 1l.adloterapia por ondas curtas- Atende em _hora marcada.
F

'

", Pela manhã atende dià-' Iogi�. .r.- .Eleti-,iCid,ade .Médica )
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

Eletroeoagulação - Raios Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 - one riame,nte no Hospital de ,Consultório�" .•Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS
Violeta e Infra Vermelho. ,2395. Caridade. �e'l:es,'n. �8 -',Telefone: 3307. Consultório '-' ,Rua' João Pín-

Consultório: Rua Trajano, n. 1,
DR YLMAR CORR!:A Rtsidênci�: • ,'. Consultas: D'as,�.l.6 'horas em to, 10 ..:_ 'l'el. Mi 769: ,,'

,

10 andar - Edifício do Montepio.. i Rua: General Bitteneõurt .n. d�ante. ' Consultàs: Da,s, 4 às 6 hor::s.
Horário: Das 9 às 12 heras - CLf1i:ICA MÉDICA .101.';'" Residê'ncia: !,o�e, 3.422 ,Residência: Rua' Esteves : Jú-

Dr. MUSSI. CONSULTAS dali 10 - 13 ho-
I

,Tel&fone: 2.692. '

,,' ,

R;ua': Blumeriau: n. 71. nior, 411; '1;e1. 2.812.
Das 16 às 18 horas - Dra. raso

' •
- '", -- , '.' DOENÇAS 00, APARELHO DI- --"''!'__'-'-'-'-�----

MUSSI Rua Tirndente 9 .....c, Eone 8415 MARIO "DE LARMO GElSTIVO _: ,ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
;Residência: Avénida Trom- I '; -CANtIÇAO

"

TO'\I[AGO E DUODENO, ALER� FARAISO
powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES '\ "

�É'D'IOf), .', GIA-DElRMATOLpGIA E CLI-
,

IRACEMA (JLtNICA:'l?E 'CRIAN.ÇAS
NICA GERAL Operaçõe� MÉt����ças d� 'Se-

MOLE'STIAS NERVOSAS E " ADULTOS nhoras - Clíriiéll ,de Adultos.

ONE MENTAIS - CLINICA GERAL 'poençlis lnternâs," CLlNICA" Curso de, ,Especialização no

DR. NEY PERR' Do Serviço Nacional de Doeu- CORAÇÃO \- FIGADO - RINS fi"
de"{' Hospital dos Servid&es do ]i:s-

MUND ças Me.ntais. .,- INTESTINOS'
'

OLHOS - OUV,IDOS - NARIZ tado. "

Formado pela Faculdade Naci-.' Chefe do Ambulatório de Bigie- Tratamento 'moderno' da' SIFILIS E GARGANTA (S�rvjç(Ío dp 'Prqf. Mariano de

naoI de Medicina 'Universidade ne -Mental
.

Con�ult611io -, Rua Tiradentes, \ I

DO' \'

.. 'j

A.ndrade) ,
,:

'do Brasil ,Psiquiatra do Hospital - 9. ,,:,,-, "DR. GUERREIRO DA FONSECA CO',lsultas"7 !,ela manh� \ no

RIO DE JANEIRO Colônia, Sant'An.a 'HORÁRIO: Chefe do Serviço de OTORI-" Ho_spltal de CarIdade, '.
Aperfeiçoamente na "Casa de Convulsoter�pla pelo. eletro- As 13 às 16 horas�,

,
NO do Hospital de Florianópolis A tarde das, �630 hs em dIan-

Saude São Miguel" :c�oque e c:ardIaz?l. In�ulmde�a- Tel.:, Cons. -,3.416 - Res. - Possue a CLINICA os APARE- te no, consultorlO á Rua Nunes IProf. Fernando Paulino � pia. MalarIoter�pla. PBlcotera�la. 2.276 -: Florianópol,is. . LHOS MAIS M0DERNOS PARA I
Machado 17 Esquina de Tira-

Interno por 3 anos do Serviço ,CONSULTAS. '{'erças e QUIn-, --,--' TRATAMENTO das DOENNÇAS Identes.
Te1.276"

de Cirurgia -tas das 16 às 16 noras. Sabado! DR. JÚLIO DOIN da ESPECIALIDADE Residencia - rua Presidente

Pro!. Pedro de Moura (manhã) VIEIRA Consultas - pela manhã no Coutinho 44.

Estagio por 1 ano na "MateI'- Rua Anita Garibaldi, esquina HOSPITAL'
--------------

de General Bit·ftncourt. MÉDICO ".
_

I
DR. VIDAL

-

nidade - Escola"'" A TARDE d 2 5
Pro!. Otávio Rodrigues Lima 'RESIDENCIA; Rua Boclliúva, ESPECIALISTA EM OLHOS,

"

'

'
- as as

.

'NIC DEl CRIANÇAS
I"terno po'r 2 "no, do Pr'ont,o 139 Te1.2901

'

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Ilno
CONSULTORIO

,
,I CLI A !

S'" d'I' - TRATAMENTO ;E, O\PERAÇõES C.0NSULTORIO - Rua dOI! Consultório: - Felipe cnmi t,
Socorre DR. ARMANDO VAI& I Infra-Vermelho � Nebulização - ILHEOS nO 2 . 38.

_ x _ O DE ASSIS Ultra-So� -

"

)RESIDENCIA -,Felipe Sch· CO'NSULTA:S -Das 4 ai! 6

OPERAÇõES � R� '. (Tratamento de sin'uslté le!ll midt nQ a3 Tel. 2366
'

hOIlas,' ,

CL,INICA DE ADULTr!:) Dos SerViços, de,. Chnica Infantil operação) -Residência: Tenente Silveira,

DOENÇAS DE SENHORAS I da Assistê!lcia Municipal e HOI- Anglo-reMnoscopla - Receita de ,'DR� ANTON!OMONIZ 130 FONE .:..... 3.166.

CONSULTAS: No Hospital de I pital de Caridade Oculos ..;_ Moderno equipamento
'

.

DE ÁRAGAO DR' • ANTONIO BATISTA
Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-RinolarinJl;ologia (único '

i 10. >
ÇAS E AD_ULTOS ,no Estado) , 'CIRURGIt\ TREUMATOLOGIA ,

JUNIOR
No consultório à Rua João - Alergia, - Horário das 9 às 12 horas e

' - Ortopeilia -

CLINICA ESPECIALIZADA' DE
PÍllto nr! 16 (1:' ancÍar) Consultóri&: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consúltório: João Pinto, '1,8.

Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: /- Rua .vitor Mei- Das �15 às 17 'diàriamente.

I C'onsultasCRId�sÇ9AáSs 11 horas.
14 a·s 16 horas. 18 horas reles 22 - FODe 2676.. Menos aos Sábados

'O' R' 'B a' '136 Res. e Con°. Padre diguelinho�
RESIDENCIA: -;- Rua Duarte Re��dência: Rua Ma�echal Gui- Res. � uua São Jorge 20 - as: ''fi! luva . �.In

Shutel, 129 - Florianópolis. , lherme, 6 - Fone: 3783 Fone 2421. Fone: -'-'- 2.714. ) 12.

Lavando com Sabão

-V>irgem ESlJecialidade
,da Cla. WITZIL IIDOSTBIAL-Jolovllle. (mar�a registrada)

�, : ee Dom,iz ,. eljempO e dinbeiro '1

, ,
!
/

J

,

fi!
G.,

'DR. JOSÉ MEDEIRQS
VIEIRA"

- ADVOGADO -,
Caixa Postal 150 - Itajal '.._
Santa Catarina.' 1

DR. CLARNO
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.

.

FONE: 2.468
- Florianópolis -

DR. ANTONIO GOMES :FiE
ALMEI1)A
ADVOGADO

Escri tório e Residência,:
Av: Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

----------------�

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO
Rua Frei Caneca ,122

.....
, , ,

FARMACIA DE PLANTA0
MÉS DE FEVEREIRO

5 Sábado -(tarde) Farmácia Cata'rinense Rua Tra-
jario. /

6 - Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
12 Sá,baclo/ (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano.

Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano.
Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse-
lheiro Mafra

Domingo Farmácia Esperança' Rua 'Conselheiro
Mafra.
Carnaval Farmácia Nelson Rua Felipe S'chmidt
Sábado (tarde) Farmácia Modérna Rua JoãQ
Pinto
Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto•

15
19

20

,22
26

. 27

c. tt.�O ylRCt�.� •• 'fi!
41 •

Esp EC IAlIDADE

,�:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



� 8! CINE SAO JOSE'

ii l,ury Machado� e... ,,:1:" �

II:sl3 -:' 8hs.

1
___________________'_

Rod' CAMERON - El a

RAINE$ - Brian DONLEVY

l ._..... ACONlfCIMfNTOS SOCIAIS I �::�;;:;;t::�R
,..................... •

, Preços: io.oo - 5,00.

SABADO PASSADO:
. Censura Até 10 Anos.

CINEMA '

PITUCA e' 'o seu trabalho
em "CARNAVAL EM MAR-

TE".
,

LUIZ GroVANNINI critico

cinemátografico .do jornal,
ULTIMA HORA que' se edita
na cidade de São Paulo, fa

lando sobre o trabalho dos
atores nOI filme' carnavales

co: CARNAVAL em MARTE,

Noite muito quente, encontrei alguns amigos e fomos

ao Sabino's Bar, onde batemos um papo. O bar estava

repleto, mas graças à bondade do proprietário consegui
uma mesa no terraço. Vi. muitos casais, muita moça boni

ta, e alinhados cavalheiros. Sabino tocava, relembrando
nos de um repertório antigo mas até que estava gostoso,
pois mexia com os cotovelos de muita gente.

A oficialidade da Base Aérea, estava presente nas pes
soas do Sr. Ôomandante Major Brandini e Sra., Sr. e Sra.
C i n t r a, sr. e sra. N ó b r e g a: estes casais

dansavam e conversavam, animados. Dr. Lauro Linhares e

sra.; Dr. Newton D'Avila e sra.; sr. esta. Ari

Mesquita. Notamos a presença da encantadora Mariza Sa

bino, recém-chegada do Rio dê Janeiro. O simpático casal,
sr. e sra, Antônio Luz. Numa mesa onde sé, notava profu
são de "Cuba Líbre", estavam os senhores Paulo J. Me

deiros Lamartine Ridhard, e João ·Saraiva. O assunto da

conversa era a eterna paixão. Fran Sales e sua noiva Lour

des Damiani, Maria do Céu Tolentino, e um moço desco

nhecido formavam uma mesa simpática. Joaquina Blu

menberg, Nadir Caríoní, também, comparecerain ao bar.

CONVITE:

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

mos;
- menino Carlos Alber

to Camisão de Oliveira, fi
lhinho do sr. Oscar Pinto de
Oliveira e de sua exma. es

posa d. Ivette Camisão de

Oliveira;
- menina Tânia Helena

Garofalis Fialho, filhinha
do sr. Henrique de Abreu

Fialho e de sua exma. es

posa.
- Prof. Antônio Mâncio

da Costa, lídima figura da

Cultura Catarinense;
- dr. Oswaldo Bulção

Viana ilustre advogado;
-0-

ENlú\CE

CAMPOS LOBO - ELPt·
DIO DA SILVA

Na residencia dos pais
da noiva, à Avenida Trom

powsky, 37, realizou-se sá
bado último, pela manhã,
na maior intimidade, o en

lace matrimonial da graciô
sa senhorita Fernanda Cam
pos Lobo, filha do distinto
casal Alváro Campos Lobo
- Ruth Sena Pereira Cam
pos Lobo, com o sr. Nilson

Elpídio da Silva, do alto
comércio desta capitajI-
Testemunharam o ato,

por parte da noiva os srs.

Alváro Campos Lobo e sua

exma. senhora; Roberto de
Sena Pereira e sua exma.

senhora (representada pela
senhorita tore Strecker,);
Dr. Newton Valent� e sua

exma. senhora; Victor Ada
mi e a senhorita Vanira
Cabral Gomes. <II

Foram ,testemunhas por
parte ,do l1oivo, os srs. Dr.

�-

Rádio
A Rádil) Guarujá vai lan

cal' outro grande programa
de rádio-teatro. Trata-se da

novéla "Céu sem estrelas" -

30 capítulos do conhecido

produtor Raymundo Lopes.
As audições de "Céu sem

estrelas" serão irradiadas to

das as 2.as, 4.as e 6.as feiras,
das 20,30 as 21,00 horas.

Sábe-se que os papéis prin
cipais da novela sel:ão inter

pretados por Nivea Nunes,

Edgard Bonassis da Silva,
Palmeira da Fontoura, Aldo

Silva e' Maria Alice Barreto.

A sonoplastia estará con

fiada ao técnico José Naza

reno Coelho, e à contra-régra
será desempenhada por Ma-

noel Passos. .1)

"Céu sem estrelas" tel'á

inicio no proximo dia 14, se

gunda feira.
xx

Repercutiu, agradavelmen
te, entre os ouvintes, da

"Mais popular", a volta do

programa "PARADA DE E

MOÇõES" - de Raymundo
Lopes.
O patrocinio dessas audi

ções é, agora, da Casa Ori

ental;
xx'

Córre, pela cidadt, a noti

cia da volta !de Pituca ao mi

crofone da ZYJ.7 - O aplau
,dido humorista do nosso ci

nema e teatro, seria a atra

ção de um "script" de auto

ria de Acy Cabml Teive.
'

Será ver"dade?
. >

A CRISE NA SÍRIA
,

Continua sem solução a

crise do govêrno da Síria.
Os observadores politiccs
não esperam 'solução ime

diata, em vista da informa

ção do Partido do POvo Sí

do, de que não fará parte
de um govêrno de coalisão.
Êsse partido é o mais nu

meroso ní1' Câmara dos De

pu�ados.

Em CURI'TIBA

D,O,TE,'L,�.
CLlMAX DA H O S PJIWLI O A D E

\

LORD

DIÁRIAS: Casal Cr$ 200;00';_ Solteiro Cr$ 120,00
, ti _,.

I

TODOS APARTAMENTOS DE FRENTE COM BANHEIRO E_ TELEFONE
"

'� ,I T Z
S f Em SGcrPllulo: Lord HCitel • Telegr.: LordHotel • Telefone: 52·6111

R E S E RVA : 1 Em Cutlt:ha: Pr�ça TirudJntes • [nd� Telegr.:tordHotel • Tel. 5029

As 8hs.
thy DOWNS em:

MUR)WS DE OURO

No, Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

Preços: i,50 - 2,00 - 3,50
- Imp. até 14 anos.

No Programa:
Noticiárió Guaiba. Nac.

Imp. até 14 anos.

escreveu o seguinte: '15 2 35Preços: ,p - ,00 -

"
o

,

"Alem desses aspectos, As 5hs.
'

quer dizer, de um argumento
_

Sessão dás Moças
que a Genarização valorisou e Willian HOLDEJN em:

das lindas canções, aprovei- INGENUA ATE' CERTO
tadas com gosto e habilidade PONTO

As 8hs.

destaca-se a parte coiníca, "LIL!...Y MARLENE"
Preços: 1,50 r-r-: 2,00 - 3,50' (Flor ',.:1, o Pecado)

defendida com segurança por L'
P

,

Censu,ra rvre. ,COM:'Violeta Ferraz, Silva Filho,

��:.::v:�e:a�:ov:t:o::: li' S:j8!1j] Ih��:f:�!�De:;::1
Ely-

nema, criou um tipo comico
� �,

".. Paisagens do Brasil. Nac.

d
.

h ani do nos "O
As 8hs. Preços: 7,60 - 3,50.os mais um os "Alb t R h II Mil

.' er o uc e-I - Imp. até 18 anos.
cmema; humilde, bom, ge-

Rib
.

A D
.

.
- ton 1 eira - urora ua!'-

neroso, meio sonhador, meio
S· S t

I f,' lí te - ergro ou o em.:
ma uco, en Im uma rep ICU. a

,

- ,,,,,,,...
-, , .. , .. _"

maioria dos cómicos importa OS TR�S, GA�IMPEIROS.[���11;i:,:I,�.tados, E não se exagera afir-
No .p� O�l ama: . \

•

.. :
�:ftr(,i\�1_��' mando que PITUCA, precisa- Noticiarío Universal. Jor., :=1;:1

JANTAR: mente pela consciencia e 0- Preços: 7,60 - 3,5Q. "

rlginalídade com que vive o Imp, até 14 anos. As 7 - 9hs.

O simpático casal Collaço de Oliveira convidou o crô- Sessão das Moças
papel, coloca-se entre os me-

I".�mnista desta coluna parà um jantar. Estarei lá. _ -
••-

��o���l:!�r�:l�:�e��c��a·s�:� I r&.�_ :
_�ilho e Catalano, tres exce

lentes atores, sabem tirar o

maior proveito dos respetivos
papeis; a longa experiencía.
a consclencía de velhos pt'Dfis
sionais, esse contacto diario

com as coisas do cinema e do
João Demaría Cavalazzi e t e a t r o, possibilitam-lhes
sua exma. senhora; Danilo maior plasticitlade e rendi:
Lehmkuhl e sua exma. se- menta nas' mãos do diretor.
nhora : Luiz' Fernando Ma- PITUCA, porem, começou

- sr. Afonso Thompsen; chado e sua exma. senhora; sua carreira muito depois de
- sr, Manoel de Freitas Nilto 'D'

.

c d Sil11 ig io orno a I va 1walquer um dos tres; no en-
Cardoso e sua exma. s�nhora. nto, comporta-se a altura
- sr. Enéas Gonçalves Após o enlace, os noivos de uma Violeta Ferraz, de um
- sr. Victor Klappoth, viajaram; via

-

aérêa, 'para Silva Filho, de urro. Catalano,
i .

- sra. Ondina Vieira Car- Curitiba. 'razão por que se lhe pode ou- E indlcadà nos casos de fraque
- 'doso, esposa do Sub-teu. -0-

.

torgar o diploma de 'comíco" lia, palidez, magreza e fastio, porque
Acelino Assonipo Cardoso, NASCIMENTO e recomenda-lo aos leitores". em, sua fórmula entram substaneías
do 140 B. C. r N.R. - O ESTADO que tem tais como Vanadato de sódio, Llcl-
- sra, Marieta . Cardoso Rosângela Maria. é o no-' acompanhado a ear- tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

Buck, funcionária do D. E. me que na pia batismal re- reíra artística do nos de cola, etc., de ação pronta e encas
R. ceberá a encantadora garo- so PITUCA, desde o nos casos de fraqueza e neuraste-
- sta. Shirley Menegilda tinha que, sábado ultimo, seu inicio, transcreve "nfas, Vanadiol é indicado para no,

Rocha 'veio enriquecer o lar do nos- com todo o carinho mens, mulheres, crianças, sendo ror-
- sta. Eugenia Maria Ma- so estimado companheiro para os nossos leitor mula conhecida pelos grandes roê.

daloni de trabalho jornalista Pe- res, o artigo acima, É dícos e está ücencíado pela SaudE' Publica.
_..;: sta. Cléia-Therezinha dro Paulo Machado e exma. mais uma grande vi-

Barbosa esposa d. Maria das Neves tória, desse nossô
- sta. Maria Antonieta Mello Machado. conterraneo, des se

..
de Oliveira AO'benquisto casal -as fe- "pedacinho de gente'

- sta. Aurora Mesquita licitações de quantos aqui que se chama PI-

- sta. Ceci Lobato Ra- labutam. TUCA.

PRAIA CLUBE

Também, no sábado fui ae Praia Clube. Quando che

guei ví uma multidão muito animada, moças e rapazes can

tavam e' dançavam.' "Tá todo mundo de ressaca". Mas

acho eu que a ressaca é hoje ... Estava tudo de primeira
e a história amanheceu ...

Devo. participar aos leitores desta coluna que recebi
um convite do Hotel Poços de Caldas - Estado de Minas,
para dez dias naquela encantadora e magnífica cidade de

turismo. Depois do Carnaval irei até lá.

-0-

.'D""'�i�H O JE N O P A S S A D O
I
-""

CAMINHONETA FURCAO CHEVrrOLET ANO 1943

15 DE FEVEREIRO Quatro marchas para frente. .

por forças esmagadoras de Siegesmundt Von ótimo estado de conservação.
Schkoppe, mas consegue retirar-se até se pôr a Tratar na redação dêste jornal.
coberto de um bosque;' VSO'H 'N

em 1641, chegou á Baía uma caravela com a no-
----------------�-------

ticia da revolucão portuguesa de 10. de dezembr'o

,do ano 1mterioi·, a qual restaurata a indepen-
dencia do reino lusitano, absocvido por Felipe II

de Espanha. O novo rei D. João IV é aclamado

na capital do Brasil colonia;
_ em 1822, partem para Lisbôa sete navios mercan

tes, levan dõ a divis.ão de soldados lusitanos do

gen.eral Avilez, a qual introduzira um ano antes,
na' capital do paiz, o regime militarista espanhol
dos pronunciamentos. Os patriotas 'exultaram,

pois viam em tal destacamento um óbice á ipde
pendencia nacional;
em 1823 travou-se combate nas linhas avança
das da Baia, entre as tropas brasileiras sitian

tes dó general Labatut, e as tropas portuguesas
sitiadas do general Madeira. Em dois pontos a

1
luta decorreu renhida: na Conceição e na Cruz
do Cosme, onde foi tomado um canhão aos lusos.

André Nilo Tadasco

a
'

Estofadores

Sessão <J.as Moças
Jae KIRKWOOD Jr. - Ca

'thY DOWNS .em:

MURItOS DE OURO

'Lucille BAbL em:

AVENTURA DE SALLY

o Relo�gio
ROSARIO CONGRO

No programa:
As 8,15hs. Bandeirantes Na Tela. Nac.

Sessão dar Moças Preços: 1,00 - 2,00 - 3,50

Joe KIRKWOcpD - Ca- Imp. até 14 anos.

••�"'.�"_�••-:-.-..J(:-"t-.w-.�..-.w.y. .,.. 1 ..

. SÃO· ,JOSE'
OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCERTO� 1)"; MoTORES A OLEO CRÚ E

MÁQUINAS A VAPORES

Rua _ São' José (nas proximidades elo Balneánl») na

Ponta do Leal, no ESTREITO.

MAGROS E FRACOS

VANADIOL

Silêncios meus, recônditos arcanos,

vigílias que ein meu .rosto se estamparam,
a corôa de neve se tornaram

dêstes meus velhos, prolongados anos!

Em teu .seio sonoro martelaram
as lentas horas dos meus desenganos.
E dos instantes de ventura ufanas,
êsses;: minutos, céleres voaram!

' ..

Testeminha fiel dos rleus cansaços,
porque ,te atrasas a seguir-me os passos;
já no sopé da áspera descida?

Demoras tanto a hora derradeira

q ue há de soar etérna e alviçareira
do pêndulo à monótona batida!

de ftutomoveis
Grande firma' de São Paulo necessita oficiais e meio

oficiais parfl. estofar automóveis, Ofrciais Cr$ 16,00 por

hora, iniciais e mais prêmio por estofamento concluido.

Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e mais prêmio. Inutil
candidatar-se se não forem hábeis no serviço. Escrever

para AUTO CAPAS GENERAL S. A., Rua da Consolação,
323 - São Paulo.

'

o o Mentiroso

AVENTURAS DO

MALBA TAHAN

RIO, (Associadas) - Con

ta-se que o integro e severo

Al-Motassín, califa de Bagdá
recebeu' certa vez, em audi

encia, um governador dama
cena chamado, Ibraím, ho
mem ric,o,' prestigioso, mas,

já alquebado pela idade. No
tou o monarca que o ilustre
visitante procurava disfar

çar a sua senectuGle pintando
os cabelos.
O ancião, depois de profe

rir o salarn- (a saudação)"
disse ao poderoso soberano:

- Aqui estou, ó Emir dos

Crentes!, após longa jornada
pelos caminhos de Allah. Pre
tendo relatar algo de muito

grave � espero que acredlteís
em mim!

Respondeu o príncípe ára
be COm certa malícia:

- Jamais poderei aceitar
corno veridícas' as tuas

palavras, ó Ibraim! pois es

tou vendo o preto da menti
ra gritando em teus cabelos.
Ai daquele que procura ilu

dir fazendo-se ridículo dian
te de todos! (A.A.)

,

.. -I

"
.

Participação

_._-�

Pedro Paulo Machado e senhora participam aos seus

parentes e pessôas amigas o nascimento de sua filha Ro
sângela Maria, ocorrido sábado.

Florianópolis, -12 de Fevereiro de 1955.'

I
------------------------------------------�

VENDE-SE •

VENDE-SE
Um Kadilac - 50, de lu}\:o, azul, com Rádio, pneus,

capas, motor 100%, ou Ü'OCR-se por carro menor .casa,

terl'eno, etc.
- .

Vendem-s.e dois quartos de casal, novos e completos;
um iria estoÍ<ldo novo, um Rádio "Zenith Transoceanic"

pilha e corrente, seis tl'ansform�dores; um aparelho elé
trico para barba.; uma a utoclave para esterilização; um

fogareiro Pl'imus com 4 bocas, novo; um conj unto de va-

rand" com onze peças.
•

Tratar com Dr. Carlos, em Itaguagú (Casa da'Torre).

Des. Urb'ano Müller Salles

t Missa de 3- ano
Filhos, genro, nora e netos do inesquecível Desem

bargador Urbano Müller Salles, convidam os demais pa
rentes e pessôas amigas, para assistií'em à missa de 30

aJlivers(trio do seu falecimento que mandam celebrar dia

17, do 'corrente, às 7 horas, l1a Igrêja de'8to. Antônio.
Antecipadajnente, agradecem a todos qu� compare

cerem a êsse ato de piedade cristã.

ZE-MUT,RETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

COM A PALAVRA,O CRACK
. WALMOR - (31 )�.: �

].li _. Nome por extenso?;
•

. -/ii: '

•. ;� ...

R - Walmor de Sousa.

P - Data do nascimento?

R - 3 de Junho de �929.
P - Cidade onde nasceu?'

. R - Laguna.
P - Clube em que atuou pela' primeira vez?
R - Guanabara, 2a. Divisão (Rio de Janiero).
P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - Guanabara, ra 2a. Divisão (Rio de Janeíro i,

Hercíli; Luz' (amador), Atlético e Paula Ramos.

P - Títulos conquistados? "

R - Duas vezes vice-campeão: amador..em 52 e pro

fi,ssional em 54.

P - Maior momento de sua carreira?
R - Derrotar duas vezes consecutivas o Figueirense

no último campeonato.
P - Pior momento de SNa carreira?
R - A derrota frente ao Avaí no 1.0 turno de 1954.
P _:_ Seu maior desejo no futebol?
'R - Defender as côres da Seleção Catarinense.

P - Diversão predileta?
R - Cinema.

,

P - Outros esportes que pratica além do futebol?
Ii - Natação,

,

P - Melhor jogador da Capital?
R - Valéria, centro-médio paulaíno.
P - Melhor jogador. do Estado?
R -, Teixeirirlha, do C. A. Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do país?
R - Cito d0fs: Zizinho e Castilho.
P - Melhor jogador catarinense do pal5sado?
R - Galeguinho, que' atuou no AvaL
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Félix Magno.
P - Dos atuais técnicos qual o me:ilOr?
R - Prefiro não responder.
,P - Arbitro m:;tis completo da Capital?
R - Todos estão num mesmo nível técnico.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Paula Ramos Esporte CluJje.
P - E dos clubes do Rio?
R - Fluminense, Futebol Clube.

'

,p - E de São Paulo?

•
1

R - Não tenho simpatia alguma por clubes paulistas.
P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital,

como o 'faha?
'

R - Alcides ou. LeIo, v,:aldir e Danda; Gerson, Vaiério
� Jacy; Wilson, Giovani, Édi0, Oscar e Jacó.

5a. FEIRA, PROYAVElME.NTE, O CA
XIAS ENFRENTARÁ, NESTA CAPITAL,

UM COMBINADO lOCAL·
Segundo consta, na pró- tornou finalista do atual

xima quinta-feira, á noite Campeonato Estadual de
teremos, no estád,io dã Futebõl, devendo enfren:tar
Praia de Fóra, uni amistoso o 'vencedor do choque Fer-
cem,-por�cento sensacional. roviário x Cruzeiro.
Jogará il:esta Capital, en- Se se concretizar a no-

frentando um- combinado tícia, certos estamos de que
local, o categorizado. esqua- iremos presenciar no "cam
drão do Caxias, campeão da po da liga" ao maior cho
Liga Joinvilense de Despor- que da temporada.
tos e vencedor do Carlos Aguardem6s 'os aconteci-
Renaux, façanha esta que o lmentos. .

'<:,<

RODRIGUES COSleADO/·PElO
,

.GAMPEAO DA' CIDADE
. Ao que'conseguimo� apu0 portivo", o jovem "meia"
l'ar, o eficiente atacante Ro- colored

.,

declarou não ter

1rigues r.ecebeu .uma bÔfI dado ainda urri� xesposta ,!los
��........ proposta. pã,rl;t ingr.es�ar no' m�ntor�s, lvi�negro�, ,o gue

.

tigueiren�e. Falando à re� D.oderá verifical' por êstes

podager,;; dé Es�ado E.s-: .diAs. . .

.

l·
. L

'�i

Florianópolis, Terça-feira, 15 de Fevereiro de 1955
.
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"Q Es;tado',' E�portivo
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'JOGOS PANA'MERICANOS DO MÉXICO,E' .

a di a" ". "E'. '1'et' r-Ica .' �>��': "Rutvfos NOVOS PARA o
RIO, 14 (v.Á.) ., Dep?is te tranquilizadoraa.l'Assim é SP - �

,

_.'

..

,ES'"0'·U·A'DRÃO DO F.lUMINENSEda '<reunião de ante-ontem que, segundo o' ministro, o.' I t . : . �.;
r

do Comité -Olimpico Brasí- próprio presidente da Re- Na abertura da tempera- "

- O seleto público aprecia-
leiro pôde a nossa reporta- pública se interessa pela da de esgrima, teremos" se� I dor do elegante I

.

desporto' RIO 14 (V.A.) ---:--"As pro- nense abandonar imediata
gem observar os sinais de presença, do Brasil nos Jo- guudo informações de f6-ÍÍ- aãs armas, terá, dentro em fundas reformas-pelas quais mente. a

. .marcàção por zo

intranquilidade que

apre-I
gos Pans.ámer-icãnos e tan- tes fidedigna-s; torneios b'i'éve,. Q prazer de assistir passará o departamento de' na: ,Quanto ao programa de

.sentavam os membros do to assim que ontem mesmo com espada elétrica-, colo-
,I
aqui em Florianópolis, a f u t e b o I do F'luminense, acão sofrerá' transforma

referido Comité, em fa_ce da lonciara ao. ministro da Fa- cando-se assim Santa; c:ata:7, �rfatigUI;a�ãci do aparelha-] anunciadas pelo .presidente ç6es' radicais pois o grêmio
ameaça de uma redução na zenda or?enan-do o p�ga- rina em condições. id�nticas" mento elétrico, da esgrima, Antonio Leite, começarão das Laranjeiras possui o

verba concedida pelo gOVêr-!mento 'da' verba conc:dlda, aos mais avarrçadoa
'

Esta- 'ínauguração essa da qual tão' logo sejam encerrados plantel mais numeroso e

no para a ida d� Brasil aos Sim quaisquer reduçoes.
_

dos da União.
-,

participarão, segundo cons-: os. cômpromissos dos trí- mais caro da. cidade, tendo
Jogos Pan-Americanos. Desta forma, resta tao Esse grande passo. na ta, equipes dê' espada' da colores neste terceiro turno. sido julgado pela sua alta
Na manhã' de ontem, en- somente que o ministro Eu- 'evolucão da esgrima. catà-' Polícia. Mil! ar ,do Paraná; A começar pela mudanças direção inteiramente desf'a

tretanto, depois de terem gênio Gudin' promova o pa- rinense deve-se como' sem- de Joirivile e dos clubes des- do técnico e do sistema ta- varáveis os resultados da
. "\ \

se avistado com o ministro gamento, atendendo- à soli-
pre, em primeiro' lugar à ta Capital que serão convi- tico de jogo. Russo

S'ubsti-I
temporada oficial. Assim,

da Educação, sr, Cândido citação presidencial, para Polícia Militar do Estado, dados pela Polícia Militar tuirá Gradim na orientação haverá t{m expurgo no tri-;..
da Mota Filho" já não havia que as- delegações brasíleí- que adquiriu para a sua entidade promotora dessa principal, devendo o F'lumí- colar.
mais motivos para tanta in- ras, a par.tir'de 28 do cor- sala d'armas um aparelho ina uguração,
quietação, pois as' palavras rente, 'possam. deixar" o' 'elétrico, de fabricação ita- I. "

de E. Exa. foram, realmen- país ljllm?,à ,capit�l azteca. liana. pal:a sinalização... BOLÃO
" ,"'7" Vem, em seguida, a valiosa 1

----------------�.....;...:'--------:--- contr-ibuição que o dinâmi-
co Presidente 'da Confedera

ção Brasileira de Esgrima,
senhor Joaquim- do Couto Si
mões,

.

deu a Federação d'é
Esgrima de Santa Catari
na dotando-a de uma pista
metálicá e suportes para
enroladeiras, além Ide era:"
nômetros para marcação de
tempo,

Retribuindo a visita feita
pelo

....
bolonistas do Clube

Paissandu, de Brusque, a

equipe de bolão da Associa

ção Atlética Barriga Verde,
seguiu para aquela cidade.
onde disputará varias par:
tidas e será alvo das home

nagens que o intercâmbio
recem-iniciado' solidificará.

·FAIXA BRANCA

FESTIVAL MONSTRO
Os Unidos do 14 estão or- Estiva F.' C.

ganízando um festival mons- 3 de Maio F. C.

tro, para o qual estarão reu- Balneário F. C.

nidas as maiores expressões Flamengo F. C.

00. futebol varzeano, estando Santa CeciIiá do 14 B. C,
a direção do restíval sol:> a! Juca do Loid F. C.
responsabilidade do grande D. O. P. F. C.

desportista Capitão Art Olí- Santa Cecilia F. C.
veira. São Paulo F. C. •

Estarão em disputa artís- Florianópolis F. C.

tícas-tacac e valiosas metia- S. C. Oombatentes do Fogo
lhas, oferecidas por emínen- Tiradentes F. C.

tes personalidades de nosso Caxias F. C.
mundo desportivo. Austria F. C.

Abaixo damos a relação Esperança F. C.
das -agremíações convidadas Cruzeiro F. C.
a prestigiar com sua partící- Escola F. C.

pação a grande festa: Botaf'ogo F. C.
Saldanha da Gama F. C. Atlântic F. C.
Osvaldo Cruz F. C. Barreü:ense F. C .

Correios e Telegráfos F. C.
C. A. R. Olímpico
Riachuelo F. C.
A. D. Ponta do Leal
Morro do Geraldo F. C.
Taubaté F. C.l

Estrela Azul F. C.

Cruz e Sousa F. C.
Mirim F. C.

Crispim Mira F. C.

Curitibanos F. C.
América F. C.
Alvim Barbosa F. 'C.

Serge F. C.
"

Santos Dumont F. C.

Tamandaré F. C.
Avante F:. C.
Hercílio Luz F. C.

Campinas F. C.

Campos Novos F. C.

Universal F. C.

Mangueira F. C.

Palmeiras F. C.

I Vasco Catarinense '1<'. C.

Botafogo F.-C.
.

A. Esportiva Hoepcke
Western F. C.

Ipiranga F. C.

Unidos da Figueira F. C.
Faixa Azul F. C.
Saudades F. C.

Unidos F� C.

Atlintida ,F. C.

Ferroviário F. C.

NOVAMENTE SUSPENSAS AS
RElACÕES ARGENTINAS COM O

,

EXTERIOR
BUENOS, AIRES, 13

(U'I competir
no estrangeiro,

P.) - A Confederàção Ar- "desde que os mesmos não

gentina ,de Derportos sus-. d'emonstrem condições efi

pendeu "a intervenção de: cazes para competir,. fazen
atletas e equipes em geral do a Nação perder precio
em todo confronto no exte- sas divisas".
rior, exceto os casos já au-

torizados'''. Essa proibição
atinge também, embora na

ordem local, todos os com

petídores designados para
intervir, representando a

Argentina, nos segundos
jogos desportivos Pan-Ame
ricanos no México.
A Confederação declara

que essa resolução decorre
das conclusões' a que che
garam suas c.omissões técni
cas. Recor?a�4� q,he, há al

guns mcsd \ ,-o presidente
Perón declarou que era COll-,
veniente frea'}' a massa de

. desportistas desejosos de

Autorizada a vinda
do Penarol

RIO, 14 (V.A.) - Em co

municado, ontem recebido
pela C. B. D., a Asociació:Q
Ur,\lguaya de Futebol dá
ciê'�cia a C. B. 'D. de haver
autoriza,do a participação
do Penarol na Taça "Riva
(1.:,,;a Correia Meyer", a ser·

cl'isputada em fins d� junho
c j)l'!néipiüs dé julho vin
douro.

o AMÉRICA
'DERROTOU O
BOTAFOGO.

,AGORA, QUE SURGIU A TUA SOC!EDADE\ TERÁS
i�r.:"""';"_" ,�l

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

I
O Botafogo é o primei-

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TE:\�PO. Et� - 1'0 a despedir-se do Oampeo-

Inato
Carioca de Futebol de

V(A- NOS HOJE MESMO, lEU NOf'IlC E ENDES\E -

1954. Domingo, no Maraca-

co A CAIXA POSTAL 489-' FLOr:::t,:"':;POUG-S.C. ,nã o alvi-negro emfrentou

1raU!!l ....""""'....,,-,_==""""=�·li1"""W,,',�".:...�"""""'--., o América sendo derrotado
i Ipor quatro tentos a dois.

��NTRO EXCURSIÓNaSTA ':ARNO_loDO RAl_!l.INO··
-EXPEQML!OOÁB!Q-

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINENSE t r

�_'ª"''''=====__''=====<_-.. _�

=->-.=; 100

J-

"

Desde sábado último que
a equipe do clube de Rega
tas F'lameugo ostenta com

orgulho o
'

cetro de bi-cam
peão carioca de futebol de
1954.

O rubro-negro teve na

última sabatina uma. atua
ção que pode ser considera
da magnifica, p_pis perden
do para O Vasco por 1 x 0,
gol de Ademir, conseguiu
empatar ainda no 10. 'tem
po por intermédio de Indio
e na. fase final desempatar

�or intermédio de Paulinho.
O quadro campeão for

mou com Garcia, Tomires e

Pavâo ; Servil io, Dequinha
e Jordan; Paulinho, Rubens
Benitez le E�aristo.

•

. O Vasco apresentou o es

quadrão abaixo:
Vital' Gonzalez, Paulinho

e Elias ;' Eli, Laerte e Dá

rio; Sabará, Ademir, Vavá,
Pinga e Sílvio Parodio
Renda: Aproximadamen

te, 1 milhão e oitocentos mil
cruzeiros.

iAMANHA: VASCO
, X BANGU'

Os encontros finais em

.
disputa do Campeonato, Ca-,

! rioca de Futebol são os se-'
i guintes: '.
'I' Amanhã -'- Bangú x Vas-
co

i Dia 26 - América x Flu-
I •

mm ense

Dia 27 - Flamengo x

Bangú

,I
r .

t ... "

\ ... "'"
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'"
o ESTA no Florianópolis, ,rI'erça-feira, 15 de Fevereiro de 1955

" f

I
pia dos mecenas que fazem do a esmagarão de telegra

,

a criada' pagar 'a xícara mas e' dolares para garan-
Buenos Aires (APL�) - que quebra , Expressando- dr os manuscrttos futuros

A qual dos lietores ocor-, lhe minha gratidão pelas � as obras não pensadas. F'i
reria escrever ao senhor belas horas que me fez pas- nalmerite; quando o livro
Félix Potin, salsicheiro e

sar e por me ter ensinado sai do prelo, mulher e ma

merceeiro de Pârts, a se-I a me guiar na vida, rogo- rido vão levar pacotes aos

guinte carta: "Ilustre Sr. lhe que me envie seus tres livreiros do centro, os

Félix Potin, há muitos anos
últimos livros -:- "As Bur- quais se dignarão a tomar

sou fervoroso admirador las do Amor e da Eletricida- .im ou dois exemplares em

seu' desde criança via o
de", "Assim Falou a Pro" consignação. .Entretanto, a

nome de Félix Potin bri- metida do Orangotango" e' autora, 'um pouco descon
lhando em grandes carec- "Garçonniere "Motorizada", certada, mas não deprimida,
teres sôbre caminhões e na

-lue ontem vi brilhar' c.ow, enviará uma dúz�a de, pre
etiqueta 'prateada de seus

suas cÔI;es luminosas' nas sente ,a' doze amigos e pa
incomparáveis presuntos! vitrinas das livrar-ias.' Ro- rentes, porém não 'mais.
E, quando' cheguei ao estado go-Ihe enviar-me os tres "Q�lem quisei: que o com"

de dirigir por mim mesmo
com dedicatória. Recomen-' ore" � ,dirá.: \

v,

"

minha's 'ip'referências ,ali- do-lhe que não se, esqueça A, segunda dúzia de obsé-
mentícias I e de aconseihar da dedicatória". r ,

'

'. ' quio' será mais lenta, porque
aos amigos, o 'n'óm�'),e Fé- "

as vítimas vão se rareando.
lix Potin nascia espontâneo

'

xxx.:'
.

l\ias a terceira e a qu'�rta
d� meusvlâbies. Oh, se sou- Das c�rtas deste 'gen��o: a-istl'i'buiç-ao' serão vertigj-
besse quantos pescoções le� �lm escl'l�or que se ,respêl-t�, nosas,' porqire () marido, pa
vei etn criança por ter rou- t�z um bola; �omo � que fa-

,tá l'eduzir· � mol,ést\a' >dós
boda do armário," geléia de na. o Sr. F.ehx Potm. se al- _,c'i-hco mil • eX�inplares ,co

morango que levavam seu Juem lhe tIVesse p.edIdo co-
'me�ará' a dá-Íós.' aos' cote.-,

nome, ou, por haver metido v�rdemente um qmlo de cii-
gas do escritodo; Fi�am' e

'.<

até o fundo a ,mãõ ,impru-, fe. ficarão' para �' tôda' vida
.

'

dente no oartucho de Hfon- Um livro é. uma, espécie 4-.900: 'éom� crítica, teve :'dez
dants" dos que Félix Potin de comércio como qúalquer lil).has numa--:'tev.ista femi
tem o seg.rêdo! Não fale- outro, e se um escritor nina de trabalhos domés-
mos, pois, de seu aromático quer um exerriplà1? de um tio'os e bordados: "

café, composto de grãos se- de seus livros vai c.omp,rá- A estas seáhoras se lhes
lecionados de Noca, ,Porto lo no livreiro;' tem pàpel pode pedir um ';-xemplal' de,
Rico, Santos, e torrado, coiu cint,a e traba:tho de impren: presente, 'mesmo sem a de
a sensibilidade de um gran- 3a, encadernação, despesas dicatória.
de artista, que desperta a gerais, potc'entagens do É hora de se man'ifestar
fantasia,' exalta O sistema �ditor, do 'autor, ,do livrei-

ao escritor o respeito' que
nel'VOSO, to'nl'fl'ca o__,coração ['O, da fenovia, do correio; .

- .;;e demonstra a9 merceeIro.

e eVOCft com seu delicado do caminhão que lev.o,u --õS
Se.. seu livro provoca tal1ta

pel'f11me a's canções
-

dos livros à estrada ,de ferro.'
n"lma. curiosidade, entre •

bronzeados cultivaldores O criado, quando apresenta livraria e o compte.
»rasileiros, o sol do tl'ópi- -a conta ao novelista, não O oferecimento de um li-
<Co as lendas' rrtísticas da se contenta em que ele

vro da parte de um escritor
Al:ábia e as fosfoi'escên- ponha nela uma assinatu- deve se,1' um gesto espontâ
cias do, !\'lar 'Ve-rmelho. ra; o dono da casa, o den-

neo, não solicitado sob a

Porque sou eu fervoroso tis ta, o sapateiro não são fórmula de adulação. A úni-
"'. admirador, s Iplico-lhe que pagos com autógrafos/ e o

ca fórmula decenté é esta:
envie para minha casa um M:inistério �da Fazenda não "Quisera ler seu último li
qlúlo de café. Mas - faço idmitiu - ainda que 08 lite-

vro, mas não tenho dinheiro
questão - com dedicatória! ['atos respondam com uma

para comprá-lo.", E o escri
Nao se esqueça da dedica-, fotografia aos formulários tor, quando é um artista
ooria!" do imposto ,de renda. Pedir isto é, um s'er superior ao

Nenhum de vocês escre- ,1m livro a um autor é uma
Pequeno mundo que vive

vel'i�' esta carta, mas quan- mescla de estupidez e de de vís especulações e in
tos c1" vocês escrevem a um vilania, pretender lisonjeá- trigas, enviará o livro, com'
e�(,l':':.r: (o cOI1f o pedido de dedica-

a mais comovida de suas 'ql__ p�!!-_�_=- .1},_ Al1/An'l/.rt" ..JJ_ /1JlllfJfJA"11 L:c trc mestre, sou um t?ria é cons�iderá-lo u�,cre- dedicatórias, porque cuida:' ,wnu.�lX.t: " "ltlt, .J a6 UI.I,CI'/Cn

fervoroso admirador seu tmo, e supor que cau'a na rá bem de verificar se" seu
desde os tempos em que a- ingênua armadilha equiva-: admirador ou sua admira
penas 'sabia distinguir o le a' e p�n8ar que o a�tor 'dara têm dinheiro para pa
cão dó gate. na cartilha, nunca fOI alvo de tentatIVas \ gar para si mesmo o aperi
'mas já via circular por mi- éles fr�uqe c�mo esta. Oh, IÚvo ou para comprar ,para
nha casa seus ::vros, com ;;anta mgenUldade! Um au- si o rouge. (APLA)
suas pitorescas capa "I que tor de nomeda recebe to- '

".. �

meu pai e minha mãe dis- .:los os mese's uma meia d,u- IMPUREZAS 00 SANGUE?
putavam e que os amigos zia ,de cartas de "admira- '\, �i

pediam emprestavam e não dores" e de "admiradoras" f�IXIR Df H06U�IRAdevolviam. :rue recorrem ao velho expe- L ti

Quando pude escolher diente da "dedicatória para

minhas leituras, desde a pri- coubar-lhe um livro. Quem
me ira página �e, um livro lCreditasse'� 'teI; invelltado
seu senti que era Hmeu au-. 1 arapuca para pegar paro,

tor", aquéle que pintava dais daria a prova de,.não
a mulher pas8ional, ,compli,- cel' aprendido nada na lei- CAUSA

ca,da, imprevista, excepcio- cura, dos livros proceden

nal. A mulhe'r que todo ado- tes daquele autoi'.

lescente queria encontrar xxx

em seu caminho, para cor- Sabem a quem se pode
rer com ela até os abismos pedir' um livro? Aos escri

do desespero Oli ehegar, aos tores sensabórões e ás poe-

vértices. da ,aventuI'a ·senti- Usas inconclusas. ·A estas

mental. Não lhe direi quan- 30bretudo. Há uma quan

tos tapAs l�vei Ide meu pai Cidade tal que dá vertigem.

'por haver assinalado nas Esse gás que a maior parte
margens aHruil1s de seus pa- das mulheres emite da

l:adoxos contra ,as mentiras iboc� em form� de conver,)

sociais, sôbre o amor e saçoes, as poetISas o trans

suas coilVenções, - sôbre a formam em literatura, e

'l1ipoéi'isia da família, sô- quando reuniram uma cen

bre 'os e1'1'OS ,do médoto de tena de poemetos sacrifi

educação; sôb-ré,' a pobre' cam seis meses' do ordenado

inutilidade da maiár parte do márido para fazer impri
do que se ensina, sôbre o mil' o livro, mais que coiJ.
contraste ,entre o que se vencidas de que os cinco'

,pensa e o iju� se diz', entre iuil e?,e�plares te1'ão p,.ml;\
{) que se di'z' c' o 'que se es- venda extraordinária, que a

,el'e've sôbré' a"-exaltação re- crítica 'proclamatá o "fris

tóric� da 'güerra por parte son n uveau", e que entra

de poet'as i'aquíticos que fi- l'ão em' casa a gloria, os

,cam em casa, sôbre o pre- D.uques. de ..WindsOl" 08'Mar

tendido desintei'esse dos queses de las Cue'llas, a ri

acumuladores e.: mi1hões e qlfeza, <> automove'l,' e que
sôbre a ostensiva' filantl'o- os' maiores ecritcn'es dO'mlúl-

RUA SERRADOR E UMA Francisco Serradpr não a

DIVIDA AINDA NÃ0 SAL- qu�le bêco, metiClo à rua,
DADA mas à Praça Mahatma

Outro dia passamos pela Gandhi, que merece pela
Rua Serrador e quando sua grande filosofia políti
olhamos a placa colada à co - religiosa homenagem
parece, sentimos satisfação ,da capital do' Brasil, mas

íntima: Muito nos batemos que poderia ter sido em

pelo nome de Francisco Ser- 'qualquer outro logradouro.
rador numa via pública da I A dívida ainda não está
Cinelândia, como homena-: totalmente paga, ainda exis-

"

gem do Rio àquele qqe fun- te um grande saldo a favor
dou o bairro que transmu- I de Serrador e a ,cidade pre
tou a fisionomia da cidade., cisa saldar esta diferença.
Já a metrópole pagou Um dia - tenhamos paci

DE CANSAÇO- em parte a grande dívida ência e fé - teremos legis
FÁCIL que tinha com o seu bene- ladores e prefeitos que pe-

Quem trabálha em posi- mérito, aquêle que re:;tlizou sem mais o valor dos ho
ção forçada cansa-se fAcil- mais pela nossa capital, m�ns e sejam mais hones
mente, porque os órgãos fi- que dezenas de prefeitos tos nas realizações. Se
cam comprimidos e os mús- que ela teve. Homem de vi- Francisco' Serrador fôsse
culos sujeitos fi esforços ex- são, vislumbrou o futuro um político que pudesse in
cessivos. O' trabalho, torna- daquela parte do Rio e C(:)ll- fluir na: carreira pública de
,se" assim, penoso e impro- seguiu sozinho construir a alg_uém, a dívida já teria si
dlltivO. Cinelândia ou seja o Quar- do quitada com juros até ...

Procure: trabalhar em teirão Serrador. Essa his-' Há um outro ponto que
posição c�moda ,para tória precisa ser repetida voltamos a bater: - Por
evitar �al-estar, fadiga' para as 'gerações novas 'que que não se 'usa colocar na_s
e desperdicio de ener-Ia desconhecem. Mas a nos- placas das ruas do Rio -

gia. :_ SNES. sa idéia era dar-se o nome começando pelas novas -

poi' debaixo no, nome, o seu

significado, para que o pú-
b�ico saiba quem foi a per- .p A R T I C I P A C

-

Osonalidade que batiza o 10-

'

, A
gradouro? Rua Francisco José Paulino ",de Souza Ànibal Climaco
Serrador, - o, fundador dã '

Cinelândia - deveria dizer' 'D'"
e. e

.

.
avina Pereira de Souza D�lcides da Silva 'Climaco

aplacá., Somos teimosos", � t�m o prazer de partici- tem o prazer de parqcinão é? Mas, "água, mole em, Par aos' parentes 'e amigos, par aos parentes ,e amig.às,
ped�[\, durá ...

"
"

o'co,ntrato de. casamento 'de lo contrato, de casam'ent,o'del;!ua filha Joaquina, com o seu filho Osvaldo; com �
---_._---

CASA ,MISC:m.ANfA dlatt�, sr. Osvaldo Climaco
, Isenhol'�ta Joaquina Só(Jza.

b"Wor. d�' Rád,loà B.C.A: J..ajes, 5/2/55 Fpohs, 5/2/55
,

JoaquinEj. e Osvaldo l

,

�PULMOSERUM-
Tônico Respiratório

OPOBYL
PRISÃO DE VENTRE

OS LABORATÓRIOS A. IAlUY comunicam que, por motivo de férias coletivas,
05 seus diversos serviços não fundonarão no período de 1·3-55 a 30-3-55.
Todavia, um plbntão ficará à disposição des-, Srs. Médicos, para a entrega
de amostrc:ls das especialidades dos Laboratórios.

'

RAMAR S. A •• Rua Mal. Deodoro, 528 - CURITIBA

flORIANÓPOLIS
I ,

Um quila· de caié com dedicatór!
DE' PITIGRILLI

AUX. TRAT. SIFILlS

o Sangue é

Preceílo do Dia

CURSO D'E EXPANSÃO CULTURAL·
A Enciclopédia emlarequé .do Sul

I
-Blumenau

'

,\ ',,:, : \""'., �'.:�'" .

Foram duas animadas reu- Blumenau é; de qu,�, êste �u" .} ; 'D ' :'� -
�

níões as que se organizaram nicípio ocupe, sozír�n�;, _ ,,�m ,< "'Fara'em Jaraguá do Sul e Blume- dos volumes da EnclClopedla, "

>'.
,

nau para que o Almirante o que é púfeitamente possí- �,�
.�

'> "'""
Carlos Carneiro expusesse as vel, dependendo da operosí- vocerínandades de sw�..4isita e or- dkde de sua elit'e intelectual.

.

,

"
, "

ganízasse as comissões res- Aliás, os elemento� que já se

pectívas. acham em -poder. do Almí-

Em Jaraguá dosul não es- rante Carneiro obre o muni
tava na cidade oPreretto Ar- eípío dariam, até para. mais

tur Muller, que se desculpou, de um volume. Muito seleta
mas comparecetam ao salão e disbínta a .reuníâo, eontan-.
da Prefeitura muitas perso- do com a presença, entre ou- "r',

'nalídades dó muníeípío, um tros do operoso HercHio Dee
dos mais progressístas atual- ke agora deputado fedéral, o

mente, como quase centro de J'U1Z de Direito Dr. Hercílio

gravidade de ríquíssíma zona João da Silva Medeiros, 'o

onde se -destacam Blumenau, Juiz de Direito da z.a Vara

Jainvile, Timbó, São Bento Dr, Ary Pereira Oli�eira, o

do 'Sul e mais destacados nú- Presidente da Câmara Muni

cleos em franco desenvolvi- cipal Dr. Ingo Heríng, o' ve

mente, reador Dr. Pedro' Zimmer-

Da Comissão organizadora mann o diretor'do Jornal "Ç>
para dirigir os trabalhos pre- Lume:' Honorato Tomelin, o'

Iimãnares da Enciclopéia fa- DelegadO dê Palícia JO&,o 0:0-
zem parte, entre outrosvpre- mes o diretor do jornal "A .

sentes à reunião, Ney Fran- Nacâo" Mauricio Xavier, o'T:
co, Presidente €la Câmara redator' desse último' jornal IMunicipal" o professor Lucl- Raul Fagundes, O' professor, ,

ano Demarchi, Diretor do RodoHo Geelach, as irmãs'. "

Grupo Escolar Abdon Batís- ,Glória e Benedictine protes-:
ta, a Irmã Díretorà do Gru- soras do GinásiO "Sagrada
po Escolar Divina Proviclen- FarrtíÍ.iíl", o promotor públí
ela, o Juiz de Direito Dr, ErP co ri.!'. Vinicius de Oliveira, o

co Blosfeid, o juiz de Paz Dr. Nestor, Heusi membro e"

Waidem'ar Rau, o' jorna'�i�t�, fe'tivo da Enciclopéia, .os
diretor do Correio :d� Povo' ,Pl·fs'.: catedrátic�s Joaq�m�,
paulino Pedri, o médico Dr, de Sáles e lJoaquim Flonam

.Erích Kauffmann, o advoga- da Escola Normal,Pedro II,' a. � "",

do Dr.' Artur Urano de' Car- diretora
.

do Grupo Escolar '� .

valho, 9 funcionário Dr. Jef - "Emílio Baungart professora,
.

1e1'son D'Avis de Paula, o a- Ruth Pereira Nune8, o advo-

gente Inocêncio, Silva, o con- gado Dr, Herber� Georg, o

t,ador ,Eugenio Victor Schmoe tabelião Benjamin Mal'gari,-
ckel,� Oswaldo Heusi gerente, da, o advogadO Dr. Arno,. 0-

do Banco -rfInco", o Pelegado debrech, o coletor Waldemar

jb�il Isido�o Copi, ficarÍ.do de Medeiros, SP, Frederico Ki-,' ,r .

sêr acrescida· de outros au- lian, pre8iqente da Comis8ão'
sentes qp.e sedam, em reu- da Enciclopédia, professora
'nião a se -realizar na segun- Branca São Thiago M�o, e

da 'feira seguinte,' às 20 ho- muitas outras pessoas do pro

ras, definitivamente escolhi- fessorado, do clero, da socie-,

das. dade,
Em Bhimenau a cOIÍ1issão

organizàda estava desele, bas- Estabeleceu-se, apó8 a pa
tante t'empo em atividade e lestra, interessante debate

já foi trazidà ao conhacimen- em que se ventilou a exce

to do público em nota ante� lencia da con,tribuição de

eior aos jornais. " Blumenau, pela sua hi8tória,
Apetias havia sido combi- tradições, indústria, real pro

'nada por troca de ofícios, de gresso, sob tantos a8pe9t08,
sorte que a reunião progra- inclusive social.
mada na sede da 'prefeitura, Aliás em artigo publicado
com o Almirante Carneiro, ti- no jornal "Lume" o juiz Dr.

nha a finalidade de esclare- Marcilio Medeiros comentou
ser melhor os objetivos e fo- a idéia e referiu-se à provei
calizar pontos importantes tosa reunião havida, enalte
do empreendimento. Aliás o cendo o valor da importante
sentimento dominante em obra que se elabora,

'o.!J, h' •

'.·��,qP,�,"v,lve otule não
,

',; . :'" eletricidàde •••
'_.te

-" ! -»

c,'_
,

há

I

eis aqui um grande'
I

companheiro !"

'y" •

NOvo RÁDIO DE ACUMULADOR"DE, 6 VOLT5

Notícias. .. Músicá'", Alegria! Você terá
tudo o que o rádio 'prÇlPorciona, na voz

clara e firme dêste novo e magtLífico apa
relho da RCA Victor, Belo ... em sua caixa
de imbuia bem trabalhadà, e-xtraordinâ-
rio, .. em sua p�rte técnica, consome um

mí.nimo de energia ... Isto significa muito

mais horas de ,satisfação para você. Vale
a pena ter a seu lado o novo rádio BA-43
da RCA Victor. Adquira-o no ,Revendedor
RCA Victor mais próximo.

CARACTE�íSTICAS DO BA-43

Baixís;simo conS1Jmo da bateria -: 1,5 amperes
3 faixas de sintonização",
Alto-falante de 6 polegadas, de ímã perma-
nente.

'

Funciona tambám com pilha de 90 e 1,5
volts, em caso de '1ecessidade.

'RCAVICTOR
�,�tJ

P A R T rCI,p·"A C A O
FRANCIS'CO DE" ASSIS HE:N'RiQUE 'ABREU FIALHO

LEMOS :e:

:e: SENHORA SENHORA

participam o contrato' de participam o contrato de
ca8amento' de 8eu filho JOSÉ casamento de sua filha VERA,
com a Srta. 'Vera Garofallis com' o Sr. José Lemos Sc;>b�'i-,
Fialbo, ,

nho.

D�finópolis, Minas Gerais FlorianÓpolis.
• ' 7 de Fever eiro de 19fi5

« "OI '.8.0"0

L"'R MUNOIAL EM IIÁplO E' DISCOS .... PRIMEIRA EM TELEVISÃO I

•

,P A R T I' C I P A C Ã O
J

Alfeu Mimoso Ruiz'Rosatto Evangelista e

se-Inhora
participam o contrato âe participa' o contrato de

casamento de seu filho casamento de sua irmã,
ALEXANDRE com a srta. I BEATRIZ cem Sr.. Alexan
Beatriz Mimoso Ruiz.

!
dre Francisco Evangelista.

a' Vida

Alexandre e Beatriz
Noivos

I

ELIXIR .11
. INOFENSIVO Ai) ORGANISMO.

. AGRADAVEL COMO UM LICOR
REUMATISMO! SIFILISI

, irQmil 'o )Joiiular depurativo composto de

tIerinofenil e plantas medicinai!! dt alto
'alor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
�. como 'medicação auxiliar no tral!imeu
'(I d aSifilis e Reumatimlo da me.ma '

origem.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Não haverá prova oral. Será obrigatório o uso de

lápis-tinta ou caneta-Tinteiro.
As provas de Português, Matemática Comercial e

Datilografia- têm o caráter eliminatório e nelas será con

siderado aprovado o candidato que lograr a nota mínima
de SESSENTA PONTOS em cada uma.

A prova de Datilografia será feita em máquinas for
necidas pelo Banco, facultando-se 'ao candidato a escolha
dentre, as seguintes marcas:

REMINGTON - ROYAL - OLIVETTI - SMITH
ALTEROSA CORONA - UNDERylOOD - CONTINENTAL

.

Mais uma edição E vedada a inscrição:
É sempre um prazer pa- a) - por mandato ou por intermédiário, mesmo pa-

ra nós, acostumados a ler rente;
quinzenalmente as edições b) - de candidato' do sex_o feminino. '

,

A·gr'adecímonto de ALTEROSA, constatar- A inscrição, solicitada dás 13 horas as 16 horas, de
mos o lariçam�to de um segunda a sexta-feira, e das 9',30 horas às 11 hobas, ao

. Filhos ( genro, noras, netos, irmã, .cunhados e sobri- novo número dessa magnífi- sábado, será deferida àquele que, presente ao ato, sa-

nhas, ainda abalados com o desencarne de sua extremosa ca revista que é o melhor tisfaça as seguintes exigências: ,

e querida MÃE, avó, sogra, irmã, cunhada e tia MARIA presente dado por Minas à ,.a) - à data do início das inscrições não haja com-

EMÍLIA DE FREITAS NORONHA (Mócinha Nóronha) ,
familia brasileira. 1tsse pra- pletado 29 anos de idade;

vêm de público agradecer sensibilizados a quantos lhes zer que se repete agora, NOTA - o que tiver menos de 18,anos, em caso de

levaram o confôrto moral de suas condolências, quer por. quando acabamos de rece- aprovação,' só poderá ser nomeado depois de atingir essa

bel' a edição de IOde feve- idade e desde que satisfaça os demais' re�uisitos regu-telegramas flores,' comparecimento aos funerais quer - .

'por qualquer outra expressão de sentimento, man ifes- re iro : que, dentro dos' exce- lamentares :

tando a todos sua gratidão. Agradecem ainda, ao preza-
lentes padrões que caracte- ,b) - pagüe a taxa de inscrição de Cr$ 100.00 (Cem

do e conceituado médico, Sr. Dr. Polydoro Ernani de rizam a revista, está des- cruze�ros);
São Thiago, que, com zêlo e dedicação a toda a Prova, tinada a repetir o êxito c) - apresente:

emprestou sempre valiosa e eficiente assistência ao q:le elà. vem alcançando. E I - certific:ldo de alistamento militar, 9U de re-

(LU 81= DO'Z 1= D 1= AGO·ST·O nosso ente querido, bem assim, aos Drs. Zulmar Lins: nao pO�la ser de outra for- :3ervist'l, Oll de isenção do serviço militar, ou ainda car

L L L .,Neves e Roldão Consoni os quais também solicitados' ma, po�s, do exemplar que ·.cir:l de identidade do Ministério da Guerra, da Marinha

'atenderam com elevada dedicação. temos a nossa mesa, consta !lI da Aeronáutica; qu:tndo se tratar de militar incorpo-
.

'Florianópolis 12 de fevereÚo de 1955 uma série de matérias da "do, ofício do Com::ncldn to permitindo a inscrição;
,

-

-�._�-- mais palpitantes atualida- 'II - prova ele n':1tul'aIâzaçiio, se não fôr brasileiro
de. nato;
Dentre elas, merecem ,des- I�I - dois retratos recentes tamanho 3x4, tirados

taque especial os artigos de frente e sem chapéu .•
Os HAB1TANTES DE OU- O candidato deverá comparecer ao local ,da prova
TROS MUNDOS SEUS ,Jl'eviamente detel'minado, com a antecêdência mínima de
NERVOS E SEU ESTÔ-, l'RINTA MINUTOS da hora marcada pai'a o início de
MAGO, O SÃO VICENTE cada exame. Sob nenhum pretexto será permitida a en

DE PARIS e outros. Na re- trada do candidato que se apresentar depois de dado o

portagem 'BERLIM - 1955, o sinal para ,distribuição do tema.
leitor poderá ter uma visão Será impedido de prosseguir no concurso o candida
exata do que é a capital to ausente a qualquer das maté).'ias "

eliminatórias; nas

germânica de hoje: OGUM- demais, a ausência acarretará a n()ta ZERO.
BEIRA-MAR é o título de Considerar-se-á aprovado no concurso \

o candidato
outras reportagem que fixa que, habilitado pas eliminatórias, optiver a nota final,
aspectos interessantes do mínima, de SESSENTA PONTOS, determinada pela nié
nosso folcore. Também de- dia .ponderada das notas atribui das a, cada matéria, to
vem ser mencionados os mando-se por base os seguintes pesos:
contos O 0R4-DOR, premia
do no concurso de ALTERO� .

SA, e PAZ NO LAR.

Em sua obra de grande sucesso, "O Homem, Êste

Desconhecido", o extinto Alexis Carrel conta a história
de um homem lutando para estender a duração de sua

vida. Sábios têm gasto horas sem fim em tratados e até
.mesmo em experiências de laboratório, tentando criar
{órmulas como o "elixir da longa vida" para prolongar
a existência humana. Têm usado o raio X, a tenda de

I

oxigênio e a transfusão de sangue para prolongar a vida Nas costumeiras seções
.'Íisica. As pessoas se submetem· a operações perigosas e - A Voz do Brasil, Paisa�

\a tratamentos cruciantes na esperança de viver mais gem Brasileira, remas Atu
tempo. ais, Cinema, etc. - a re-

O livro mencionado nos mostra claramente o grande vista oferece aos seus inú-
valor atribuido a esta vida transitória no mundo físico.} meros leitores tlm espelho O julgamento das provas terá, caráter irrecorrível.

E que fazemos nós para salvar nossas almas, para fiel do que vai pelas cliver- ,A aprovação do candidato não implica obrigatorieda-
ter uma vida espiritual abundante, gloriosamente vivida sas esferas do Cúnhecimen- {de de nomeação visto ser o concurso simples processo s'e
na p'resença de Deus? Quase nada. to humano, e, no Panorama letivo. Assim, reserva-se o Banco o direito de aproveitar

No entanto, esta vida - vida nova em Cristo - nos

1
do Mundo, os mais pitores- ':Ou não os anrovados, observado o Prazo de dois anos, con-

é oferecida de graça pelo �imp!es arre�endimento de nos- cos ou int:ressant:s a�onte- tados na data da realização do concurso.
.

sos pecados passados aceltaçao de Cnsto em nossos co- cimentos mternaclOnals. O candidato aprovado nomeado, será admitido no
rações e a promessa de viver' uma vida reta, dia a dia. , A veracidade dessas afir- ,cargo inicial da carreira 'de escriturário (Escriturário-

.

• mativas' pode ser confirma- y\uxiliar), com os vencimentos mensais de Cr$ 3.8.50,00ORAÇÃO! da através da aquisição de C;,res m!l oitpcenfos,e'cinquenta cruieiros)., ,

um exemplar de ALTERo-I' A lI1scnção do. candidato importará em anuência,
Pai, ajiJ<1'l-nos a compreender que o corpo é �ó, su- SA, �ue é vendido por 5, impJ.icita � futura designação (se ap�'ovad(). e rl'Omead'o)

jeito a uma existênciã temporária; e que a alma e o es- cruzell'OS'em todos. os pon-ipa�'� serV11' em qualquer agência do Banco, bem como a
pírito 'destinado ii vida eterna. Mostra-nos . como viver tos de l'evistas e jornais, ou

I;POSSibilidade de sel'. transferido pará outro' local qual-l'etamente, Em J10me de Jesus, Amém. l' por uma assinatura da re- quer, em qualquer tempo, durante a vigência do contra-,

I vista, que pode ser obtida
I
to de trabalho. � .'

PENSAMENTO PARA O DIA enviando-se 100 cruzeiros à
-

Inscrito, cpnsidll:ar-se-á o candidato ciente das con-

. �oc. E�itora Alterosa Ltda.:, I diçõe,; e�tip:llad.as no presente. editàl. .Profundidade e não extensão é a medida ãa vlda a avemda Afonso Pena, 941, Flol'1anópohs, 11 de fevereIro de 1955
'
,

,humana. ' 40 findar,. em Belo HQl'izon- L José de'Brito Nogudra Carmelo Mário Fa'raco
���-

'l'AVAUES FRANCO (Brasil) ; te. I' Gerente interino C�ritador interi�o

• Florianópolis, Terça-feira, 15 de Fevereiro de 1955

Clu�e,·15 ·.�e, ·Outu�ro O .s�:::o o:i:::'umes e a vida doméstica
I(Rua' 'A.l�.�r"'lo,' d_'e. " Ca,rv.; IIí,O) !� �3:�S g�v��!� T1t� ���:�os�u:��:e�t;� �;�de� I �:;:,l �r�g� d�:s P�����õ::'

. 6CIO ACARRETA UM dores' e vendedeiras protes- As donas de casa leem
PROGRAMA PARA' O M�S DE FEVEREIRO: AUMENTO DAS DESPE- tam contra uma situação as propostas de reformas

Dias 19, 21 e 22 - Bailes Carnavalescos.' "';
SAS que lhes é francamente des- com certo cepticismo de

Dia 20 - Vesperal Infantil.
'. Hamburgo - É provável favorável Enquanto que os maneira alguma destituido

Reserva de mesas, com direito a 4 cadeiras, das 19 às . .

Y
que na Aleràanha oCidei- outros saem das oficinas e de fundamento. Para ela,21 horas, na séde do' Clube, do día 14 em, diante. ." .

tal se possa adoptar o -r: - dos escritórios, eles têm de' um segundo dia livre signi-Os convites-ingressos, qu ndo solicitados para pessoas g itne de trabalho com o sá- trabalhar s: às quatro e, ficaria mais trabalho, poisestranhas ao quadro social, serão fornecidos' na seguinte b d I t t I' tas zcid d tê o marido e os filhos esta-obase:' a o comp e amen ft rvre, em cer as ·Cl a es, a e as
.

que dará a:todos os as- seis e'sete'da tarde. A pr- acostumados a que a donaPara uma noite '-:. , , . , Cr$ 150,00 d ibil íd d d d t
.

. J: salada 0S a pOSSl 1 l' a e' e ganização de turnos acar- e casa os tra e com carr-Para duas noites .. , ... ,.,. crs 250,00" ,

,

O. ,
.

' descansarem e de se entre- reta despesas que os peque- nho. ra a refeição pre-Pará três noites . ". '. . . . . . . .. Cr$ 300,00 "
.

ividad d d' . .

d dNOTA _ A Dlretoríà 'leva ao conhecimento dos S1'S> garem a activida es es- nos comerciantes não po- para a com maior cm a o,

associados e distinta� senhorítas de que' sérá solicitada /a portivas e de recreio capa- dem suportar. qualquer petisco suplemen
apresentação da car�ira social à entrada. zes de compensar o esforço Outro problema não me- tal', um bolo ou um pudim,

físico e intelectual dos dias nos grave résume-se na per- dá trabalho. 'Além disso, a

_ """���-. _ _ .-_ ,.,._.. de trabalho. gunta: Que farão os dife- presença do marido e dos
É evidente que uma me- rentes membros da famí- f.ilhos transtorna o ritmo

LIRA ·TE'·N"·
..

·I,S· ','·C'"','L'''UBE' dida de tal projecção, ain- lia com o novo dia livre? dos trabalhos caseiros e

da para mais a adoptar Será que sairão de casa pa- força a um concentração
nurrr período de franco de- ra se destrairem nos cam- nos cinco dias restantes.

CARNAVAL - ;'DISCO. VOADOR'" ", 'senvolvimento econormco, pos de desportos, nos cíne- A primeira vista a ideia
Mês de Fevere��o I

" trará consigo certas dificul- mas, no campismo ou que de um sábado livre suscita
Dias 19, 21,' 22, Sabado., Se.ii.mda� e. Terça: . Grandio- dades. Só pouco a pouco povoarão bares e .restau- entusiasmo. Mas, como vi-

sas bailes e fantasia. Eleição da Ra,inha do Carnaval. de desenvolverá um novo es- rantes, aumentando de qual- mos, surgem problemas que
Apresentação do monumental Bloco �- "Aí vem a Mari- tilo de vida. Um �s proble- quer' modo as suas despe- não se podem pôr leviana
nha".

,. (mas a encarar imediata- sas ? Será que o fim de se- mente de parte e que re-

Dia 2-0, Domírígó : Alegrematinée infantil,' das 16 as mente é a questãó do perío- mana induzirá tantos a querem uma análise cons-

20 horas. Parada infantil com prêmios, ,
. Ido de abertura das lojas, procurarem distrações. ao cienciosa.

NOTA: Venda de mesas para os bailes nos dias 19, motivo de numerosos conflí- ar livre que os comboios re- Sigrid V. Voss .

, 21, e 22, dia 7" na sede do Clube, às' 19,30 horas. Distrí- tos mesmo' no regime actual. pletos ,e as estradas conges-
buiçãc.de senhas. às 8 horas 'da manhã.

.

As fámilias fazem as .süas I tionadas e a' kaioria volte
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1955 compras de, preferência, aos para casa estafada e abor-
Serão realizados por' êste Clube, .em sua sede ,so.cial, sábados à tarde, pois é' 'êssa recida? Já no verão pas

nos dias 19, 21 e 22 de fevereiro, GRANDIOSOS BAILES" a única oportunidade de saí- sl}dQ prevalecia a opinião
A FANTASIA. Domingo, dia 20 haverá matinée infantil rem juntos e de sé que, o domingo mais agra-
das 16 ás 20 horas.

.
. ,

Reserva de mesas :As mesas serão reservadas a par
tir de segunda feira, dia 7 de fevereiro às 19,30 horas,
da manhã do .mesmo dia e no mesmo local. Ê obrigatória
da manhã do mesmo dia e no mesmo local. É obrigatório
a apresentação do talão do mês, de fevereiro, para o que'
o . Sr. cobrador estará presente para con trôle.

As mesas serão reservadas pelo próprio associado
ou- por -pessoa de sua famí.Íi,a, Preço das mesas: As
sinatura para o três bailes, Cr$ 300,00.

Não haverá reserva para a matínêe
.

infantil.
Ingresso: O 'Clube não distribuirá co�vite.' �� as

pessoas em trânsito, poderá a: Diretoria, a seu ritérlo,
. e sob a responsabilidade de um sócio, expedir ingresso,
desde que pague o valor de uma anuidade, os quais po
derão ser adquiridos, junto a' Secretaria do Clube., até
as 18 horas do dia da realização de cada bane, e depois
de autorizada aI concessão pelo Sr. Presidente.

Menores: Não será permitida a permanência de me

nores de 15 an oz nos bailes dos dias 19, 21 e 22. Matinée
infantil somente poderão' dançar menores até 14 anos.

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

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

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

---------------___

CASA
Casal sem filhos' precisa

alugar casa no centro .

Informações pal:a Caixa
Pos'tal 461.

:A DIRETORIA

•

•

Com êste valov-' _'(J.,S.
ó.bl"il"á. uma cóntó. que

:I����"I!!I!!!==:
lhe ..ende;'i. jul"O eem-

'\! pensl>dol"
'

. \, -- e

§���������.II�' leve...;. p61"b SUb, res;d�n
ciió. um lindo e útil presente:

um BELíSSIMO eOFREde ;4ÇlO eROMADç.

NCOAGORicbLÂ
H.D'A

'R.w.a. c7�M;. 16
'

FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

PROGRAMA PARA O MES DE FEVEREIRU
Ne,ste ano como já é tradicional no VETERANO,

haverá três grandes' baile carnavalescos.
DIAS 19 - �O e 22 do corrente e

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

INFANTIL, das 15 ás 20 horas.
OS ASSOCIADOS poderão reservar mesas para três

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

l'ir UMA MESA.

Com a Biblia na' 'Mão

TERÇA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO
O tempo está cumprido, e o reino dê Deus está pró

ximo: arrependei-vos e crêde no evangelho. (Marcos
1:15). Ler João 3:6-12.'

.-

As mesas poderãQ s,er reservadas diariamente, das
'7 ás 11 horas, na Seáetaria do Clube.

.

O pagament'6. será feitq no ato da aquisição, não
sendo atendidQ p.dido's por escrito, telefone ou crianças,
mas poaendo ser feitos por pessoas autorizadas pelos só
cios, mediante á apresentação da respectiva carteira
social.

A critério da Diretoria e med(ante rel1uisição em

formulário do Clube, poderão ser concedidos convi s a

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

CASAL (COM DOIS DEPENDENTES) .Cr$ 600;00
INDIVIDUAL ' Cr$ 500,00

.

O ingresso' para UMA Só NOITE, será res-

petivamente d'e: , Cr$ 250,00
Cr$ 200,00

Os convites só serão fornecidos até ás 19 horas de
cada dia 'da realização das festas.

É RIGOROSAMENTE VEDADA A ENTRADA DE
MENORES NOS BAILES NOTURNOS.

Á entrada será exigida a carteira social dé cada pes
soas ou convite.

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

Restaurante . Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!

,

Desconto especial pina os senhores viajantes.

o J:STAIW

)

_._r_�

------- -=----

Banco �o Brasil, S.A.
EDITAL

Concurso para Escriturário-Auxiliar
O BANCO DO BRASIL S.A. faz público que, de

25/2/55 até 11.3.55, estarão abertas em sua agência des

ta cidade, à Praça 15 de Novembro, as inscrições para o

concurso acima, a realizar-se em dias, horários e local

que' serão oportunamente anunciados.
,

Ó concurso constará de prova de:

PÜ'RTUGUÊS
MATEMÁTICA COMERCIAL
DATILOGRAFIA J

CONTABILIDADE BANCÁRIA
FRANCÊS
lNGLÊS.:.. '

PORTUGUÊS ' :3
MATEMATICA COMERCIAL .. , 3
DATILOGROFIA 2
CONTABILIDADE BANCÁRIA � . .. 3
FRANCÊS '

, 2
INGLÊS ., ; 2

,

.....,.,
"
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Florianópolis, Terça-feira, 15 de Fe.vereiro de 1955
o ESTADO

Expresso Floriaoopolis·LIda.
�. Transporte de cargas em geral entre

\.

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO PAULO.
.

,

"I"""",,��___'J."'�7"Dr
COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRóPRIOS

I

MATRIZ: FLORIANóPOLIS
Escr!tório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo
.

Deposito:
Rua Conselheiro Mafrà n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-o;'__

FILIAL: CURITmA FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

Telefone 1230

Endereço Telegráüc:>.
Santldra e Transpolís

-0-

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

,

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até'

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

APOIO AO PLANO DE-EISENHOWER DE"
REDUCÃO DE TARIFAS

,

ALFANDEGARIAS

EDITAL
J.

MINISTERIO DA MARI
NHA

CAPITANIA DOS PORTOS

WASHINGTON, 11 (U. PJ dente reduza as taxas alfan- DO ESTADO DE SANTA

_ O Comitê de meios e arbí- degárías, em 5% cada ano,
CATARINA

tragem concordou, hoje, por por aquele prazo, estará na Exercicio dé ....955

20 votos contra 5, em aprovar I
Câmara, na quinta-feira pró 1. De ordem do Sr. Capí-

o programa do presidente xíma, devendo ser submeti- tão dos Portos e em eum

Eisenhower de fomentar o do a votação, no dia seguín- primento ao determinado

comércio livre mundial por te. pe'l.� Diretoria de Portos e

meio da diminuição de taxas RENUNCIOU BOHAN Costas, torno publico a

_/ alfandegárias, nos Estados WÁSHINGTON, 11 (A. P.) quem ínteressar possa, que

Unidos. O Comitê impugnou _ O presidente Eisenhower estão abertas, nesta Capi

uma extensa série de emen- aceitou, hoje a renuncia de tania, durante o corrente

das apresentadas pelos repu- Morwin Bohan, de seu cargo mês as inscrições para exa

blicanos, que procuravam de representante dos Estados mes de obtenção de cartas

maior proteção para as in- Unidos, no Conselho econo- do .pessoal da Marinha Mer

dústrias norte-americanas mico e social inter-america- cante, das seguintes cate

em face das importações do no da Organização dos Esta- gorias:
exterior, com as quais fazem dos Americanos. A Casa Bran 1° Condutor;-Maquinista
concorrencia. O presidente ca informou que o presidente 10 Oondutor-Motorista
do Comitê, o representante elogiou os serviços' prestados 20 Condutor-Maquini'sta
democrata Jero Cooper, ele- por Bohan, em carta aceítan-" 20 Condutor�Motorista
clarou que o projeto, que am- do sua renuncia. Bohan é di- Arrais

pua a lei dos acordos do co- plomata de carreira e se a- I Mestre de Pequena Ca

mércío recíproco por nove chava retirado ao ser nomea-!botagem
periodos de 3 anos, com au- do representante no Conselho Contra-Mestre
torização para que \0 presí- em março de 1951. Conferente de -Carga

)
• I

Carpinteiro Naval'

Patrão de Pesca

Mestre-Amador .

Condut?r �tori�ta Ama

dor
Eletricista
2. Na Secretaria desta Ca

pitania serão prestadas aos

interessados as Informações
necessarias.
Capitania dos' Portos do

Estado de Santa Catarina,
Florianópolis, em 10 de fe

vereiro de 1955.
Nelson do Livramento

Coutinho \,

Escriturario da classe G

A C I' E
=Agência

de

Publicidade
.... P...... ·ü
1'lerIaIl.u.
.... c.tarIU

A IMOBILlARIA, ".MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosinha b}l-
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.

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosínha e Instalações sanitarias, lugar pata
construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um terreno no centro da cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru-

Secretario

ção,
Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na' Rua Moura, em Barreiros. Em

prestações.
Dois lotes na praia de Canasvíeiras.
Diversos lotes na Praia de Camboriu.
Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,

'com otima praia.
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541'-

10 andar - Estreito - Em frente a� Cine Gloria. '

SEIS MILHOES EM ARMAS
CHIGADO, 12 (U.P.) - I ental do Dapartamento de

Seis milhões de homens es-IEstado.:tão atualmente em armas Referindo-se as mais re

na União Soviética e nos centes informações que o

países satélites da Europa governo norte-americano

Oriental, afirmou, hoje pe- possui, o senhor Thurston

rante o Conselho das Rela- precisou que a União So

ções Exteriores desta cida- viética dispõe' de 175 a 225

de o sr, Ray Thurston, dire- divisões, apoiadas por 20

tOl' da seção da Europa Ori- mil aviões de combate.

Aceito encomenda -de qualquer tipo
ano etc.

'Informações Rua Rui Barbosa 124.

AulolDóveis.

NOVIDADES

Tecido de rafia, largo 80 .

Lonita San Jam, largo 90 .

Lonita bordada, grande moda .

Lonita lisa, largo 80 .

Lonita Bangú, largo 1,00 .I .

Nylon estampado com veludo (Americano), largo
1,20 '

.

Fustão casa de abelha, novidade (Nova América)

Organdy Bangú, estampado a ouro .

Organdy Bangú, estampado, a começar 'de .

Popeline lisa, especial .

Popelines estampadas a começar de .

Popelinita mercerisada .

Cambraia bordada com veludo, novidade .

LINHOS E ALGODõES
'.

-

Puro linho branco, largo 2,20 : ,.
.

Puro linho em cores, largo 2,20 .

Cambraia de puro linho (Irlandeza) largo 90 ; ..

Meio linho branco, largo 2,20 .

Organdy liso Matarazzo
' '

.

Organdy liso Nova América .

Lonita listada, cores firmes : .

Fustão branco, a começar de .•..................
Fustão branco, piquet .

Fustão píquet em cores .

Fustão estampado, em belos desenhos :
'

.

Cambraias estampadas, novidades .

Opala lisa assetinada '
.

Opala tipo pele de ovo, largo 80 .

Opala legítima pele de ovo, largo 80 .

Opala tipo cambraia, largo 1,00 j ••••••••••••

Opala estampada, a! começar de .

Tafetá de algodão escocee, corse firmes, largo 80 .

Cassa bordada vários desenhos, largo 80 : .

Tricolines brancas a começar de .

Tricoline branca, marquísete, largo 80 ...•........

Tricoline branca, tipo Ingleza .

Tricoline branca, cordoné, largo 80 .

Tecido pi colchão, largo 72 .

Tecido pi .colchão, largo 1,�0 :
.

Tecido e tampado pi cortina, largo 1,30
'

' .

Tecido lavrado, creme, pi cortina, largo 1,30 .

Tecido de nylon pi cortina, largo 1,40 .

Brim colegial J. 16' .

Brim colegial, branco e marinho .

Tecido xadrez, pi mêsa, largo 1,40 ,' .

fI
•

Tecido branco, pi mêsa, largo i,40 .

Cretone. estampado, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, largo 1,40 .

Cretone branco, especial, largo '2,00 .

Cretone branco, especial, largo 2,20 .

Percal superior, largo 2,20 .

ptetone especial, largo 70 ; .

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

Morin Ave Maria .

Alvejado extra especial, pç.' de 10 mts .

Filó branco .

55,00
68,00
8],00
40,00
50,00

SEDAS

Pioneira ria campanhe da redução dos
preços, prossegue na sua inidativa
pare o barateamento do custo de vida,
eferecendo agora- as últimas novida
des em tecidos de algodão, além de

,

todo o seu fabuloso stock

Tapetes de �eludo pi quarto 120,bo
Toalhas plásticas Americanas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,00
Guamíções de mêsa com 6 guardanapos 55,00
Toalhas. com franjas pi mêsa 150x150 :..... 115,00
Toalhas de seda lavrada, pi mêsa 150xI50·........ 280,00
Toalhas de rosto, a começar de 8,00
Toalhas de banho, a começar de 38,00
Colcha branca, artigo bom, pi solteiro 80,00
Colcha branca, mercerísada, pi solteiro 115,Oa
Colcha Francesa pi solteiro ,.. 210,00
Colcha em cores pi solteiro :..... 85,00
Colcha branca pi casal 90,00
Colcha branca, superior, pi casal :.. 150,00
Colcha branc,a, mercertsada pi casal \ 195,00
Colcha Francesa pi casal

'

260,00
Colcha em cores pi casal -: . . . . . . . . . . . . . . . . 110,00
Colcha de fustão em. cores pi casal 135,00
Colcha de veludo pi casal 190,00
Colcha de seda -c/ bicos, pi casal 210,00
Colcha de seda c/ franjas, pi casal

'

,. . . . . . . . 225,00
Colcha de pura seda dupla e/ franjas pi casal. . . . ;>'80,00
Coléna de pura: seqa dupla, JaPOnesa: pI'�àsãl .... 370,00
COMPRE BAIS BARATO E &'EJA MELHOR ATENDIDO,

, J . PREFERINDO A .

,> Casa", O R I E N TA l
Rua .Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.49� - Florianópolis

r
I •

.
,

�..�.".�..� , ..

CESSOU O DOMINIO VENDE ...SE
SAIGON, Indo-China, 12 historica conferencia que se "

1 sítio, - granja na ilha, a in :min,utos 00 cidade, .

(U P ) A F t f co,m
..
.10, h.ectares, pasto, água encanada, otima '

casa de
. .

- rança 1'ans e- realizou aqui, ontem, ao ge- d
riu ontem o comando das nera; Le Van Try, chefe do

resi encía, �omal� e instalaç,ões modernas para vacas e

forças militares do Vietnam Estado Maior do Exerotto na-
porcos.

. .

.

Meridional' ao governo do sr. cíonal. vietnamita. Os nacio-
.

1. conJ��to de 3 magníficos ,'lotes, á beira mar, no

Ngo
.

Dinn Diem e pôz fim, nalístas haviam esperado apra:l�el bau!o de Bom Abrigo. ,

desse modo, oficialmente, ao com impaciencia essa cerí-
n ,ormaçoes com o dr. Steiner, na ,Casa Fernando,

seu domínio sobre este país monia. I
Ltda.i a rua Saldanha Marinhá 2 (Edif. OSVALDO

que foi sua colonia durante A transferencia de coman-
MACHADO). .'

longos anos. do contudo, não produziu re-

, O general Pierre Agostini sultado algum de importan
entregou o comando

,

n ma cia.

Filó em cores . . . . . . . . . . . . . . . . � . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Filó mosquiteiro branco, largo 3,50 I' •••••

Filó mosquiteiro branco, largo 4,50 .

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

Filó mosquiteiro em cores, largo 4,50 .

Matéria plástica lisa, largo 1,40 .

Matéria plástica estampada, largo 1,40 .

Flanfllà fustão especial, branca e cores .

Lumier especial, iarg.-90 ,

Lumier lavrado, largo 90 .

Setin duquesa, muito bom, largo 90 .. ; .

Setin duquesa, extra especíal, largo 90
.

Tafetá faile, muito bom .

Faile bem encorpado, largo 90 .

Tafetá chamalote, 'largo 90 .

Organza lavrada .

Organza lisa, largo 90 .

Seda Iangeríe, misto com natural, largo 90 .

settn langerie extra especial, largo 1,00 .

1 Sedas estampadas a começar de : : .

200,00 San Jam, largo 1,40
'

210,00
.

. ..

;..: ! :
.

135,00 DIVERSOS
140,00
20,00
38,00
38,00
18,00

/38,00
45,00
'20,00
30,00
13,OQ
23,00
30,00
35,00
11,00
24,00
48,00
20,00
24,00
49,00
24,00
11,50
30,00
29,00
28,00
55,00
,17,00
20,00'
30,00

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

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

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

30,00
39,00
.40,00
50,00
35,00
60,00
30,00'
25,00
29,00
48,00
65,00
14,00
85,OB

GUERRA FRIA
Sua intensificacão <

.
'

se 'final de aprovação. Acre
dita-se que o novo 1.0 minis
tro Nikolai Bulganin, �unta
mente com o ministro do Ex
terior, V.'M. Molotov e o se

cretário do ·partido comunis
ta, Níkita Krushchev recor

ram a novas ameaças de for
ça para. intimidar e aterro
rizar n França e Alemanha,
antes que dêem. aprovação
final dos tratados.

.

Lotes à Veuda
últimos lotes, foa praia da Saudade, em Coqueiros,

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua

encanada e luz.

Informações no local com o snr, Gilberto Gheur.

WASHINGTON, 12 (U. PJ
.:....,.. Os díplomatas prevêem
uma intensificação da guer
ra fria entre o bloco comu
nista e o mundo livre, em

consequencia da reviravolta
no governo russo. Espera-se
que o maior objetivo da po
litica externa soviética, nas

proxímas 'semanas, seja .blo
quear o reàrmamento alemão
e os acordos que estão na fa-

EISENHOWER CANDIDATO?' Vende-se'candidato por causa de sua

"dedicação ao .dever."
O orador foi um dos lide- Uma maquin;:t de costura plarca Kadilar em per-

res republicanos que per-
feito estado tipo Singer.

'

suadiram Eisenhower a .ae�
.

Ver e tratar com Simeão Siqueira no fim da Linha

candidata em 1952. Trm.�a�e, em frente antiga fabrica de Seda da Peni-
tencIal'la.

.

GLEN COVE, Estado de
�ova York 12 (U.P.) - O

ORGAHISAO'Ô 3enad?r iames H
..
'Duff

E. __ a�l'edIta que o pres�dente
EDITADO �lsenhoAwer atendera a

..
um apelo do povo e se can-

C..fi POR "1 di,datará novamente em

, 1956". Disse que Mi' Eisenhower

1J,(JPÁL�el(j?;g(J4J;[g_ Duff, republicano da Pen- não se candidatou na últi
gElXAg 'Nl'.TT(), ,ilvania, previu ontem, em ma eleição ..o:"por ambição
FUlRIANOPOUS_SANTA CATARINA j' f

.

d "O
"''-----....''--0:=---'''''''''';;'''''''''' Iscurso pro erl o no ys- p·esaoal .• , mas apenas por

-cer Bay Republicano Club", um dedicado senso do de

que Mr. Eisenhower será ver e obrigação."

O último' horn'em a abandonar o
baluarte

TAIPEH" Ilha Formosa,

IlanCha
de desemparque dos

12 (�abado) - (U. ,P.) - Estados Unidos.
Terminou a, evacuação das A população civil havia
Ilhas Tachen, depois de te-' sido evacuada anteriormen
rem sido desmanteladas ou te. A evacuação durou seis
inutilizadas as instalações dias �,segundo anunciou
militares do arquipelago. o contra-almirante Alonzo

;3abin, Ida Marinha nO!l.'te

amêricana, / foi concluida
antes do tempo previàmen
te calculado.

CRUZADA DA LIBERDADE .

DETROIT 12 (U.P.) - O apoiem a cruzada e disse que�I ' d·
'

Ford Motor' Company Furrd a "Fiadio Europa Livre empe-

.

1...1,a Iodestinou uma verba de 250 nhada numa comovente e ALUGA SE
mil dolares à Cruzada da Li- ininterrupta campanha para

-

berdade de 1955, para a Rá-. Vende-se um· rá,dio "Ge- CASA DO CENTRO

dio Europa Livre. Henry Ford' le�a,: 8 verdade aos que de neral Eletric em perfeito I Com 3 banheiros - 5 quartos - 2 salas - copa e co�

. Júnior, presidente da com- outro modo só conheceriam estado. IZinha
- despensa - garage. 9 ultimo soldado da Chi-

panhia, pediu a outras orga., as adulterações e mentiras da Tratar a rua Almirante Tratar na rua 'General Bittencourt nO. 76 depois das na Nacionalista deixou as

nizaçqes e corporações que propaganda vermelha". Alvim 36, ',.. _ \ 17 horas. ..' , Tachen, a bordo de uma

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



SEM IMPORTÂNCIA
RIO, 14 (V. A.) - O Ita

maratí já solicitou 1'10 Mi

nistério da Justiça minucio
sos informes sobre as' Iamen
taveis ocorrencias verifica
das na fronteira dÓ Brasil

com a Argentina no municí

pio de sànta Rosa. O govêr-

no brasileiro, segundo se co

mentava no Ministério das

Relações Exteriores, conside
ra o fato ele rotina na re

gião frollteiri�a. Não foi de
molde a deter as nossas re
lações diplomáticas com a

Argentina.
�-------------------------------------------�-

Florianópolis, Terça-feira, 15 de Fevereiro de 195�

NO LEGISLATIVO DA CIDADE

Segundo já tivemos ocasião
de noticiar, a primeiro do

'corrente instalou seus tra

balhos legislativos a nova

Câmara MuniCipal de Flo-

ríanópolis.
Depois de eleita a Mesa,

que tem na presidência o ve

reador Armando Valério de

Assis, um dos jovens e pres

tigiados politícos do PSD em

Florianópolis, tiveram início'
as sessões normais com a a

presentação e apreciação de

trabalhos relativos à vida

coletiva. da Comuna.

4- bancada do Partido So-

cial Democrático bem como

os nobres representantes de

outros partidos que a acom

panham, firmou sua linha

tle conduta em duas pala
.vras: união e disciplina.
Dentro desse lema ela da

rá ao Prefeito Osmar Cunha

base segura para um govêr
no de grandes realizações, e.

ainda, lhe defenderá os atos

sempre que mal interpreta
dos ou injustamente critica

dos pela oposição.
Na parte' de colaboração,

bem como de interpretação
de anseios de utilidade cole-

tiva, podemos destacar os se

guintes:
Estímulo às Emprêsas Cine

matográficas
O vereador Baldicero rno-

meno.Icom convincente jus

tificação, entregou à Mesa

um projeto destinado a al

terar lei aprovada na legis
latura passada e pela qual se
concedem favores, por deter
minado prazo de tempo, às
casas de diversões moderna

mente aparelhadas de servi

ços de .rareração de, 3;1' e ou

tros necessários' !lo conforto
dos frequentadores.
Sendo o cinema, em nossa

terra, quasi o único passa

tempo do povo, a iniciativa

do vereador Baldicero Filo

meno é inegàvelmente opor
tuna.

gresso.
I

VISITANTE
ILUSTRE

Em viagem de inspeção pe

lo Sul do País, esteve' nesta
Cidade nos dias 12 e 13 do

corrente o Sr. Dr. CAMILO

DE MENEZES, Diretor Geral

do Departamento Nacional

de Obras I de. Saneamento,
cargo que vem exercendo há

quase' 10 anos. Durante a sua

estadâ-aqui o 81'. Dr. Camilo

de Menezes, que se fazia a

zompanhar por sua filha,'
Srta. Maria do Carmo, entu
siasta Bandeirante, visitou

DEP. WANDERLEY
JUNIOR

Da Capital Federal acha-se
entre nós, o sr. deputadO A

fonso Wanderley Júnior,
ilustre lider da bancada ca

tarinense da União Democrá
tica Nacional.

CAIU UM BOMBARDEIRO

Na re�iao �sul-artica· o �avoroso �esastre
THE PAS, Manitoba, (ca-I subártica, caiu por terra, às Não se sabe nada sôbre a sor

nadá), 14 (U. P.) - Um bom- primeiras horas de ante-on- te da tripulação, composta
bardeio quadrímotor da for- tem nos càmpos cobertos de de 4 homens, Sete aviões fo

ça aérea' dos Estados Unidos, neve, na longinqua região se- ram enviados para a zona do
em vôo de treino na região tentrional de Sasktchewan. acidente, em missão de so

'....,........••..................•...........••......�...,..•.....

Votos de qualidade
Sob o título acima, O Esta-

I
para quantos, enfim, não fa- nhamos fé na democracia e

do de São Paulo, de 6 do cor-r zem da política profissão ren- no Brasil e prossigamos, co

rente, insere o seguinte co- dosa nem admitem que, nos rajosamente, na luta para a

mentário:
.

cargos públicos, ruais se cuí- restauração das boas normas

Com a eleição do presíden- de de interesses pessoais que políticas e administrativas e

te do Senado e da Câmara de interesses coletivos. Se te- para o aniquilamento defi

Federal tivemos uma de- mos no Executivo um govêr- nítívo da corrupção que,

monstraçâo prática
_

do que no de gente limpa e à frente transformada pelo govêrno
vale o voto de qualidade. das duas casas do Congresso anterior em instrumento de

Tanto o presidente'do Sena- homens em todos os sentidos atividade política, tanto nos.

dé, sr. Nerêu Ramos, como o respeitáveis, não há motivo aviltou e tanto enfraqueceu
da Câmara, sr. Carlos Luz, para sustos contra a sorte a estrutura social do Brasil.
são homens cujos predicados da democracia e de apreen- Os tempos são outros e pa
só podem ser avaliados por sões quanto à estabilidade ra esses tempos, felizmente,
um eleitorado qualificado. do regime constitucional. Te- não nos faltam homens.

São �mbos expressões da
mais alta decencia 'e com- "'v.�,.,.._ -..a• ...,.. .,.5j a...-. fij .a..oa � .;- 8g �FJI fIi --r.tiI

Codificação das,
Leis" Municipais

DIB CHEJ,tEM
Pretende-se íntensífícar no das as leis: código de postu

Brasil a política municipalis -

ras, código tributário, lei 01"

ta. Com o crescimento da co- gânica, etc.
muna, célula prímáría do Na, atual conjuntura polí
Estado Federal, sente-se que tica nacional, o Direito Mu

ver a cujo cumprimento se

dedicam com severa pertíná-
maiores são os problemas da nicipal, pela sua ímportãn-
edilidade, ocasionando, por cia, vai adquirindo mais

conseguinte, maiores reivin- elasticidade e requer melho-
Se homens dessa fibra se '

dícações. Uma legislação mu- res estudos. Aliás é de se lou-

nicipal que, até então, pode- var o projeto que tramita

ria ser manejada à vontade, pela Câmara Federal, que
torna-se antiquada e obso- pretende introduzir nas 'Fa

leta, não só para o adminis- culdades de Direito do Bra

trador como também para o sil a cadeira de Direito Mu

Concentre-se em um ho-I contribuinte.
É o Direito Mu- nicipal.

mem dessa família política a nicipal que vai .e:olu�ndo, re- O trabalho que o professor
escolha do futuro presidente querendO a Cõdlflcaçao de to- Antôrüo Delor,enzo Neto vem

da República e a sucessão das as leis, para se tornar realizando nas prereitur'as
governamental se operará um elemento auxiliar pre- (vinte e oito até esta data) é

sem abalos e desconfianças. cioso para o executar e ór- digno das melhores referên

O problema político do Bra- gão consultivo para quantos cias por parte de todos os ci

sil estará resolvido. Os fa- colaboratn para a arrecada- dadãos de bem, que ainda

mosos golpes, de que tanto se çao municipal. crêm nos destinos de sua

fala com excessos de levian- terra. Por ser matéria de

dade, perderão o pretexto. A Carta de Principios, Di- pouca divulgação, o Direito

Não haverá motivos para a- reitos e Reivindicações Mu- Municipal, infelizmente, não

gitações quando se tiver a mCIpais, Petrópolis, 1950 possue muitos cultores e a

certeza de que para a mais item XV� assim se p1anifes - deptos. Somente a política
alta magistràtura elo País ta: A ausencia de planeja- municipalista, difundida e

irá o homem talhado para menta bem elaborado reduz praticada, fará sentir aos po
ela. Afastados do prélio os a capacidade econômica dos

I
eleres públicos, a necessidade

c�ndidatos geradoí}e no seio Municípios e compromete
.

o de se dar maior atenção à

da demagogia ou i!ft3.s rodas êxito de prOVidências desti- comuna.
rA Codificação das

que o ex-presidente, morto nadas a assegurar aos mu- Leis Municipais, incluindo

em agôsto último, alimenta- nicípes, estabilidade social, \ planificação administrativa,
va nos porões do Catete e fo- ao mesmo tempo que agrava" que será elaborada por a

ra deles, com, o dinhei�o da considerávelmente, a situa- quele técnico, para ser, pos

Nação, numa permanente 01'- ção em que se encontra a terioqnente, aprovadà- pela'
gia de negociatas, todos os maiQria dos povoados, vilas, Câmara Municipal, contri

descontentes se acalmarão e cidades e muniópios brasi- buirá intensamente para que

novas esperanças nos desti- leiros. Ora, para que seja pos- o administrador possa exe

nos' nacionais reflorirão na sível e prático êsse planeja- cutaJ;' o planejamento tão ne

alma dos que desejam para menta nos negócios da comu- cessário de que fala a Carta

o Brasil governós mOl'aliza-. na, é preciso que o adminis- de Petrópolis. A iniciativa,
dos e moralizadores. trador tenha em perfeita 01'- sem dúvida alguma, merece

As eleições do Senado e da dem a sua legislação, de so1'- o nosso apoio e, por certo, se-
Câmara

t.rouxer....al11.
grande

I'
te a

faci.litar
o seu programa

ra.' com.
preendida, não só pe

conforto para os democr,atas de trabalho. E qual a forma los estudiosos de direito, co-

genuinos, _p�ra �s l�a�riot�s ideal ele ajeit�r; a situação? n-:o ,tambéIll por todos oS,mu-1sem am1nçoes mdlVlc1uals, Reunlr, num lmICO texto, to- I nlclpes.
,

postura, incapazes de con

cessões demagógicas à vulga
ridade' politiqueira. Homens
dessa estirpe é que devia o

eleitorado escolher, sempre,
para os cargos públicos. Sa
be-se o que pensam e tem-se
a certeza de que não são pes
soas de varia opinião e de a

titudes diversas tomadas ao

sabor dos ventos que soprem,
Pensam direito e procedem
com li�ra.
O que se tem observado na

escolha do eleitorado, nestes
últimos tempos, é a predile
ção pelos candídatos de ca

ráter oscilante, ora voltando
se para o Norte, ora para o

Sul, conforme as correntes

aéreas, sem raizes que se a

fundem no solo, estabilizan
do-os, e' sem diretrizes fir
mes que inspirem confiança
aos homens de bem. Verda-

, -, i,·· ... "'lIl,1 li< j ilWIí§�IU1il�J
UNIÃO E DISCIPLINA - contraria sempre a seu lado,
EIS O LEMA DA BANCADA a bancada do PSD.

DA MAIORIA A bancada nas escaramuças
Por duas vezes já, na Câ

mara Municipal, houve esca

ramuças parlamentares. A

primeira quando do caso do

corte de luz que deixou o Le

gislativo às escuras, e se

gundo a respeito de estra

das. Em am bas as discussões,
a bancada do PSD foi pron
ta e corai osa, assumindo
destemeradamente a defesa
do Legislativo e pondo nos

devidos termos o problema
das estradas municipais,
principalmente quando o lí

der da UDN quis responsabi
lizar ,o atual prefeito por tre
chos Irienos transitáveis na

I
.

estrada do Pantano do Sul

Companheiros de jornada
Na sua atuação, a banca

da do PSD 'contou . sempre
com o apoio espontâneo, e

brilhante do Vereador Júl_io
Paulino da Silva, represen
tante do PTB eíejto pelo Es

treito, e do vereador Gené
sio Cunha, do PSP.
Pócle pois, o povo ter a cer

teza de que os representan
tes que elegeu sob a bandei
ra do Partido Social Demo
crático e dos que o acompa
nham em sua luta política,
saberão ser antes e acima de

tudo, amigos da nossa terra,
defensores do seu povo e

propugnadores do seu pro-
deiros ventoinhas políticos,
esses homens só se guiam pe-
los seus interesses imediatos
ou pelo impulso de suas pai
xões. De olhos postos cons

tantemente em posições mais
elevadas ou mais rendosas
jámaís. conseguem, nos car

gos que, transitóriamente,
ocupam, prestar à coletivida
de os serviços que lhe de
viam prestar.
O presidente do Senado e

o· da Câmara são cidadãos
de outro feitio. Põem em tu

do quanto fazem o máximo
de seriedade e, preocupados
com a"dignidade das funções
que exercem, não se desm n

dum em-atos que possam ser

tachados de contraditórios e

pueris. Homens de peso e

medida são escravos do de-

várias obras em execução por

aquele Departamento, inclu
Aspirações de Capoeiras síve e especiaimente a Bar-
A progressista localidade ragem do "Garcia" que está

de Capoeiras tem um...gran- sendo construída sob a fis
de represent�nte no sr. �oão I calização e orientação do

Navegante PIres. A contían- Sr. Dr. Carlos Krebs Filho,
ça que n:le dep?sitou o ele�- lEng? Residente do Distrito
torado nao sera desmorecí- de Santa Catarina.
da e a prova é que o ativp O Sr. Dr. Camilo de Mene
vereador já submeteu à apre- zes regressou ao Rio, ontem,
ciação de seus pares, duas pelo avião do Departamento,
proposições sôbre interesses em companhia de sua distin·
do Bairro. Primeiro, um pro- ta filha, o mostrou-se satis

jeto de lei reconhecendQ de feito com o andamento das
utilidade pública, 0 Flamen- serviços, que estão sendo exe-,

go E. C., a única sociedade cutados sob a sua <ilinâmica
esportiva que, em Florianó- direção.
polis, possui séde própria.
Segundo, um apêlo ao sr.

Governador ,do Estado, no

sentido de autorizar o pro

longamento da rede adutora
até aquele futuroso súburbio,
onde há mais de dez 10tea
mentos com um total supe
rior a mil lotes, e também

para ali instalar o serviço de

iluminação pública - duas

justas e legítimas reivindica- QUÉDA DO CAFÉ
ções do pevo local. HAMBURGO, 14 (U. P.)

Gesto nobre do líder Os importadores alemães de

A bancada escolheu, para café prognosticaram que os

seu líder, o sr. Antônio Pas- preços do café aos consumi

choal Apostolo, que vem de- dores na Alemanha Ociden

sempenhando o cargo a con, tal cairão, êste mês, entre

tento. E' de salientar'.o gesto 1.20 e 2.00 marcos (de 30 a 40

realmente nobre p.esl?e re- ,centavos de dólar).

presentante pessedista, quan� A baixa dos preços nos re

do se congratulOU com o lí- talhistas sel'ia uma conse-

der' da UDN, pelo discursà' qttência da redução d�s 'pre
com que o mesmo definiu a ços do café nos mercados in

linha de conduta de sua ternacionais.
bancada. Salientou o verea- Atualmente o quilo de café

dor Antônio Paséhoal Apos- ha Alemanha custa 21 mar

tolo que a vigilancia da opo- cos, isto é 4 dólares, em

sicão era necessária e que, moeda norte-americana. O

,
,n� defesa do boril emprego Ire! rido prOduto está 'Ilujeito,

"/.'dos dinheiros públicos,. en- a fortes impostos.
.

cia.

encontram no cenário polí
tico brasileiro não há por
que recear que se desvie do
rumo certo a nossa demo-
cracia.

Tivemos, domingo, outro r Eles VIl'aO, juntamente, com

Carnaval-mirin de, rua. Os) Granadeiros da Ilha, para a

Tenentes do Diabo vieram', nota mais artística e bela do

não com sua fôrça máxima Carnaval de rua, aquele que

(que não são trouxas de atrae turistas, que mais no

mostrar desde já), mas com me dá ao Carnaval Citadino.

apenas dois carros, num dos Duas escolas de samba

quais vinha garbosamente (Copa Lord e Associação
pousado o Urubú e o outro Desportiva Alvim Barbosa) Pela portaria n. is, de 4 do o de Letras Neolatinas e a

de alegoria. fizeram côro com os tenen- c?rrente, �esignou a .Direto-I pa_ra. o de Letras Anglo-ger-
Os 'renentes do Diabo trou- tes, no desfile de ante-on- na do Ensino Supenor, do, mamcas. O curso de Letras

xeram dísticos humorísticos, tem. Avoz-vous, comandan- Ministério da Educação e Clássicas ainda está sem

alguns deles, brincalhona- te-em-chefe das forças car- Cultura, o sr. dr. Renato Ra- candidatos.

mente, alusivos aos Grana- navalescas Copa Lord, veio mos da Silva, Inspetor de ------------'-

deiros. Um, por exemplo, di- na vanguarda das .mariobras, Ensino SU'Perior, para
-

res- INSTRUÇÃO
zia que os tenentes não te- Augusto, ex-jogador do Fi- ponder pelo expediente da

t d it
-

b Inspetoria junto à Faculda- ' MILITAR
f111em granadas. Ou 1'0, que. gueírense, e api o a· oca -

'êles no possuem disco-voa- ditava o tom às suas cabro- de Catarinense de Filosofia. WASHINGTON, 14 (U. P.)

1 d AI' B b O prazo para inscrição no O prímeíro ministro Ngodor, mas, em compensaço,'c :ms a VIm ar osa. -

-

tem uma bomba-foguete. Um Os Bororós também sai- concurso de habilitação foi Dinh Dien anunciou em Saí-

terceiro, criticava o carro 1'0- rum de sua .taba, trazendo a prorrogado até 20 do corren- gon que decidiu deixar a car-

mano, dizendo estar muito rainha e as Iaxiças. te mês de fevereiro. go dos Estados Unidos toda

manjado. Os tenentes desfi- O desfile do; domingo foi Já se inscreveram 40 can-
I
a instrucão militar dos sol':

laram, apenas, para saudar o assistido por grande multi- didatos, sendo 17 para o cur- dados e·oficiais do exércíto
'

público, para dizer-lhe que dão, que se prepara para re-
so de Filosofia, 11 para o de nacional do Viet Nam do

estarão firmes, mais que nun- ceber, festivamente, o Car- Geografia e História, 9 para Sul. -

ca, no Carnaval, que não naval. Mais alguns dias es

procedem os boatos do arre- taremos em pleno reinado de

fecimento do seu animo pa- Momo. Recebamos, condigna
ra o desfile da terça-feira. mente, o gordo Rei Momo ...

Coluna Carnavalesca

..

corro. O avião a jato, um Su

per B-47, ia acompanhado de
avião semelhante num voo

que a RAF canadense classi ..

ficou de adestramento e pra
tica. Os aviões iam em meio

Iífórnía, quando ocorreu o a

cidente. Os aeroportos do

oeste do Canadá não tem ins-

talações para a aterragem
de super-bombardeiros a ja
to e se presume que o segun
do avião se viu obrigado a

continuar vôo para a sua ba

se. A força aérea norte-ame

ricana anunciou em westo
ver, Massachusetts que um

B-47 explodiu sôbre Chur

chill, Manitoba, mas os fun-

do crepusculo nublado da re

mota região setentrional, às

7,50 da manhã de hoje, quan
'do, segundo se acredita, fa
lharam os' motores de um de
les e -caiu no deserto coberto
de neve, a 43,5 milhas ao no

róeste de Winnipeg. O capi- cionários da base aérea dos
tão do segundo avião ínror- Estados Unidos informaram

mou, pelo rádio à forca de que é muito provável que. a
controle da RAF,' em Ribel's, tripulação tenha perecido.
Manitoba, que o bombardeiro
caira ao sul do lago Sandy e LOCALIZADOS OS
a leste das colinas de Wapa- DESTROÇOS
wekka. A força aérea norte- THE PAS, Manitoba, 14
americana informou que os (U. P.) - Um avião da RAI<'
dois bombardeíros . voltâram canadense descobriu os des
para a base de Riverside, Cá- troços de um bombardeiro

•••••••••••••••••••••
norte-americano que caiu,

,

I ante-ontem, na região de-

DEP. PARIGOT DE I Muskeg, cob_e.rta de neve, na

parte setentrional de Saskat-
SOUZA chewan. Os tripulantes do a-

Acha-se entre nós, proce- víão declararam que não ha
dente de Tangará, o sr. dr. via sinal de vida, presumín
Pelágio Parígot de Souza, do-se que tenham perecido
ilustre deputado eleito pelo os tripulantes do avião ací
Partido Social Progressista. dentado.

............................................
'

Faculdade Catarin"ense
.

de Filosofia

LINCOLN AINDA INSPIRA
THOMASVILLE, (Georgia), versário acrescentou o

14 - (U, P.) - - "Os prin- presidente - deve' fortificar
cípios enunciados por Abraão todos QS norte-americanos
Lincoln, continuam a guiar em sua resolução de manter
os Estados Unidos na luta as liberdades históricas de

que prossegue atualmente que continuam a depender
entre a liberdade e a tirania", o progresso, a segurança e a

declarou o Presidente Eise- felicidade da nossa nação".
nhower num discurso 1

pro
nunciado por motivo do ani

versário de nascimento elo

grande estadista norte-ame-

O presidente encontra-se
atualmente nesta cidade, na
propriedade do secretário do
Tesouro, sr. George .Hum
phrey, para caçar.

I

ricano.
"A observância desse aní-

Nestes últimos dias, poi: cartas e telefonemas, tenho
sido impiedosamente chargeado por motivo da homo

logação da candidatura Juscelino.
Vou engolindo tudo, pacientemente, pedindo para

cada um dos trotistas o meu "Pai, perdoai-lhes, que
eles não sabmu o que fazem".

Quando, agora ou 'mais tarde, conhecermos todos
o que signifa a dissidência chefiada por Nerêu, Etel
vino, Barcelos e mais o ,marechal Dutra, os que me

atucanam talvez compreendam o quanto estavam sen

do analfabetos em política.
Como não se identificam nessas horas, não será 'de

duvidar que, mais tarde, venham abraçar-me mais
realistas do que o próprio rei.

Com esses, é sempre assim.
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