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Chiang-Kai-Shek

-Não
.

céderá mais territorio aos comonistas
Frota, partiu a bordo do cru- píng de que os comunistas

I
teiramente arrasadas, antes

zador, pesado "Helena" com haviam "libertado" no do- da retirada é nada de valor

destino desconhecido, mas se mingo, as Tachen. Conside- ficou nelas. Circularam no

diz que as unidades navais, ra-se provável que "a .líber- vas notícias de concentração
sob o seu comando estariam tação" consistiu no desem- de embarcações comunistas

prontas para se empenhar barque de pequeno grupo de junto do grupo das Matsu, a

em qualquer missão que lhes soldados procedente de ou - 100 milhas ao noroeste de

fosse confiada. Não se teve tras pequenas ilhas, em po- Formosa, mas não há indí

confirmação aqui das infor-I der dos vermelhos e situadas cação alguma de que os ver

mações da emissora de Peí-. perto. As Tachen foram in- melhos preparassem a ínva-

são. Concentrações de tal concordam numa defesa con

natureza são frequentes. Em 'juntá de Quemoy, que blo
entr.evista aos [ornalístas, o queia o porto de Amoy, na
que é muito raro, o presl- víos e aviões em quantidade
dente Kaí-Shek vaticinou,' teriam de permanecer a pou
entretanto, que a ocupação ca distância para efetuar um
das Tachen fará com que os ataque em caso de .necessí
vermelhos se mostrem ',mais ,pade. De outra forma, os 50

audacíqsos". Seu ínterprete ,mil defensores de Qilemoy, a.

declarou que Chiang queria apenas 7 milhas d» Amoy,
com i�to dizer que os comu- pedem ser desbaratados, an

nistas tl�ntarão atacar For- tes de, haver possibilidade de
mosa. Respondendo a uma auxílio. Uma vígílancía

'

de'

pergunta, Chiang declarou: tal. natureza exigiria a par
"Na realidade, a questão de ticipação de um. ou dois por
se Kínnen (Quemoy). e Mat- ta-aviões, de muitos des
su serão defendidas ou não troiers e de um certo numero

conjuntamente pelos Estados de. aviões destacados' em ba
Unidos e nosso governo,' sés terrestres. Os Estados U-

\ .."

quando ,forem atacadas, é nídos acham que não podem
ele fato muito clara para nós 'mobllízar forças de tal porte
e também para os comunis- para "um ataque que talvez
tas. E tambem se dísse muí-, -ocorra �marihã ou dentro de
to claramente nas declara- urrf adO:
ções de Eisenhower". Não se '1

mostrou, entretanto, multo ESP�RA A AJUDA IflNQUE
concreto em respostas escri-' TAIPEI, Form,os�, 15 (U.

tas a uma pergunta análoga P.) - O generalissímo Chi

e eleclarou que a defesa de ang Kai Shek manifestou sua

Kinnen e Matsu "é .essencíal decisão, hoje, de sustentar

para Taiwan Penghu (ilhas o resto das ilhas nacionalis

dos Pescadores). Esta já de- tas chinesas e esclareceu que

ve ser uma opinião em geral I
espera ajuda 'dos Estados

aceita pelos' técnicos mtlíta-' Unidos para. defesa co�tra..
.

:�" -

res qualírícados", Nalguns qualquer ataque comunista.
PARIS, no fadado à ,aprováção' :/(�a. ceitável aos socialistas. En- nos de 50%. Na reunião, ete- dispõem sobre Ó rearmamen- '"

I" "'.

I circulas de Washington se
Afirmou que "em caso a-

Christian Píneau concordou Assembléia,
. ';'. i: ",'.' tr,etanto, considera-se entre tuada esta noite, o partido to alemão, junto com me- t

�

,
' , diz que os Estados Unidos a- gum", serão en regues as

hoje, em' ser' o terceiro can- APOIO DO PARTIDO os observadores que as pos- aprovou a política interna- didas simultâneas para con- 'Ih t té d Q. , . 'cham que Quemoy e Matsu I as �s ra egicas e uemoy
didato que trata de dar fim SOCIALISTA.

-

sibilidades de Pineau em! cional, baseada na ratifica- vocal' uma conferencia de 4
. '. .

'I são importantes para a de-, e "Matsu. Chiang recebeu
à crise ministerial que se de- PARIS, 15 CU;. P.). - O formar o governo são de me- ; ção dos tratados de Paris que potências. ' .

Ií t dep ifesa de Formosa, enquanto a aqm" os :Jorna l� as,
. ,o s

clarou há 11 dias. Mas, nos partido socialista decidiu, ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••
China vermelha insistir' em que a emissora pe PClp111g

meios políticos se diz que tem esta noite, apoiar osesforços.
se apoderar desta ultima anunciou que as ilhas de Ta�

poucas probabilidades de su- de Christian Píneau, para re- Nesta Capl-tal a ga'soll-na ilha. Diversós observadores chen, evacuadas na semana
cesso. Antoine Pinay e Píer-. solver a crise ministerial da '.

.
-

ll td� Taipei manifestaram a passada pelos naciona IS as

'.re Pflimlin se viram obriga- França, que jádura 11 dias,

custera' Cr$" 5,00 o ll-tr'o' f 'I' da 7a""'otaopinião de que a resistencia com o auxi 10 .L'.

dos a reriunciar inclusive an- Os membros �{) partido que "

• dos. Estados Unidos em ma- dos Estados Unidos, havíam
tes de se apresentarem pe- integram a Ã'Ssembléia Na-' I 1

N t b I d b ti
,.

p' l' DOm,·COs nifestar um compromisso fir- sido ocupadas e quê o� so da-
rante a Assembléia Nacional 'clonal se reuniram. com o .0.va '!I. e a· e com us veis _ r8�8S as ro· .ii _ V me sobre as duas ilhas pode dos vermelhos "estavam, el!1

-

para pedir aprovação. Pinay chere exeeutívo do partido líbt RIO, 15 (V. A.) - Reuniu- bustivel e querosene. O tabe- Some,nte amanhã o CNP ser devido a dificuldades ta' _ posição vantajosa Para 1 er-
é independente e pflimlin socialista e concordaram com

� se, na tarde de ontem, o con- lamento se estende a 67 10- dará publicidade à lista com- ticas. Seu raciocínio é como tal' Taiwan (Formosa) e ou-

Pertence .ao Movimento Re- Pineaú para fazer todos o
selho Nacional' do Petróleo, calidades, incluindo as capí- pleta de todas as localidades segue: se os Estados Unidos tras ilhas ao largo do lítoral

publicano Popular (MRP). passivei, através de negocia- .

d t b' 1
.,

d E t d e respectivo tabelamento, d Chi "Cl' K' Sh kaprovan o o. novo 'ia e 0,- tais os s a os, com exce-. a ma. uang ai e'
ÓS',independentes e êle cons- ções com outros partidos, pa- to ue nrecos

' -, Num esforco de reportagem, d 1
-

t dmeu o c e preços para.a ga- çao de Cuiaba e Terezina, on- _
_

ec arou que nao pre en e
títuíram a principa-l oposí- ra organizar um governo a- VAI RE'UNIR SE A

'

salina, óleo diesel, óleo coIl1- de não há depósitos, . conseguimos, porém, . anotar .

- evacuar Nanchíshan, a 140
çãe ao pnestdente do conse-it

,._•• _.�_._.D �_�ft.a. __ _,•••.• __ ._�_ •• .•• �uu •• os segul'ntes pI'eços ta·bela- 'lh 't d' F• a,_ -- - - - -..------------ - .�- - _ .. ����---- - .�-���.,-. --"-".�.
_ DIREÇÃO NACIO'- mI as ao nor e e ormosa

���_s�;�����s���e:,�e��e�:�= 3ü'6' P,j\S�t\BEIROS' 8�ASlt�' E�,A.lEMÂ�H4 NfQaCI'ARAO dO��ra> a gaso,lit\a:
'

Distrito NAL DO PT� :� ��s���a� ���:��!nt�lista. Seu pratido foi defen.,. USAM O AEROPOR- NOVO ACORDO COM'EnC'IAl' fi' dei'al-:- 4-,7�; '&d.ô'1�auló �'

.. R.-10',1'5 tU:"." "!.':'l,�: 1{
..
cO!;i <.CHEFE OO;.ESTADO-M;AIOJ,t

Sal' de Mendes-France até o.

TO DE LIMATAMBO"
'.

,1\ . , , 4,�4; Belo HoÍ'izonte - 5',62; ll'llssão executlva' iló-partida ..DA-CORÉIA DO SUL -

último momento. Seu cará- \ . "

NUM "'O' DIA BONN, 15' (U. P.) - Anuri- BONN, 15' (U. PJ - A Ale- Porto, Alegre - 4,94; Recife Trabalhista Nacion,al deverá TAIPEI, Formosa, 15 (U.
ter de socialista constituirá 13 '468 S I d 4 7" B

.

·cia-se que a Alemanha oci- manha ocidental levantou
�--' ,,;. a va ar - ..... ; e- reumr-se quarta-feira pró- P.) - Q gen. Chung 11 Won,

provavelmente um dos maio- LIMA, 15 (U. P.) -,- O aero-
. lém - 4,78; Manáus -:- 5,86; xima para decidir sobre a chefe do estado-mal'or da

res obstáculos às tentativas dental e o Brasil 'iniciarão ontem uma de suas restrições '

porto internacional de Lima-
novas neg'ocl'aço-es com

"

t
-

d f' d Aracajú - 5,02; 'Curitiba - data da convenção nacional Re�ública da Coréia, e seus
de formo

•

ar' o gabl·nete. Os er- as lmpor açoes . e co, e as I
Gambo registrou ontem o ciais, a 10 de abril. A comu- Américas Central e do Sul. O 4,90;, Florianópolis - 5,00; em que certamente se deba- ajudantes de ordens' chega-

socialistas se negaram a fi- maior n'u'mel'O de 'passage' o '" ti' 48'4 G" t' ·t
-

l't' 11' S
niCação; feita pelo Ministé... ministro da Economia anu':' .&.:,01' a eza -

, ; Olama - era a Sl uaçao po 1 ica em ram hoje para visita de cor-
gurar

. em qualquer governo, chegados em um só dia. Este . -

1 I d' ·ti I'
. 6,06; João Pessoa � 4,88; face da sucessão presidencial tesia de. 4 dias, Vieram a-

d"sde '",s elei:ções'de. 1951. Se rio de Economla, nao esc a- ou um lSpOS1' vo que lml-
MaceI'o' _ 4,80', Nl.terol'U '"

_ numero é de 166 passageiros . -

a- t d f' e fixará a pOSição dessa a- companhados do maJ'or' 'gen.
Pineau. conseguir apôio do - l'ece se as negoclaçoes ser o !J,va as compras e ca e que

seu partido, terá que seguir
que ficarao em Lima e 200

se podem fazer noutros paí� 4,76; Natal - 4,70; São Luiz gremiação partidária. Robert L. Howze, chefe do
em transito.

feitas em Bonn ou no Rio. ses à quantidade 'adquirida
� 6,04 e Vitória - 4,94. Os' trabalhi(ltas aguardam grupo consultivo do Exérci-

o programa fixado pelo Con-
O atual tratado comercial no Brasil.' Tal dispositivo ti- Para o óleo diesel: Distrito a chegada ao Rio do sr. Joãó to dos Estados Ulfidos junto

gresso socialista. E conseguir Federal - 1,39; São Paulo - Goulart, a fim de traçar pla.:- do Exército sul-coreano.
que outros deputadOS adiram MISS 'UNIVERSO continuará em vigor até qU,e nha por fim ajudar o Brasil

1,49', Belo Horl'zonte _ 2',03','t J. a in do e pa 'a e s debitas come nos para a convenção nacio- Chung pretende conferen-
ao programa socialista é ex- VEM AO BRASIL

o novo pac 9 se a ss a

'I
g', r s u , r-

RecI'fe _ 1,38,' Po'rto Alegl'ed 'lformOtl o Ml'nl'ste' cl'a's para a Alemanlla OC1' nal. A chegada do ex-minis- ci,ar com o presidente da
tremamente difícil. Pineau, ,s�gun o II

.

. - 1 .. '.
.

-

_. 1,"8 e Salvador _ 1,41,
'

1 t d
SÃO PAULO, 15 (V. A.)/- no., dental. v

,
,tro do Trabalho está prevista China nacionalista, Chiang

pessoa men e, goza e popu-
Mariam.Stevenson, Miss Uni- Oleo combustível: Distrito para os primeiros dias da Kai Shek, sobre cooperaçãoí laridade no seio da Assem- t

Federal _ 773 cruzeiros a "to- próxin1a semana. J

militar.
ble'l'a NaCI·onal. E' considera-

verso de 1954, chegará aqui

N
. ,

t'l
-

1 \ 870
\

, do tlm dos membros mais
nas próximas horas. Para re-

O U a s
nelada; Sao Pau o - cru-

conservadores do seu partido,p...cebê-Io,
encontra-se em São .' .

zeiros; Recife _.:.. 777 cruzei- J"...................._..__.._..-..-..-......-..-.-..·a-.,._·�_-........_.........._.........,_

endossa sem reservas a inte- ���,lOq:i�a���:il�o�a��r�� ���l�e��:�o ::I�gl�orizont�014 PIO XII VOLTOU A REZAR MISSAS.
gração européia, é favorável

até ao Rio, onde esta assisti- Quando, nos serviços públicos, explodem es- 1.137 cruzeiros e Salvador - CIDADE DO VATICANO, fonte chegada ao chefe da
a que se empreendam vastas

rá o Carnaval carioca. candalos, o govêrno, para satisfação ao povo, 808 crúzeiros por tonelada. 15 (U. P') - O Papa Pio Igreja Católica, se diz que
reformas na Africa do Nor-' determina, de imediato, a abertura. de inque.- Querosene: Distrito Fede- XII celebrou, ontem, missa esta audiência assinalou

.

o
te e que se proceda à reti- ritos, nomeando comissões para ,isso. Essas ral - 2,36; São Paulo - 2,46; em sua capela particular, pe- que se acredita ser uma sé-
rada de tropas francésas da HOMENAGEM DO prOVidências devem ser também públicas, pa- Belo Horizonte - 3,03; Reci- la primeira yez, 'desde que rie de al!diências em que o
Indochina. Tem 6 filhos, es- ra demonstrarem que houve prOVidências fe - 2,35; Pôrto A�egre adoeceu em cOmeço de de- Papa receberá os cardeais emCONGRESSO AME- contra os escandalos, '

2,57 e Salvador 2,37. zembro do ano passado, Ma- Roma, provavelmente um por
RICANO Ao FALE- Inqueritos secretos e comissões secretas ge-;t' nifestando n�tidas e contí- dia, Os únicos cardeais a

CIDO PRESIDEN- ram sempre' suspeitas, muitas vezes i justas,.- nuas melhoras o Sumo Pon- quem o Papa concedeu audi-
para os integrantes das comissões: RIGOROSO EXAME tifice, que conta 78 anos, re- encia privada, desde que a-

TE REMON Dois inqueritos graves, gravíssimos, andam por NO HELICOPTERO éebeu em audiência privada doeceu, for·llIm Tisserante
aí sigilosos. Um na Colônia Sant'Ana e outro,

DO PRESIDENTE
depois' da missa, o cardeal Nicola Canali. Além dêstes o

no Oeste, em coletorias. e. postos arrecadado- Eugene Tisserant, decano do Papa receb�u regularment� o
1'e8, Ambos, ao que corre pelas ry.as c,la cidade, RIO, 15 (V. AJ - Uma co- COlégio dos Cardeais. Em seu pró-secretário de Estado,.

I
'

·t t ·t d' h
. , missão de técnicos do E. M,envo vem mUl a gen e e .mUl o 111 eira pu- monsenhOl;'Domenico Tardi-

bl' d
.

d F 1 'lh- d t da 3a. Zona Aérea, presididaICO eSVla o. a a-se em mi oes e c u- ni, e o secretário interino,. pelo tenente-coronel Priamo, HO'MOLO'GADAS ASzelros, monsenhor Angelo Dell'Ac-
- iniciou, ontem, uma série deOportuno lembrar que, quando da nomeaçao DEMISSÕES DOS CO- qua. As únicas outras audi-

d Ad i ··t d d C l'
.

S t'Ana d exames no helicoptero queo m 111S ra ar a o ama an a ver-

M encias particulares q,ue con-
t·
'.

"

t d' .> t'd servia ao presidente da Re-' ANDANTES DAImos o governo quan o a OlS erro" come Ias: , 'cedeu, durante o mesmo pe-pública nas l'1uas'viagens 'de P1° - a arbitrariedade do 'afastamento do tí- ANAIR ríodo foram ao embaixador
t I d 1· t· d f hi ,Petrópolis para o Rio, e queu ar aque e cargo, por mo lVOS e UC. -

O TRT,não conheceu do dis- do Perú. junto da Santa Sé,
l't· d

.

d" Ã '

d' sofreu um acidente no sába-cos po 1 ICOS, que' eVlall} ser espreza,�s 1- sidio coletivo intentadq pelos Diomedes Árias SChreiber, o.
t d h d d 'd d d" do último. O referido apare-an e a onra ez e a capacI a e a m1111S- grevistas então chefe do govilrno fran-

t t· I f
. /', , .....

d 20
. lho foi transportado domin- l'

ra lva c o unClOnarlO persegUl o; - a lU- RIO, 15 (V. A.) _ O Tri- cês Pierre Mendes-Fra:nce, e
f 1,· d go, em' caminhão, para oe lClda e da escolha do substituto, sem, as bunal Regional do Trabalho, o primeiro ministro � chan-.

l'd d
.

d'
" Parque de Aeronáutica dosqua 1 a es 111 lspensavels ao cargo. em. sessão realizaàa na tarde celer na Turquia, resn.ec'tiva-,

I d t-' O Afonsos,. onde será submeti- H

De nada' va eram nossas a vel' encla�. que de ontem, decidiu por una:" mente Adnan Menderes e
h' d d' f' t'd

'

t· d do a provas de reparos. \'
se sa",la ver a eira, 01 locamo lU rlga . a nimidade não tomar conhe- Fuad Koprulu.
oposição, como voz do saudosismo, etc. O te cimento do recurs<;l interpos-
sultado aí está. DERROTADA A MO- to pelos comandantes � pilo-
Enquanto iS$o o titular do cargo, modestO e . tos da Panair do Brasil que
honrado, competente e probo, continua per- ÇAO RUSSA se encontram em greve, ne-
,seguida, sÇ)b um regime vexatório de encosta;- I NAÇõES UNIDAS, 15 (U. gando-se a aceitar o dissidio
do numa repartição, praticamente' sem fun-. P.) - O Conselho de, Segu- coletivo que os grevistas de-
ç.ão e sem receber vencimel).tos há muitos mê- rança das Nações Unidas sejavam.
ses!

.

opõe-se a considerar' a colo- Decidiu também o TRT ho-
. Que o Governador, aproveitando a dura lição, cação soviética 'para que se mOlogar as demissões 'de co-
tenha a corageIl). de fazer justiça, são os.'n'os-. d�clare os Estados Unidos mandantes e pilotos grevis-
sos votos. país agressor na crise de tas, já realizadas pela pá-
E qúe esses inqueritos não acabem engaveta- Formosa e terminou as ses- nair, com base na ilegalida-
dos, são também votos nossos.: sões extraordinárias. de do movimento .

TAIPEI, Formosa, 15 (U. bandonadas. A poderosa 7a.
P') - Ontem, depois das de- Frota dos Estados Unidos,
clarações do presidente na- que fez a cobertura nr! reti
cionalista, Ohíang Kai-Shek, rada das Tachen, já come

maiores eram as conjeturas çou a' voltar para as suas

sobre se os Estados Unidos bases de patrulha em torno
ajudariam ou não na defesa de Formosa e de outros lu
de Matsu e Quemoy. Chiang gares do Extremo Oriente.
garantiu que as referidas O vice-almirante Alfred
ilhas não seriam nunca a- Price, comandante da 7a.
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creve contos de fadas em

Seus momentos de ócio e é

autor de algumas comédias.
E' filho adotivo do extinto

comediógr:;tfo e novelista, Je
an Giraoudoux. Pineau foi

chamado ao Palácio dos

Campos Eliseos pelo presi
dente da República, René

Coty, na manhã de ontem,
pouco deRois de'ter desistido
Pflimlin da tarefa de orga
nizar' o novo gabinete. Du

rante o dia, fez as visitas de

praxe aos presidentes das

duas Câmaras do Parlamen
to e se avistou com Mendes
France e Pinay, Quando Pi

neau saiu ap6s a conferência
com Mendes-France, decla-.
rou aos jornalistas: "Tenl;lo
a intenção de continuar os

seus métodos e tentar dar

ao governo que tratou de

constituir um tom que não
burle a opiniãó pública, de

pois das esperanças que le

gítimamente lhe tinha dado

Mendes-F'rance". Pineau con

tinuará suas consultas polí-. te".
ticas, ''esta noite e amanhã. A pedida do mencionado

Espera voltar ao Palácio pl,'e- senador, o editorial do jornal

sidencial, amanhã' de tarde, pahamense foi reproduzido
para expor ao presidente Co- em sua totalidade do apen- '

ty se acredita ou não que dice no Diário do Congresso
. pOderá 'constituir um ,gover- Americano.,

WASHINGTON, 15 (U. P.)
'- O orgão oficial do Con

gresso dos Estados Unidos
-

o

"Congr e s s ia n a I Record"

(Diario do Congresso), ren

deu homenagem à memoria

do falecido presidente do

Panamá, José Antonio Re

món, que foi assassinado a

2 de janeirO passado.
. Essa publicação inseriu em

suas paginas um editorial co

piado dó periodico panamen
se "Star and Herald" (Estre-Ila do Panamá)· intitulàdo "A

História ,dará a Remón o

que merece"; por solicitação
do senador Thomar E, Mar

tin, dQ Estado de Iowa.

Martin declarou que Re

món "foi um dos presidentes
mais capazes' e populares que
o Panamá teve em seus 50

anos de história indepénden-

FAVORECIDA A IN.
DUST1UA CUPRICA

DO CHILE
SANTIAGO, 15 (U. P.) -

O Congresso do Chile apro
vou uma lei de impostos pa
ra a industria do cobre que
favorece notavelmente às in
dustrias que se ocupam da
exploração do precioso me

tal.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado ......•.••..•..• 3.022
A Gazeta ......••....•••. 2.656
Diário da Ta�de 3.579

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

C Imprensa Oficial •.....•• 2.688

'1
HOSPITAIS

----�--------------------------------------------- Caridade:
(Provedor) ...•..••..••.• 2.814
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos .........••• 3.881
Militar ; 8.157

'São Sebostião (Casa de
Saúde) 8.153

Maternidade Doutor Car
los Corrêa ...........• 3.121

CHAMADOS UR_
GENTES

Corpo de Bombeiros ...• 8.813
Serviço Luz, (Reclama-
ções) .... . . . . . . . . . .... .. 2.404

Polícia (Sala Comissário 2.038 -�'-- � _

Polícia (Gab. Delegado) .. Ui94

PI� !1l! fi.
'

o:};���������E........ 8.700 1"5"
�. � J

Cruzeiro do Sul 2.500 • .

Panair •..•...••.••.•.••. 8.558
Varig .......•........•.• 2.825
Lóide Aéreo ".: ..• 2.402

, J DUIIAIfTE TODtI,..
FOTOGR,A-FIAS ��:�di�';;�;'::::::::::::: �::g� / -, : -

nos I/�nçJOSTerças - Quintas - Domingos HO'TIllIS 2.021" '�•...-" ., I-tI<L.

9 '50 horas ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS Lux .

-

Para : Cll�;tibads-:a'��á�iOp,"10 e Norte ��os - ANrVERSARIOS E REPORTAGENS EM E:f�;�. ::::::::::::::::8i�.:.:��4i�,9rt'.I.l' �_,•.Ac'. �-'.!,D�",�.�,_::.,"�-, t.I..

(Conexao para o 111 eror o arana o,

I'
R e D�O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O Cacique �

. '�,;,_ __do Pais) ESTADO"
Central . . . . . . . . . . • . .

»Segundas - Quartas - SabadoS' Estrela ..

, _... I
Ch d R C elh <- M 'f 1"0 1 Ideal 8

..6591 _., .'
'/ • F�j.. ,,'. ;a, . :�Iama os: ua ons e o a ra Dr. :u ou pe o ;.., ,_

"
_ '"

_���� I
__� �I

I _E_�_�_�_�_�_IT_.?_._._..�._._
.._�_._•._._:_••__0_6_q

'

__� �_'�__
-

�__�__

�

\ ISSIONA�I DR. ROMEU BASTOS DR. JULIO PAUPITZ
-

Dr
.

Vidal D f F-Ih'INDICAO'OR P'ROF ,.'..
..

���I��
.

'Ex i?tern!���� enfermar�al ESP;CIALISTA EM DO�Ç!��E !RIANOÇAS' '

, Com pratica no Hospltlll São e Serviço de gaatro-enterologta .

...

LOBATO DR 'WALMOR ZOMER. Francisco de Assis e na ":auta da Santa Casa do �io ?e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANEIRO-

DRA. WLADYSLAVA J DR. I. .

GARCIA Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardmell�). , I
PEDIATRIA NEO-NATAL ---: DISTÚRBIOS DO RECEM-

W MUSSl FILHO, .
CLINICA MÉDICA Curso

.

de neurologia (Prof. NASCIDO � ASSISTJi:NCIA
. TECNICA ESPECIALIZADA- AOS• '.

.
.

Doenças do aparelho respiratório �IPlolmadd(iM Pd�l� -Facudld·UdenivNear: <;:�RDIOLOG��
.

Ausbregeai lo ). PREMATUROS - ,TRATAMENTO DA INAPETJi:NCIA INFANTILe
. TUBERCULOSE ciona e. e rema a Contultõrro : Rua Vitor Mei- .Ex interno do Hospital matar- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-DR. ANTONIO DIB RADIOGllAFIA E.RADIOSCOPIA . sldade do Brasil reles, 22 Te!. 2675. nidade V. Amaral. TURNA, EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS

MUSSI DOS PULMOES
. Ex-Interno p�r concurso, dll Ma- Horários: Segundas, Qu..rtai e DO�NÇAS _ INTE�NAS. PSICOLOGICO,i3 DA INFÂNCIA - ENFE"RMIDADES DA INFÃN-'C' ..

d T - termdade-Escola Sexta feiras' •. Coracão. Estomago, íntesttno, elA DE MANEIRA GERAL í"rrurgra o orax
(S' d P f Otávio Bo

'. ,

F
-

d I F culdade Nado- ervrço o ror, c -

Das 16 às 18 horas fígado e vias biliares. Rins, ova- ÇONSULTóRIO - FELIPE 'SCHMIDT, 38.- MIllDICOS - orma o pe. a. a

Ti ii' ta drigues Li.ma) .
. .Residência.: Rua F�r Sch- rios e útero. CONSULTAS _ DAS 2 ÀS .5 HORAS.CIRURGlA-CLíNISCA i�!io��r!!�1�:nd� iIo:)Í�t:fIS N.� E.x-i�te�o �� IS�rvÀçop dÊ.0Trué- midt,. 23 :_ 2° andar, I�:t. 1 Consultórior Vitor Reireles CONSULTAS Cf HORA MARCADA: FONE 3165GERAL-PARTO • R gra o OSpl a • •• •.• Te! 3002

J
22., '. RESIDÊNCIA - TENENTE SILVE

..IRA, 130 (FONlE .8165)Servico completo e especiali- reu amos
_ ,do Rio de Janeiro .,' ".

-

D' 18 h TE
-

_

, C de ciallzaçao pela as 16

a.
s oras. A. ,.�DE CHAMADOS A DOMICíLIO

-

zado das DOENÇAS DEl SENH(i)- urso espe Médico do' Hospital de Residência: Rua Bocaiuva 20..

d 8 métedos de S. N. T. Ex-Interno e Ex-anls- Caridade .

'

DR NEWTON
"

�i�:�ó�t�o�� t�ra�:mento. tente de Cirur!ia do P!:,of. Ulo DOENÇAS DE SENHORAS Fone: 3458. '

.
'

SULPOSCOPIA - 1IISTERO 1- Gui�arael (Ri,?), PARTOS - OPERAÇOES b'AVILA
D'R MARIO WEN ISALPINGOGRAFIA - METABO- Cons : Felipe Sehmídt, 88 -

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

•

':
-

ADVLISMO' BASAL '. Fone 3801 das 16,00 às 18,00 horas. Doenças de Senhoras - Procto- � DHAUSEN. O'GADOSRa.dioteraPia
por ondai curtas-I'

Atende eJl1 _hora marcada. Pela manhã

ate.nde'
dià- logia -

Eletr.
icidade

.Médica l
êLíNICA MIllDICA DE ADULTOS

.

.

Eietrocoagulação - Ralos Ultrll Res: Rua Sao Jorge 8\- Fone riamente ,no Hospital de, Consultório:,.,Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS
. �Violeta e Infra Vermelho. ,23.95., '_ Caridade. �eles n. 28 - Telefone: 8307. Consultório - Rua João Pin- DR. JOSÉ MEDEIROS' E)

. iil!;SI
Consultório: Rua Trajano, n. 1,

DR YLMAR COR'R"" A
-

Residência: . Consultas: Dás 15 horas em to, 10 - Tel. M. ·769. R. CLARNO G.
1° and�r - Edifíci? do Montepio. .', _", .,� I Rua: General Bittencourt n. dIante.

. Consultas: Das 4 às 6 horr.9. VIEIRA GALLETTIHorário: Das 9 a8_12 horas - CLI:t\ICA MIllDICA .101.
-

Residência: Fone, 3.422. !Residência: Rua Esteves Jú- - ADVOGADO -
_ ADVOGADO _Dr. MUSSI.

... CONSULTAS das 10 - ,13 ho-
I

Telefone: 2.692. Rua': Blumenau n. 71. nior, 45. TeI. 2 812. Caixa Postal 150 - Itajái Rua Vitor Meireles; 60..

Das"15 às 18 horas - Dra. 11a8. , - DOENÇAS DO APARELHO DI-
.' ,

. Santa Catarina. FONE: 2.468 .-

MUSSI
'

Rua Tiradenté 9 - Fone 8415 MARIO DE LARMO, GESTIVO - ULCERAS DO' ES- DR. HENRIQUE PRISCO _ Florianópolis _Residência: Avenidll Trom- CANT1ÇAO TOMAGO E DUODENO, ALER- PARAISO DR. ANTONIO GOMES DE __k 84 DR. JOSÉ TAVARES GIA-DERMATOLOGIA E CLI-pows y, •

MIllDICf) 'NICA GERAL MÉDICO ALMEIDAIRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS Operações - Doenças' de Se- ADVOGADO, MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS nhoras - Clíni.ca de Adultos. Escritório e Residência:-

R NE'y' 1:JE'D'DnNE MENTAIS - CLINICA GERAL
.

Doenças Internai €LINICA . \ ,durso de Espeçialização no Av. HercHio Lu:ló, 15D . J:' LW\o'U

I
Do Serviço Nacióna'l de Doeu- CORAÇÃO - FIGADO - RINS de Hospital dos Servid&es do Es- Telefone;. 3346.

. MUND
.

, ças Mentais.

,
- INTESTINOS OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ tad'Ó.

Fo�mado pela Faculdade Naci'.' Chefe �o'Ambulatório d,e Higie- Tratamen�o.modernoo d� SIFILIS E GARGANTA (Serviço do Prof. Mariano de
naol de Medicina Universidade ne �en�al .' Conllultono - Rua Tlr!ldentes, 'DO Andrade) ---;-----------,.-.."...--.._--------_

do Brasil' II 'P�l1�Ulatra, do Hospital -

I'
9. .

-

DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhl no

RIO DE JANEIRO' Coloma Sl;Int An.a '

.

HORÁRIO: Chefe do Serviço de

OTORI-,
Ho_spital de Caridade,

.
,

A erfeiçoamente, na "Casá" de
.

ConTulsoter�pla pelo : e,l�tro- As 13 às 16 horas� NO do Hospital de Florianópolis A tarde das 1530 hs em dllln-

[
P

Saude São Mfguel" choque e cardlazol. InsulIní .era- Tel.: Cons. -:. ,3.415 - Rei. -. Possue a CLINICA os APARE- te no consultório' á Rua Nunea
Prof. Fernando Paulino ',pia. Malarioterapia. Psico�ra�ia. 2.276 - Flar.ianópolis. LHOS MAIS MODERNOS PARA I

Machado 17 Esquina de Tira-
Interno por 3 'anos do Serviço CONSULTAS; 're�ças III QUID-

-DR' •. JÚ'LIO DOIN TRATAMENTO das DOEJ!ofNÇAS

I
dentes. TeI.276'1

de Cirurgia . '. tas da� 15, às 15 horas. Sabado
i da ESP'ECIALIDADE / Re�idencía - rua Presidente

Prof. Pedro de Moura

I (m;nhal't G 'b ld" ,.VIEIRA'
.

Consultas - pela manhã uo Coutmho 44.
Estagio por 1 ,ano na "Mater- ua ma_ .,arl a 1, esqUIna

M"'DICO'
.

<

HOSPITAL. '
_----- _

'ddEI" , de General BltJ;encourt. J!j I '

E d 2" DR VIDAL'fi) � .e -. �co a .'

I RESIDENCIA" Rua Bocaiúva, E;SPECIALISTA ·EM OLHOS" � TARD - as as.. -I
•

Prof. OtavIo .Rodrlgues Lm\a
139 T 12901

"

OUVIDOS NARIZ E GARGANTA 'no CONSULTORIO ) CLíNICA DE CRIANÇASInterno por· 2 Qno do l'ronto
_

e.
�

_
'. TRATAMENTO E' OPERAÇOES I CONSULTORIO - Rua'. dÍJI Consultório: -'- Felipe Schmidt,Socorre DR ARMANDO V� I Infra-Vermelho - Nebulizaçio - ILHEOS nO 2 38. .

'\'- li: - . I
.

. .'
,

. I .' Ultra-Sol'! .

. .RESIDENCIA. - Felipe Sch· CONSULTAS -Das f. aI 6

OPERAÇOES
.

- R�O DE �SSIS (Tratamento de �sinuslte lem nudt nO 113 Tel. 2365 horas.
CLINICA DE ADULTr:3 Dos Serviços de Chnlca Infa�tll operaçao), Residência: Tenente Silveira,
DOENÇAS DE SENHORAS da Assistê!)cia Mupicipal e Boa- Anglo1retinoscopia - Receita de DR. �NTON!0 MONIZ 130 FONE - 3.165.
CONSULTAS: No RQspital de I pital de Caridade· Oculoli - Moderno equipamento DE ARAGj\.ÓCaridllde diariamente das 8 às CLINICA MIllDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolarin,olo,la (6nico

CiRURGIA TREUMATOLOGIA DR. ANTONIO BATISTA
10'

. •

ÇAB E ADULTOS
.

nQ Estado) JUNIORN� consultório à Rua João - Alergia - Horário da.s 9 às 12 horaa • Ortopeaia 22
Pinto nr 16 (I::' andar) . Consultório: Rua Nunes' lia- das 16 às 18 horas. Consultório: João Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE

26'DI'arl'ame'ntll d'as 10 às ,12 d chado, 7 - Consultas dlli 15 ih Consultório: - Rua Vitor Mei-
.

Das 15 às 17 diàriamente.

I
CRIANÇAS

14 às 16 horas.
e as

18 horas . reles 22 -.Fo:ae �675. Menos aos Sábados Consultas' das 9 ás 11 horas.

RESIDENCIA: - Ruà Duarte Re�';dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua Sao Jorge. 20 - �es: Bocaiuva 135.
, 12�es. e Cons. Padre Miguelinho. 27

Sl,lutel, 129 - Florianópolis. , lherm,e, 5 - Fane: 8783 Fone 2421. Fone: 2.714.

'Lavando com Sabão

\?irge_ríl E:slJecialidade
,da Gla� WITZIL .IN'DUSTBIIL--:JolnviUe. (marca roglstrada)

eço�çmiza,.se,je�,o e dinbeiro
�

/

. ,

�,_._----:;.-

�lOJAS
Elelro-Técnica

(A ORGANIZAÇÃO IORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam asexmas. sras. Donas de
Casa, a maravilhosa

E L.G IN'
(A �ÁQUI'NA DE €OSTURA DE FAMA

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

ELGIN paqa-se 'a si.mesma
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
ElETRO-TEéNICA INDOSTRIA E

\
,

,COMÉRCIO S. 'A.
Rua Ite. Silveira 24 e' 28 - End. Iel

ELETROTÉCNICA
Caixa Postal193 - Telefone 3.793
.Hcrtanópolis-> Santa Catarina

MINISTÉRIO' DA AGRICULTURA.

SERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA I"LORESTAL

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO J;)E

SANTA CATARINA
AVISO

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

sível, as queimadas e derrub�d�s 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 Códigó Florestal
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUB�DAS �E MATO
'

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, a necessãría licença da autoridade flo
restal competente, conforme ,dispõe o Códig? Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a penaltdades.

REFLORESTAMENTO

o ESTADO
-0-

ADMINISTRAÇÃO ,

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

I

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. L:lra.
Ltda.

,

Rua Senador Dantas, 40 - 5°
andar.
Te!.: 22�5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
NlI .:_Capital

'

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

No Interior
Ano ......... ...... Cr' 21)0,00
Semestre ...........•. Cr,nO,OO
Anúncio mediante eontrâto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serãq devQJ.vidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitídos nos ar

tigos assinados.

Esta Repartição, pela rêde de' viveiros florestais, em

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

mentes de" espécies ílurestais e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento dé suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda,' a possibilidade da ob
tenção de empréstlmos para reflorestamento no Banco do
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os interessados em assunfos florestais, para a obten
ção de maiores sclarecimentos e requererem autorização
de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont n", 6
em Florianópolis. "

Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfíco: Agrisi.lva - Florianópolis,' S.

INFORMAÇ<!>ES
UTEIS

Viagem com seg�rilnça
e

. rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SOL-BRASILEIRO»
AGORA NOJOS HBRaHIOS

D a
Florianópolis - Itajal - Joinville ;_ Curitiba

_""/"':1' . :- ....��r�
l� '�

.

\ Age'"ncía e
R,ua Deodoro e�qui.na:da-.

• Rua \ Tenente ,SIl"elra,
,........

\
"'-.,

Navio-Motor «Carl Hoepcke»)
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA,

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, São S..

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestés quatro últi.
mos, apenas para movimento de passageíros.

.. As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba MO
p1'ejudic.árão o horário de chegada no RIO- (Ida) •.

ITINER.A:RIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
,

IDA VOLTA
Fpolis

.

Italai Rio Santos

Para o mês de Janeiro e Fevereiro'
I

IDA VOLTA
\

Rio

4/2
\16/2
28/2

'Santos
5/2
17/2

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

I

i\" .....M....w.UI�I.r.:...d.. EQ,__�cilal'� �
CIIlInIU / fEU:_,PI>05E...... � "" ....... -

'Raios X
áparelhagem moderna. e completa para qualquer exame

radiológico.
RadiograIla$ e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago ..,- intestinos e figado (colecistografia).
Rins � 'bexiga (Pieloguafia).
,utero: ê .anexosí Bistero-salpingografia, com insufla

,:
'

,,' ção • das trompas para diagn6stico da esterilidade.
'Radiógrafias de .ossos em geral.

'

Me9ida�� exatas cios diametros da bacia para orienta
.Ó: 'ção 'do parto (Rádio-pelvimetria).
Díàrfamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa. '"

i

.'

Rua.' Frei Caneca. 122

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS'

'

ADVOGADO

. FARMACIA DE PLANTA0
\

Mf::S DE FEVEREIRO
,

5 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra-
jano.

6 - Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
12 - Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua T.rajano.
1& -:- Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano.
19 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse

lheiro Mafra
20 Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro

Mafra.
CamávaI Farmácia Nelson
Sábado (tarde) Farmácia
Pinto·
Domingo Farmácia Moderna

Rua Felipe Schmidt
Moderna Rua João
/ .

Rua João Pinto.

(
.\

- -�D VISA •

. S��... \ qf4IAt•••

.

EspECIAlIDAOE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



LOR·D
.Ém f�UnITIBA

nO·TEL �
CllMAX DA HOSPITALIDADE

................................................................� ���[)� �� I••; Zury Machado� _e._.. ii Vende-se na c:ade' de,,

Joinville o 'conceituado e

I: -

i
bem af'regueaado B", e Re,·

1....:=...��ONT�CIM�NTo:��;�:... �:__:_:_:_�_t�_h_�_��_e:_:_��_o�_.:__�_a_d_:_.�_e� ,

(

bn1d.;t. dos Rádios R.C.A.FESTA DA MASCARA - sr. Júlio Gonçalves, C l' "',..

representante comercial; O una Vitor. ValvuJu • Dia"..
Como de costume as reu- - sr. João Candído Del- .

Iníões agradáveis são semp re fino,' "ornava "sea
r-'no "Sabino's Bar". Domingo - sr. Francisco Max da P�fil do rei MO!'O El ...,Ioemascope r'estava lá a sociedade de Flo- Silva;

É gordo por tradição. Sua egancia CINEMASCOPE _ A NOVA ERA DO CINEMA!
.

rianópolis para festejar uma - sr. Júlio Gasgroffi; tendência política: tolerar . A. J. A.
. Dentro de poucas semanas o público desta, ?apltalnoite carnavalesca com as - sr. Jean Raul; todos os partidos. Filosófica� Estamos atravessando "era" de elegância e um peno- conhecerá a maior inovação da M'te cinematográfica dosmáscaras mais bonitas e ori- - sr, Ruí Margarida; mente, da-se bem com todos do de bem se apresentar. Leva-se, em gel'a,l: uma "vida so- i últimos tempos. Trata-se çlo,CIN�MA�COPE, processo d�ginais que tivemos a .oportu -, -_sr. Silvio Ferrari os credos. cial

. intensa" aos goles da "champanhota e .a� l�do de
f ampliação fotográfica de propor�o�s gigantescas, que estanidade de ver. O. Sabmo teve - sr, Alderacy Sampaio Não se sabe, apesar dos es- gente "bem". Parodiando a frase do velho e dinâmico es-
sendo aclamado em todos os Países do mundo la feliz ideia de organizar um Muricy; rorcos da reportagem, qual o tadista britânico Churchill diremos que "nunca ,tantos e

O CINEMASCOPE, aperfeiçoado pela 20 th Centuryconcurso, da mais bonita, - sra. Maria de Lourdes creme dental que usa. Nem tantas. se preocuparam tanto 110 vestir e no trajar". Está Fax não deve ser confundido com a Terceira Dimensãooriginal e graciosa máscara Scheidemantel, esposa do tampouco, o número do co-
em moda a escolha das "dez mais elegantes" ou dos "dez

ou �om a Tela Panorâmica. A grandiosidade' do CINEque as senhorinhas estavam sr. Paulo Scheidernantel, larinho e do sapato; Sua Ma- mais elegantes". E os compromissos cada vez são mais sé-
MASCOPE é vista sem oculos especiais e a tela,' de prousando. Tomaram parte IIp alto funcionário da Carlos jestade não se dá a essas vai- rios porque, a cada dia que passa, aumenta o númer� dos
porções especia.is, não é a mesma usada nos filmes pano-jurí as seguintes pessoas: Dr. Hoepcke S/A; dades de divulgar pública- cronistas socinis. Volta e meia aparece u_!l1 novo. N�o se

!rãmicos. , ,

J. J. Barreto, Dr. Dib Che-
- sra, Lindina Moura de mente estas particularidades. dirá que seja admiravel a originalidade de todos. SI um

O CINEMASCOPE é um processo novo, revolucionârem, Dr. Ciro Marques Nunes Carvalho; Gosta das mulheres,princi.- "cisma" (a idéia é dêle) em relacionar as representantes rio e vitorioso. Seus filmes,' mais de 100 até agora, atese Zury Machado. Foi vence- � .sra. Luiza Beirão Nu- palmente das bonitas e não
do belo sexo que lhe pareçam as fez mais", o �oncor- tarn a supremacia dessa inovação; maior ainda .d? que odora a Senhorita Karin Sch- nes Pires, esposa do sr. advoga o ponto de/ vista de
rente não. ficá "prá trás". e ai vem outra lista. MaIS uma,

advento do cinema falado e a introdução do colorido.noor que, sem medo e êrro Cristovão Nunes Pires, al- que os "homens preferem as Dezenas de listas das "dez mais". E um briga com outro No Brasil tem sido fabuloso o sucesso alcançado peloposso dizer, usou a máscara to funcionário dos Correios louras", embora ache sa_b�-I (Jacinto x Ibraim ou Ibraím x G. de A. ou Zri x Emely). CINEMASCOPE. São Paulo, Rio, Porte Alegre, Belo Ho-
. mais linda e rica que vi.

e Telegrafos; rosa a moça do calendário
Riem-se uns dos outros, pelas colunas dos jornais, muito rizonte e recentemente Currtíba, têm aplaudido em delírioKarin estava. numa toillet-

- sta. 0.11 dina Damasce- (Marilin "pouca roupa" Mon- embora ao sabor da' "champanhota" e -ao -lado de gente o CINElMASCOPE, o processo. que abr!u uma nova era no
te preta saia em palha ráfia, no de Oliveira;

.

roe). Considera Gina Lolo-
"bem" tudo sejam abraços e sorrisos, cofetis e perfuma- cinema mundia l.,

.blusa seda pura e um custoso
- stà. Olga Brasil da I bl'ig�da Vm ped�ço do lmae� [rias. É o pior é que o os cronistas assoberbam. os maridos Filmes C01110 "O MANTO SACRADO" (Víctor-Matu

chale japonês que completa- Luz . caminho, que poe qua qu

fde sérios compromissos. E os bolsos dos mar-idos sofrem
re, Jean Si�mons e Richard Burton ), "O PRíNCIPE VA

va �ua toillette.
.

S 1
- menino Wander, filhi-I cristão com as pernas bam-

tremendamente. Sim, porque o cronista social está sempre LEN'Ji'E" (James Mason, Debra Paget, Robert Wagner e
La estava�1 os ca�als

S
a -

nho do sr. Oswaldo Ribas, bas.
de olho em mira, com um sorriso nos lábios e o seu cader-

Janet Le igh) e ."A FONTE DOS DESEJDS" (Clifton
10 de Oliveira Gercmo ou-

Em tempo: esta entrevia-
_v. '

. t' W lt . representante do Laborató-
ninho de notas à mão. E o marido, que não tem nada com Webb, Jean Peters, Louis Jourdan e Rossano Brazzi), tê�

za Dr. J. J. Barre o, a er .

W 1 d Brasil ta, Sua Majestade não con-
. f' Af' I t "do da ilh d d des CI

'

1 C ·t- C' t·
1'10 an c er o rasu ;

a briga, é o que mais so re. ma , es amos no mun sido a delícia das platéias maravi a as as gran _

Wander ey, apt ao intra, '.

V
.

filh 1 cedeu, nem autorizou. Se11s
.

I
� .,

d
.

técní

.

B dí J Car
- menmo arnr, I o e o

eleg'ância" Respeitemos a. e egancia i dades do Brasil e do mundo, on e rema a eC111ca mcon-
Major ran im, ercy -

'secretários de bolso, porém, -

t
�

f'l
d A d sn

.

a ele

Isr.
Walter Cardoso e sua

t fundível do CINEMASCOPE. Talvez um dos res 1 mes
oso rman o 1 veirs

. concederam, solicitamen e as

H O J E N O P A S S A D O C
S

'

C ítã Ary Mesquita' exma. esposa d. MarIa Ce-
" acima seja escolhidos pela Emprêsa dos cinemas desta a-

ouza, api o ,

'1' G C d informações.
C

.

I
. _

a bonita Lígia Moellmann, CI la . ar asa;
pital _ José Daux S. A. ornercia _ para a mauguraçaoVanda Vaz, Diná Lunardeli, -0-

IMINENTE lG DE FEVEREIRO
do CINEMASCOPE em F'lor ianópol is. Aguardemos..Consuelo Vieira em compa- MENINA ROSEMARY A DATA Dl� HOJE RECORDA-NOS QUE: ..- �.-..._.__ � _

_ _ ..

nhia de seu namorado Hilton MELO LONDRES, 14 (U. P.)
em 1.759, a Câmara Municipal do 'Desterro (hoje .&. S Duas Palme •.rasPrazeres. Encontrava-se -Iá O Rei Saud, da Saud'i Arabía,
Florianópolis), mudou-se para um prédio que ha- �

d declarou que a. Liga Arabe
via arrematado;também o pianista e acor eo-

esta' na I'minênéia ele fatir
d
..

t
-

d t P
.

r

em 1.824, assumiu a a m1l11S raçao es a rovm-nista Manoel 'Inácio Gui-
em VI'l·,tude "das tendências

t
.

.

eia o seu primeiro Presidente, dr. João An 01110lhon, que muito contribuiu
"epa'ratistas Arabes" de as-

.

I
"

�

Rodrigues de Carvalho. Foi Senador do mpenopara a ,animação da , festa.
sinal' pactos de def�sa comd t I I pela Provincia do Ceará;Numa mesa e can o a ou-
outros países fora do blocorinha Joaquina Blumenberg, em 1.840, deu-se, em Paranaguá, no Piuaí, uma

acompanhada do Sr. Norber- Arabe.
insurreição dirigida pelos cidadãos Sebastião José

to Wiedrkehr, moço alinhado "NIKE" e Manoel Lucas de Aguiar, os quais deitaram ma-
e dono ele um big carro. - O

WASHINGTON, 14 (U. P.) nifestos, atacando com candentes frases literaria.sSr. Norberto é da sociedade
_ O Exército dos Estados o governo estadual de OeiTas e terminavam por VI-

blum'enauense, e em nosso
_ .

t d vas a D. Pedro II e aos "briosos bente-vis";Unidos esta expenmen an o
meiQ social está aparecendo

o seu projetil dirigido "Nike", em 1.88�, faleceu o Coronél Francisco da Silva
COln·_granct.e s�mpàtia. nas longínquas regiões do Ramos;

x:x x
norte do Cnnadá. As provas em 1.886, faleceu hb'11io de Janeiro

Gentil acolhida do Clube
estão sendo real1zaçlas pa,ra Barão da Laguna. Nasceu no lugarXII de Agosto a uma suges- A encan tadora menina se determinar os efeitos das distrito de Laguna, 11 este Estado;tão (10 Cronista Zury Marha- Rosemary, encanto do lar temperaturas extremamente' em 1':-889, foi mandado elevar a Batalhão, com o

do. :lo sr. Jósé 'Melo, funcioná- baix:as sobre as complicadas número 25, a Companhia de Infantaria estacionada
x x x do da Imprensa Oficial do peças que compõem o sistema nesta então Desterro. ,Foi recebida, com grande Estado, e de sua exma. es- da nova arma.

. I ANDRE NILO TADASCOsatisfação, pelo cronista so"
posa d. Dulcemar Conceição

cial a manifestação do Clube Melo, completa o seu priXII: em radiograma que lhe meiro aniversáI;.io de nasci
foi dirigido pelo Presidente mento na data de hoje.
Vieira da Rosa, dando aco- P01� tão singnificativa e
lhimento à idéia, sugerida Eeméride engalana-se festi
na crônica de domingo p.p., vamente o lar de seus genr
sôbre a possibilidade de ser tores, oportunidade que te
oferecido um prêmiO à fanta.. pão de receber seus paren
sia que melhor corresponda tes e amigos que levarão as
ao estilo adotado: "Carnaval felicitacões pela feliz data,
a 1925'�. ofel'ece�do-os la'uta mesa de
Tterá, assim, o veter!1no doces finos e guaranás.XII, à sua disposição, o cro-

O ESTADO se .congratunista que relatará os return-
lando com os felizes genibantes sucessos de seus bailes
�ores formula a graciosacarnavalescos.
Rosemary uma vida longa, I

x x x
cheia de sa..ude e felicidades.JANTAR - Na noite de se-

gunda-feira o Sr. e Sra. Luiz
Fernando Sabino, receberam
pessoas de sua amizade para PRECEITO DO DIAum jantar. Sr. 'e Sra. Sálvlo
de Oliveira, Dr. Fúlvio Vieira
le Sra., Sr. e Sra. Gentil Fer
razi o conhecido e aplaudido
PITUCA, artista de grande
cartaz no cinema nacional
que foi o homenageado da
noite. O cronista tratou de
observar o serviço de bar e

copa. Nao há dúvida, foi de

primeira: um gostoso picadi
nho, lagosta, muita CUBA e

o assunto foI MERINO. Pelo
interior da agradável e sim

pática residencia viam-se ca

sais em animada palestra. No
varandão, decorado com 111ui
to gosto e pouca luz, o boê·
mio Daniel Pinheiro se fêz

acompanhar de seu violão,
deliciando os presentes com

belos números de seu reper
tório.
A reunião não foi até doze

horas, mas _sim até aJta ma

drugada.

Particípa9�o I
Pedro Paulo Malchado e senh�ra part�clpam �os seus

t pesso�as amigas o nascImento oe sua fIlha Ro-paren es e .

_

sângela Maria, ocorrido sába:do.

Flol'ianópoEs, 12 de Fevereiro de 1955.

PARTICIPAÇAO
HENRIQUE ABREU FIALHO

-0-

ANIVERSÁRIOS

Á.GUA E DISENTERiA BA
CILAR

A água contaminada pode
transmitir várias doenças,
,dgumas bem graves, ,como

,l disenteria bacilar, assim
�hamada porque é'causada
por um bacilo. 1l':ste micró

bio, pode ser vei�ulado pe
la água que nij.o foi previa
mente fervida ou filtrada.

Evite a disenteria ba
cilar, bebendo .soménte
água fervida ou filtra
da. - SNES.

FAZEM ANOS, HOJE:
_; sr. João José Mendon

ça, construtor civil e 'pés
sôa muito relac'i011ada nes

ta Capital;
- sr. Leandro Vieira de

Souza,
.

integrante do Salão
"5 Min�Itos";

FRANCISCO DE ASSIS
I

LEMOS
:e: SENHORA

participam o contrato de

casamentÓ de seu filho JOSÉ
com a Srta. Vera Garofallis
Fialho.
Delfinópolis,

:e:

SENHORA

participam o contrato de

casamento de sua filha VERA

com o Sr. José Lemos Sobri":
nho.

Minas Gerais Florianópolis.
7 de Fever eiro de 1955

AVENTURAS DO ••••

DIÁRIAS: Casal Cr$.20·0,00 - Solteiro Cr$ 120,00
T O DOS A P A R TA M E N T O· S D E F R E N TE C O � B A N H E. I R '\ E T EL EF O N E

Em São Paulo: Lord Hotel - Telegr.: LordHotel - Telefone: 52·6111
Em Curitibl!: Praça Tiradentes - End. Telegr.: LordHoteí • Tel. 5029RESERVAS: {

JACINTO DE CAMPOS

Quando passo, amargando a humana lida,
A alma tecida de ilusões tão varias,
Junto à velha choupana carcomida,
Vejo duas palmeiras solitárias ...

). .

Uma a reverdecer, a outra caida,
Num desmancho de pa,lmas' funerarias ...
E ao som da harpa do vento, á que tem vida,
Saudosa pl:1I1ge salmodias e arias ...

o Almirante A saudade me diz c.omo em .segredo:
Laranjeiras, Meu coração deixando como úm ninho

Vazio e triste ao vento balouçando ...

A saudade ma diz como em segredo:
Que és a palmeira que morreu bem cedo
E eu sou aquela que ficou chorando .. ,

,

liStes homens representam três gerações. Há 30

anos G chefe da família, Guilherme Fisher, começou
a plantar o tipo :de fu�o 'selecionado para os

cigàrros CONTINENTAL.
Esta experiência, que vem passando de geração a geração,

.

é mais urna entre as muitas razões que levam

1 em cada 6 fumantes a preferir

U M P R o i� iJ T ") S ,) U Z A C R U Z •.302

ZE-MUTRETA

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O.CASO'Dd:ARBITRAGEM DO JOGO SERA' MODIFICADO o SISTEMA DO
CAXIAS X CARLOS RENAUX FLUMINENSE

O FERROVIÁRIO VENCEU O
PRIMEIRO EMBATE

o ambiente em Brusque ,se posteriormente. Diante RIO, 15 (V.A.) - O técni-I Cita Gradim o exemplo
éra completamente desfavo- disso foi que o sr. Osní Me- co Gradim sugeriu á Dire- de Edson, que é um "touro"
rável ao snr. Oswaldo Mei- lo, fugindo a todas as re- toda do Fluminense, a e está esgotado, por jogar
ra, pois o mesmo, apesar gras de esportivi,dade e concessão de férias coleti- assim ininterruptamente..
de ter feito ótima atuação agindo somente com a in- vas aos jogadores, pelo pe- Lamentou que o F'lumí-
na partida' anterior, reali- tencão de evitar incidentes rlodo de 15 dias. nense não tivesse feito me-

zada em nossa cidade, não que" poderiam trazer sérias Como o ultimo compro- lhor campanha, no 3.0 tur

foi do agrado dos brusquen- consequências, determinou a misso do tricolor no 3°. tur- no, porque lhe faltou 'tem
ses. Meira, (que deixasse escoar no está previsto para o dia po para apresentar o team,
Entretanto, em Brusque, o tempo regulamentar para 26, contra o América, dese- dentro da sua orientação.

a sua atuação pode ser con- o rernicio da partida, fa- ja dar ampla liberdade de E Gradim concluiu: "Se
siderada de boa. Acertou na zendo a mesma prosseguir recuperação aos seus pupí- continuar como tecnico do

expulsão de Ivo como acer- após isso, pois se viesse a los, antes do Torneio Rio- Fluminense, as modifica
tou também em voltar atraz se concretizar uma vitória São Paulo. ções que espero introduzir
em sua decisão, forçado pe- brusquense, a mesma fatal- Acha o técnico do Flumi- no sistema, com mais tem- o-atacante que o Hercího:
lo sr. Osní Melo, presiden- mente careceria de confir- nense que o 30• turno é mui- po, estou certo, darão mui- Luz cedeu por empréstimo ao

te da Federação. É neces- mação visto o tempo legal to interessante, sob os dois' tas alegrlas aos trícolores C. A. Catarinense e que no

sarro, porém, que se frize ter se escoado sem que aspectos: técnico e finan- Peguei o team em cima do Campeonato passado brilhou"
antes de tomarmos qualquer seus pupilos voltassem atraz ceiro. Na sua opinião, po- 3.0 turno e, previdentemén- está atualmente sem contra

atitude contra os mesmos na decisão de não continua- rém, deveria haver entre os te, não quis criar maiores 'to, Ao que nos informou não

com referência ao inciden- rem a partida." dois primeiros e o 3°. turno confusões. Mas para o Tor- ,permanecerá no clube do Es-

te ocorrido com a expulsão -.- uma interrupção de uns neio Rio-SãoPaulo, espero I treito, pois recebeu várias

de Ivo, que, conforme pala- '(Extraído do comentário dois meses, para recupera-I que tenha fisionomia, muito- propostas de grandes clubes,
vras- textuais do snr. Dele- intitulado "Como eu vi Ca- ção física dos jogadores e diferente a representação especialmente do Carlos Re-

gado de Pollcia de Brusque, xias e Carlos Renaux" - de financeira dos torcedores. do Fluminense". Íiaux.. 'I. ,

o qual declarou .aos mesmos Antônio 'de Almeida Frei-

C M �. I � H
'

que daria garantia ao, diri- tas, irradiado no programa

t u u����::ff5::;Ê�;i��� �i.:!i�::if�l.il��i�::�1 ampeona' o' 'un 18 e, emo
bilizando pelo que sucedes-' ção a' pedido do autor). Buenos Aires, 13 (United , Mundial de Remo. Para en- linhas da famosa Booschba-

I Press) - Espera-se que tão, deverá estar concluida an, na Holanda.
------------------------- em 1957 seja disputado nes- a maior "cancha" de remo

O Ministro das Obras Pu
ta capital o 10. Campeonato do mundo, que seguirá as

blicas pretende dragar e'

Ferroviário e Cruzeiro

10
público com uma vitória,

realizaram, domingo, nos tombando vencido pelo es

domínios dos cruzeiristas, core de 2 xl diante do
em Joaçaba, o primeiro en

contro das semi-finais pelo
Campeonato Estadual de
Futebol de 1954. Infeliz foi
o conjunto local que ltendo
os fatores campo e "torci
da" não conseguiu brindar

aguerrido vencedor do Fi

gu.eirense que fez uma gran
de partida.

O segundo jogo, a reali
zar-se em Tubarão, está
marcado para o dia 29.

GIOVANI SEM,CONTRATO
Para conseguir seu concur

so estiveram há dias nesta'
cidade dois intermediários
do "Vovô" de Brusque que
trataram do assunto.
Ainda não sabemos se Gío

vani aceitará ou não as pro

postas que lhe foram endere

çadas.
Aguardemos,

COM A PALAVRA O CRACK
BISCOITO � (32)

•••••••••••••••••••••
Brilham as cam

peãs do Flamengo
LIMA, 14 (United Press)

- Em sua quinta exibição
no Peru sábado á noite, a

equipe feminina de voley
ball do Flamengo, do Rio
de Janeiro conquistou mais
uma vitória, dominando as

vice-campeãs peruanas da
Liga de MirafIores pela
contagem de 15 x 10 e 15 x

2.

preparar uma "cancha" es

pecial no rio da Plata em

frente ao suburblo seten
trional de Rívadavía.

GRANDE VITO'RIA DO INTERNACIO
, NAl SOBRE O ESTRELA VERMELHA
Continua repercutindo em da Sexta-feira última,' em

todo o país a vitória estu-IPorto Alegre.'
penda do Internacional fren- Os colorados gauchos con

te ao Campeão da Iugosla- seguiram, de fato, uma vi

via, o Estrêla Vermelha, tória importante, honrando

pelo escore de 4 x 2, na par- e dignificando mais· uma

tida internacional realiza- vez o foot-ball brasileiro.

l' - Nome por extenso'?

R - João Daniel de Britto (Biscoito).
P - Data do nascimento?
R - 13 de Outubro de 1930.

P - Cidade onde nasceu?

R - Florianópolis.
P _ Clube em que atuou pela primeira vez?

R - Ipiranga, de Saco dos Limões.

P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - Estiv.a> de Itajaí e Bocaiuva foram os únicos clu-

bes que defendi em [ogos oficiais.

P - Títulos conquistados?
'R ;_ Pelo Bocaiuva: Bi-campeão do torneio-início e

vice-super campeão da cidade. Pelo Estiva: Bi

campeão do torneio-início e bi-campeão ítajaí
ense.

P - Maior momento de sua carreira?

R - Quando levantei o bi-campeonato integrando o

conjunto do Estiva.
'

P - Pior momento de sua -carreíra?
R - A forte contusão sofrida no [ogo Bocaiuva x Atlê

_
tíco que no me permitiu atuar por vários mêses,

P - Seu maior desejo no futebol?
R - Nenhum.
P - Diversão predileta?
R - Cinema e futebol.
P - Outros esportes que pratica além do futebol?

R - Natação.
P - Melhor jogador da Capital?

. 'R - Valério, do Paula Ramos.
pi _ Melhor jogador do Estado?
R - Teixeirinha, do C. A. Carlos Renaux.

,

P - Melhor jogador do país?
.R - Mestre Zizinho, do Bangú, do Rio.

P - Melhor jogador .catarínense do passado?
,

R - Pinheiro, saudoso zagueiro do Avaí.
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?

, R - Félix Magno.
. P - Dos atuais técnicos qual o me:nor?
R - Paraná, do Bocaiuva.

P - Arbitro ntais completo da Capital?
R - Oswaldo Meira.

P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?

R - Avaí Futebol CIVbe.
,

'p - E dos clubes do Rio?

,R - Fluminense' F. C.

.. :P - E de São Paulo?
,R - Palmeiras.

I .P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital,
,

como o faria?

R - Ciro Soncini, Waldir e Danda; Julinho, Valéria e

Gerson; Carriço, Betinho, Oscar, Giovani e Jacó.

ADÃO JA' E' NOVAMENTE AVAIANO
o notável médio gaúcho

Adão Nogueira que se acha
radicado nesta ilha e que vi
nha sendo cobiçado por di
versos clubes, acaba de assu

mir compromisso com a equí
,pe presidida pelo. senhor
Celso Ramos Filho. Como ve-

mos, o Avaí parece que apa

gará em 55 a triste figura do

Campeonato passado quando
colocou-se num ínexpresívo
4,0 lugar, pois está .conse

guindo para suas hostes ele
mentos de reconhecido va

lor técnico.

VITÓRIA DO BALNEÁRIO, FRENTE AO
FIGUEIRA'

.......

lEONIDAS DA
SilVA

Vasco x Bangú,
;

hoje á noite

,

.

,

O MELHOR JURO'·
,

.

.. 5%
,�

DEreSITOS POPUURES

BA"CO AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

, ". FLORIAN6POLis' "

.

'·0,
".' ." .. "

":."

Casal sem filhos precisa
alugar casa no centro.
Informações para Caixa "\

Postal' 461.

A data de 13 do corrente
assinalou a passagem de ani
versário natalício do jovem
player Leônidas Benigno da
Silva. Elemento que pelo seu

esforço e dedicação ao clube
que defendeu em 54, o Ban

gú, sagrando-se Campeão
Invicto, tornou-se uma das

grandes figuras do Campeo
nato.
A ele que teve a honra de

abrir o caminho da vitória
na decisiva peleja contra o

Colegial, assinalando um dos
mais belos tentos do Campeo
nato" enviamos, embora com

.atraso, os votos de inúmeras
felicidades.

O Vasco da Gama despe
de-se hoje do Campeonato
Carioca," enfrentando, á noi

te, o pelotão do Bangú.

po correr.

Os do Figueira, nestes

rnomentos tentavam a todo
custo diminuir o marcador.

Depois de um martelar lconstante\ sôbre a meta

guarnecida por Joel do Bal
neário, o goal veio por in
termédio do ponteiro Pau-i
lo.
Com 2 x 1 no marcador- a '

pelejá deixou a monotonia
e apresentou lances empol
gantes.

Os do Figueira procuran
do empatar, para depois
pensar no desempate.
Os do Balneário para fi

xarem o marcador.
Temos a assinalar no se

gundo periodo a fraca ar

bitragem do Juiz Gilberto
All, fracassando nas pena
lidades em prol do Figuei
ra.

O!? 2 x 1 no marcador não

podem refletir o jogo.
O empate seria o ideal pa-,

ra ambas as equipes, já que'
se apresentaram num mes

mo 11 ivel técnico.
No Balneário temos a des

tacar as' atuações de Joel,
Alseu, e Vanc1o, foram os

que sobresairam nos ven-

eedores,
'

No Figueira, Renato, N0I-

\
'

/

Novamente, no gramado 'ton e Pulga foram as figu- NO' AVAl O ATACANTE LUIZINHOdo Colégio Catarinense de- Iras de maiores destaques. ,.'., f

Irontaram-se as equipes do Assim estiveram os 11 REVElACA-O DO COLEGIALBalneário e do Figueira. vencedores: Joel; Alceu e,
'

,

O Figueira não corres- Adilson; Pathe; Lio, e Val- Luizinho, o mignon ata- ja o de envergar a camiseta

pondeu tanto os seus dian- ter; Luiz (Vando), Ledo, cante que com real brilho alvi-celeste.
teiros como nos defensivos. Jaime, Ivam e Nery, defendeu as cores do Cole- Mesmo assim 'esperamos
Atuou como arbitro o Sr. O Figueira assim se ali- gial na última temporada, que o "Velha" saia airo-

Gilberto All. nhou: Cid (Norton), Renato sagrando-se Vice-Campeão, samente da importante mis-

Depois de um primeiro e Paulo (Calico) (Zeca), acaba de assinar contrato são. Ao Luizinho endereça
tempo em branco coube ao Dico . (Calico), Valdemar com o Avaí. Ele, que foi uma mos 0<; votos para que con

Balneário abrir a conta- (Pulga) e Pascoal; Zeca das grandes atrações da tínue a brilhar como fêz

gemo (Dico), Pedrinho, Darci,

I
"torcida" colegialina, agora I pelo Colegial, pois seu con-

Numa infelicidade o half Calico (Paulo). . terá um compromisso mais f curso será imprescindível ao

Valdemar, cabeceando de- Escreveu: P. Apóstolo difícil de cumprir, qual se- novo plantel do "azurra",

feitosamente, coloca a bola
nas suas proprías redes, ti
ran d o o arqueiro Cid do
lance.

,
,

Já com o seu goal, a to
do custo tentaram ampliar
o marcador.
Êste veio por intermédio

de Vando.
Com 2 x O no placard, li

mitavam-se a deixar o tem-

HISTÓRIA DA ESGRIMA DE
SANTA CATARINA

Ten. M. Gomes
CAPITULO XVII

O CAMPEONATO DE 1950

Promovido pela Associação
Atlética. Barriga Verde, vis

to que ainda não tínhamos

uma' Federação de Esgrima,
realizou-se nos mêses de [u
�ho e julho o campeonato
individual de 1950, com os

seguintes resultados finais,
por arma:
Florete - 1.0 - cap. Rúi

Stockler de Souza; 2.0 Leo

nel Pereira; 3.0 Ronald Fets

gerard; 4,0 Benito Nappí; 5,0

Waldomiro Símôes de Almei

da; 6.0 Milton Arantes; 7.0

Fernando Murilo de Souza;
8.0 sub-ten. Manoel Gomes.

Espada - 1.0 - cap. Rúi
Stockler de Sáuza; 2.0 Leonel

Pereira; 3,0 Ronald Fetzge
rard ; 4.0 Fernando Murílo
de Souza; 5.0 sub-ten. Ma

noel Gomes; 6.0 ten. Gilberto
da Silva. \
Sabre - 1.0 - Leonel Pe

reira; 2.0 cap. Rúi Stockler
de Souza; 3.0 Fernando Mu
rilo de Souza; 4.0. Ronald
Fetzgerard.

'TQ
.
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ap.rovelte ar

DO MOTOR DO SEU CARRO
usando sempre GASOLINA

com

Presenciei-lhe, nu primeiro do. O que importa, aí, consi
encontro, a vibração indig- derar é a expressão plenitu-

Se não me falha a mem6- nada sobre a injustiça das de. Plenitude de uma nature

ria. e sóbra a presunção, te- circunstâncias. Não lhe re- za. Num dos ensaios de A
rei sido o primeiro jornalis- cardaria, nestas linhas, a ati- Dança sôbre o Abismo. "O
ta a procurar o sr. Gilberto tude do recém-chegado, se Fenômeno Arte", êle nos ad
Amado, em 1945, após sua mais tarde em outras perma - verte que "antes de ser hu
longa ausencía do Brasil pro- nêncías, em entrevistas, con- mano o homem é um ser na

longada, inclusive, pela guer- ferencias confissões e conver- tural" e que,
.

"a grandeza
ra. sas não houvesse referido cau dramática dos indivíduos que
As notas que me forneceu sas e efeitos combinados à re- aspiram alargar ou alar...

escritas, e as que me ditou, percussão da obra c à inter- gam as possibilidades huma
tiveram como motivo as ten- rompida presença do autor. nas está em que trazem para
dencias estéticas da Europa, Para um homem da sua al- a realização dos seus objeti
de onde tornava, formando titude e da sua glória, come- vos sociais o afluxo violento
um estudo brilhante e inci- teu o sr. Gilberto Amado o das contribuições naturais do

sívo, da categoria intelectual I gesto da maior humildade, na temperamento".
dos que saudamos em sua 0- iniciativa d maior realismo, Este ensaio citado, cuja
bra de pensador. ao pedir ás novas gerações idéia inspiradora é a da li-
Os anos em que se deixara que lessem os seus livros, que bertação pela arte, guardan

ficar ao 1011gf),_ haviam coin- procurassem conhecer os seus do e ampliando no homem a SANGTJE- '"1"--1OL-cidido com a revelação de no- ensaios, cujas reedições se alegria da natureza, parece- - l.
-

1.�\'4 _

vos valores e sentimentos na faziam. -

-

me, realmente, assocíável á
- ,

.

ficção e no ensaio, dirigidos, Eu lhe devo, talvez, ainda leítura da História da Minha' TONICO DOS CONVALESCENTES'
predominantemente', sôbre a - e fiquei a dever-lhe du- Infânci�, tanto ql�anto am- TONICO DOS DESNUTRIDOSpaisagem regional brasíleí- rante anos e, em 1954, duran- bos - livro e ensaio - atra-

-

ra, Esta eclosão de adventí- te meses, após a publicação' vés da conceituação estética
cios, em efevercência literá- de História da Minha Infân- e através da memória, res

fia particular, não apagara o cía - o testemunho da im- pectivamente, completam as

prestígio e o conceito, a meu pressão profunda de suas pá- confissões da personalidade
ver ínsubstítutvets, da tntelí- gínas, as que com maior den- do autor.
gêncía do sr. Gilberto Ama- sidade e agudeza desceram ao Mas nos é, principalmente,
do, na contríbuíção das pá- espírito, à realidade, ao com- grata essa associação porque
ginas que produzira.

-,

plexo moral e social do Bra- o que todos admiramos no sr.

Porém o fato da ausencia sil. O seu -frêmito interior, a Gilberto Amado, é o seu tem
do artista e do sociologo, de sua visão mestra dos nossos se ramento, a sua natureza,
quem se conheciam a índole problemas, projetados da resultando sua personaltda
e a generalidade dos talen- cultura histórica á expertên- de de um ato de constante
tos, fatalmente estabeieceria cia humana, são ele uma lím- fidelidade a si mesmo, inte
entre os mais jovens a noção pidez e grandeza que terão gro e palpitante na eclética
de que o sr. Gilberto Amado encantado e exaltado os da e permanente manifestação riente e arguto. A sua pre- da vivida e inspiradora, ela
era um homem da Europa, sua geração e oferecem atua- dos seus talentos. sença, toda a sua presença, I própria, da estrutura e uni
voltado para outros proble-' lidade para os- que dedicaram Nas páginas dessas suas re intervem em digressões sobre dade da <obra. De resto, não
mas, afeiçoada a outras pre- depois suas mentes maduras miniscências, aplicou, na de- o seu passado. Não será, por se pode desejar, ou esperar,
ocupações, com a sensíbílída- ao exame do país que assís- nnição dos caracteres é na isso, História ela Minha In- a plenitude com método, pelo
de e o pensamento ambien- tem crescer,_ reconstrução dos ambientes, fância, no senitdo clássico, menos no sr. Gilberto Amado,
tados no gosto de uma civi- O sr, Gilberto Amado fecha a força criadora do roman- -um livro de memórias, regu- o que seria um espécie de res

lização que representava o o seu livro de memórias His- cista. As evocações feriram- 'lar, compacto, coordenado, friamento, ele perda de den
oposto da paixão telúrica que tória da Minha Infância. - lhe simultaneamente o sen- porém lances de lembranças sidade, de técnisação do ilh
fecundava rudemente poetas dizendo que encontrou no fa- timento do poeta e o comen·· instintivos cuja ordenação é pulso de sentir e de criar.
e prosadores de vinte e de to de viver a plenitude que a I tário, a informação e a medi- mais psicológica do que do-
trinta anos. criança encontra no bl'inque- tação do homem culto, expe- I eumental na plenitude da vi- .. (AgAl1cia Nacional), ����I

José Cesar Borba

Congresso das P,oUcias
�t��,�· 7" (! • � �;. )t:':::. ..·

"f��=lt �
-

Promovido' pelo Clube solveu, Por" maioria absolu�
dos Oficiais da F'ô rc. P: ta, ratificar a atuação dês
blica do Estado Ide São se seu associado e solida ri
Paulo, realizou-se em mea- _ zar-se dessa forma, ao dito
dos de Dezembro do ano! Congresso, Daí o telegrama
findo, na Colonia de Férias que agora recebeu o Presi
daquela Milícia, no Vale do dente desse Clube o qual
Encantamento em Campos tran scr-evemos :

'

do Jordão, um Congresso
das Polícias Militares do "Major Maurício Spal
Brasil, em o qual participou ding - Presidente Clube
em, caráter pessoal o Major IOficiais Policia Militar.�
RUI Stockler de Souza da Florianópolis, Agradeço
Polícia Militar, único mili- patriótica manifestacão 1l:s
ciano

.

de Santa Catarina se Clube prestigiando Con
presente ao importante con- gresso Policias e oficiali
clave, zando brilhante atuação
Mais tarde, o Clube dos Major Ruy Stockler de 'Sou

Oficiais da Polícia Militar za pt Sds. Cordiais CeI,
tde Santa Catarina, após Odilon Aquino de Oliveira
palestra pronunciada em - Presidente Clube Ofici
reunião, pelo Major Rui, re- ais",

Militares

I. C. A. Patente n.? 406:31
.� ";\ .

I.C.A., descoberto e patenteado pela SHELL, é um aditivo à base:

de fosfato trlcresilico, que é!imin" dafinitivamente 05 causas mais

frequentes da perda de p.ot&ncio do motor: PRÉ.IGI IÇÃO E FALHA

NAS VELAS. Usado, CI princípio, s órncnto em

motores de aviôo, o aditivo I.C.A., misturado
os suas 9 a s o I i nos nos depósitos, carros. e

vagões-tanques do SHELL, vem sendo ampre

gado, agora, também em motores de ourornó

vel, com 05 mesmos axcepcioncit resuftados.

�.
�

IlPESAR DISSO, NÃO CUSTIM �IIS9
�

.-' - -

��� ...�-"" -"'----:�;:�::,;:�;�i�����i,;;�;�<���;-����;ji'�j,

'\�'SÓM_E,NTE AS G-IIS0LINIlS SHELL CONTÊM

S, SURI Natu reIa-, Memoria
\

e ArtePOLICIA NO BRASil
viam, porém, se tornado an

"tiquadcs e ineficientes
I

.

I quando,
em 1760, foi insti-

tuida em Portugal a Inten

Na olicia como nos de-
I
dêncía Geral de Polícia,

. � mos 'Ide atividades, - Subsistiram, todavia, no
mais Ia IB '1 d
para que compreenda e se '-181'Oa8sl, OI: e so.mentle e_m
r certos fenômenos, ,apos a insta açaao

exp lq�e.o se faz conhecer I' da Côrte, foi criada a In-
necessal'l _

<
, •

, •

hi tórta tendência Geral 'da Polícia,
a sua IS '

-.

I
e no ano segum te, tornando

Muit temos dito do em- inoquos e dispensáveis, os

..

ui o

do nosso sistema famosos QUADRILHEIROS
pírrsmo " I. .dem mú blí

1
.. 1 empirismo esse 01'1-,<], quem a OI em pu ica,

po reia ,
-

t t do Rei d B. d descuidos ,-dos an o o emo como, o ra-
gma o nos

·1.J V' R' deví,
, CU)' os descuidos, SI "os Ice- eIS, - eVla a

govelllOS, .

tê É D
por sua vez, não são caau- �u� ��lS ,:_ncla. . q�e .

ais mas têm raizes na oao

h:sts,e. prmcipe a

'�
e o noSSO povo. quem a 1S erra empresta

aversao qu -

I
' .

nutre pelo agente coactor, um

dPOUCO dd�t�OldlCUIO ter-

-são é a mesma nan o-o ane o ICO, era, em
Essa aver I '.

f m que a grande
I
verdade, um estadista ati-

que az co --

',' 'adlnire o mestre lado, capaz de promover re-
malOl'1a so +., t

.

. d haver deixado a rormas u .ers e _ prever, co-
depOIS e . .

d dê
_ escola e só comprend� os mdo BPrev:u!, a �n ePden encfl.a

f,' da impal'cialIda- o rasu, avrsan o ao 1-
bene ICIOS Ih

d -)'á é tarde para o que colocasse a coroa
de quan o, 't f'lado dos justos an es que o izesse um
formar ao -.

'f'caram Nós co- aventureiro qualquer.
que sacrr I ' 'D D

�

mo bons latinos, não temos evemos a ,Joao VI,

aquele senso de ord,e� .que êsse principe que apesar

tanto favorece os brltamcos de obeso e glutão foi melhor
estadista do que muitos dos

e germanos,
OIoganl'zações governantes e administra-

As nossas

policiais, só a custa de mui- dores de hoje, a criação da

to sacrifício é que vêm, leu- DIVISÃO MILITAR DA

tamente, se integrando nas GUARDA REAL DA POLI

suas. verdadeiras fínalida- elA DA CôRTE, hoje Polí

des. Daí muitas deficiên- cia Militar do Distrito Fe

das pelas quais não pode- deral, Criada nos moldes da

mos responsabilizar nin- sua congenere de Lisboa e

guem e só o tempo e as exi- que eliminou de vez a ana

gênciàs do progresso pode- cronica instituição dos

rão corrigir. QUADRILHEIROS, promo-

O sistema policial mais vendo, portanto, revolucio

antigo, que tomou forma de nária reforma no sistema

organização, foram os Qua- do policiamento,
drilheiros, insfituidos em Quando, Deus nosso, te

Portugal no ano de 1603 remos um Governante bas

(Livro 10, das Ordenanças tante ventilado e capaz de

do (Reino), Prestaram os promover a reforma dêsse

Quadrilheiros, para a epoca, mais' que empírico e já ino

inestimaveis serviços páz e quo sistema policial que D,

tranquilidades públicas; ha- Jüão V 'nos deu?

tônicos: Fósforos, Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio,
OS PALIDOS

I DEPAUPE
R A DOS, ESGOTADOS
MÃES QUE CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão a tonifica
ção geral do organismo, com o

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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RIO (BJI) A inominavel Atribuir-lhe, agora, que
infamia atirada contra o de\êro a cural governamen

Chefe do nosso Govêrno, tal, uma tal mutilação de

Lucas atribuindo-lhe haver rece- personalidade, é sacr-Ificar

bido, sem reação proposta à paixão negativista o mais

de, mediante dinheiro de elementar dever de justí-
contado para o País) fazer ça.

./

modificar os postulados da Lamentamos, sinceramen-
lei que nacionalizou a ex- te, esse infeliz episodio.
ploração e a idustrializa- Se ao Presidente, como

ção do nosso petróleo, não f igura humana, ele não atin
constitui só, uma injúria g iu, porque o Brasil o co

contra a pessoa do Presi- nhece e sabe que a sobrie
dente. É um avilte à Nação. dàde de sua vida é incom-

Um pais no qual um Pre- pativel com os atos de cor

sidente "da Republicá fosse rução, ao Brasil ele feriu

capaz de receber, conduzi- em cheio, por demonstrar
dos por um Ministro de Es- que a paixao politica, no

tado, a dois comerciantes afã de combater e dene

estrangeiros, que lhe fizes- grir, não poupa nem mes-

�! I: -Osem semelhante proposta, mo a h.onra da Pátri_a. I !!] PJ i�).:�sem os fazer prender e Por ISSO mesmo nao pode- _"w':::"1__��
mandar processá-los, esta- mos admitir deixe de rea-

-
-

ria completamente perdi- gir o Estado, como pessoa A� 8 hor�s '.
do. juridica, contra esse ultraje,

MIlton RIbeI�oo - Aurora

Se a outros homens não público e notorio, fázendo Duarte :- Helio Souto

se poderia atribuir seme- responder judicialmente pe-
Alberto RucheU em:

lhante atitúde, ao atual Pre- lo crime praticado, os que
OS TRES GARIMPEIROS

'_0' __ , __ c.::«. sidente da República esse criaram e os que divulga- No Programa:

labéu, sem grave injustiça, ram, endossando, a infa- Noticiario Universal. Jor.

não pode ser atirado. Luta- mia, que também constí- Preços: 7,60 - 3,50.

d
.. I Imp. até 14 anos.

dor des e os prrmerros pas- tui uma calúnia.
sos na vida politica, ascen- A desmoralizacão dos nos

deu a uma posição de sin- sos melhores ho�ens públí
gular relevo, à qual' deu cos só serve às forças desa

prestigio, num momento em gregadoras que nos comba-

que o Brasil se afogava nu-Item. '

ma onda de corrução e

ne-I
Somos dos que procla-

gocismo. Conseguiu, porem, mam, como os velhos sil
inanter a integridade, viver I vicolas : ','esta terra tem do

Cristo deu sua vida por nós; que estamos dando por austeramente, com medes- I no". E como donos da terra

�le? tia, �reservando limpo o �o- I
não admitimos f ique ela

me, imune das mas açoes : com a honra ultrajada, Re

que macularam essa época I clama:no� rep�ração, e re-

recente. pa racao imediata.

(ôm a Biblía na Mão

Quem é meu próximo? (Lucas 10:29). Ler
10:25-28.

Há cerca de um ano o mundo cristão foi abalado
com a notícia de que Sara Chakko havia sido chamada

para a celestial mansão. Em sua vida devotada e serviço
fiel ela não somente serviu ao seu povo na India, mas

tornou-se inspiração para os cristãos em todo o mundo.
Como sua ultima contr-ibuição, havia ela preparado o

programa que dirigiu ás. devoções de inúmeros seguido
res de Cristo em mais de 130 paises, durante o Dia Mun
dialde Oração de 1954. F'oi a corôa de seus serviços pres
tados à Igreja.

Na Assembléia de Amsterdão em 1948, Sara Chak
ko levantara duas questões: "De que maneira tem a men

.sagem cristã recriado a sociedade?" e
\

"Que diferença
faz o Espírito Santo na vida diária do

\
cristão"? Ela in

sistia em afirmar que, a menos que o povo da India

pudesse contemplar uma Igreja da qual pudesse dizer:
"Vêde como êles se amam I" êste povo não seria atraído
a se submeter a Cristo.

Que desafio é êste para aquêles que o amam! Não
nos dá isto elemento suficiente para um exame de cons

ciência e sondagem de nossa alma lias nossas medita

ções nestes dias?

ORAÇÃO

Pai Celeste, concede-nos a presença do Espírito
,

Santo para que Êle controle mais e mais nossos pensa
mentos, palavras e atos. Permite que nós, consciente e.

inconscientemente expressemos nosso amor por ti e pelo
próximo, perto ou longe, em tôdas as terras. Em nome

dF::le. Amém

'PENSAMENTO PARA O DIA

Edwin T. Eglehart (New York)

-------

\ \

Edilal IR��!�!O!�'-éS!cel!teSINDICATO DOS TRABA-
LHADORES NO COMER-:: para

combater" as conse-

CIO ARMAZENADOR DE quências dos resfriados:

FLORIANóPOLIS irritações dos bronquíos,
Pelo presente edital, em

cumprimento ao disposto no

Art. 9 das Instruções expe
didas pela Portaria n.? 11,
de 11-2-54, combinado com

o Art. 2.0 e seu parágrafo
único da Portaria n.?

D N P S n.? 3.291, de 13/10/
54, do Diretor Geral do De

partamento Nacional de
Previdência Social, CONVO
CO os associados dêste Sin

dicato, para a votação no

pleito para DElLEGADO
ELEITOR desta entidade

que, oportunamente partici
pará das eleições para o

Conselho Fiscal do Insti

tuto de Pensão e Aposen
tadoria dos Empregados em

Transportes e Cargas.
A eleição será realizada

no dia 1.0 de Março de 1955,
das 9 as 17 horas (horario
de funcionamento da mesa

coletora) e será processada
perante a Mesa Coletora de-!signada e que funcionará
no seguinte local:
MESA COLETORA úNI-

CA I
, ..

' O Centro de Irradiação
Sede do, Sindicato, a rua Mental "Amor e Luz" r

C�nselhe�ro Mafra n.o 25 -

sessões Esotéricas, todasr: �:
1. �ndar. _

I gundas feiras, às 20,30 à rua

S.o poderão votar. os as- Conselheiro, Mafra, 33 _ 20
soc�ados q.Ultes, ,conta�do ándar.'
m�l� de seIS. mezes �e 111S- • ENTRADA FRANCA,
erIça0, e maIs de dOIS anos __...

'

_

de exercicio da profissão,
a menos que se encontrem

nas condições previstas no

Art. 540, § 2.0 da Consoli

dação das Leis do Traba

lho, maiores de 18 anos, sa
bendo ler e escrever.

Os associados deverão

comparecer durante o ho

rario de funcionamento da

Mesa Coletora, munido do.
recibo de quitação da men

salidade sindical ou decla

ração do Sindicato para su

prí-la, bem como prova de

sua indentidade com os' se

guintes documentos:
Carteira de In.dentidade,

carteira Profissional, car

teira Militar, carteira de

Instituição de Previdência
Social ou carreira de as

sociado da entidade.
O associado poderá obter

informe na secretaria da en

tidade sôbre o local em que
deverá votar, sendo-lhe fa
cultado examinar a lista de

Nacionalização. e expertaçãe CINE, SAO JOSE'
d t I

As 3 - 8 horas.

O nosso pe ro eo Rod Cameron - EUa
Raynes - Brian Donlevy
Forrester Tucker em:

MARCADO PARA
MORRER

No programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

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

As 5 - 8 horas.
"A Pedido'"

lVIazzaroppi -
. Maríza

Prado - John Hebert em:
"CANDINHO"

No Programa:
Metro Jornal. Jor.

Preços: 7,60 - 3,50.

As 8 horas.
"Sessão Popular"

RECRUTA ENAMORADO'
No programa:
Noticias da Semana. n,

55 x 5. Nac.,
Preços: 3,50 - 2,00.
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
A GÀRDENIA AZUL
No Programa:

Bandeirantes Na Tela. Nac.

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

� BANCO de CRf�ITO POPULAR lIJlI1IIIPIIII

� p.GR!�OLA
R,v".!; ��'W,�VU), 16

1IIàIII�1iII f'lORlANOPOllS _. 510.. ('àrÕ.rlnô.. IioáRiIlilllillltAlI

tosses; catarros, Peça ao seu

farmacêutico "Satosin ', in-

dícado, nas traquéobron-
quites e .suas manifesta-

ções. Sedativo da tosse e Rosatto
expectorante.

$fSnnRI�n

ATINGIPO O QUORUM IPREVISTO NO ART. 2 §
2.0, alínea "a" DA CITADA

PORTARIA D N P S

3'.291 de 13/10/54, ISTO

É, A PRESENÇA DÊ, PE
LO MENOS DOIS TER

ÇOS (2/3) DOS ASSOCIA
DOS 'EM CONDrçõES DE

VOTAREM, A ELEIÇÃO
ASSIM TRANSFERIDA SE
RÁ REALIZADA NO PRI
MEIRO 'DIA ÚTIL IMEDIA

TO, À MESMA HORA E
LOCAL COM QUALQUER
NÚMERO INDEPENDEN
TE DE NOVA CONVOCA

çÃO.
\ Florianópolis, 13 de Fe

vereiro de 1955
Antonio de Oliveira

Presidente

(aILV .. I.)
ItRANOE TÔN100-DE NÃO SER I

PARTICIPACAO
>

Evangelista e

se-I
,Alfeu Mimoso Ruiz As 8 horas.

nhora Liza Dalliely' Hugh FABRICA DE RENDAS E BORDADOS HOEPCKE S/A

participam o contrato de participa o contrato de Mcderrnott - John Blyth
casamento de seu filho tasamento de sua irmã em:

ALEXANDRE com a srta, iBEATRIZ com Sr. Alexan- "LILLY MARLENE"

Beatriz Mimoso Ruiz.
I
dre Francisco Evangelista. (Flor do Pecado)

No Programa:
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

, "Al�xandre e Beatriz
Noivos

I

I,
gENTRO EXCURSIONISTA '�RNOL.DO RAtllINO"

-W�Q�t.BlQ-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINENSE I
�����So ,= _���.

,

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TERAS

MAIORES OPORTUNIDAGES DE CONHi::CER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA Tt:MPO, EN

vA- NOS HOJE MESMO, TEU riOMf !:. Ef�OERE

ÇO � CAIXA POSTAL 499- fLOf�IMl.jrOUS�5.C

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO ESTADUAL
"DIAS VELHO"

EDITAL

EXAMES ART. 91
A 2a ÉPOCA DOS EXAMES DO ARTIGO 91 INI

CIAR-SE�ÃO AOS 17 DO CORRENTE ÁS 9 (NOVE)
HORAS. NO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO
ESTADUAL "DIAS VELHO"

José Warken Pilho - DIRETOR

CARLOS HOEPCKE S/A ICOM'F::RCIO E INDUSTRIA'

CONVOCACÃO
,
Em cumprimento ao disposto no art, 99, do decreto-lei

nO. 2.627, de 26 de setembro de 1940, comunica-se que es

tão à disposição dos Snrs. acionistas, na sede social, à rua
Conselheiro Mafra, nv, 30, nesta capital, os documentos
constantes das letras a, b e c, do mencionado art. 99.

Florianópolis, 15 'de fevereiro de 1955
Acelon Dárto de Sousa, diretor-presidente

CONVOCAÇÃO
Em cumprimento ao disposto -no art. 99, do decreto

lei na. 2.627, de 26 de setembro de 1940, comunica-se que
estão à disposição dos Snrs. acionistas, na sede social, à
rua Felipe Schmidt, nesta capital, os documentos constan
tes das letras a, b e c, do mencionado art. 99.

Rudolfo ScheidemanteI, diretor-presidente

PARTlel PACAO
, 1

José Paulino de Souza Anibal Climaco
e" e

Davína Pereira de Souza Delcides da' Silva Climaco
tem o prazer de partící- tem o prazer de partici-

par aos parentes e amigos, par aos parentes e amigos,
) contrato de casamento de o contrato de casamento de
ma filha' Joaquina, com o seu filho Osvaldo, com a
,,1'. Osvaldo Climaco

I
senhorita Joaquina Souza.

Lajes, 5/2/55 Fpolis, 5/2/55
Joaquina e Osvaldo

noivos

Para o Floado e Prisão de Ventre
PRISÃO DE VENTRE·

PILULAS DO ABBADE Moas
As vertigens, rosto quente, falta 118 ar,
vômitos, tonteiras e dores' de' cabeça, a
maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho dires
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pílulas do Abbade Moss sio indica
das no tratamento da Prisio de Vea
tre e suas manifestações e as Anrioeo-

lites Licenciadas pela Saude Publica, as ,PUulas do Ab.
bade 'Muss não usadas' por milhares de pessoal. Faça o

Basta saber ler e escrever
p a ra

aspirar a um futuro brilhante, fazendo
POR CORREPONDf:NCIA

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

I. N. C. A. _ Praia de Botafogo, 526 _ RIO
(Recorte e remeta-n�s' êste anúncio _ 3024).

,
.

, .

ESTUDE POR CORRESPONDf:NCIA
GINÁSIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" _ Diretor: Prof. Aritonio R.
RoUo.

Praça da Sé, 28 '_ TeL 33-9070 _ C. Postal 6374
São Paulo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 16 de Fevereiro de lV55 '1
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Clu�e ffi �e Outu�ro 8anco �o Brasil S.A.['
( RuaAlvaro de CarvaJho)

PROGRAMA PARA o MtS DE FEVER.RO:

PORTUGUÊS
MATEMÁTICA COMERCIAL
DATILOGRAFIA
CONTABlLIÍlA9E BANCÁRIA ,i
FRANCÊS
INGLil:S�

EDITAL

Dias 19, 21 e 22 - Bailes Carnavalescos.
Dia 20 '-,- Vesperal Infantil:
Reserva de mesas, com direito a 4 cadeiras, das 19 às

21 horas, na séde do Clube, do dia 14 em diante.
Os convites-ingressos, quando solicitados para pessoas

estranhas ao quadro social, serão fornecidos, na seguinte
base:

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

25/2/55 até 11.3.55, estarão abertas em s\la agência des

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

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

que serão oportunamente anunciados.
O concurso constará de prova de:

Para uma noite Cr$ 150,00 i

Pa. duas noites Cr$ 250,00
Para três noites ,........ Cr$ 300,00

NOTA - A Diretoria leva ao conhecimento dos srs.

associados e distintas senhoritas de que será solícítade a

apresentação da carteira social à entrada.

CLUBf D9Zf D� AGOSTO
PROGRAMA PARA O· MES DE FEVEREIRU
Neste ano como já é tradicional no VETERANO,

haverá três grandes baile carnavalescos.
DIAS 19 - 20 e 22 do corrente e

DIA 21 - uma .gran de tarde infantil.
Os bailes serão iniciados ás 22 horas e a ARDE

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

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

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

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

sendo atendido pedidos por escrito, telefone ou crianças,
mas podendo ser feitos por pessoas autorizadas pelos só

cios, mediante a apresentação da respectiva carteira
social.

'

A critério da Diretoria e mediante requjsição ' em

formulârlo do Clube, poderão ser conced-idos convites a

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

CASAL (COM DOIS DEPENDENTES) .c-s 600,00
INDIVIDUAL .' Cr$ 500,00
O ingresso para UM:A S6 NOITE, será res-

petivamente de: .' . � Cr$ 250,00
Cr$ 200,00

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

É RIGOROSAMENTE VEDADA A ENTRADA DE
MENORES NOS BAILES NOTURNOS.

Á entrada será exigida a carteira social de cada pes-
soas ou convite. ,

'

É R.IGOROSAMENTE PROIBIpO O USO DE LAt'f.
ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE.

I
'"

É vedada a inscrição:
.a) - por mandato ou por intermédiário, mesmo pa-

rente'

b) - de candidato do sexo feminino.
A inscrição, solicitada das 13 horas às 16 horas, de

segunda a sexta-feira, e das 9,30 horas às 11 horas, ao

sábado, será deferida àquele que, presente ao ato, sa

tisfaça as seguintes exigências:
a) - à data do início das inscrições não haja com

pletado 29 anos de idáde;
NOTA'� o que tiver menos de 18 anos, em caso de

aprovação, só poderá ser nomeado depois de atingir essa

idade e desde que satisfaça os demais requisitos regu

lamentares;
b) - pagl�e a taxa de inscrição de Cr$ :1.00.00 (Cem

cruzeiros) ;
,

c) - apresente:
I - certificado de alistamento militar, ou de re

servista, ou de isenção do serviço militar, ou ainda car

-teira de identidade do Ministério da Guerra, da Marinha

'ou da Aeronáutica; quando se tratar de militar incorpo

rado, ofício do Comandante permitindo a inscrição;
II � prova de naturalização, se não fôr brasileiro

nato;
RI - dois retratos recentes tamanho 3x4, tirados

de rrsnte e serrr-ehapéu. '".'
O candidato deverá comparecer ao local da prova

previamente determinado, corri a antecêdência mínima de

TRINTA MINUTOS da hora marcada para o início de

cada exame. Sob nenhum pretexto será permitida a en

trada do candidato que se apresentar depois de dado o

sinal para distribuição do tema.

Será impedido de prosseguir no concurso o candida

to ausente a qualquer das matérias' eliminatórias; nas

demais, a ausência acarretará a nota ZERO.

Considerar-se-á aprovado no concurso o candidato

que, habilitado nas eliminatórias, obtiver a nota final,
mínima, de SESSENTÃ PONTOS, determinada pela mé

dia ponderada das notas atribuidas a cada matéria, to
mando-se por base os seguintes pesos:

Estofadores de lutomoveis
Grande firma de São Paulo necessita oficiais e meío

oficiais para- estofar automóveis. Oficiais Cr$ 16,00 por

hora, iniciais e mais prêmio por -estofamento concluido.

Meio ottcíaís 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.

'

I:.IRA -rENIS ,CLUBE PORTUGUÊS 3

MATEMATICA COMERCI�L 3

DATILOGROFIA : 2

CONTABILIDADE BANCÁRIA 3

FRANC:f::S '. 2

INGLil:S -.
2

CARNAVAL � "DISCO VOADOR"
Mês de Fevereiro

Dias 19, 21, 22, Sabado, Segunda � Terça: Grandio
sos bailes e fantasia: Eleição da Rainha do Carnaval.
Apresentação do monumental Bloco "Ai vem a Mari-
nha". "

,

'
.

Dia 20, Domingo: Alegre matinée infantil, das 16 as

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

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

buição de senhas, às 8 horas da manhã.
I

REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1955

Serão realizados por êste Clube, em sua sede social,
)1Os dias 19, 21 e 22 de fevereiro, GRANDIOSOS BAILES
A FANTA(3IA. Domingo, dia 20 haverá matínêe infantil
das 16 ás 20 horas.

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

As mesas serão reservadas pelo próprio
ou' por pessoa de sua família, Preço das

sínatura para o três bailes, Cr$ 300,00.
Não haverá reserva para a matínée infa.ntil.

Ingressue O Clube' não distribuirá convite. Para as

pessoas em trânsito, poderá a Díretorla, a seu critério,
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 cad� bai1e, e depois
de autori�ada a concessão pelo Sr. Presidente.

Menores: Não será permitida a permanência de me

nores de 15 anos 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 a'll..Qs elegerá sua Rainha do Carnaval, a quem
será conferido rico prêmio.

A Diretoria solicita aos senhores sócios a fineza de
, não levarem pessoas estranhas ao quadro social. Outros

sim, previne que somente poderão frequentar as festas
de Carnaval, os sócios quites com a Tesouraria até o "mês
de Fevereiro, inclusive

o Julgamento das provas terá caráter irrecorrível.
A aprovação do candidato não implica ohrlgatorieda

(de de nomeação visto ser o concurso simples processo se

letivo. Assim, reserva-se o Banco o direito de aproveitar
ou não os aprovados, observado o prazo de dois anos, con

tados na data da realização do concurso.

O candidato aprovado nomeado, será admitido no

cargo inicial da carreira 'de escriturário (Escriturário
Auxiliar), com os vencimentos mensais de Cr$ 3.850,00
(tres mil oitocentos e cinquenta cruzeiros):

A inscrição do candidato importará em anuência

implícita a futura designação (se aprovado e nomeado)
.para servir em qualquer agência do �anco, bem 'como a

possíbiltdade de ser transferido para outro local qual
quer, em qualquer tempo, durante a vigência do contra
to de trabalho.

Inscrito, considerar-se-á o candidato ciente das con

associado dições estipuladas no presente edital.

As. Florianópolis, 11 de fevereiro de 1955
mesas:

José de Brito Nogueira
Gerente interino

Carmelo Mário Faraco
Contador interino
/

--------------------------��------------,----

Agradecímento'
Filhos C genro, noras, netos, irmã, cunhados' e sobri

nhos" ainda abalados com o desencarne de sua extremosa

e querida MÃE, avó, sogra, irmã, cunhada e tia MARIA
EMíLIA DE FREITAS NORONHA (Mocinha Noronha),
vêm de público agradecer sensibilizados a quantos lhes
levaram o confôrto moral de suas condolências, quer por
talsgramas flores, comparecimento aos funerais quer

por qualquer outra expressão de sentimento, irianifes ..

tarido a todos sua gratidão. Agradecem ainda, ao preza
do e conceituado médico, Sr. Dr. Polydoro Ernani de
São Thiago, que, com zêlo e dedicação a toda a prova,
emprestou sempre valiosa e eficiente assistência ao

nosso ente querido, bem assim, aos Drs. Zulmar Lins

Neves e Roldão Consoni os quais também solicitados
atenderam com elevada dedicação.

Flqrianópolis, 12. de fevereiro de 1955 )'/;." A DIRETORIA,

Expresso Florianópolis LIda.
� Transporte de cargas em geral entr,�

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO,

FILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS DIRÉTAS E. PERMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

MATR'IZ: FLORIANóPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

-

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

Sandrade e Transpolis
-0-

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. Ouvindo com
A prova de Datilografia será feita em máquinas for-

I
necídas pelo Banco, facultando-se ao candidato a escolha

, ,

dentre as seguintes marcas: ,OS óculos
REMINGTON - ROYAL - OLIVETTI - SMITH JCORONA - UNDERWOOD - CONTINENTAL Berlim - Normalmente

FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegráüc:>
Santidra 'e Transpoli�

-0-

São Paulo - bapital - SP.
,

.

Endereço Telegrafico:
Sandrade e Transpolis

-o-

(Agência no Rio de Janeiro e 'em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

os óculos servem para ver

melhor, para corrigir defi
ciências da vista. Estes dias
tive na mão, num laborató
rio de electro-acústica, um

par de óculos que servem

para ouvir melhor. O se

gredo destes óculos que ,só
se distinguem de óculos
normais pelo facto de os

suportes serem um pouco
mais grossos, está no mi

núsculo aparelho acústico

alojado nesses suportes. Po
de ainda instalar-se um apa
relho de rádio que permite
ouvir música o,nde quer
que se esteja.

O valor essencial do apa
relho reside evidentemente
na possibilidade que oferece
.lOS surdos de usarem um

aparelho acústico que não
dá na vista e dé regulação
fácil; uma rodinha permi
te regular o volume do
som sem que se tenha: de
tirar os óculos.

O inventor do novo apa
relho é o conhecido físico
alemão Prof. Dr. Erich
Schumann diretor do Ins
tituto Hehnholtz, em Coló
nia. Quando há alguns anos,
num vagão restaurante, ten
tava conversar com um

companheiro de viagem do

tado de um aparelho acús

tico, chegou à, conclusão

que esses aparelhos sem�
pres são mais incómodos do

que um par de' óculos aos

quais já se está completa
mente acostumado. Os sur

dos tentam esconder o seu

mal, explicando-se assim

que em geral ninguém sai
ba que Winston Churchill,
Mrs. Roosevelt e outras in
dividualidades políticas não

dispensam o aparelho acús
tico.
Os novos óculos alemães

têm' ainda outras vanta

gens. O surdo recebe os

sons o mais próximo do ou

vido possível. Até agora
tinha-se de trazer o apare
lho no bolso ou preso ao

cinto e colocar o microfo
ne de forma a. não dar na

vista. Significa isto que
muitos surdos têm o seu

"ouvido artificial" no peito
ou na barriga. Além disso"
surgem ruídos acessorios

originados' pela fricção da
roupa. Os óculos têm ainda
a vantagem de se desliga
rem automàticamente as

sim que se retirem das ore

lhas. O surdo sabe, portan
to, sempre, quando o seu,
aparelho trabalha ou não.
Este ano, os novos óculos
serão lançados no mercado
a título de exper iêncía. Só
mais tarde se pensa na fa

bricação em grandes séries
e na exportação para todos
os países.

Ernst Burkhardt

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 ba
nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empregada
e dispensa, Tem terreno para construir garage. A casa

encontra-se desocupada.
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada .

Uma casa de madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações' sanitarins, lugar para
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

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

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

com otíma praia.
Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541

1° andar - Estreito - Em frente ao Cíne Gloria.

• ,,�'t.l
Com êsril valo,," VoS.
ó.bl"ill'b. uma (JontA que

:I���••••�::-Ihe ..endérl. jurO com·

"i pensMlOl"
e

����������iIIltIIIl� l!!vó.lI'';' pó."ó. suó. residin-

I
I ció. um lindo e útil p,.esente:

um BEUS!iIMO eOFREde J4Ç?O aROMADO.

NCOAGORicbtÂ
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.._____ FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARII'IA

VENDE-SE·
CAMINHONETA FURGÃO CHEVROLET ANO 1943

Quatro "marchas para frente.
ótimo estado de conservação.
Tratar na redação dêste jornal.
VSOll 'N

VENDE-SE
Um Kadilac - 50, de luxo, azul, com Rádio, pneus,

capas, motor 100%, ou troca-se por carro menor casa,
terreno, etc.

•

Vendem-se dois quartos de casal, novos e completos;
um trio estofado novo, um Rádio "Zenith Transoceanic"
pilha e corrente, seis transformadores; um aparelho elé
trico para barba; uma autoclave para ester'ilização ; um

fogareiro Primus com 4 bocas, novo; um conjunto de va

randa com onze peças.
'

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

Des, Urbano 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 assistirem à missa de 30
aniversário do seu falecimento que mandam celebrar dia
17 <lo corrente, às 7 horas, na Igreja de Sto. Antônio.

Antecipadamente, agradecem a todos que compare
cerem a êsse ato de piedade cristã.

SÃO JOSE'
OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MÁQUINAS A VAPORES
Rua - São .Tosé (nas proximidades do BalneárIo) na

Ponta do Leal, no ESTREITO.

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro �.
Em Lages, no &UI do BrasJl, o melhor I
Desconto especíal para os' senhores viajantes.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



consultado sô- tores. Procuramos, para ísso., ministro da Justiça, e, logo
as fontes mais idoneas. após, o sr. Monteiro de Cas-

Apuramos o seguinte: tro, chefe, da Casa Civil da
- Houve, realmente, um presidência, telefonava para

almoço, no Ministério da Ma- o sr. Afonso Arinos, no Rio,
rinha, do qual participaram informando o líder da UDN

o titular dessa 'pasta, os da de que "a crise fora debela-:
Guerra e da Aeronáutica re da".
o general Juarez Távora. O - O presidente da Repú
general Canrobert não tomou blica, depois de jantar em

parte nele. O chefe do' Esta- companhia do sr. Alencastro
do-Maior-Geral das Forças Guimarães, ministro do Tra

Armadas encontra-se, aliás," balho, desceu' para esta ca

fora desta capital, desde sex- pital. Antes, recebeu várias
ta-feira última. Nesse almo- personalidades políticas, en

Távora, fez com que se avo- ço, o brigadeiro Eduardo Go- tre elas o sr. Etelvina Lins.
lumasse a onda de rumor!ls mes transmitiu a seus com-

.'
- Às 22 horas, declarava- Solicita-nos a Secretaria licitaram alguns dias para o

em torno do caso, onda que panheiros a informação que- nos um porta-voz oficial, Geral do Diretório Nacional fazer 'os 'deputados Carlos
aumentou quando correu, es- tivera sôbre a pouca receptí- confirmando as palavras do do PRP a publicação do se- Faria Albuquerque e Jorge
ta tarde, a notícia de que os vidade que a nomeação do sr. sr. Monteiro de Castro ao sr. guinte: Lacerda.
ministros das pastas milita- Marcondes Filho encontrara Afonso Arinos: - "A crise "De éontormídade com a Foram eleitos lider da Ban-
res, o chefe da Casa Militar em ·certos setores udenístas, foi satisfatóriamente conter- decisão do Diretório Nacio- cada o deputado Luís Com

._�-.- da presidência; o chefe do principalmente entre os de nada. Na solenidade, ama- nal do Partido de Represen- pagníone e sublider'o depuzeiros nas principais cidades
Estado Maior das Forças Ar- São Paulo. O ministro da Ma- nhã; da tn(nsmissão da pas- tação Popular, inspirada nas tado Padre Ponciano Stenzeldo Estado. madas, general Canrobert rinha manifestou as mesmas ta da Justiça, pelo sr, Seabra imperativas exigências dos dos Santos.Nenhum funcionário casa-
Pereira da Costa se haviam apreen

-

d G Fag nd s o sr Marcon-des D' té M
.., .

soes, mas o a uerra ue,. Ire orlas umcipais e dos Levados êstes fatos ao co-
do, mesmo sem filhos, pode reunido, no "Mínístérto da. considerou o caso de pouca ;Filho pronunciará ímportan- Diretórios Estaduais, estive- nhecimento . do Presidenteresidir no mais modesto ho- MarInha, para deliberar a monta O 1 J t te di c so cujo texto os

.

íd. genera uarez 0- I IS ur , . ram reum os os deputados do Diretório Nacional dotel de Florianópolis, Blume-
esse respeito. Acrescentava a mau, nisso tudo, uma posí- chefes militares tiveram 0- eleitos com os votos dos nos- PRP, êste; por sua vez, levanau, Joinvllle, Lages e Itajai. notícia que, após essa reu- ção eminentemente concilia- portunídade de, ler, dando- sos correligtonárlos, quer em rá a ínrormação.ao órgão di-Noutra parte da conversa, níão, o genera lJuarez Ta' - tóría

.

rerecend lhe írrteíra aprovação" I d
"

, , o ereeen o-se para _. egen a própria, quer em co- rtgente do- partido, em suaqueixavam-se de que o Es-
vara seguira para Petrópolis, conversar sbôre o assunto _ Às 23 horas, ínformava- ligações, quer mediante ins- próxima reunião semanaltado vem obtendo �randes com delegação de seus com- com o chefe do govêrno, se que, depois de conreren-J críçâo nas legendas de outros para, o estudo do assunto e

excess_os de ar,rec.adaçao (que panheíros, para entender-se _ O sr. Café Filho acha- ciar .com o sr. Café Filho, o partidos em consequências de deliberações que 'couberem".
o governo atribuí a uma PO-) sôbre o assunto,' com o sr. Ca- vá-se no palácio Rio -Negro,

I

general Juarez Távora voltou acordos aprovados pelo ór� --..-.....
lítica financeira correta e fé Filho. em companhia do sr. Perac- ao Rio, dírígípdo-se ímedía- gão supremo da nossa agre-austera) devido, sobretudo" à Rio, 15 (V. A.) - O. co- chi Barcelos, quando recebeu tamente ao encontro do mi- míacão,
inflação - maior preço das mentarista Oswaldo Costà a um telegrama .do general, nistro Amorim do Vale, que A;si�aram a declaraçãomercadorias - que desvalo- propósito fez a seguinte 're- Juarez, dizendo-lhe que pre- se teria mostrado conciliató- enviada à Mesa da Câmara
rízou a moeda consideravel- portagem para as Fôlhas, de cisava falar-lhe com urgen- rio. Esteve também o chefe Federal, integrando a Ban-
mente, nos dois últimos anos. São Paulo: cia e informando-o db assun- da Casa Militar da presídên- cada do PRP, os deputadasO excesso de arrecadação, d I t t· 1 L tt

.

DOs leitores evem compre- to que ia com e e ra ar..E- era com o genera o. e- Luís Compagnione, Nestor
dízía-se.. não vem absoluta- ,

d'f' '1' t 16 h 1 Ih tE'. ender como e 1 ICI, apurar ram precisamen e oras. c arou-
.
e es e que o xer- Pereira, Loureiro Júnior e

mente do crescimento da ri- t Ih'
"

. , se rumores dessa ordem cor-: _ 'Às 17 h : 30, 00 general cito é inteiramen e a eio a Padre Ponciano Stenzel dosqueza do Estado, sinão única
respondem, realmente, à re- Juarez chegou ao'palácio Rio questão,' considerando-a da Santos.

e exclusivamente do maior '1 d d h f dalidade dos fatos, dado o na- Negro, sendo imediatamente pura a ça a o c e e o go-
preço das utilidades. tural sigilo com que se pro- recebido pelo sr. Café Filho, vêrno, O mesmo, porém, não
No entanto, o govêrno cos-

cessam reuniões e. trocas de com quem se manteve em aconteceu com o brígadeíro
tuma gabar-se de que a efi- vistas dessa natureza, prín- 'conferência .por espaço 'de Eduardo Gomes. O titular da
ciência dos serviços públicos, .

t'
,

cípalmente entre os' chefes hora e meia. A saída, o chefe Aeronau ica, na' conversa
depois de sua ascenção ao militares.' Não havia dúvida da Casa Militar declarou à 'com o general Juarez, se te
poder, é que gerou êsses su- de que o' ambiente, na UDN., reportagem que sua visita ti- ria manírestado no firme

pelo menos, era de ínsatis- nha sido de mera rotina. Não propósito de demitir-se, caso

fação. O pretexto da escolha é a primeira vez que, no cur- fosse mantida a nomeação
do sr. Marcondes Filho havia so de suas férias atuais, vi- do sr. Marcondes Filho.

sita o presidente, quando - O presidente da Repú-
vem ao Rio. blíca,: colocado a par da cri-
- Pouco depois das 19 ho- se, exprimiu a díspostção de

ras, .

o si: Marcondes Filho tornar 'eretívã a' escolha;-'do'

era, empossado no .carga de ex-senador paulista, tor�an-

RIO, 15 (v. A.) - A tarde Gomes estaria opondo à no

de hoje, nos meios políticos, meação do sr. Marcondes Fi

foi, ela toda, tomada pelos lho, menos pelo ato em si do

boatos relativos à resistência

I
presidente da República, do

que o brigadeiro Eduardo .que pelo tato de ele a nín-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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.guem haver
bre o mesmo.

E' Indisfarçável que os

udenistas não gostaram da

nomeação, bem como alguns
pessedistas dissidentes, entre
eles o sr. João Neves, por
identica razão, que é tam
bém a ,gue apresenta o sr.

Jânio Quadros a seus ami

gos. A ida, ontem, do briga
deiro Eduardo Gomes a Po

ços de Caldas;' de onde r�
gressou trazendo em sua

companhia o general Juarez

o Funcionalis·mo Público f.

e a Politica
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O funcionalismo do Esta

do, embora não o demonstre,
vem acompanhando o movi

mento político com justifica
da paixão.
A maioria dos debates tra

vados gira em tôrno de seu

nome e ele, sereno, calado e

por vezes triste, .observa a

falsidade dos homens "públí
da "eterna vigilância".
Todo mundo fala de gran

de amor pelo funcionalismo,
cada qual ostentarido maior

soma de serviços prestados à

classe, que -hoje, mais 'do

que nunca, amarga a mais

dura condição de toda a sua

existência.
Perseguido pelo govêrno,

quando êste se vê derrotado
pelas oposições, ninguem se

lembra que a culpa de
.

tais

derrotas jamais poderia ser

lhe atribuída, sinâo à inca

pacidade dos dirigentes po-
líticos da situação.

.

Mas êstes, para encobri

rem a sua incompetência,
vão logo botando a culpa do

fracasso nos ômbros largos
do funcionário público.
Que influência, santo Deus,

pode ter o paupérrimo fun

cíonárío no resultado das

eleicões? Pois não se diz que'
as �leições são decididas à

fôrça de dinheiro?

Gosto de ouvir à opinião de

funcionários independentes
_ não dos puxas - sobre a

sttuacão política do Estado.

De;o ponderar que eles,
via de regra, são bons

.

ob

servadores e não se deixam'
levar, tão facilmente como

parece, pelo engôdo dos dis

cursos' demagógicos.
Por exemplo, outro dia me

ti-me na conversa de um

grupo de funcionários que

discutiam o último discurso

do Gov'ernador - 4° aniver

sário.
Abordava-se, na ocaSlao, a

parte da fala governamental.
que tratava do aumento do

funcionalismo.
Quem está de fora, e' não

conhece bem a questão, fica
pensando que a classe foi

mesmo melhorada pelo atual

govêrno.
Na realidade, porém, a si

tuação dos "barnabés'" cata-'

rin�nses é a mais 'dolorosa

que se possa imaginar.
Os vencimentos dos servi

dores estaduais são tão bai

xos, tão exíguos, tão mesqui
nhos' que'a gente fica' a'pen':
sal': mas afinal como' podem
eles viver com a vida cara

como anda?
' ,

O ordenado médiodo fun

cionalismo de Santa Catari

na, atualmente, é de dois mil

cruzeiros mensais, e em qual
quer carreira ou função, ex�

ceto de direção, bem reduzi
do é o número dos que ga
nham além dessa quantia.
Há uma categori.a de ,pro

fessores cujos vencimentos
inão atingem quinhento§
�ruzeiros por mês. 'Mas será

isso possível, ante o salário

mínimo de Cr$ 1.050,00.
Comentava-se que o fun.,

cionário estadual sempre te_'

ve vencime'ntoS' suficientes

para cobrir as necessidades

de alimentacão, vestiário e

mo�adia, co�dição indispen
sável a um nível de vida de

cente.

Hoje, devido à inflação,
que arrasta o País para. o

abismo da desordem e da fa

lência, o seu. gaaho mal dá

para aluguel de casa - nun

;,'ta 'inferior a dois.mil·, cru-

Na �essão'/de segunda: fei-' imediato 3:P8�O da bancada

ra, da Câmara Municipal, o da ÚDN, atráyez da palavra
vereador Júlio Paulino da

-

do seu líder, sendo, em se

Silva, PTB, tomou importan- _guida, aprovada por unani

te iniciativa a favor do Es- midade.

treito, d€ que' é digno repre- Congratulamo-nos com a

fentante. .

população do Estreito, pela
Em bem funda�entado atitude do seu valoroso re-

a

1]

c

ç

.1

1

cessas.

Nada mais errôneo, pois
nunca a administração an

dou tão desnorteada e jamais
se admitiu tanta gente inú

til.
O funclon�smo sabe, me

lhor do que nínguem, que os

excessos de arrecadação não

são frutos de política econô

mica nenhuma, sinão ex

traídos de seu enorme sacri

fício, Já que seus vencimen

tos, nem de longe, acompa
nharam a desvalorização da

moeda.
E é exatamente desse di

nheiro, tirado do funciona

lismo, que no último anos as

cendeu a Cr$ 150.000.000,00
- excesso de arrecadação -
que o governador se serve

para fazer a sua inoperante
política pelo interior, cons

truindo uma pontezinha aqui,
uma escola ali, uma estradi
nha acolá, e assim quer pas
sar por grande administra-

I
dor. .

Não há dúvida que já hou

ve
-

tempo de 8. Excia, cuidar
do pessoal de casa, como pro
metera antes de assumir o

govêrno. '

Veja�se o exemplo dos ou

tros estados. O prÓprio Pre

sidente da República�\ "que
lhe tem servido de modelo",
não vacilou em conceder no

vo aumento aos servidore.'i

federàis, apesar do grande
deficit no orçamento da Na

ção.
Pondere-se ainda que o

stand devida das populações
dos quatro estados do sul
- São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e .Rio G. do Sul -

andou sempre e coi:ltinua
ainda hoje mais ou menos

no mesmo nível econômico.
Somente o funcionalismo

público de Santa Catarinà,
nesse terreno, foi deixado

para trãz e· se distaaciou de

tal maneira '(le seus
.

colegas
daqueles esta'dos que, positI
vamente, não se pocie com

preender como
". essa gente

tem ainda fôlego para respi-

sido, porém, a nosso ver ape
nas a gota' que fez transbor
dar o copo da paciência dos

udenistas, de há muito queí
xosos da atuação do presi
dente da República, por en

quanto limitada, na opinião
deles, a simples palavras, de
sacompanhadas de qualquer
ato que demonstre estar o sr.

Café Filho sinceramente em

penhado na pacificação da

política do país. De um certo
modo - ainda na opinião
.desses elementos - o chefe

do governo tem mais desser

vida do que servido à causa

'da união nacional. Não que
l'emos entraI:, por enquanto,
no mérito desse julgamento,
mesmo porque as paixões es

tão de tal maneira acesas., é

tamanha a confusão reinan-:
te em todos' os setores parti
dários, 'sem exceção de um

só, e os boatos, em sua ma
. ioria insuflados pelos pesca
dores- de águas turvas, são

tão contraditórios e mesmo

estapafurdios, que nos senti

mos, por um· dever. de eticª",
!la obrigação de aguardai',
primeiro, os pronunciamen
tos oficiais, ou quando nada,
oficiosos, para transmitir

uma impressão exatá aos lei-

/

Di.'etorio Municipal, da
U.; D. N.

Recebemo� e agradecemos
a comunicalão de haver si

do eleito o �eguinte diretório

municipal da U. D. N.:

2° Secretário - Oscar Car

doso Filho.
Tesoureiro - Jupy Ulisséya.

.

Membros: Dr. Paulo Fon

tes - Dr. Afonso Wanderley
Presidente ..:_ Dr. Romeu Júnior -/ Dr. João José de

Sebastião Neves. Souza Cal:)ral - Dr. Manoel

Vice-Presidente - Antônio Donato da Luz '_,.. Abilio Ma-

Salum. fra - Osny Mello - Dr .. Wal-

2° ',vice-Presidente - Te- dyr Busch - Oscar Cardoso.

nente Fernando ·Viégas.

I
Filho'-, Gercin9 Silva - Dr.

Secretário - Dr. Carlos Heitor Ferrari e João Fran-

Loureiro da Luz. ,

.

,
cisco de Souza.

.

, , '

NA {ÂMARA MUNICIPAL
VEREADOR JÚLIO PAULINO DA SILVA.: AGUA E' ESGO

TO PARA O· ESTREITO - VEREADOR ANTONIO P. A

POSTOLO: FAVORÁVEL A QUE O FLAMENGO E. C. SEJA

DECLARA.DO DE UTILIDADE PÚBLICA

pR.ADOLFO
KONDER discurso, no qual se mostrpu presentante no Legislativo

E' com satisfação que re- conhecedor profundo dos da Cidade, com votos para
gistramos, na. data de hoje, prOblemas daquele bairro e que seu ápêlo seja atendido.

o aaiversário natalício do das legítimas aspiraçõesl do FLAMENGO E. C. - N:_a
ilustre catarinense,' dr. Adol- seu povo, encareceu a neces- Comissão de Justiça, ove-I
fo Konder. sidade de ser, alí ampliada a reador Antônio P. Apostolo
Homem público de real rede distribuídofa de água e relatando o projeto do verea

mérito, serviu a sua' terra em executado o quanto antes o dor João Navegante Pires no

varios postos, -devotando-lhe serviço de esgoto. sentido de declarar de utili-

o melhor da sua privilegiada Descreveu o orador, a situ- dade pública o Flamengo E.,

inteligênCia e. da . sua bela acão aflitiva dos habitantes, C., de Capoeiras, pronunciou
cultura. Governou o Estado p�ivádos desse conforto" e se favorável, salientando que

com sabedoria polítiça, sa- martirizados, grande parte a atuação daquela socied��e,
bendo-se cercar de auxilia� 'deles, pela ausencia de água, tanto na vida esportiva co- -

res operosos e corretos. Com bem' como o perigo da ab'er- mo. recreativa e cultural d�
a queda do regime, em 1930, tura de poços nas proxilnida- Capoeiras, merece o amparo

passou a integrar, com ou- des de fossassanitárias. do. Poder Público. Esse.pare

tros, a chefia da oposlçao ConCluindo suas considera- ceI' teve' aprovação 40s de

nacionaL, Nessa qualidade, ções, formulou um requeri- mais membros da Comissão.

por varias vezes, comandou mento para que fosse diri- O projeto foi, a 'seguir, en

pleitos no Estado, avoluman-I gido um apêlo ao sr. Gover- caminhado à Comissão de

do .os seus serviços ao parti- nador do Estado, no sentido Educação e alí distribuído ao

do que sempre ,serviu com de conseguir o mel?oramen- vereador Baldicero Filomeno.

sacrifício e desambição. .
to eH! apreço e dar, assim; ao REPRESENTAÇãO A CA-

Muito estimado na terra povo do Estreito, ao menos MARA - Para repre,sentar a

catarinense, o preclaro n�- uma parcela das atenções ad- Câmara nas fel?tividades de

taliCiante .terá hoje, dos seus. ministrativas que merece 'pe- ontem, da Juveritude Espíri
conterrâneos, as mais ine- la. sua grande e expressiva ta de Florianópolis, o presi

quívQcas provas de apreçQ; ,contribuição ao progresso de dente designou os srs. verea-

às quais nos associamos com '.íJ'iol'i::mópolis. c, dores Júlio Paulino da Silva

.sincero júbilo. A 'sua proposição recebeu o e Genésio Leocádio da Cunha

raro

, GibraIta
\
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CANROBERT
DEMISIONARIO

As últimas horas da "noite,
apurou-se em fonte digna de,
crédito, que soli�itara exo

neração o "general Canrobert
Pereira da Costa, chefe do

Estado MaiOr Q.tlraH I

r

/ '
.

o chefe da Casa Militar, da '

presidência da República.
EM POÇOS DE CALDAS

Segundo fomos informa
o BRIGADEIRO CONFE- dos o general Juarez Távora,
RENCIA COM JÚ'A!tEZ antes de viajar para esta ca

RIO, 15 (V. A.) - A" hora pita:i, onde chegou hoje, con
em' que encerravamos os nos- férenciou

'. demoradamente
sos trabàlhos, o brigadeiro t em Poços de Caldas com os

Eduardo GOl1,1es· estava na generais Olímpíor-Falconíêrt,
residência do general Juarez II Tasso 'I'ínoco e Honorato
Távora, em conferência com Pradel. .

do claro que renunciaria ao

govêrno na hipotese de não

poder manter o seu ato.

Nota· do p. R.rP.

o TE�PO
Previsão do tempo até às

14 horas do dia }6.
Tempo - Bom, passando a

instável, com chuvas e tro-
voadas.

,

Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis ,fres-

COSo
,

Tempera turas - Extremas
Negou-se" a assinar o depu- de ontem: Máxima 29,6. Mí

tado Raimundo Padilha. So- nima 24,9.

Cosia
Aniversariou-se ontem' o sr. professor Antônio Mân

cio da: Cesta, útil cidadão e intelectual de nomeada, que,'
por longos anos exerceu a cátedra na Escola. Normal des
ta Capital. Dos inúmeros e relevantes serviços prestados
ao Estado. de Santa Catarina pelo professor Mâncio da
Costa, póde

.

citar-se o de Diretor da Instrução Pública no
Govêrne Adolpho Konder, tendo sido o instituidor do prt- .

melro eengresso de professores do Estado, clOjas conclu
-sões deram grande impulso à educação escolse catarinen
se. Foi, também, com largo tino e notável capacidade, se.
cretário do governador Hercílio Luz; nesse inesquecível
período- governamental Mâncio da Costa exerceu a Pre�
feitura de Florianópolis. Como deputado estadual repre

sen�ou O' município de Curitibanos na Assembléia Legis
lativa do Estado, sendo a sua atuação como parlamentar
,das mais equilibradas. Como jornalista, exerceu a dire-

.

ção da Imprensa Oficial do Estado. O-professor Mâncio
'da Costa, sôbre tudo isto, goza ainda no país e no estran-
geiro de largo conceito como astrenomo, sendo grande a

"sua correspondêneía cientifica.
.

Na oportunidade de sua data nat,llcia" ocorrida on

tem, foi o professor MânciQ da Costa aho de homenagem
do seu círculo de amizades que rende.ram preito ao mes

tre e ao amigo certo. Êste jornal, embora tardiamente;
nâo quer deixar passar sem merecido registro tal. .eiemé
rHe que � sempre honra lembl'H. e e':lvia ao iJustrf' ani
versariante, os· cumprimentos com votos de perene feli
cidade.

FpeGltania
A nossa Faculdade de Filosofia vai de vento em

p<?pa.
, Como a de Direito, dentro em: alguns anos,. o no

vel instituto terá frutificado.
x x

x

Para S, Tomás, a filosofia é a scientia rerum per
altíssimas causas. pára Aristoteles, -é a ciência qde' es
tuda os primeiros princípios e as primeira--s causas.

.

Ao meu tempo de ginasiano, inventei tambem a

minha .definição. Achei-a notável. A opinião do pro
fessor, � o saudoso Padre Zartmann - foi diametral
mente oposta. Tão oposta que ao 10 que eu esperava,
fáltou oI!

x x

x

Uma Faculdade de Filosofia é uma univérsidade
.

de ciências. A filosofia, em si, já fornece
mo a psicologia, a metafísica, a lógica.

E era na logica, precisamente nela,
mos chegar.

diversas, co-

que queria-

x x

x

Que é a lógica? E' a Clencia das leis ideais do

pensamento e a arte d� aplicá-las corretamente à in
dagação e à demonstração da� verdade.

A lógica é forma1, aplicada ou critica.
Vamos !;lar um exemplo das 3 juntas.
Eis um juizo:· Continuarei a governar com a As

Sembléia, 'sem a Assembléia ou apesar' da Assembléia.
Eis outro juizo: A Assembléia não me deixa.. go

vernar.

x x

x

Precisamos da Faculdade de Filosofia, j;í e já. ,.

x x

x

Tem muito nego falando fiado por aí!!!
{

\ GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


