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Dentro em breve' será lançado o candidato anU-juscelinista ;
RIO, 16 CV. A,) - O Diário P. S. D. de Pernambuco; Pé- Braga, representando, póde tidos púl1t.icos e seções parti- de uma frente parlamentar e anti-juscelinistas resolveram tê de líderes para dirigir e

de Noticias, a propósito, es- rachí Barcelos, João Neves dizer-se, a U. D. N. inteira. O dárias empenhados no con- a elaboração de um progra- passar da expectativa à ação, coórdenar as forças 'politicas
creve: da Fontoura e Clóvis Pesta- sr. Nerêu Ramos era' o P. S. gracamento de forças políti- ma mínimo, quer para a a- considerando a eandídatura reunidas. Esse comitê não se

Mais importante que a crí- na, do P. S. D. gaúcho; Otá- D. de Sánta Catarina. cas para a. próxima eleição tual legislatura, quer para o do governador de Minas, com constituiu ímedíatamcnte,
se político-militar da véspe- via Mangabeira e Coelho de Depois da reunião, que foi presiçlencial resolveram, em futuro govêrno". todos os séus vícios, comoum porque algumas pessoas pre-
1'11., a nosso ver, foi a reunião Souza, do Partido Libertador secreta, começou às 18h30m decisão . unamme, iniciar Qual a importância dessa fato político contra o qual é cisavam ser ouvidas mais di
realizada ontem na resídên- (Bahia e Rio Grande do Sul); e durou cêrca de duas horas, imediatamente consultas pa- reunião, cujos debates a nota preciso e é possível lutar, retamente, como o represen-

I eia do sr. Nerêu Ramos, de Artur Santos, Prado Kelly, foi distribuído' à imprensa ra a escolha de candídatn co- oficial espelha vagamente? dentro dos quadros legais e tante, do P. S. D. do' Distrito

que participaram os srs, Etel- Afonso Arinos, Carlos Lacer- êste comunicado oficial: mum, bem com9 as reteron- Sua importância está na cír- comIargas probahíltdadss ele Fed�ral; que náo compareceu
vino Lins e João Roma, do da, Virgilio Távora e Odilon "Os representantes ele par- teso à formação, desde logo, cunstância de que as forças êxito.

_ jà reunião; e o In'. Arruda

t••--.-..�.-.-.-.-,,�.-,,�-,,-.-.-.-.�.-.-A���--�������������������-���--������������--������������I Com'efeU� durante a re- Câmar� elo�. D. C., que fi-
..-
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I I
união, as conversas e encon- doeceu e foi representado pa-

i O.
·

D·' tros de pontos de vista con- In sr. Etelvina Lins.

Rubens de
M'JI.J entllo .a- duziram à aceitação, de três Principalmente o sr. J1\.nio

irio d. S. Catarina .:' preliminares, a partir das Quadros deve ser ouvido e

Arruda Ramos quais podemos todos ver o para isso irá à São Paulo um

I GERENTE

i I Ano XLI ! problema com lucidez e obje- emissário (que poderia ser o

i
.... tívidade ; . próprio sr. Otávio Mangabei-

Dominsos F. I: 1 � A candidatura Jusce- ra), para consultar o gover-

•• de Aquino I' N. t2.110 I lino eleve ser considerada de- nador .e convidá-lo a fazer-

� I finitiva, apesar dos entendi- se representar no comitê.

·=.�.����.�.����.�.�._.�.�._._._._._._i_I � ._._._.�c���.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�� mm�s q� prepuuam a Parnoomultuog��n�-

Edição de hoje t 8 páginas Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 1955 . Cr$. 100 Convenção do P. S. D. e leya- 'dor de Pernambuco, o gene-
-�-----���--------------------------- ramoputi�eo�nill4a� r�Cor��odeFariM,��e

a compromissos que na certa hoje' para 'Recife o sr. João

nenhum dos dois .cumprirá, Roma, qtfe lhe levará um re

A posição dos dissidentes do. latório do que ouviu e do que
se. decidiu.Churchill P. S. D., portanto, deve ser

uma posição de luta, afasta-

Mantiverum Importante Conferencia �:r�::�ff�ª:i;,���u;:;;;
lhantes, disse: "Não posso no a t tt gai" O E ít

.

•. 'ser acelerados, visando à ín-
.

u ssun o mUI o re ve e pe a paz. gl o ameaçou mme dos outros Estados ara-
dicação urgente de u

.

.lu can-
aprovar pactos militares. Não não mais um brinquedo para retirar-se da Liga Árabe, se bes, na condenação da Alian-

, didato que reuna as aspira-acredito que possa ter lu- os políticos. Não devemos, for assinado o pacto entre ça, e o Iraque anunciou que ções nacionais e também 'as
gar uma guerra de grandes entretanto, confiar em boa Turquia e Iraque. Mas o Egi- irá assinar o tratado antes

bases eleitorais índíspensáproporções. A guerra se tor- .sorte, mas devemos trabalhar to não conseguiu o voto una- do fim do mês.
� aa."'''''''.-.''·''''''''''_••'''''''.'''''__._'''''__''_''""""._._",.�""•.,_ _ � _ � , ..,

veis à sua vitória.
3 - Deve-se combater a

e M·ario Scelba
Também .hoj e segue

.

para
Pôrto Alegre o 'Sr. Perachi

Barcelos, que fará um relato

aos srs: Raul PilIa e Ilda Me

neghettí.
UJ;l1 dos aspectos funda

mentais' da reunião é a posi
ção' dos dissidentes do PSD.;
que assim se declaram fora

elo' partido, contra tôdas as

prevísões [uscelínistas, se

gundo as quais a luta não.

passaria da Convenção.

r
E a conClusã? que se ?o.ele

tirar do fato. e que aldeia

de união nacional foi aban

donacÍa, diante da impossi
bilidade manifesta .ría sua

eoncretízaçào, para se consí-
Unânimemente, consíde-

derar o problema ela sucessão

rou-s� indispensá:vel a parti- presídençíal em têrmos obje-::
cípação de São Paulo nas. Uvas e" com verdadeiro ãní
combinações políticas das

mo de luta ..

quais deverá resultar, daqui I Por ísso. mais elo que mm
a pouco, a eS,c�lha do ca�d�- ca, a candldatura elo sr. Jus
dato. A propósito da partícl- celino _ que tem vivido ele
paçâo ele São Paulo, o sr, exploração al'tific;ial das no
Otávio Mangabeira deu um tícíns ele golpe _ parece-nos
depoimento f,avor:Uvel ao sr.

liquidada. E o governndor de
Jânio Q.ufl.dl.'oS e, à posição Minas, mais elo que nós tal
em Cjue êie se coloeou. O sr.

Jânio Quadros - disse liÜ li

der libertador - não é can

didato e está disposto a lutar

dentro do pensamento co-

----------------------------------------------------------�----------�

LONDRES, 16 ru. P.) - O

primeiro ministro da Italia,
Mario Scelba e o da Inglater
ra, sír Winston Churchill, en
contraram-se, hoje, pela prí-

PIO XII RECUPERA-SE idéia de golpes, consideran
do o' problema da sucessão
com o sentido de encontrar

meira vez e conversaram a

respeito da tensão entre Les

te e Oeste e a defesa euro-

MARTHA ROCHA
ACIDENTADA

RIO, 16 (V. A,) - Martha

Rocha, Miss Brasil, sofreu li
geiro acidente em Petrópolis,
onde fora. 'reêeber uma home

nagem da Sociedade local.

Miss Brasil entrava no carro,

tendo o chofer elo mesmo ar

rancado . sem que Martha

Ihouvesse se acomodado no

interior do automóvel. O fe-

4pres8ntoo ..se sem 8vlso p,révlo na janela
de seu gabin6 te

CIDADE DO' VATICANO,
16 (U. P.) - O Papa Pio XII

apresentou-se, hoje, na ja
nela de seu gabinete, pela
primeira vez desde o último

Natal,' para dar a bênção a

uma multidão de 3.0.00 pere

grínos reunidos na praça de
São Pedro. O Santo Padre,
que lenta, mas <firmemente,
se recupera de sua grave en-

í'ermrdáde, apresentou-se
sem aviso prévio, a fim de ou

vil' a serenata elos peregrinos
austríacos do Tirol, que,
cheios de entusiasmo; toca
vam seus acordeões.
Pio X�I, vestido de branco.

manteve-se de pé durante
vários minutos, na janela do

quarto' andar do Vaticano, a-
·...

MANruTÃêXoÃÕüÍspílÕTõs·'·sõlf
,

DARIOS COM A GREVEDA PANAIR
RIO, 16 (V. A,) - Os aero- tuguesa, pOIs naquele país

nautas da "Panair" e de ou- a greve é proibida, negaram
tras empresas ovacionaram se a fazer declarações antes

no aeroporto do Galeão os de conversar com os dil'eto

comandantes RobeTto Jatahy res do sindicato da classe.

e Lucas Barros Bastos que Diante da insisteucia da

chegaram de Lisboa. Dois pi- reportagem, confirm a r a m

lotos da "Panair", embora se que haviam. sofrido vexames

encontrassem no estrangei- em Lisboa. Não entraram

1'0, foram solidarias com os
I porem em detalhes. O, co

colegas que aqui entraram mandante Jatahy é briga
em greve, em consequencia deiro da reserva ela FAB e o

da demissão do comandante comandante Lucas Barros
Lauro Roque, que eles consi- Bastos, tenente ela reserva.

deram injusta. Os dois co

mandantes viajaram em a

parelho da "Panair", tripu- COLISÃO NO MAR
lado pelos comandantes Ota
vio Nevalde e Danilo Moura,
este irmão do brigadeiro Ne

ro Moura, ex-ministro da Ae

ronáutica.
Procuradós pelos reporte

res, os dois pilotos, que se

gundo se noticiou tinham

sido presos pela polícia por-

gitando as mãos para saudar
os peregrinos que o aclama
vam. Sua voz, soou clara

quando rezou a bênção pelos
alto-falantes, permanente
mente instalados na praça
de São Pedro.

VIVE EM MINAS O
HOMEM MAIS VE
LHO DO BRASIL
RIO, 16 (V. A,) - Vive na

cidade de Guanhâes, nordes
te de Minas, o homem mais
velho do Brasil. Chama-se
João Ventura Pereira e conta
atualmente cento e quarenta
e três anos ele idade. Antígo
escravo, já trabalhou na la
voura e conduziu tropas pelas
estradas ele Minas. Casou-se
duas vezes e é pai de vinte
filhos, dos quais o mais mo

ço tem vinte anos. Lúcido
ainda; João Ventura diz que
espera vlvêt -maís alguns (a

nos. 'rem cem netos, nume

rosos bisnetos e tataranetos.

uma. solução r'gorosamente
polítdca, democrática e elei-'
toraI.

péia. Informa-se que o pri
meiro ministro britânico deu
ao italiano a sua opinião so

bre a situação mundial, à
luz da ultima arma, a bom

ba-H. Em frente do predío
da rua Downing n. 10., sob
um frio intenso, reuniu-se

uma pequena multidão para
ver a chegada de Scelba. A

entrada, foi recebido pelo
prímetrq ministro íngles que

pouco antes havia deixado a

Câmara dos Comuns. Chur
chill e Scelba conversaram
em particular por . algum
tempo, antes .de irem 'ter com

o ministro do Exterior da

Italia, Gaetano Martino, e o

chanceler brítâníco, Anthony
Eden. Scelba e Martino, a

companhados elas respectivas
esposas, che�aram de trem

para uma visita de" 4 dias.

A reunião começou quan
do U1U numeroso ·grupo de

peregrínos tlrolesas começou
a

'eI1�{lf.(r' suas ,alNi:.res can-
�

• \f;.o.; 'Y"f. .

,

coes, • 901110, homenagem nó

Santo Padre. Romanos e 'pe

regrinos de várias nações,
que se encontravam neste
momento em Ron;a, acorre- DESMENTIDA A'

mum de elee:er em outubroram à praça e se uniram a �

alguns que saiam, da igreja NOTÍCIA um homem que inspire con-

de São ·Pedro e a outros que LONDRES, 16 (U. P,) fiança à Nação e 'reuna con-

passavam pela enorme pra- O almirantado desmentiu a dições políticas', partidárias,
ça. Em poucos ,momentos, es- notícia publicada hoje de parlamentares e morais que

tavam reunidas mais de 3.000 manhã por um diário lon- assegurem a execução ele \Úl1'

pessoas, que aclamavam o drino, segunelO- a qual a Es- programa de real recupó'ra
Sumo Pontífice, quando êstC' quadra de reserva britânica ção do país.

surgIu à janela, a fim de a, seria considerávelmente. re- Ficou decidido que se cops-

bençoar os fiéis. duzida.
•

tituirá uma espéCie de comi-

...................................................................

Exaltado' a Li herdade de Imprensa
. .

vez e do que es seus propa
gandistas e exploradores, sa
be disto.

ENCONTRADA
MORTA

CONFERENCIA
NEHRU-NASSER

CAIRO, 16 (U. P') - O

pl:imeiro ministro da India,
Jawaharlal Nehru, conferen
ciou por duas horas e meia

com o primeiro ministro do

Egito, GamaI AbeIel Nasser.

Nehru eleclarou aos jornalis�
tas, posteriormente, que a

poiava a oposição do Egito ao

proposto pacto'de sl-efesa, en
tre Turquia e Iraque. O 1.0'
ministro hindu declarou que
na conferencia foi ampla
mente discutida a situação
internacional; mas não teceu
comentarias dizendo apenas
que ele e Nasser tinham
identidade de opiniões. In

terrogado a· respeito de sua

opinião sobre pactos seme-

•••••••••••••••••••••

BEVERLY HILLS, (Cali
fornia), 16 CU. P,) - A atriz

Abigail �dams foi encontra
da rÍiorta em sua cama, nor
domingo. 'A causa d� morte
'ainda nã,o foi definitivamen
te estabelecida, mas um mé

dico; éhamado pela Polícia,
foi de parecer que talvez
houvesse ela absorviclo uma

dose exage�'ada de soporife-
1'0.'

A d
· .
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R
Os. agentes ele publicidade

. ura eCllen O ao ena Dr ereu amos: �: �:��k:��i��l�:��:� ��1:��:
RIO, 16 (V� .A.) - Ao se- sempre voltado à preservação leiro. Saudações ateric�osas era descendente de dois pre

nadar Nerêu Ramos, presi- do único sist�nia de' vida - Herbert Moses, presidente side,ntes do's Estados Unidos:
dente do Senado, o sr. Her- compatível com o tempera- da Associação Brasileira . da John Adams e�;John QUincy
,bert Moses endereçou o se, mente> e ideal do povo brasi- .Imprensa". ,Adams.
guinte telegrama. "Sua no-

.
.

\

va referencia à liberdade da'
••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••••

imprensa como apanagio do

GOl·S Mo·nlel·lO
":-

regime democrático, de que
tôda sua vida publica é um

só ato ele defesa de rigoroso
respeito, merece, por parte da

Associação Brasileira de Im

prensa, não só o nosso sin

cero agradecimento mas a'

exaltação do homem público

FALECEU A PRIMEI·
RA ESPOSA DE

PICASSO
CANNES, 16 (U. P.) - A

nuncia-se ó falecimento em

um hospital de Cannes, da

senhora Olga Pablo Picasso,
WASHINGTON, 16 (U. P.) deira norte-americana que primeira esposa do 'famoso

I

- O presidente Eisenhower se oferecesse a outro país. pintor, com o qual se casara

NO CHILE OS MAIO· se referiu a um plano do Hiestand disse confiar ém em Roma no ano de 1917,

RES AUMENTOS DE Clube Rotai'iàno para trocar que as bandeiras cheguem qgando Picasso se encontrava

bandeiras norte-americanas dos 89 paí;es a tempo para na capital italiana em com-

PREÇOS pelas bandeiras de 89 países serem oferecidas ao presiden- panhia de Max Jacob e Jean

SANTIAGO, 16 (U. P.) onde os rotarianos mantêm te Eisenhower durante a Cocteau. A então jovem Jok-

A Organização Internacional atividades como um gesto de convenção dos rotarianos in- lava era dançarina-estrela
do·Trabalho deu à publicida- boa vontade' e amizade. ternacionais em Chicago, de elos "balJets" de Sergio Hia

ele um relatório que é objeto O deputaao Edgar' W. Hi- 29 de maio a 2 de junho. Se gilev. õ'�'ca.Sal teve um filho.

de enorme interesse no país estand republicano do Esta- o presidente não puder' as- Paulo, que seria secretario do

A. i.L.O. declara no relató- do de Califórnia, descreveu sistir à convenção devido a: seu pai. Há muito tempo a

rio que ó Chile registrou o o projeto durante uma visi- compromissos decorrentes de senhora Olga Picasso estava

maior aumento de preços no ta que fez a Casa Branca. O seu alto pôsto, serão feitos parrllitica e vivia. em Cannes

mundo em 1954. Este aumen- presidente disse a Hiestand outros preparatiVOS para a em uma pensão familiar. Os

to se calcula em 70 por cen- que enviava seus melhores entrega das bandeiras na- funerais foram realizados na

to. votos com cada uma ban- cionais. intimidade.

TO'QUIO, 16 CU. P,) - 0-

COM 48 HORAS DE VIDA
RIO,. 16 (V. A.) - Cêrca

das 17,15 horas de ontem
chegou ao Palácio Rio Negro
o genera� Goes Monteiro,
que foi imediatamente rece

bido pelo presidente da ,Re-)
pública, passando.a confe
renciar com s. excia. Mo

mentos após, porém, o gene
ral Goes sentiu-se mal e pe
diu uma ambulância, que
chegou ao Palácio já trazen
do um balão de oxigênio.
A's 18 horas, o velho ge

neral ainda se encontrava

oxigênio, foi conduzido pa
ra � Casa de 'Saúde São Vi
cente, na Gávea.
O estado do general Ooes é

cOI).sideraelo gravíssimo, não
lhe 4at;do os médicos mais
ele 48 horas de vida.
......� _-- _._ .

SCELBA_ EM LON-

D�ES .

LONDRES, 16 m. P,)
Chega'mm a esta capital hoje·
de manhã, com procedência
de Paris, os srs. Mario Scel

ba, presidente do Conselho, e

Gaetano Martino, ministro
do�Exterior da Itália.

correu onte�n uma colisão
entre a fragata da armada
sul-coreana "P., F.-61" e o

barco de pesca japonês "Ake
bano Maru", que afundou: A

fragata recolheu quatro náu
fragos, mas vinte e dois ou

tros estão desaparecidos.

COMOVENTE TROCA DE
BANDEIRAS NACIONAISrimento recebido pela mais

bela brasil'eira não foi gra-
ve.

ANTILHAS BRI
TANICAS

LONDRES, 16 CU. P,)
O Ministério das Colônias
(Colonial Office), anunciou

que de acôrdo com os go
vernos interessados, êle de
cidiu convocar uma Confe
rência das Antilhas Britâni

cas, que se realizará em Tri

nidad, entre 13 e 18 de mar

ço próximo.

r

no Palácio, ceI'cacYo por vá
rios médicos.

Finalmente, a conselho

médico, o ial. Goes, nUllla
ambulância e sob balão de

A TV NA COLOMBIA
BOGOTA', 16 (U. ,P.) -

Grande progresso realizou na

.Colômbia a indústria da te

levisão, e, segundo se anun

cia oficialmente, no ano en

trante todas as regiões do

país poderão receber os di
versos prqgramas educativos,
noticiosos e de espetáculos
que se projetl(l.l11.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. LOB.A,TO I DR. WALMOR ZOMER Francisco d,. �ssis e na ":anta da Santa Casa do �io ?e Janeiro CURSOS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO-

DRA. WLADYSJ.,A,VA j
, DR. I.

GARCIA
Casa do RIO de J'anelro , (Prof. W, BeraI·dInell�). ,PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RECEM-

W MUSSI' FILHO, CLINICA MÉDICA Curso de neurología (Prof. NASCIDO - ASSISTJl;NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
•

.

'.

d Ih respiratório', Diplomado ·pela· F.aculdade ,Na- CARDIOLOGIA Austregesilo). PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPET1!:NCIA INFANTIL
e ,Doenças T�;��r�U�OSE lcional de. Medic_ina . d� Unlver- Contultório: Rua Vitor, Mei- .Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO DA ENURESE NO-

DR ANTONIO DIB f'RADIOGUAFlA E RADIOSCOPIA' sidade do Brasil. reles, 22 T,el. 2675. nidade V. Amaral. TURNA
.

EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DIS'l'ÚRBIOS
.

MUSS\I";_' . .' I" DOS PULMOES

I
Ex-inter\no P?r concurso da'Ma- Horários: Segundas, QuurtRs.'e. DO�NÇAS. INTE�NAS. PSICOLOGICOS DA 'INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN-

,

C'
". d T x

' termdade-Escola I Sexta feiras'
'

\ Coração. Estomago, ínteettno, CIA DE MANEIRA GERAL
,

f
T "

I. lru;r.glaF· o

I'd °dra Nado (Serviço do Prof.' 'Octávio Ro- Das 16 a's' 18 horas
'

f' d
' .

b I R
,.

F d I acu a e - iga o e vias i lares. ins, ova- CONSULTÓRIO - FELIPE SCHMIDT 38
- M'ÉDICOS -, '"

'orma o I!e.a, T' "I I ta
'

drigues, Li.ma) Residência: 'Rua ,F�li e Sch- t:ios e útero.
.

CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS'
•

CIRURGIA-CLíNICA I

•• � n�l. d� Me�!Cm;, H ISI�tOf s N � 'Ex-interno �o SerVIço de Clrur- midt, 2'3 - 2° andar �pt.' i Consultório' Vitor Reireles CONSULTAS CI HORA MARCADA: FONE 3165
GERAL-PARTOS

'

T.•, TIsloc�r�rgll�.o RO /
nsp a e

gia do Hospital I. A. P. E. T. C. Tel. 3.002
'

,22'.
RESIDÊNCIA _ TENENTE SILVEIRA 130�. I t e especiali-'; reu amos

_ do Rio de Janeiro .

D 16' 18 h ' (FONE 3165)

sdervdlço DCOoEmNPÇeA'oS' DE' SENHO. CUllSP de especializaçao pela Me'dico: do .Hospital de '
as as oras.

' ATE:t-<DE CHAMADOS A DOMIClLIO
o as I E I Residência: Rua Bocaiuva 20za

.

'

níétollos de S. N. T. Ex-Jnterno e X-aBS I-
.

Caridade DR NEWTON
.

R.AS"co� modernos
't

' !tcn,.te de.Cirurgia do Prof. urolDOENÇAS J)E SENHORAS
' 'IFone: 3458. .

,hagnostlcos e tratamen; o, I 'G'
- (RI) /

' D' 'A'VILA
I '

SULPOSCOPIA - IIISTERO �, Ul1l!araes ? • PARTOS -' OPERAÇOES '

DR MARIO WEN
SALPINGOGRAFIÁ - METAI;O- Cpns: FelIpe Schmldt, 88 -

Coll;S:: Rua João, Pinto n. 16, CIRURGIA GERAL 'I, -

LISMO BASAL 'Fone 3801 ,_ das 16,00 as 18,00 horas. Doenças de ,Senhoral!l - Procto'- , DHAUSEN
Radloterapl; lIor ondas

curtas-'j
Atende em _hora marcada'F pe,la,

manhã atende dià- ,Iogia - Eletricidade Médica CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS

,É'letrocoagulação'- R�ios Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 - One rian;ente no Hospital de • Consultó,rio:"Rua .Vitor Mlli- i
.

E CRIANÇAS
Violeta e Infra Vermelho.' 23,91'c5.. _

,�.__ . �arl.�ade. �eles n. 28 - Telefone: 8307, f Consultório - Rua João Pin-

Consultório: Rua Traj'an'o. n, 1, r\R 'YLM'AR CORR1!:A'
ReSldenCla: Consultas: Das 15 horas em to, 10 -.:... Tel. M. 769,

10 andar -,Edifício do Montepio, ,.1;'.', _.' , 'i Rua: General Bittencourt n', diante'.. " ,'." Consultas: Das 4 às 6 hor�.s.

Horário:.,Das 9 às 12 horas -

) ",ÇLI:ti;ICA MÉDICA ,101,
"

'. Residência·: Fone,' 3.422 Residência: Rua Esteves Jú-

Dr. MUSS�. " (0)'J�ULTAS das. lO - 13 ho-,
I ,Teh'fonei'; 2,692. • RUa': Blumenau 'n. 71. nio1',.45. Tel. 2812. Caixa

Das 15 às-18 lioras -,- Dra" 1'\1S. i. ,__.. DOENÇAS DO APARELHO' DI-
•

,

Santa

\ MUSSI . _ _,

" Rua Tirndente 9 -:- Fone 3415 MARIO DE LARMO GESTIVO - ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRISCO
Residência: 'Avenida TroÍn- C4NTIÇAO TO'\fAGO )!; DUODENO, ALER- PARAISO DR. ANTONIO GOMES DE

powsky, 84. DR. : JOSÉ TAVARES' MÉDI'ÇI)
. - GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

MÉDICO ALMEIDA.:
IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS

NICA GERAL
Operações _ Doenças de Se-

--------�-,-� MOLE'STIAS NÊRVOSAS-, E,
.

'

,
'ADULTOS

, nhoras - Clínica de Adultol!l.
, '

O. MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas' CLINICA Curso de Especialização no

DR. NEY PERR NE -

I
Do Selviço Nacional de Doen- .CORAÇÃO - FIGADO - RINS de Hospital dos Servid&es do Es-

MUND ,. ' ças Mentais.
'

I'
- INTES'rINOS OLHOS - OUVIDOS NARIZ tado.

IFormado pela Faculdade ,'Naci"
. êhefe d'o Ambulat6rio de Higie- Tratamen�o,moderno d� SIFILIS

,

'E GARGANTA (Serviço do Prof. Mariano de
� _

1 d M d'cin -Universidade ne Mental : ConSlultorlO - Rua Tlradentes, ,DO Andrade)
nap e ed� B�asil.;- .

I Psiquiatra do Hosj;lltal,� ,9. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhi no

mo DE JANEIRO' I Colônia Sant'Anfl '.' HORÃRIO: Chefe dQ Serviço /
de OTORI- HO,spital de Cliridade,. FARMACIA DE PlANTA-O

'

A fe'çoamente na "Casa de .1 ConTulsoterapla pelq- e�etro- . As 13 às 1.6 horas., NO do Hospital .de FloriànóPolisl A tarde das·"1630 hs em dlan-
per �aude São Miguel" .;" c�oqué e �ardia:l:?l. In�ulin �e��. Tel.:, Cons .. -. 3.4�5 -:- Res. - Possue a CLINICA QS APAR�- te' Ino consultório ,á Rua NU,nea I _

P f Fernando Paulill'Q ,.'" pIa. MalarJOtera'pla. �s1coteraP.la.· 2,276 -;-' Florlanopol!s. ,LHOS MAIS 'MODERNOS PARA.Machado 17· Esquma de Tua-

'l�ter;: por 3 anos do, Servi�o CONSULTAS: 'l'e�ças e Qum- -.-'D"R--.
--' ,

TRATAMENTO das DOENNÇAS
í dentes, Te1.276� ,

I de ,Cirurgia .

tas da_:l 15 às 15 horas. Sabado JÚLIO POIN' da ESPECIALIDADE,.' I Re�idencia ,- rua Presidente

Prof. Pedro 4e -Moura "I(manha>, "
I, VIEIRA Cons,ultas - pelà 'Irlanhi no CQutInho 44. .

Estagio por 1 ano na "M;ater- '
Rua Amta �arlbaldI, esquma, MÉDICO HOSPITAL," '-,------------

,

'd d E I" de General Blttencourt. .'';' TARDE d 2 II DR, VIDALm a .e - �co a...

I
RESIDENCIA: Rua 'Bocaiúva ESPECIALISTA E1U OLHOS, A - as ai, -

I
•

,

Prof. OtávIO Rodrigues LIma
139 T 12901

'

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA' no CqNSULTORIO �
,

CLiNICA DE 'CRIANÇAS 6
Interno por 2 �no do P::-onto _�,

, TRJ\.TAMENTO E OPERAÇOES I CONSULTORIO,' Rua ,aOI C(,msultorio: - Felipe Schmidt, 12
Socorro '

DR ARMANDO VALÉ-- IInfra�Vermelho - Nebulizaçio - I-LHEOS nO 2 ' 38.'
15

I
.

, Ultra-So:"l RESIDENCIA - Felipe Scb· CONSULTAS -Das 4 81 6

OPER�ÇõES ' R�O DE ��SIS ',(rtata�ento de _sinusite lem midt nO -:.13 Tel. 2365 horas. 19
CLINICA DE ADULTr:-:: Dos ServIços de Chmca Infantil t operaçao>

.

Residência: 'Tenente Silveira,

DOENÇAS DE SENHORAS d� Assistência Municipal e Hps-' Ang.Io-retinoscopia, - Receita de DR. ANTON!O MONIZ 130 FONE - 3,165.

CONSULTAS' No' Hospital de I' pital de Caridade, Oculos - Moderno equipamento DE ARAGAO
C 'd d diar'iamente 'das 8' às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-RinolarinroloKla (6nlco
arI a e" ÇAS E AllIULTOS no Estado)

�� consultório, à R�a-- J08;0 --: Alergia
- Hõrário das 9 às 12 horaa e

Pinto nr. 16 (10 andar) ConsultórIO: Rua NUl)es Ma- das 16 às 1.8 horas., .

Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - ,Consultas das 111 àll ConsultóriO: - Rua VItor Mel-

14 às 16 horas. 18 horas _ ,

'

.

reles 22' - FORe �675.
RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�;aência: Rua Marechal GUI- Res. -. Rua Sao Jorge 20 -

Shutel, 129 - Florianópolis.. ..lherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421.

_ • ..-, __-.- __
- 1

-- L,Q J A s·
Ele'lro�Técnlcà

.

" ..,:-..\ .

{... ..... " �

(A ORGANIZAGAO, ORGULHO DE
'SÀ'NTA; ,1ÇAT·ÀR..JN�) ., .

.

Apresentam as eXI11.as.·s'ras::.Donas de
Casa? a ,maravilhosa

�

EL.GI'N
(A MAQUINA' DE· .COSTURA. DE FAMA

, "'MUN"DIAl} _

'

Pelos serviços prestados aeseu lar e

pela velorizeçãosempre c.onstante,
ElGIN' paga·-�e a si mesma,

DISTRIBUICÃO ,EXCLUSIVA, DE
ElETRO-TtéNI'CA 'INDÚSTRIA ,E

.

,
. .c5MÕER(10 'S. A.

Ruà Ite. Silv�ira', 24 e 28 - End. Iel
, :

ltETROTECNICA
Caixa Postal 1-93 ., Telefone 3.793
Florianópoll$ .:Santª Catarina

, .... .

IGORA NOVo.S .;_)HORARIOSt-

a-'�·'

MINISTÉRIO Dt\ AGRICULTURA···.OSERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }"LORESTAL
RE�IONAL ,..

"ACôRDO" COM O ESTADO DE

SAN'FA CATA�INA
'

'

ESTADO

A V I S ,O

-o-

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

A Delegacia Florestal RegiOnal,
no sentido de coibir, ao máyltlo P?S�' AQUINO

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim ele ímpe- Representantes:
pedir os desastrosos efeitos 'econômicos e ecológicos que Representações A. S. Lrra.

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção. Lt��'a Senador Dantas,
-

40 _ 50
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, andar.

para a exigência do cumprimento do Código Florestal. TeL: 22-5924 - Rio de Jaaeiro.
,

"
, f Rua 15 de Novembro 228 5°

(Decr. 23.793 de 2�-1-1934) em todo o Estado.
•

andar sala 612 - São Paulo.
QUEIMADAS E DERRUBADAS 'DE MATO

Nenhum propríetárío de terras ou lavrador puderá
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com .antecedência, à necessária licença da autoridade rlo- Ano ; $ 170,00
restal competente, conforme dispõe o Código Florestal em Semestre ".;"., Cr$ 90,00
seus artigos 22' e 23, respectivamente, estando os infratores No Interior

,
<

•

t l' d
" Ano ..•.•.... .....• Cr$ 2')0,00

sujei os a pena ldr. �. co t C '"110 00",emes re ••..•.....•.. r.. ,

\ ,REFLORESTAMENTO ' Anúncio mediante contrâto.

\Es,ta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devoJvidos.
cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas. e se- A direção não se. responsabiliza
mentes d'e espécies fI.urestais e de ornamentação, pa1'á for- pelos conceitos emitídos nos ar-

� tigos assinados.
necímentoaos agricultores em geral, interessados no reflo-

restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, avpessíbílídade da ob-'
tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos.

Os Interessados em assuntos florestaís, para a obten

ção de maiores sclarecímentos e requererem autorização
de' Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nv, 6
em Florianópolis.

Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395.

Endereço telegráfico: Agrisilva Florianópolis, S.

ASSINATURAS
Na Capital

INFORMAÇQES
UTEIS
-0-·

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necesaita,
diàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone
O Estado : ..• , ••.. "..... 3,022
A Gazeta '2.656
Diário da Tarde ., ,... 3.579

IA Verdade ..... ,......... 2,010

C Impr-ensa Oficial ••...•••
'

2,688

'IHOSPITAIS--------------------------------__----------------- Caridade:
(Provedor) ' 2,314
(Portaria) ,......... 2.036
Nerêu Ramos •.... ,...... 3,831'
Mil,itar .,., .... , ... , .. '.. 8,157
São Sebostião (Casa de

Saúde) ..•..... ", ... ,. 3.153
Maternidade Doutõr Car- \
los Corrêa ,., .. , 8.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros ,... 3.813
Serviço Luz (Reclama-
ções) •....• ,.,.,...... '2,404

Polícia (Sala Comissário 2.038
Polícia (Gab. Delegado) .. 2.594
COMPANHIAS' DE
TRANSPORTES
AÉREO

'

TAC .",' , .

Cruzeiro do Sul .. , •.••.

Panair .. , , ..•.•••••.•

'J ,.��;�;��jl V�!ig ,.;., �
.. ;':.;!5,;;".���. Lóide Aereo .•.. , ..• , •••

Real , .•....•••.....•..••

Scandinavas ... , .. , .....•

HOTÉIS
Lux ......••.•.•.•. , •.•••

Magestic 1"".' •• , ••••••

Metropol , .....••••.•

La Porta " , ...•

Cacique ,.

Central , •.•.•.... , • , .

Estrela •. , , , ..
'

.

Ideal",., .......•.••..••••
ESTREITO
Disque ., , .

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - ,Itajaf - Joínvllle - Curitiba

'.'a�"-"'......r',:,�,

'Age'"ncía : Kua Deodoro e�quina:da
n. '. • Rua Tenente ,SIlveira

2.021

2.27613.147
3.321
8.449
2,694
3,371
1,659

3.700
I2.500

3.568
2.325
2.402
2,368
2.500

Navio-Motor «Carl
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

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

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi";
mos. apenas para movimento de passageiros.

.

4s escalas em S. Sebastiq,o, Ilha Bela, Ubatub,4 não
prejudic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Ita,ai Rio SantosFpolis

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

��
Santos

'

_5/�
17/2

Florianópolis
28/1

. '9/2
21/2

Itajâi
• 30/1
11/2
23/2

Rio

4/2
16/2
28/2

M,

ED1«�_Ga c:..ra"......... (,'4
RUCIIAJU, PROSUIIAIS ' ..." � -

Raios X
.àpal'elhagem moderna e completa para_qualquer exame

radiOlógico;
Radiogrl\tla! e radioscopias.

'

Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografia com insliOa

ção das trompas para dtagnéstíce da esterllldade.
Radiografias de ossos em geral. '

Medidas exatas dos dlametrns da bacia para orienta- .

,

ção 11.0 parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

06 I
, I

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

'Lavando COm Sabão

\?irgem,· EShé"c. ia,.lidad.efi
. �f>.�2�'Rct4,

da Cla'. IEIIEL INDOSTIIAL-Jo(uIllle. (lDirea registrada) ESPECiALiDADE
�., eco-Dcmiza,.se�jempo e diBheiro_.__,___----,--.------

CIRURGIA T�EUMATO}OGIA
Ortopeaia '

Consultório: ,João Pinto, 18.
Das 15 à's 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

CUNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horas,
Res, e Cons, Padre Miguelinho.

12.
.

"

ADVOGADOS
'-�J

DR. CLARNO G.
'

GALLETTI
- ADVOGADO-

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468 ,

- Florianópoli. -

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

Postal 150 - Itajal
Catarina.

Rua Frei Càneca 122

�-------------------�

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO

ADVOGADO
Escritório e Residência:
Av, Hercilio Luz, 15
Telefone: 3346.

MtJ:S DE FEVEREIRO

5 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Tra.
jano.
Domingo Farmácia Catai'inense Rua Trajano.
Sábaoo (tarde) Farmácia Noturna Rua '"Trajano.
Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano.'
Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse
lheiro Mafra

20 Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.

22
26

Carnaval Farmácia Nelson Rua Felipe Schmidt
Sábado (tarde) Farmácia Moderná' /Rua João
Pinto

27 Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 1955

, ..
. i (

Zo,y Machado", e... I
--------------------.---------

.

I
_. ACONTfflMfNTOS .

SOCIAIS II
..........�....... . �

NOVIDADES: AN)V:ERSÁRIOS
",

....Nãó' é conversa; O Professor Bálvío de Oliveira e se-

nhora, muito, breve irão receber em sua simpática residên

cia, pessoas de sua amizade. Fala-se em jantar!

FAZEM ANOS, HOJE:
Transcorre, hoje, o 10°

aniversário do galante e in

teligente menino Sinésio
x :x ]C Furtado, aplicado aluno do

I O Lira Tênis Clube, vaí pegar fogo nas noites' de car- Grupo Escola'r. "Getúlio

naval; anda um boato, que a decoração é "Disco Voador", Vargas" e filho diléto do sr.

coisas da. época, estarei lá para olhar e também escolher IS.iné�i� José Furtado, fun:.
a mais animada Moca para ocupar a corôa de' Rainha do I cionarro

do Departamento

C

.

1 d 'CI b d" C I'
de Estradas de Rodagem, e

amava o u e a oma,'
-: de sua exma. esposa d. Ma-

x xx_\. ria de Lourdes Furtado.

Quero' assístír de cadeira as festas carnavalescas do Ao aniversariante e aos

Veterano XII de Agôsto, pois tenho certeza que vai te nego 'dignos genitores as felicita-

bom ahi.. ,
ções de O ESTADO.

- sr .•Jorge Joaquim Boa

baid
- sra. Ana Bosco de

Mello, 'esposa do Jorn. Os

waldo Mello;
- sr. Rodrigo B. A. Jú- I

• x :x li:

CONVITE:

A sociedade de Lages, já esta conversando o cronista

para assistir as festas que aquela 'cidade .rsalíza, cada dois

anos, "Exposição Agropecuárra" e nesta ccasíão a encan-

tadora Marilia Campos fará entrega de seu reinado a ou-
n ior:

.
"

- dr. Antônio Nunes Va-
tra moça bonita que ocupará o título de míss Lages. rella, ilustre advogado ;

:x x x
_ sr. Adolfo Monteiro

EM VISITA A NOSSA CIDADE: Pinto, funcionário do Tri-.
Procedente do Paraná, chegou ontem a nossa cidade a bunal de Justiça;

Senhorita Silvia Drumont elemento de destaque nos meios .
sra, Luiza Peluso

sociais da cidade de Paranaguá. Silvia é uma menina mo- Lehmkuhll, esposa do sr.

Carlos Lehmkuhll;
.
ça graciosa, elegante -esímpãtíca. L d- sta, Maria de our es

,

:x x x

10liveiraCONVITE: "

- sr. Colombo Faraco,
O Sabinas Bar está convidando os seus rrequentadores do-alto comércio local;

para tomarem parte na festa carnavalesca que vai acon-
- ara, Batístína Morítz,

tecer na noite de hoje. Promete bem!
viúva do nosso saudoso con-.
terrâneo_sr. Roberto Morí-

tz;
- sta. Nair Souza;
- menina Cecilia, filhi-

nha do. sr.. Hélio Souza e

Silva;
- sr. Gerson Gevaerd;
- sra. Honorína Livra-

mento \
- sra. Maria Gomes
- sta. Maria Iná Vaz,

funcionária do Ministério
do Trabalho ,

- menino Lourival, filho
do sr. Francisco Bor ia
- sra, Júlia Amália da

Costa ,

A Direção do Departamen
to de Têpis convoca os ele

mentos abaixe, à serem sele

cionados para o TorneIo por

equipe, patrocinado pela Fe

deração Catarinense de Tê

nis, a ser realizado nos dias

5 e 6 de março próximo vin

douro:

José Santos
Hubert Beck
Urbano Sales
Carmelo Prisco
Rubens Pereira
Wilson Elias
Dr. Abelardo da S. Gomes

Dr. Antônio Santaela
Dr. Guerreiro' da Fonseca
Paulo Ferreira Lima

VERSOS INTIMaS
Augusto dos Anjos

Vês? Ninguém assistiu ao formidavel
Enterro da tua última quimera,
Somente a Ingratidão - esta pantera
Foi tua companheira inseparável!

Acostuma-te à lama que te espera!
O Homem, que, nesta terra miserável,
Mora entre feras; sente a inevitável
Necessidade de também ser féra,

Toma um fósforo. Acende teu cigarro!
O beijo, amigo, ê a véspera do escarro!
A mão que afaga é a mesma que apedreja. Lira TeDls Vlube
Se a alguém causa inda pena a tua chaga
Apedreja essa mão .víl que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!

.Cinemascope
AMARAVILIIA DO CINEMASCOPE

Não há uma só pessôa que não saia maravilhada do
'cinema após assistir . um filme em CINEMASCOrE. É

que os filmes fotografados pelas lentes anamórficas -

que comprimem a imagem e depois a extendem na téla
especial - têm, realmente; mais grandiosidade, quer se

ja pela concepção cênica, pela clareza do som ou pela
beleza do technicolor de lu\co.' Henrique Fleming

"

.

I
Edson Goeldner

Há uma diferença extraordinária entre o filme co- Elvira Silva
mum e cinemascópíco, Neste último, o retângulo bran- Diva Veiga Formiga.
co usado nas salas de projeção, dá lugar a uma imensa 1 A Dírecâo solicita aos se

faixa metálica de proporções especiais, que permite uma.' nhores tenistas, o compare
visão quasi real, de indescrf tível beleza e luminosidade. cimento aos treinos, sem o

Premiado pela Academia de Hollywood corno "con- que importará no corte do
ubuição relevante ao' progresso do cinema", o processo jogador.

CINEMASGOPE já conq uist ou os centros cínematogrâ- Dr. Guerreiro da, Fonseca
ficos do mundo inteiro. Diretor do Departamento ele

� Tênlli
A 20 th Century Fox - pioneira do CINEMASCOPE

- está anunciando que mais de sete mil cinemas já es

tão equipados para exibir os sucessos cínemascôpicos
feito sem Hollywood.

ELAINE STEWART .cHE
'GOU PELA" REAI�

Chegou ontem a São Pau

lo, procedente de Punta De
Leste, a bordo do avião PP
ypv. da Real, a conhecida
artista Elaine Stewart, a'
figura. da Delegação ",Norte
Americana que mais se\des
tacou no festival de cinema
realizado naquela cidade,
uruguaia.
Grande massa' popular a

guardava a chegada da be- \
la atriz que foi alvo de rui

dosa manífestação.

,

AÍll,da agora, enquanto "'Demétrio, o Gladiador"
(drama bíblico, com Victor Mhture e Susan Hayward)
quebra todos os "records" de bilheteria erd São Paulo,
filmes como."O Jardim do Pecado" (drama do oeste, com
Gary Cooper e_ Richard Widmark) e "A Lança' P\rtida"
(drama de oeste, com Spencer Tracy e Jean Peters),
constituem novos e impressíonantes triunfos no Rio. e
Curitiba, respectivamente.

8�"'_,l�-;T-<i!lIo.- .. 1 :.:r ... ' ....�.-...,..-..-r--""--_, �...-'�' -.� •• - � .
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.HOJE' NO PASSADO
,(

17 DE FEVEREIRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

- em 1.531, depois de renhidos combates travados

na Ilha de Santo' Aleixo, Pedro Lopes de Souza

velejou mais para ri Norte em demanda de Per

nambuco, onde chegou no mesmo dia ;
- em 1.630, por determinação do General Matias de

Albuquerque foram j'l1cendiados os armazens e

.
navios mercantes, e� Recife, em virtude de não

poder defendê-los dos ataques holandeses;
- em 1.777, a Esquadra Portuguesa do Sul, coman

dada pelo Coronel do Mal' ROBERTO
.

MAC

DOUALL, estava fundeada entre as Ilhas do Ar

voredo e da Galé, nas costas de Santa Catarina,
quando teve sinal d estar à vista a Esquadra
espanhola, saída de Cadiz em 13' de Novembro de

1776;
em 1.787, em Portugal, nasceu José Clemente ,r-

Pereira, que veiu a ser um dos grandes estadis- Muito simpática e com grande encanto .pessoal a ma-

tas no Brasil, vindo a falecer em 10 de Março de ren lnha GUIOMAR FLORIANO muito bem desempenha-

1.854; \.
Irá o seu mandato, como escolhida do clube Paisandú [un-

_ em 1.816, em Itapema, nas proximidades de so-I
to ao Concurso Miss Santa Catarina, certamen que. esco

rocaba (São Paulo), nasceu o célebre historiador l?erá fi "rainha da graça e da beleza catarinense:"

Francisco Adolfo de Varnhagem, mais tardevis-, �
.

conde de Porto Seguro, falecido em Viena d'Aus- em 1.888, foi inaugurada a estação telegráfica da

ti-ia em 29 de Junho de 1878; Fortaleza de Santa Cruz, hoje com o nome de
- em 1.821, quando devia embarcar para Portugal, Anhaoto-mirim ;

suicidou-se com um tiro de pistola, Francisco - em 1.8Q3, chegaram a esta capital noticias de

Delgado' Freire de Castilho, que foi governador
\

Blumenáu de se terem desenrolado graves acon-

.da Paraíba e Capitão-general dê Goiáz; tecimentos políticos, dando margens a que o Pa-

em 1.830, no Rio de 'Janeiro, faleceu o maestro lácio fosse atacado, sendo aclamado Governador

Marcos Antonio Portugal, nascido em Lisboa em .' o dr. Hercil io Pedro da Luz;
1762, que adotara a nacionalidade braslleira em - em 1.909, .foi iniciada a abertura de um canal Ii-
1822. Fbi o autor do Hino' da Independencia. cuja gando Laguna ao Mafnpituba.
letra é 'de autoria de Evaristo da Veiga; i \ 'André Nilo 'I'adasco

MISS UNIVERSO CHEGOU ONTEM

MARTA ROCHA FOI A S .: PAULO RECEBER
MIRIAM STEVENSON

..
ce

.

, "MISS:S'ANTA CATARINA'
l' BRUSQUE, PELO "CLUBE PAYSANDÚ, PRESI

I DIDO PELO JOVEM: E DINÂMICO SR. BRUNO MALU

CHE TAMBÉM ESTARÁ PRESENTE AO' CERTAMEN,

ATRAVÉS, DE GRACIOSAS E SIMPATICAS REPRE

SENTANTES, ESCOLH,JDAS DENTRE AS QUE COM

PÕEM O SELJi}TO QUA-DRO SOCIAL DAQUELE
CLUBE. " i' \

, Como os Ieitores naturalmente devem estar lembra

dos, em ,13 de novembro do ano proximo findo, foi reali
zado na cidade de Brusque tradicional e elegante .

baile

de gala, comemorativo do 50. aniversário das atuais ins

-talacões do Clube Paisan dú (acontecimento noticiado por
este "jol'l1al em edição de 19 do referido mês e ano).

A Comissão Central Organizadora, gentilmente con

vidada, fez-se representar, da mesma forma o fazendo o

veterano Clube 12 de Agosto, através de sua rainha, Srita
An-lete Gonçalves. Na�u�I'á encantadora noitada festiva,
reuniu-se a fina. flôr da sociedade brusquense, sendo en

tão �sc-6íhidas três graciosas senhoritas para representar
o clube junto ao concurso Miss Santa Catarina.

\

Especialmente convidada pe1a Real, foi a S. Paulo
Ma.rta Rocha. A graciosa 'Miss Brasil foi receber Miss

Universo que chegou dia 15, viajando pela famosa em-

prêsa do eorcundínha.
.

No chliché, que nos foi getilme'nté cedido pela Real,
vemos alinda Miriam Stevenson, Miss Universo.

Na foto destacamos, CAROLINA BACKES, graciosa
lojrrinha, uma das representantes do clube Paysandú,

I
�

.

_

�sses filmes, todos êles em CINEMASCOPE, irão
. maravilhar a plat-éia de Florianópolis, dentro de mais
algumas semanas, quando da estréia dêsse novo proces
so sensacional e triunfante!

Parficlpaçào'
Viriato Soares e Senhora

participam aos parentes e

pessoas amigas, o nasci
mento de sua filha Liana,
ocorrid� dia 14 do corrente

na Casa de Saude São Se
bastião.

Participação,'
Pedro Paulo Machado e senhora participam a03 seue

parentes e pessõas amigas o nascimento de sua fUpa .Ro-
sângela Mal'ia, ocorrido sábado. .

Florianópolis, 12 de Fevereiro de 1955.
.� I

AVENTURAS DO ZE-MUT,RETA
_. ,

• •••
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A F'edera'çãoCatarinense deTenis M:N��L��N��������t ��:I�éA
.

,

e suas atividades ·

RIO. I. (VA) -:- A campanha que o F'lamengo em-
'.

- / preendeu n campeoenato. de 54 (tres turnos) conquis-
/' ',"\ tan do o bi-campeonato-foi realmente brilhante, ainda

t "In ..

t
,. I

" �.. 5 6' de março que lhe 'reste um un ico compromisso, que será a 27 do
Ornelu ,111 etmuntcipa DOS ulas' e . corrente, contra o Bangu. Em 26 jogos, o F'lamengo con-

,.""
quistou 18 vitorias, empatando 6 vezes. e tendo sofrido

A novel entidade tenístíca de Santa Catarina, sob a Assistirão, assim, os desportistas da Capital um ex- duas derrotas, sen do ambas no returno por 3 x ° diante
1

_

d d J
-

D 'I F e'
I

I' díd torneio que 'sera' por' certo, l'n1'C)'0 'de. uma nova do Fluminense,' quando p�deu. a inven�'ibilidade de' 34
esclarecida e proficiente direçao o r. oao aVlC. err 1- p en o

.

. < ,
.

I jogos consecutivos em 'partidas de campeonato e no 'ul-'
ra Lima, cumnrlndo o seu explendido programa" vai' dar era do tenis barrtga-verde. .,

.

.t" timo match do segunduturuo frente ao Bangu por'2 xD
, ..... .

, ,
.

quando já' tinha assegurado o título de campeão dós dois
,.••••••........"..--....Qra.....hW....a.,.• .._u..-...............�.........�.r-,. 1....WI.*.-..-....

turnos. O F'lamengo, para lê sua memoravel
.

campanha
contou com o concurso de 17 jogadores: um goleiro, dois
zagueiros, quatro medios e dez atacantes, ,sendo qué Gar

cia.v'I'omües, Pavão e Dequinha foram os uriicos que to
maram parte em todos os confrontos

.

do rubro-negro:
Erri seguida, vêm Jordão e Indío, com 25 jogos; .Jadir e

Evaristo, com 21; Joel, com 20; .Rubens, com 19; Zagalo,
com 17; Benitez, com 14; 'Servilio e Paulinho, com B;' � GOLEApOR _ Dino, con-

O jovem "player" Luizinho q:U,e no ano passad0 defen- da e Babá, com 3 e Esquerdíriha, que tomou parte apenas tinua sendo' o maior marca-
e te t d em dois jogos.

i
n s deu as cores do Colegial e que nesta ernpora a empres- dor do certame, com 24 ten-

grandioso torneio os� seguintes clubes: Lira Tenis e A. A. tara seu concurso ao esquadrão do Avai, seguiu viagem 3a, Nos 26 jogos, o Flamengo assinalou um total de 59
tQS, seguido de Washington,

.
" . goals contra 20 dos adversarios, contando, portanto, com

Barriga Verde, de Flortanópclis: Tabajára, de Blumenau feira última para Tubarão', .sua terra, natal, onde pas�rá um saldo de 33 goá.ls.·No turno marcou 26 tentos. contra
.do Olaria'; Ambroís, do Flu-

e Bôa Vista de Joinville. Deverá comparecer também o alguns meses com seus faI�1iliares, regressando sómente-ao apenas 7 dos antag ónistas ; no returno 23 goals contra 13 minense; e Indio, do F'la

Marcílio Dias de ItajaL Foram ainda convidaaos o Elite, iniciar-se ó Campeonato da Cidade. e nesta terceira' etapa 10' contra 6. In dio foi o artilheiro mengo, todos. com: 17 ten-

de Canoínhas. e o' 14 de .Iulho, de Lages . Ao "Velha" os votos ele �elicic1ade�" de O �STADO.
'

I do Flamengo, com 17 goals, vindo em seguida Evaristo,"
tos.

Por ocasião do torneio a diretoria da Federação reu-'
"

Icom 13; Bubens e B'enitez, COnT 8; Joel, com 6; Zagalo, '�JTAQUES MAIS E Mb-
com 3; Pau linho, com 2 e Dida e Babá com um goal cadanírá os chefes das delegacõe.: e com êles estúdará e apre-

,
O SÃO PAULO CONTINUA BRILHANDO I um. O Flamengo conquistou ainda aTaca Invictus com

NOS POSITIVOS - O ata-

várá o calendário tenístico cntarmense para 1955, elo qual O esquadrão juvenil, do São P\lu�o F. C. dirigido pelo unia campanha de 18 jogos consecutivo� sem derrota, que mais positivo é o do
,

,

'1 Pluminense.i. com 66 gôls,constarão o campeonato estadual e os torneios' de se e- sargento OSNI COSTA continua brilhando na várzea. As- tendo já assegurado tambem, ·a'. "Taça Ef iciencia". Ga-
. � seguido do Bangu, com 63

ção dos tenistas que representarão Santa Catarina nos sim é que no último sábado, no gramado da Vila Operá- nhou o Flamengo, tambem.c,o titulo de campeão das ar-
tentos. Os menos positivos

campeonatos brasileiros infanto-juvenis e de adultos, que ria-no Saco dos Limões; conseguiu 'abater espetacularmente' recadações. Nos 26 jogos, o Flamengo produziu urna
foram os do Bonsucesso,

serão realizados no Rio, respectivamente, em julho e se- o forte conjunto do Mamo Ramos pela contagem-de 5 x 1. arrecadação bruta de Cr$ U.035.515,60. corri 23, e São Cristóvão,22/8 - Flamengo 4 x C. do Rio 3, Maracanã
tembro. Portanto, mais um j:)elo tríuntó da equipe tricolor que em 20/8'" _ Fiamengo 2 x S. Cristtovão 1, Maracanã

Madureira e Canto do. Rio,
'13 partidas se mantem invicta. 12/9 _ Flamengo 1 x Bonsucesso 0, T. de Castro

com 29 gôls.

18/9 - Flamengo 1 x Bangu 0, Maracanã

O. CAMPEONATO AMADOR DE 1955
. 126/9 - Flamengo 2 x América 0, Maracanã

.

o' Campeonato Amador deste ano será sem dúvida o I 2/10 - Flamengo 4 x Portuguesa 1., S. Januarío

mais sensacional destes últimos tempos, pois disputarão no 10/10 - F'lamengo 2 x Vasco 1, Maracanã
17/10 _:_I Flamengo ° x Fluminense 0, Maracanã
24/10 -r+ Flamengo 5 x Madureira 0, Maracanã
31/10 - Flamengo 1 x Botafogo 1, Maracanã
'14/11 :_ Flamengo 5 K C. do Rio 0, Caio Martins
12/10 - F1amengo 2 x Portuguesa 1, Maracanã
28/11 - Flamengo 2 x S. Cristovão 1, Maracanã
5/12 - Flamengo 2 x Olaria 2, Bariri

12/12 Flamengo 3 x Botafogo 2, Maracanã
19/12 Flamengo ° x F'Iuminense 3, Maracanã
26/12 Flamengo 5 x Bonsucesso 1, Maracanã
1/1 Flamengo 1 x:· América 1, n.o Maracanã
9/1 Flamengo ° x Vasco 0, Maracanâ
16/1 Flamengo 3 x Madureira 0, Cons. GaIvão
23/1 Flamengo' ° x Bangu 2, no Maracanã
30/1 Flamengo 3 x Fluminense 3, Maracanã
3/2 Flamengo' 3 x América 2, Maracanã
9/2 FI'amt!ngo 2 x Botafogo O, Maracanã
12/2 Flamengo 2 x Vailco 1, Maracanã.

FRANCISCO DE ASSIS HENRIQUE ABREU FI LHO
LEMOS ,,'- :e:

:e: SENHORA SENHORA SÃ€) EAULO, 16 (V.A.)
participam o eontrato de 'participam o contrato de -- Na pisdna: do Estádio lVIu

casamento de seu filho JOSÉ cas(h1ento de sua filha VERA' ficados domingo encerrou

com a Srta. Vera Garofalliê com o Sr. José Lem.os Sobri- seo Campeonato Paulista
Fialho. nho., do IV Centenário, obtendo

Delfinópolis, Minas IGerais Florianópolis. o Corintians o título de
7 de Fever eiro de 1955 Campeão ábsoluto, _ seguido

do Palmeiras, voce-campeão
e, do São Paulo, terceiro co- '

locado. O 'Ypiranga, com 38

pontos perdidos foi a ra

beira e o Juventus, com 33

pontos p'erdidos,' o' anti- pe
nultinio colocado.

.I

o ES.tado:' .EsportiY
•••••••••_••••••••� ,••••8 1••••••••••••••••• '

"

se uni. placard de 2 tentos a 1, ,a�sim �ssinalados:
para o Balneár�o aos 12 mir.utos· ,

Os do União, um tanto amedrontados com
\ o"-;nespe.

rado goal, reagiram e logo aos 1'5 min\!tos, empata Natalino. fazer aos chamados 'grandes". O futuro' "Benjamim" já N Ã),O CONSEGUIRAM OS MINEIROS O,Nestes momentos Natalino revel,ava-se a melhor figu- vem se exercitando com afinco, podendo se,u treinador ob- Pt.
l'a da can,�h�.

" ,

.S'ervar às reais qualidades de' cada um, por armar a equi-
..'. .. COLOCAÇÃO DOS CON;.

FoLentretanto infe'liz no cbpqúe com Lamego, con- pe do que possue. O outro clubé é o Botafogo da 1:ua Al-, TITULO PELA 12a,VEZ CONSECUTIVA cO��'t���::��212°; ���:�
tundindo-se seriamente retirando-se em seguida do gra- _mirante Lamego. O conjunto da "estrela solitária", é o gal' _ Fluminense _ 317;
mado para não mais '�oltar.

.

. I assunot de tôdas áS po�vlares rodinhas esportivas. Cons-t:;l
_ S��cin�AUL�, !6. (V.A·)_I des mirins, lev:n:d� de v?�- 30 lugar,� VascoY-, 300;

. O inespei'ado' goal do desempate nasceu aos 23 mmu-, mesmo que Quidinho se" dirigente técnico está armando ,?�
I d dOp stadlbo Mfu. ,. �'d� seus advelsauos ate a 4° lugar - América - 293;

,

.
" " ,\

-

.

mCIpa o -acaem u 01 ulflma prova - 13° anulada, 50 lugar Bangu 27r.: .

. tos num forte tiro de fora

.da
área ele Silvio, 'tirando o

gO-\
uma poderosa eqUiPe. que po<;!erá fazer frente a um Bangú, 'dl'Sl)tltado em ba1'xo de tlm' d' ti' t. t

' -, _. o,
" ,

I·,
- .'

•
.

.

'
" ,

' e ISpU ae a pos erlOrmen, e 60 lllgar 'Botafogo - 253.
leiro Joel da jogada.'

. ,

, "., ,
Colegial, Postal etc. C01110 vemos os seus dirigentes desde grande ,entusiasmo o Çám- I:_ quando estão foi der-

Na-'segunda etapa os .Çlo União sentiram a falta do seu cedo trabalham ativamente no sertido de organizar ,pode':' peonato Brasileiro de Nata- 'rofa(Ja pela representação
centro-avante Natalino. rosas equipes na esperança de alcançarem o titulo máximo ção Ifanto-Juvenil. Espera-

I
de São "'Paulo. Levando, em

'Seus dianteiros não mais corresponderairi. .>' d 1955. Aguardemos as novidades 'que estão para 'lir. va-se um grande duelo pelo conta os recursos menores
� título entre as representa .. do Amapá e a cOlldição de.

Assim estiveram os 11 do União no sensacional clássi- M. BORGES _

ções de Minas G{lrais; cam- se ter transportado por con
peã onze anos consecutivos, ta própria até esta capi
de São e do Distrito Fedé- tal, podemos apontar sem

ra1. No entanto, surpreen- medo de erro, como campeão-
dendo a todos os catedrá- mo�'al do certame, o Ter- �.

I

ticos ,e apontadores, a eqlli- ritório do Amapá. i ,..,�-----
...,_..._

pe modesta do Território do
. I

Amapá logrou notáveis ex i-
'

'SERA-O REBAIXA' �oições com os seus nadado-

Grande

inicio ás suas atividades, realizando, nos dias)5 e 6 de mar

ço p. vindouro" nas quadras do Lira Tenis Club e da 1<'01'

ca Policial do Estado o "To.rneio de Abertura da Templ-
. ,

rada", em qua.será disputada � rica taça "Prefeito OS111ar

Cunha".'
,

, O torneio que será realizado por équípes e 'pelo síste-

SEGUIU LUIZINHO

, .\

'v á.r i as
'ma de elímínatoría, constará. de 3 singles e duas duplas

masculinas: 1 dupla mista; 1 single e 1 dupla f.emininas;

•

2 singles e 1 dupla juvenis:
Já estão com a sua partícípação confirmada

VITORIOSO O E. c.. UNfAO NO
NO ENCONTRO COM O BAlNEARIO mínimo 8 clubes a saber:

Radium, Iris, Bangú, Ipíranga,: Colegial, Postal, Taman

daré, Faixa Azul e possivelmente Botafogo e União. Os 6
.

� .

a O do encontro anterior. pl�imeiros clubes e o último são conhecidos do público pois.
O dinâmico presidente Osní Ferrari, tudo tem feito já disputaram alguns Campeonatos .desta categoria. Po-

em prol do Uníão. rérn o Tamandaré e Faiza Abul são clubes de nossa varzea

Hoje, graças aos seus er íorços, varios times de nossa que êste ano 'sentirão o peso
e

da responsabilidade 'fi'fiando
C:1rJita,l- e elo interior já conhecem, a força do hosso "EX- se à F. C. F. O Faixa Azul é um clube possuidor de clrl{ bom

,

PRESSINHO!' que será um nome ideal �ar� ,os aspirantes padrão de jogo e vem mantendo um cartél oe vitórias elo-

elo União. "I
,.

giavel estando n1esmo ao, que se propala em "ponto de ba

Desde a slÍa fundação em 1950 o União não sofreu ne-' la'! para o Campeonato. O Tamandaré apesar de seus 5

Novamente o' Balneário, voltou a enfrentar a forte

equipe do União, tentà�vlQ li todo custo retirar 'os 3 'tentos

nhuma derrota, e prometem oS,�seus rapazes que sua in- anos de existência se encontra um tantp fóra do cartaz._o
vencibilidade:durará muito tempe. clube da rua Bocaiuva conta com bons vaiores de reais

No· encontro com o Balneário (aspirantes), registrou
Ledo

qualidades técnicas como Nei, Manéca, Leô?idas Márcio,
elementos que, por estarem

. em lití�io com o popul!:u:
assunto de -todas as populares rodinhas esportivas. Consta

a equipe do uniforme verd , o que 'dará sem dúvida o que

co: D1Iarte ar1:ojado como sempre defendendo bolas espe-

,I
taculares.,Ceceil, limpador de área; Pulga fazendo ala com

Ceçeu; Galego, bom; Aldo sentiu sua contusão .anterior;
correspondeu; no' 2,0 período foisubstituido por Eduardo: ESTATUTOS DA

C. B. D.
VASCO 2 X

BANGU' 2
Monteiro, grande .figura nos vencedores. No ataque: Cali-

co, ótimo; Osni excelente; Natalino, esteve magnífico até

contundir-se, deslocando Toninho para o centro e Nicolau
tomou a ponta, que tambem correspondeu; Silvio grande RIO, 16 (V.A.) - "Reu- ,O match Vas.co x Bangú,

.
'.

I .

figura nos vencedores cabendo a êle ') goa;l do desempa- niu-se ontem a -Comissão. antecipado para ante-ôn-

pate; Toninho fez júz a vitória. 'Especial fia CBD para tra-· tem, terminou empate por

No União temo" a destacar' as atuacões de Natalino tal' da reforma dos estudos. 2 x 2.
",

" '.. . ,

'

'Ficou deliberada a 'forma.
Duarte, Silvio e Pulga; foran1 os que 130bressalram, J!! que cão de uma sl�b-comissão, a

todo�, estiveram nu� dia inspiradíssimo. fim de que' estude 0::l ponto$ 'filiadas, paTa que remetam
Nos vencidos Cabrera, Lamego e Zezinho foram as me.!, principais das refoí'mas, sL1gestões sobre a reforma

lhores figuras. apresentando em �essao, dos est�tutos. Os pon-ius

Atuou como árbitro do prélio o popular 'Vento Sul com que se efetuará dentro em 'principais, como já disse, é
breve, quando os estatutos dar soberania à Assembléia

e.sqvereIT); prontos, com a, Geral ,da G.BD (formada
presença de todos os rep1'e- por todos os filiados) e

sentantes das filiadas. A criar o cargo de dir.etor-te-

. ..
, , '

PARTICIPACÃO
,

bom desempenho .•
Os quadros assim se alinharam:

União - Duarte, Pulga e Ceceti; Galego,_Aldo (Eduar-

do) e Monteiro; Calico, Osni, Natalino (Toninho), Silvio, e sub-comissão está assim som'eiro.
Toninho (NicoJª,u). , constituid,a: S!lva�o ?e Bri-

.

***

I .

Balneário - Joel, Ari e Cabrera; Maurino, Binho e to" pelo Supenor TrIbunal; O Tnbunal !ia FMF' 111-

I· AI N" '(Ald) Z
. h' L d L I Viveiros de Castro pela Di- diciou o atacante Ambrois,salas; ceu, aslO o, eZln o, e o e amego. t' M' B t' t pi.

• 'I'. •
1'e ona; ano a IS a e-Ido Flummense, por ofensas

,

.

Nos tlt�lar��, ��uve um �mp�te de 3 ten�os a 3, ass�m, reira, �el� Consel�o Fis-,morais ao árb,itl'o j ,Flamen-assmalado . prunello tempo, EdlO, aos 7 mmuto,s e Bls- cal; AntoplO, Cord�lro, pela go e Botafogo, por atraso
coito aos 14, para o Balneário: Rodrigues .de penalty, �a-

I
Assem bléif;! G.erãl. _,,' '. II d� jogo.

ra ,o União.' .

.

, I C,omo ponto de partIda, *H.
Segundo tempo: Biscoito aos 15 ,n'linutos para o Bal-. sera e,;tmlado' e tomado co-

I
1\ ·Portuguesa comU111COU

, .. 'J' D' t 1" d
.

t
'mo base o 'projeto apreSen-l(iUJ concedeu férias a todos

nearlO; alme e uar e an;I.p Jaram o marca 01', regls ran- t d C
.

dA-f' . '.

,
.' a o no ongresso o ma- lOS seus pro ISSlOnms, per-

do-se portanto um empate. pá. Serão ,enviadas circula: Imallét;eIldo inativos durante
.p, Apóstolo res. para todas as.,entidades.1 trinta .diÇl.s. ,

PART·ICIPACAO
, - ) I

\ .

Alfel�imoso RuizRosatto Evangelista e;'se-

Inhora
participam o contrato de partjcipa o contrato de

casamento de seu filho casamento de sua irmã
ALEXANDRE com a' srta. BEATRiz com Sr. Alexan
Beatriz Mimoso Rulz. dre

- Fl�ãhcisco Evangelista.

I' RECONQUISTA
.O FLAMENGO.;,A
lACA EFICIENCIAI

,

RIO, 15 (V.A.) - Defi
niu-se o Campeonato Cario
ca de Futebol. de

. �954, pon

antecipação, com' o Fla

mengo conquistando o bi

campeonato. Restam ainda
três jogos para, o encer

ramento do certame,' e a es

tatística é a seguinte:'

COLOCAÇÃO. DOS CQN
CORRENTES 'NO TERCEI

RO TURNO:

1.0 lugar - FLAMENGO
(campeão) - 1.,

'

,

2.0 lugar -, AMÊRrcA -

3. .
r

,1�.
3.° lugar BANGU e

VASCO - 4.

, 4.° lugar - BOTAFOGO
e FLUMINENSE - 6.

.

DEFESA MENOS VASA
DA - A defesa menos va

sada é a do Flamengo, com

26 tentos, seguida do Amé
rica com 27 gõls. -.0 goleiro
menos vasado é Garcia, .que
sofreu até agora 26 tentos,
vindo a seguir, Osni, do

América, 'com 27 bolas.

ARRECADAÇÕES: - A
renda total do Campeonato
'it(ngitl a' soma de Cr$ ....
34.633.838,90. A maior ar-

'l'ec�dação do. Campeonato,
i'erlficou-se na oitava roda
Ja do pri,meiro' turno, no

iôgo Flamengo x: Vasco, com
Cr$ 2.437.285;30. A m:enoi'
I"enda, quinta roda-da do se

gundo furno, Portuguêsa x

Boncucesso, com Cr$
. 1.944,50.

TAÇA "EFICIt:NCIA"

JOGOS RESTANTES,
Res.tam apenas três jogos

para o término do Campeo
nato. da cidade, que são os

seguintes: .

Vasco x Bangu - Flumi
nense x América é Flamen
go x Bangu.

DOS' JUVENTUS E
.
/.

IPIRANGA

Os doiS,lcJubes, assim, se
rão rebai�adQs' para' a se

gunda divisão, .devendo su

bir o campeão da Segunda
, de Ace's'so, c�rtame que ain

.,...,.......,,.,._"'���""""...,..,,.,�.,:_ da .. Yl:!m s�Ild.o disputado.
Alexandre e Beatriz

.

Noiyos
,,' .

/.
-1

'/
c··;' .. :�
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-_t'l....t..:;, if'it'1&.· ..

Da vocação literária ... /

o aparecimento da um ex�stência que lhe seja pró- sa afirmação como' ponto de

novo escr-itor no mundo das I prra. Mas apenas formou o partida de suas reflexões. O

letras foi sempre qual- projeto de distinguir-se dos ato literário permite ao es

quer coisa dé' surpreenden- outros, ao mesmo tempo que critor existir, ou ao menos,

te, principalmente quando �� decide dar uma aparên- o autoriza a dizer: "Cêdo

se espera -"'er um autor e se
C ra conc.�·eta ao que sente serei". Mas, justamente por-

• encontra ao contrário um
em seu amago, duvida da que escreve, cede ao dese

homem, 'como o' ,dizia'Pas- o?ortun idade de seu própo- jo de exteriorizar-se, não é

cal. É o caso 'de Jean- Clau-
SIto e do valor de seu pensa- mais o mesmo, perde em

de Brisville (nascido em
menta. Tudo se passa como existência o que ganha em

1'9-22) que acaba. de publi-
se deves-se, a cada instante, certeza "De um lado, minha

cal' um ensaio original sô- ve�cel' uma resistência in- verdadeira vida é escrever

bre a vocação literária, in-
terier e a r�sistência exter- - confia Jean-Claude Bris

titulado "La Présence Réel- na dos demias. No esforço ville :..}_ mas de outro lado

le" (I). Emborà essa obra que empreende para domí- a literatura m'1\"'" afasta da

só narre uma experiência
nar-se organizar-se, límitar-' vida, Não saio dessa contra

pessoal, onde são analiza- se, libertar-se, concede aos dição. Mas sem dúvida é ela

das com uma profunda pers-
outros uma partê de si pró- inerente à literatura .que

picácia a necessidade de es-
prio. Como o acentua jus- se nutre do c que ela priva".
ta t G t P' ,,- .

crever e o desejo de não se .,""c m�n e
_

ae an icon, o. E pI:e:lsamente nessa con-

enganar, nem induzir em êr- escn.tol' nao escreve para' tradição que residem :1

1'0 o leitor s,ôbre o sentido' pubh.car; es�rev� p�ra des-! grand�za .

e .a. servidão da

trivial da palavra litera-I ta�al -ele. SI propn� uma vocaçao literáría. Compre
tura corresponde a um sen- cOIsa. e so pape faze-lo em ender () "problema que sur-

, proveito de outrem" A
. I .

ittimento de angústia, a uma _ .. ..

. ssim
I
ge aos Jovens escrr ores

vontaele . de criação autên-
a voc�çao I.Jt�I'ana, como a quando pretende realizar

tica a um constante desejo vocaçao religiosa, acarreta I uma obra é já penetrar o

d
".

di
.

1
um grau mars ou menos ele- sentido ela literatura moder-

e so izer o essencia que. . .

tilh
.,

d s
vado de abandono proprro, na, que oscila entre o deses-'

par 1 am a maioria o ," '. . .

. ,

t 1 t
.'

d h'
a 1 en uncia ao previlégio de pera e a revolta, entre o

Jovens in e ec uais e oje, I ser seu ró ri J' "r i
. ti

.

Chegar à presença real do .

p p o UlZ'. ... e ne ce icismo e a credulidade.

ti' I SUIS pas encere", dIZ Paul (SII)

assunbo no pano quebse I Valéry e Brisville toma' es- I
conce e - no caso a o ra '

Jean-Claude IBERT

escrita - sem ,esquecer que
" .

a consciência de cri�r eqUi-!
--'---'---------------------

vale por momentos a nega- I CARLOS HOEP-CKE S/A ICOMÉHCIO E INDUSTRIA
ção da morte, tal é a ínten-

'

ção que preside, às iniciati-I CONVOCAÇÃO
vas de Brísville e seus com- Em.cumprimento ao disposto no art. 99 -do decreto-lei
panheiros.

'

10. 2.627, ele 26 ele setembro de 1940, comunica-se que es-

"O específico do ato lite- .ão à disposição dos Snrs, acionistas na sede social à rua
rário é criar o que revela", =:;onselhei1'o Mafra, nv. 30, nesta ca�ital os docu�entos
indica Brisville e o desejo :onstantes das letras a, b e "c, do mencionado art. 99.
de escrever coincide sempre ,flol'iallópolis, 15 de fevereiro de 1955
com a ,hnperiosa necessida- Acelon Dârio de Sousa, diretor-presidente
de de se revelar, de se co-

nhece,r tal como' se deseja"
'ria, isto é uma realidllde
tão concreta quanto aque- «'ABRICA DE RENDAS E BORDADOS IfOEPCKE S/A
las que se observa em tôrno.

A vocação' do escritor se

ria apenas a resposta a uma

voz interior que leva o Íll

dividuo a se manifestar, a

de termInar através a !in-
•

guagem uma maneira de

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

�ei nO. 2.627, de 26 de setembro de 19,10, comunica-se que
�stão à disposição dos Snrs. acionistas, na sede social, à
,'LU, Felipe Schmidt, nesta capitaJ, os documentos constan
tes das letras a, b e c, do mencionado art. 99.

RddoHo Scheidemantel, diretor-presidente

,Trate das V'as
Respira tórlas '

'

As"Bronquites,. (AsJ;náti.
cas, Crônicas ou Agudas? e

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
catarros), asS'im com�: a�

gripes, são moléstias que

atacam o aparelho' respir!l-'
tório e devem ser tratadas

com am medicamento enér

gico que combate e mal, evi
tando complicações graves,

Procure hoje 9 seu vidro de

"SA'.rOSIN" nas boas ffl.r

mácias e drogarias.

Ocorrência estranha e
pnoresca

Surgiu um cavalo 118
�
varanda de

um apartamento no 3- andar de
um edifício em Ipanema

RIO (BJI) - Gra�de foi o

=spanto elos moraelores elo

edificio número 36 da rua

Barão ela Torre, ao 'Verem

Llm cavalo - cavalo' de ver ..

jadé - deitadQ na varanda

'nterna elo apartamento 302,

Alí naquele terceiro andar,
l'esítlia o sr. Catany Barceló,

Estabeleceu-se, desde logo,
tremenda confusão, até que

aIguem só lembrou de cha

mar a polícia e os bombei

ros. Estes, como aquela, che
garam elentro em pouco, pro
curando apurar, antes do

mais, como caíra o animal

jentro elo edifício:

que o quadrupede, quando
pastava no escuro, no-morro
do Cantagalo, em cujas fal

das está construído o edifí

cio, r�valara, indo tombá!'
no lugar onde se achava. O

enorme barulho que fizera a

todos assustara. Mas o pior
'ele tudo não foi isso.

O cavalo não atendia a a

pelo nenhum para reerguer
se. Somente à fôrça de cóce

gas é que ·se levantou. E aí
teve início a parte mais jo
cosa do caso: O animal se

pôs a dar ,terriveis coices e

grandes pinotes, ameaçando
quebrar tudo quanto se en

contrava no interior do a

partam�nto.
'

E depois 'de espatifar 'iI

cristaleira, avariar a geb.
deira e outros objetos da ca

sa, desceu finalmente pelas
escadas, levado cbm jeito pe
los soldados do fogo.

- - - -----

·a população 'do
,Ceará aumenta
.

RIO, 15 ·'(V. Ao) - O Ceara,
'sétimo Estado brasileiro em

população, deve, ultrapassar
em 1955 a casa dos 3 milhões

de habitantes. A última esti

mativa do 1. B. G. E. assinala

para ssa Unidaele .nordesti

na, e� 1° _d� janeiro ele 1!)5�,
a pop.úlaçao de 3.027.q69 ha-

, bitahtes.
Em 1900, não chegava a

um milhão o número ele ha

bitantes da terra de José de

Alencar: apenas 850 mil.

Cresceu, portanto de 3,5 vê

zes a populaçã� cearense, en

tre 1900 e 1955. O Ceará a

presentava, por ocasião do

Censo de 1950, um elos mais

altos índices de crescimento

demográfico do país: 30 por
,

cento num intervalo de dez

anos. Esse índices; o melhor

do '.Nordeste, era ainda supe

rior ao de São Paulo e do Rio

Grande do Sul.
A data do último recensea

mento, a população do Ceará

alcançava 2.695.450 habitan-

,tes, dos quais 107.538 oriun

dos de outras Unidades ela

Federação. No mesmo ano,

estavam ausentes do Estado
natal '268.486 cearenses elo

que resultava um "deficit" de

.160' mil. A lnánter,se a

�esma relação entre as duas

correntes migratórias, deve

haver rio país, atualmente,
cêrca de 3,2 milhões de cea

renses natos.

Era um fato, sem dúvida,
incomum. Não é todos os dias

que se vêem cavalos ,em va

'mndas de apartamentos, e

ainda menos quando estas se

acham localizadas em tercei

ros andares. Soube-se, então,

lNS'fITUTO DE EDUCAÇÃÓ E COLÉGIO ESTADUAL
"DIAS VELHO"

EDITAL

EXAMES ART. 91

A 2a ÉPOCA DOS EXAMES DO ARTIGO 91 IN!
CIAR-SE-ÃO AOS 17 DO CORRE'N:TE ÁS 9 (NOVE)
HORAS. NO' INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E COLÉGIO
E:STADUAL "DIAS VELHO"

i
José Wal'ke,n Filho - DIRETOR

SÃO PAULO A BEIRA DA FAlENCIA?
cretos de restrição nas des

pesas como se verificou em

São Paulo. Acrescentou que
"o Estado terá que sacrifi
car todo o superfluo e muito

do necessario' para que não
se sacrifique o absolutamen
te indispensavel".

RIO, 14 (V. A.) - O sr, Jã

nio Quadros, depois de exa

minar os orçamentos do Es-

tado, revelou que a situ'ação
financeira de São Paulo é

de quase falencia. Por esse

motivo, serão assinados de-

Decerrídos já são 145
anos. Reformas, muito re

tardadas, se tem processado
nas polícias do Brasil, cujo
p o v o, inexplicavelmente,

i tem se mantido nessa posi

I cão de displicente impreví
, dência e relegado -a Infimo
:

plano os problemas da 'suá-
própria garantia. A veloci
dade até agora inédita que

ti' o progresso antingiu' neste

: século, fez com que as ga
"rantias dos cidadãos exigis-
sem dos legislaiores e dos
gOverr/ahtes sérios cuidados,
menos, porém, neste nosso

Brasil, onde a evolução se

deve, força é confessar, um

"Sal de Fructa", pouco a propaganda cíne

,m:tfógráfica que nos tem'a-

E,'N'O" _

presentado polícias estran
geiras com feição diferente
e bem mais símpatíca que

-=�,,_;�=��=�_;_----==:......:=-=---==-. as nossas, po-ndo-nos, ante

-

"-

II

S. SURI

EJII Tempo de Carestia
e,Dificuldades .•e

Qu:nndo surge uma Iiqu idação que vende por preços
corno estes é o caso de dizer:

,Bfodda Liquidação!
PA-RA SENHORAS:

Tailleurs de linho ......................•
Vestidos rle algodão .

Tailleurs 'de sêda .

Blusas malhas algodão .

Blusas de Jersey .' l' ., .,' ••

Blusas de nylon
'

.

Maillots ele Elastex .

Maillots Nylon Jantzen .

CAMA - MESA E B4NHO

;

416,00
78,00

385,00
29,00
31,00
110,00
3.74,00'
795,00

Fron has cl'etone 43x70 31,.00
Panos par;, cópa duzia ' 103 00

Lencóes solteiro ,

'

87,00
Colchas seda Sevilha �28,00
Matéria plastica mt 43,00
Toalhas rosto c/barra 10,00
TonI hus rosto, Americana 28,00
Toalhas ro>:to, Crisantema 45,00
Toalhns 'rosto Régia '51,00 '

rrúulhus b!lflho felpudas " .'. 43,00
Toalhas b:tnho Avenca 105,00

PARA HOMENS:
. \ '

Brim Tussor de sêda 1 • 47,00
Bl'im ]Juro linho <._,.' H8,00
Temos de casimisa ;.... 255,00
Conjunto de verão Saragossi' (calça e, jaqlle�,

ta) .

Ternos puro linho '

.

Ternos Nylord de 1.400,00 por .

Camisas sport listadas .

ESTOFAMENTOS - DECORAÇõES
Fina marquizete, petit-pois .

Marquisite tela .

Nylon de seda
'

"
Passadeira Rissõ : : .

Passadeira tipo Bouclê .

Passadeira Atlas de lã .

Passadeira lã bem grossa I-ta : .

Passadeira Lancastreum .

Plástico Plavinil : ..
Pano-couro superior .

Toalhas matéria' plastica ...........•....

ROUPAS BRANCAS PARA SENHORAS:!
Cintas elasticas , .

Combinações sêda bordadas ,' ..

Combinações setim .

Finas combinações Jersey .

"A MODELAR"�
A casa mais barateira e melhor sortida

/

675,00
1.190,00'
975,00

,

115,00

29,00
23,00
59,00,

'"
,
,'o,

i

________________ .__,r- � .

Re�ultadus des
CODcertdntes

37,00
79,00
163,.00
M1,00
55,00

�79,00
124,00
54,00

58,00
67,00
'49,00
103,00

do Estado

INCRIMINADO DE PLÁGIO O FILME
"CARNAVA'LEM MARTE"

.

RIO, 15 (V. A.) - De Be-,

lém do Pará cheg'a-nos a se

guinte notícia: As eleições
suplementares. realizadas do

mingo último, estão propor
ci.""anclo resultados descon

certantes, deslocando nomes

que já se sentiam segt'lros.
Por exemplo, o sr. Gabriel

Hermes, presidente do Parti

do Trabalhista, secção do

Pará, que não conseguira
eleger-se por uma diferença
ele duzentos votos, logo nas

primeiras urnas abertas sur

giu com impressionante _
vo

tação, obtendo mais de 130

votos em ·tres secções, colo

cando-se entre os prováveis
eleitos.
Nas hostes udenistas a si

tuação é das mais confusas.
O sr. Abel Martins, presiden
te da UDN do Pará viu-se,
não apenas deslocado da po

sição conquistada em três de

outubro, como ainda. ameaça
do de perder a deputal;�lo,

Requeric1a a Justiça a busca
e apreensão da película
RIO, 15 (V. A.) - Ao juiz

da 23a Vara Criminal, sr.

Paulo Mata Machado, o sr.

Paulo Sales Gaivão requereu
a busca e apreensão do filmé
nacional CARNAVAL EM
MARTE.
Ao tempo em que se decla

ra autor de peç:i teatral de
vidamente registrada na Bi

blioteca Nacional e no De-

7'

"�

/'

os olhos o tremendo contras

te e a misérrima" pobresa e

dif'iciência do l1osà� apare-I
lhamento.

.

S(!, na 'Côrte '(Rio de Ja
neiro) a Guarda Real pro
moveu revolucionária refor
ma e grande melhoramento
,10 sistema policial existen-
te, fazendo desaparecer' os
Quadrilheiros, ja citados
êsses benefícios, feitos em

tempos que o progresso an

elava em c,drro de boi, só
muito mais tarde aportaram
rm t e l' r a s ca.tarinenses,
_luando, após comprovada a

experiência, já na Regência
Feijó; Feliciano Nunes Pi
res, estadista de visão e ad
.nin istrndor probo e pro
gressista, criou aqui uma
polícia nos moldes da de D.
João VI. Apesar de haverem
decorrido vinte e seis anos,
Nunes ,Pires trouxe êsse
progresso que veio em na

viq a vela, bem mais rápido
do que agora se faz, pois,
apesar da aviáção e das on-

das hertesíasas, aqui, em

polícia, nunca mais se fez

pada grande até hoje, quan
.lo estamos em pleno século
XX e já na pra atômica. Aín
.1'[ não temos Delegacias es

pecia lisadas e nem tão pou
.co uma policia ostensiva

, tnmbém-especialisa'da e ada
ta.da _em grupamentos dis
tintos dentre as várias gno
dalidades que deve ter.lEs
tamos ainda iguaisinhos a

polícia de D. João VI, embo
ra depois disso tenha o Bra
sil feito·a sua independên
cia, destronado um Impera
dor português para colocar
üm brasileiro, destronado
êsse para exp�'imentar a

'República, destruido aquela
L'epública para.

; éxperimen
tal� a fórmula de estado foi'
;e e aniquilado o Estado
forte para fazer outra re

o'ública. Apezar dos navios,
l,epelins, telégrafo, telefone,
11cttalhadoras, submarinos,
Iviões', luz elétrica, fer
,·.ovias, fLutos-estradas, peni
;ilina; cinematógrafo, ra-

1iun, propulsão a jato, tele
lisã'o, bomba atômica, ra-

dar.!._ etc., etç..., etc., nós
t·
_:..---

I" d'�(J'n ln ua'm os po ICla os,

;gu!1isinhos ao tempo de D.
João VI. E se alguem clama

, )01' renovações e reestrutu

rações, as vestes do reacio
narismo sc a'gitam e infa
nam e castigam. o renova

dor, como se estivessemos

no.tempo da inquisição.
.

'parta:mento de Propriedade "VENDE SEIndustrial, o requerente ale- l�
.

-

ga que o entrecho do filme L -

ellJ. questão foi integralmen _

,Vende-se na cidade de

te copiado de sua obra.
Joinville o conceituado e

O sr. Sales Gaivão sorici- bem afreguezado Bar e Res

tou, também, ao magistrado
taurante Colon, sito a Rua

urgência no defel/imento da
Jacó Rich�len n.o 12 - Ver

medida pleiteada, em virtu- e tratal� no Local.

de de o filme CARNAVAL EM,
MARTE já se achar em exi-
bição em váhos cinemr:s des-
ta capital.

'

José Paulino' de Souza
PARTICIPACÃO

. t

Anibal Climaco
e e

Davina Pereira de Souza Delcides da·Silva Climaco
tem of prazer de partici- tem o prazer de partici-

par aos parentes e amigos, par a�_parentes 'e amigos,
o contrato de casamento de o contrato de ca'samento de
lma filha Joaquina, com o seu filho ,Osvaldo, com a

sr. Osvaldo Climaco I senhorita Joaqllina Souza.
Lajes, 5/2/55 Fpolis, 5/2/55

Joaquina e Osvaldo·
noivos

/

Viaoen�, 'UIRÉTA S
FLORIANÓPOLIS, ,.....; RIO Ás 3a�.
f'POLlS.�S.,fAuLO·-,:JIIO ,

" 4""
"poLIs.!. CURITIB�....:RIO A�S SABS

,SERViÇOS, AÉREo,S :

CRUZE(�O""..DO,"S.u.L
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[m defesa �os tritricultores
RIO, 15 (V. A.) -'Apresen- ,Prieto fez ontem ao presí

tando à Mesa da Câmara dos' dente daquele legislativo a

Deputados um pedido de in- seguinte comunicação:
formacões ao ministro da A- ,"As noticias que recebi do
gricult'ura,' sôbre manobras Rio Grande do Sul, relatíva
que estariam sendo feitas vi- mente à última surra de tri
sando arruinar os trítículto- go, obrigam-me a requerer a

res nacionais, o sr. Cesar vossa . excelência, na forma

do artigo 101, inciso IV, do

Regimento, o presente pe

cjiclo de informações ao Mi

nistério da Agrtcultura sô

bre as manobras que vem

sendo promovidas por alguns
moinhos estrangeiros, no

sentido da suspensão das

compras daquele produto e

do elesestimulo elos que tra

balham com Imensas res

ponsabi'tielades, na lavoura
, .

ao � ..tríticola.
� de � -

É público e notório que �n- Passe tcUI""" da c,idade. ""'"

(quanto importamos, com 1I:-' . \oA9C do \:,Jióo
ond' �. c:;:oIfI

"

-

Icalculáveis sacrifícios, �� _

a- �.
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Oe
,o""

�_.>(
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�t""�'"rea elo dólar, alguns biliôes Il$)f�� � cO'" ,- -

i.'}le';:ele cruzeiros ele trigo, o pro- ,,�,t',,'::�)�,":'.. , AOVa5\i\O \he ,cri \6d\�e9tnOlO'. '�M'"
.

_

,1'"

duto nacional, por falta de
cr- .j. . de um pO$!l

Otransportes e compradore�, se -
.

'. ,.'.e�

KNSdeteriora em armazéns nu-l .e: JDprovlsaelos, ou serve, às ve�s,
-

de alimentação para os por- .

R'S E �
coso E é bastante Iastímáveí

S E A • H O
o fato dos moinhos das re-

�
.. .... Ue 2.S a 22 H.Rgíôes tritícolas substrtuírem, '� __�" .. "" .. _

de acôrdo com as cotas es-

tabelecidas peIta trepartti�ão �federal compe en e, o . rrgo �nacional pelo de origem es- �trangeira,' �Irei aguardar as informa -

'

I

ções ora requeridas a vossa
excelência, a fim de propor
a esta Câmara as medidas
que se tornarem necessárias

�o�le���� :!��;��el�a:��r:�e� O pObre e O r -IcOO
'.
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�::!:'��V::��d�I.�;:, f�::· .
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·1n! por libertar o Brasil de pe-
R' (A

.

d) T t 1 justificou a sua de-i, sados ônus, em sua balanca LIa, SS?CIa as .� . 0-, �c_es .

t t 'mos.

.

I
dos os ensaístas e hístoría- cisao nos seguin es er

I E S
-

O JOSE'I cambial", . dores árabes referem-se, E' prefer ivel que minha fi- C N A. -

com elevada admiracão, ao Ilha tenha, por esposo, um

IMPUREZAS DO SANGUE? famoso Temístocles,
•

gene- homem que anda em bus-
ti' ral e estadista ateniense. ca do dinheiro, a aceitar,

UIXIR Df H��UtlftA Há, realmente, na vida do por marido, um dinheiro
vencedor de Salamina, al- que anda em busca de um

guns episódios que não de- homem. Fica assim prova-
vem ser esquecidos. Recor- do que 'I'emiqtocles o gene-
demos um caso que muitos. ral, não se interessava, ape-

PRECEITO DO D'IA jovens casadouras' gosta-Tnas pela segurança da Grê.

riam' de ouvir. Temístocles I' cia : zelava, tamb�n: com ca
Uma ótima casa de Material construção nova, medin- COMO ASSOAR O NARIZ casara-se muito moço e ti- rinho, pela felicidade de

do 6x9 com três quartos, sala de visita, copa, cozinha; ba-
\

nha uma filha chamada I suá filha. (A.A.).,nheiro, chuveiro elétrico, W. C. Sita á rua Serv.ão Frari- O muco do nariz e da gar- E-dris que, além de ser 1zoni n. 25 a 100 metros do ponto ele ônibus "Agronômica", ganta, principalmente du- prendada nas artes, possuía _

em terreno de 331,l1m2 . Preço baratíssimo. rante as infecções dêsses os sete dons da perfeita for-ITratar no me��lo IQC�1 � período da manh� e n� ela órgãos e elos pulmões, con- n:osura. Do�s jovens .. atetarde na Assembléia LegIi;lal,i�, com o Sr, Avelino Sllva.j têm numerosos germes cau-jm-enses pediram Eucarís em i(Aceita transação pelb montepio Ipase ou Caixa .Eco- sadores de doença. Quando casamento. Um deles era P04nômica). .

a gente se assoa violenta- bre, embora fosse inteligen-
mente ou, quando, ao espir- te e culto; dispunha o outro•••••••••••••••••••••••••••••••••.,.......... rar e tossir, comprime com de grandes riqu zas, mas
o lenço .a bôca e as narinas, I era néscio e aparvalhado.
o muco pode penetrar, atra-I Decidiu Temís.tocles que
vês dos condutores

natu-1
sua filha aceitasse o prí

rais, nas cavidades da f'a- meiro. Estranharam os ami-
ce e no ouvido médio,

cau-j
gos o fato do general ter

san do assim infecções à recusado o candidato opudistância. .

,lento, que viria, afinal, com.

Quando se assoar, evite suas terras e com o seu ou-

tapar as duas nariculas Iro, aumentar d� muito o pa
ao mesmo tempo. SNES. 'trimônio da familia. Temis
\�h�

QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO
Meu .Paí trabalha e eu trabalho também. (João

5:17). Ler Gálatas 6:1-9.
Um domingo, de manhã, na. hora do culto certo homem

que havia contribuido com dinheiro para a construção
de prédio anexo à Igreja pediu a outro que estava a seou
lado para ir ver a nova construção, logo após o culto. O
companheiro disse-lhe: "ó sim, o edifício é novo, foi re

;!ilíi....-� cém-terrnínado. Eu gostaria de dizer-lhe 'que' fui eu quem
rêz .a planta e dirigiu a construção." .

Cada um daqueles homens era um cooperador com

Deus. Cada um dêles tinha interêsse na. casa do Senhor.
Um deu dinheiro para ajudar, o outro ajudou com seu

tempo e seu talento. \
_

Não somos, vós e eu, também cooperadores com 'Deus'
e, ao mesmo tempo, cooperadores com Deus e,
cooperador com' Deus é estar interessado nos outros e

ter em mente que os homens precisam de um Salvador.
Ser cooperador com os homens é apresentá-los a Cristo,
que os pode salvar, e conduzí-Ios pelo caminho que leva
à perfeição cristã,

O desafio está perante nós. Temos nós consciência
de sermos�ooperactores com Deus e com os homens?

ORAÇÃO
Deus, Todo-poderoso, perdoa a nossa indiferença em

relação ao próximo. Concede-nos neste dia um desperta
-menta de consciência neste sentido e também o senso de
responsabilidade de cooperadores. contigo. Por Jesus
Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA -

CErnRO EXCURSIONISTA '14RNO�J)JLrlli.ULlmf'
';'��LC!Q_NjBJO'-

FUNDADO EM )6-9-54,

AGORA, QUE. SURGIU A TUA SOC![OA()E\ TERÁS
MAiORES OPORTUNIDADES DE "ONS-IfCiEfl A

TERRA CATARINENSE,- NÃO PERCA rtM?O. E!'l-

ÇO A
V(A- NOS HOJE MESMO, TEU n)ME li C!<!�êf�E:'

.

.

CAIXA POSTAL.
"

4G9- f,,-"Onl.lltHOlJ01 .s-s.r

Vende-se

.

Basla saber ler e escrever
para

aspirar a um futuro brilhante, fazendo
POR CORREPONDítNCIA

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

L N. C. A. - Praia de Botafogo, 526 - RIO
(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 3024).

,

Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio - Transportes
!tua João Pinto, 9 Fpoli..

AUX. TRAT. SIFIUS

*f�DlfRI�D

\

Coqueiros Praia Clube.
CARNAVAL DE 1955

.

1.)
.

Festejos:, A) Soil'ées carnavalescas: dias: �O" 21
e 22, inicio as 22 horas.

B) Tarde infan_.til: dia 22, da.s 14 as 18 horas.
II.) PREÇOS:'
a) ]desas para as três soirées:
1) _ no salão Cr$ 300,00
2) _ nas varandas, etc: Cr$ 200,00
b) -;- CONVITES PARA VISITAN'.{'ES SOB APRE:"

SENTACÃO E RESPONSABILIDADE DE UM SóCIO;:-
1) .::_ Três soirées _ . Casal com dois dependen-

tes Cr$ 300,001
INDIVIDUAL Cr$ 250,00)

2) _ Para' uma só soirée .,- CASAL com
:lois dependentes ' Cr$ 200,00

Para uma .só soirée _ INDIVIDUAL Cr$ 10.0,00
III) ---; LOCAL E HORARIOS

'

A) � Mesas: _. a venda no Salão Record, no expe
, d ien te comercial.

B) _ Mesas: _ a venda na Séde social do C.P.C ..

.)m Coq'ueiros, periodo ·da tarde
C) _ CONVITES - Na séde social no periodo d$

�arde a pedido de associado exclusivamente, provando
que o convidado é pessôa residente fóra da Capital.

ORGAUIS"DO IV) -: �ROIBIÇÕES: a) _ permanencia de meno-
fi A res nas SOIrees.

E_

EDITADO
.� PO� rasamente estabelecida só para os associados e convida-

"

:\os, devendo estes comparecerem com os' associados que'[)(JIIÁLgr?/(j�g(J4J1[g.)s convidaram. .

gE/XAg7V.fTTO 2°) _ Qualquer alteração da ordem será coibida
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA .;om a necessária energia pelas autoridades de serviço ,e
._-_. _ .. _-- pela Diretoria do Clube.

o Centro· de Irradiaçãc
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas 3S se

I guncÍas feiras, às 20,30 à rua

'Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
� E�TRADA FRANCA

a CJ T E
\

:Agência
de

Publicidade
.... P_t... &.
:J'1.rlaa6,.U.
luta CUIrIu

.i

�I
I'

/

Com a Biblia na Mão
.

'

.....

<,No tenaculo»

O mesmo espírito que me faz cooperador com Deus,
leva-me a cooperar com os homens.

SILVÉRIO J. R. INACIO (Filipinas)

em a.a

As 3 _ 8 horas.
Rod Cameron Ella As 8hs.

Raynes - BrIan Donlevy - ... JO) Ligação Norte Sul.
Forrester Tucker em: NO. 26. Nac,

MARCADO PARA 20) UMA CIGANA NO
MORRER MEXICO Com: Paquita de

Ronda _ Tito Junco
30) RECRUTA, ENAMO

RADO Com: Mickey Rooney ,

Preços: 6,20 _:_ 3,50.
Imp. até 14 anos.

No programa:
Atual. Atlantida. N0. 55

x 5. Nac.
Preços: 10,00 - 5.00.
Censura Até 10 Anos.

f3Lt)I2IÁ
Estreito12 ·1 T Z

As 5 - 8 horas.
.' As 8 horas.

Jane
-

David "Yayne _ Jean Pe-Rod Cameron
Nigh em:

O GRITO DE GUERRA

ters em:

CAVALGADA DE
PAIXõES

No Programa:
Paisagens do Brasil. Nac.
Preços» 7,60 _ 3,50.

I Imp. até 14 anos.

(Technicolor)
N9 Programa:

Bandeirantes Na Tela. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp, até 10 anos.

:C1 li-I rt1mia'- .�

As 8 horas.
As 8' horas. I An'l'l_e Baxter _ Richard
Mazzaroppi Mariza : Conte em:

Prado em: A GARDENIA AZUL
"CANDINHO" No programa:

No Programa: Noticias da Semana. 55 x

Noticiaria UniversM. Nac. 5. Nac.
Preços: 7,60 � 3,50. I Preços: .6,20 _ 3,50.
Imp. até 14 anos.

.

I Imp. até 14 anos.

b) _ uso de lança perfumes.
V) _ OBSERVAÇõES: _ a) A entrada será rigo•

I

)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 1955
. O �TADO

,.'1''''

CIU�8' 15 �8 Outu�ro,8anco' �o Brasil 8.Af
(RuaAlvaro de Carva lho)

, PROGRAMA PARA O Mes DE FEVEREIRO:
Dias 19, 21 e 22 - Bailes Carnavalescos.

\

Dia 20 - Vesperal Infantil.
Reserva de mesas, com díreíto 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:

Expresso· Florianópolis LIda.
Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA'E SÃO .PAULO ..

EDITAL

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, casinha 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, dojs amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, 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 pare constru

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

,pres tações.
Dois lotes na praia de Canasvieiras,

I

Diversos lotes na Praia, de Camboriu.
Uma casa com terreno em Santo Anton'io de Lisboa,

com otima praia.
-,

Informações a Rua' Coronel Pedro Demoro 1541
1° andar - Estreito -:- Em frente at Cine Gloria.

A 'IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE,

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

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

ta cidade, à Praça 15 de Novembro, ds ínscr içõea para o

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

que serão oportunamente anunciados. .'

O concurso constará de prova de:

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

.

,
'

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Esc'ritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco

,(932/36)
Avenida do Estado 1666/76,

4

Para uma noite �........... Cr$ 150,00
Para 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 solicitada a

apresentação da carteira social à entrada.

PORTUGUmS
MATEMÁTICA ,COMERCIAL
DATILOGRAFIA
CONTABILIDADE BANC_ÁRIA
FRANCÊS
INGLmS.

Telefone: 37-30-91
.Telefone 1230

Endereço Telegrátic:l
Santidra e Transpolis

-0...-

São Pau':lo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0--0-,

Não haverá prova oral. Será obrigatório o uso de

lápis-tinta ou .caneta-Tfnteiro.
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

PROGRAMA PARA O MES DE FEVEREIRU de SESSENTA PONTOS' em cada uma.

Neste ano. como já é tradicional no VETERANO, A prova de Datilografia será feita em máquinas :1101'-

haverá três grandes baile carnavalescos.
'

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

DIAS 19 - 20 e 22 do corrente e dentre -as seguintes marcas:

DIA 21 - uma grande tarde infantil. SINDICATO DOS TRABA.

Os bailes serão iniciados .âs 22'horas e a TARDE REMINGTON - ROYAL - OLIVETTI - SMITH ILHADORES NO COMER-

INFANTIL, das 15 ás 20 horas. . .', CORONA _ UNDERWOOD - CONTINENTAL CIO ARMAZENADOR DE

OS ASSOCIADOS poderão reservar mesas ptra 'três FLORIANóPOLIS

bailes por: Cr$ 300,00
.

É vedada a inscrição:.
.

Ficando esclarecido que cada sócio poderá adqui- a) _ por-mandato ou por intermédiário, mesmo pa- Pelo presente edital, em

rir UMA MESA. rente; cumprimento' ao disposto no

As mesas poderão ser reservadas diariamente, das b) _ de candidato do sexo feminino. Art. 9 das Instruções expe-

7 ás 11 horas, na Secretaria do Olube. A inscrição, solicitada das 13 horas às 16 horas, de didas pela Portaria n.? 11,

O pagamento será feito no ato .da aquisição, não segunda a sexta-feira, e das 9,30 horas às 11 horas, ao de 11-2-54, combinado com

sendo atendido pedidos por escrito, telefone ou crianças, sábado, será deferida àquele que, presente ao ato, sa- o Art. 2.0 e seu parágrafo
mas podendo ser feitos por pessoas autorizadàs pelos só- tisfaça as seguintes exigências:' único da Portaria n.?

cios, mediante a apresentação da respectiva carteira a) .,- à data do início das inscrições não haja com- D N P S n.? 3.291, de 13/10/

social. pletado 29 anos de idade; 54, do Diretor Geral do De-

A critério da Diretoria e. mediante requisição em NOTA _ o que tiver menos de 18 anos, em caso de partamento Nacional de

formulário do Clube, poderão ser concedidos convites a aprovação, só poderá ser nomeado depois de atingir essa Previdência Social, CONVO

pessoas não sócios (não residentes nesta Capital 'e sim idade e desde que satisfaça os demais requisitos regu- CO os associados dêste Sin

em transito), validos para os três bailes, aos seguintes lamentares; dicato, para a votação no

preços: b) __:_ pague a taxa de inscrição de Cr$ 10G 00 (Cem pleito para. DELEGADO-

CASAL (COM DOIS DEPENDENTES) . Cr$ 600,00 cruzeiros);
. ELEITOR desta entidade

INDIVIDUAL ..............•..... ; ..•Cr$ 500,00 c) _ apresente: que, oportunamente particí-
O ingresso para UMA Só NOITE, será res- I _ certificado de alistamento militar, ou de re- pará das eleições para o

petivamente de: : Cr$ 250,00 servista," ou de isenção do serviço militar, ou ainda car- Conselho Fiscal do Insti-'

Cr$ 200;00 'teira de identidade do Ministério da Guerra, da Marinha tuto de Pensão e Aposen
Os convites só serão fornecidos até ás 19 horas de 'ou da Aeronáutica; quando se tratar de militar �ncorpo- tadoria dos Empregados em

cada dia da realização das festas. rado, ofício do Comandante permitindo a inscrição; Transportes e Cargas.
, É RIGOROSAMENTE VEDADA A ENTRADA DE II _ prova de naturalização, se não fôr brasileiro A eleição será realizada

MENORES NOS BAILES NOTURNOS. nato'; no dia 1.0 de Março de 1955,

Á entrada será exigida a carteira social de cada pes- III _ dois retratos recentes tamanho 3x4, tirados das 9 as 17 horas (horario

soas- ou convite.
.

de frente e sem chapéu. .

de funcionamento da mesa

:f; 'RIGOROSAMENTE PP:OIBIDO O USO pE, LAN' ,O candidato deverá comparecer ao local da prova coletora) e será processada

ÇA PERFU,ME�COMO ENTORPECENTE. previame�te determinado, com a antecêdência mínima de perante a Mesa Coletora de-

""'!.l1::"!_":""""�"':""':;�;-":;-"'7:;;":""'_--- -_ r�-� �'V.,- <��,;_" '-� _. ,TRI_N.T� MtNlJ_TOS da hora marcada para)o início de signada e que funcionará

Esto'fadores de Aulomovel·s �;::a e::�:�:��t���_�:�:P�;�!!�t:�r�e������:ad:��n� go;:��n�eO���bRA úNI-

sinal para distr-ibuição do tema. CA

Será. impedido de prosseguir no concurso o candida- Séde do Sindicato, a rua

to ausente a qualquer das matérias' eliminatórias; nas' Conselheiro Mafra n.O 25 -

demais, a ausência acarretará a nota ZERO. 1.0. andar.

Considerar-se-á aprovado no concurso o candidato Só poderão votar os as-

que, habilitado nas eliminatórias, obtiver a nota final; sociados quites, contando

I 'mais de seis mezes de ins-
mínima, de SESSENTA PON?iOS, determinada pe a me-

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

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

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas �erais S/A.)CLUB� DOZ� D� "AGOSTO
Edllal

•. j
!,..lc.'1f"

Grande firma de São Paulo necessita oficiais e meio

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

hora, iniciais e mais prêmio por estofamento concluido.

Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e mais prêmio. Inutil
candidatar-se se não forem hábeis no serviço. Escrever
para AUTO CAPAS GENERAL S. A., Rua da' Consolação,
323 - São Paulo.

O julgamento das provas terá caráter irrecorrível.
A aprovação do candidato não implica obrigatorieda

Ide 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 escrtturârfo (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 Banco, bem como a

;possibilidade de ser transferido para outro .Iocal qual
quer, em qualquer tempo, durante a vigência do contra
to de trabalho.

crição, e mais de dois anos

de exercício da profissão,
a menos que se encontrem

nas condições previstas no

Art. 540, § 2.0 da Consolá

dação das Leis do Traba

lho, maiores de 18 anos, sa

bendo ler e escrever.

Os associados deverão VENDE SEcomparecer durante o ho-,
-

-

rario de funcionamento da
- Um Kadilae - 50, de luxo, azul, com Rádio, pneus,

Mesa Coletora, munido do capas, motor 100%, ou troca-se por carro menor casa,
recibo de quitação da men- terreno, etc. ��

,

'

,

salidade sindical ou decla- Vendem-s� dôis quartos de, casal, novos e completos;
ração do Sindicato para su- um trio estofado novo, um Rádio "Zenith Transoceanic"

prí-Ia, bem como prova de pilha-e corrente, seis transformadorss ; um aparelho elê
sua indentidade com os se- trico para barb�; uma autoclave para esterilização; um

guintes documentos: fogareiro Prlmus com 4 bocas, novo; um conjunto de va-

Carteira de Indentidade, randa com onze peças, ,

carteira Profissional, car- Tratar com Dr._Carlos, em Itaguagú (Casa da Torre).
teira Militar, carteira de

�����IUiç:� c:l:terl�:vi�:n:�� Des. Urbano MÜller Saltes
sociado da entidade.

t M·
.

d 3O associado poderá obter ISSa"
'

'e
. .,

anoinforme na secretaria da en-

.

,

tidade sôbre o local em que .

'

,

'

"

.

deverá votar sendo-lhe fa-
' FIlhos, genro, nora e, netos do inesquecível Desem-

cultado examinar a lista de 'b�rgador Urbano Müller 8.'alles, convidam os demais pa

votantes. l�e�tes : �essôas amiga.�;, para assiatirem à missa de 30
amversarro do seu falecirnento que mandam celebrar dia
17 do corrente, às 7 horas, na Igreja de Sto. Antônio.

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

VENDE-SE
CAMINHONETA FUR.GÃO CHEVROLET ANO 1943

Quatro marchas para frente.
ótimo estado de conservação.
Tratar na redação dêáte jornal.
VS01I 'N

-

.�""",�".l'i;l::lJiltl,'� "

,

" '. . .��".... .!'.

LIRA 'TENIS CLUBE PORTUGUmS '

' 3

MATEMATICA ,COMERCIAL 3

DATILOGROFIA 2

CONT.AíULIDADE BANCÁRIA 3

FRANCtS ' 2

INGLmS 2

CARNAVAL -. "DISCO VOADOR"
Mês de Fevereiro

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

sos bailes e fantasia. Eleição da Rainha do Carnaval.

Apresentação do monumental 'Bloco "Aí vem a Mari

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

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

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

buição de senhas, às 8 horas da manhã.
REGULAMENTO PARA O CARNAVAL DE 1955

,

Serão realizadoa por êste Clube, em sua sede social,
nos dias 19, 21 e 22 de fevereiro, GRANDIOSOS BAILES

A FANTASIA. Domingo, dia 20 haverá matinée infantil

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

tir de segunda feira, dia 7 de fevereiro às 19,30 horas,
da manhã do mesmo dia e no mesmo local. É obrigatória
da manhã do mesmo dia e no mesmo local. É obrigatório
a apresentação do talão do mês. de feverejro, 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 matinée infantil.
Ingresso: O Clube não distribuirá convite. Para as

pessoas em trânsito, poderá a 'Diretoria, 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 cada baile, e' depois
de autorizada a concessão pelo' Sr. Presidente.

Menores: Não será permitida a permanência de me

nores de 15 anos rios bailes dos dias 19, 21 e 22. Matinée

infantil somente" poderão dançar menore� até 14 anos.

Parada Infantil: Na matinée infantil do dia 20, do

mingo, haverá uma parada infantil, de fantasia, com dís

tríbuíção de prêmios.
Rainha do Carnaval: O Lira, como vem fazendo to

dos os anos ,elegerá sua Rainha do Carnaval, a quem
será conferido rico 'prêmio. ,

A Diretoria solicita aos senhores sócios a fineza de

não levarem pessoas estranhas ao quadro socia1. Outros

sim, previne que somente poderão frequentar as festas
de Carnava1, os sócios quites com a Tesouraria até o mês
de Fevereiro, inclusive

. Inscrito, conslderar-se-â o candidato ciente das con

associado. dições estipuladas no presente edital.

As- Florianópolis, 1'1 de fevereiro de 1955
mesas:

José de Brito 'Nogueira
Gerente interino

Carmelo Mário Faraco
Contador interino

A DIRETORI.J

NO CASO DE NÃO SER
ATINGIDO O QUORU:M:
PREVISTO NO ART. 2 §
2.°, alínea "a". 'DA CITADA
PORTARIA D N P S
3.291 de 13/io/54, I�TO SA-O JOSE'É, A PRESENÇA DE, PE-

Fi1bos( g?nro, noras, netos, irmã, cunhados e sobri- LO MENOS- DOIS TER- OFICINA MECâNICA E SERRELHERIA

nhos, ainda abalados com o desencarne de sua extremosa COS (2/3) ,DOS ASSOCIA- CONCERTOS DE MOTORES. A OLEO CRÚ E

e ql!erida MÃE, avó, sogra, irmã, cunhad� e tia MARIA ,DOS EM CONDIÇõES DE ;.
� Mâ�UINAS 4 VAPORES

EMILIA DE FREITAS NORONHA (Mocinha Noronha), VOTAREM, A ELEIÇÃO R�a.-- São Jose (nas prexlmidades do Balneário) na

vêm de público agradecer sensibilizados a quantos" lhes ASSIM TRANSFERIDA SE- Ponta do Leal, no ESTR.EI1'O.

levaram o conf'ôrto moral de suas' condolências, quer por RÁ REALIZADA NO PRI-'
telegramas flores, comparecimento aos funerais quer MElRO 'mA úTIL IMEDIA

por qualquer outra expressão de sentimento, man ífes- TO, À MESMA HOR� E

tando a todos sua 'gratidão. Agradecem ainda, ao preza- LOCAL COM QUALQUER
do e conceituado médico, Sr. Dr. Polydoro .

Ernani de NúMERO INDEPENDEN

São Thiago, que, com zêlo e dedicação a toda a prova, TE DE NOVA CONVOCA

emprestou sempre valiosa e eficiente assistência ao çÁO.
nosso ente querido, bem assim, aos Drs. Zulmar Lins Florianópolis, 13 de Fe-

Neves e Roldão Consoni os quais também solicitados vereiro de 1955

atenderam com elevada dedicação, Antonio de Oliveira
Florianópolis, 12 de fevereiro de 1955 Presidente

.t::.. �

Agradecimento'

Restauranle ('Hapoli"
R� Marechal Deodoro 50.'

'

Em Lages, no sul do Bras1l, o melhor J
Desconto especial para os senhores viajantes.

\
'

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



TRANSfORMADA EM ALFÂNDEGA BUSCAM OS INGLESES JAZIDAS DE
PETROLEO NO FUNDO DO OCEANOA MESA DE ltENDA DE l'I'AJAI

O sr. Charles Edgar Moritz, Presidente da Federação
do Comércio de Santa Catarina, recebeu, ontem, do sr.

Presidente ela Confederação de Comércio, com séde no Rio
de Janeiro, cabograma, comunicando-lhe a auspiciosa no

tícia ele haver sido, conforme ato publicado no Diário Ofi
cial da União, de 11 do corrente, transformada em Alfân
dega, a, Mêsa de Renda da cidade de Itajaí..

ll::sse acontecimento vem manifestar o interêsse de o

Govêrno da República atender, às reivindicações do povo
do Vale do Itajaí.

LONDRES, 16 (U. P.)

-I
me de geofono. Quando os

Deixou o porto de Londres dados dão a conhecer a exis
um navio britânico rumo ao tencia de rocha porosa co

Extremo Oriente a fim, de locada em duas camadas de
realizar uma 'série de reco- rochas não porosas, e a ele
nhecimentos em busca de' ovação da rocha em forma' de Ipossíveis jazidas' petrolífe- abóboda, pode-se então sus

ras no fundo do mar. peitar com razão da presen-
O navío, que se' chama ça de petróleo.

"Seislim", pertenceu à Mari-
nha de Guerra, tendo toma

do parte na Batalha do A

tlântico e foi adaptado par-a
efetuar reconhecimentos sís
micos geofísicos, O sistema
Cjlle será usado se baseia no

fato de que as detonações
realizadas na superfície da
terra ou em sua proxímída
de, são recebidas por varias

camadas, podendo registrar- que duas novas drogas oca

se o eco produzido, de tal sionaram melhoras em 85 de

forma que os geólogos e geo
físicos podem fazer depois
uma interpretação dos gráfi
cos, As explosões originadas
sob a superficie da água pro
porciona .aos técnicos valío-

RIO, 16 (V, A.) - Regu- República, é assegurada pen- sos dados referentes à estru
larmentando o artigo 242, do são à família do runcíonárío, tura do fundo do mar,
Estatuto dos Funcionários na base do vencimento ou 1'e- Foram anteriormente rea

Públicos, o presidente Café muneração do mesmo no dia Iízados com grande êxito
Pilho assinou decreto, dís- do evento, equiparando-se a

pondo sobre a concessão de acidente a agressão sofrida e

pensão especial à 'família de não provocada pelo servidor,
funcionário falecido em con-,

...

quando no exercício de suas

sequencia de acidente no de- atribuições.
sempenho de suas funções. A qualidade de beneficiá-
Pelo ato do presidente da rio e a respectiva ordem de
------"-, preferencia, assim como os

casos de reversão e perda da

pensão especial regem-se pe
la legislação do montepio ci

vil, sendo que, as petições,
certidões e demais documen-

Cientistas informaram

85 DOENTES MEN
TAIS MELHORA
RAM COM DUAS
NOVAS DRO

"GAS
NOVA IORQUE, 16 (U, P.)Florianópolis, Quinta-feira, 17 de Fevereiro de 1955

PENSÃO À FAMllIA, DOS
FUNCIONARIOS FALECIDOS

J

EM ACIDENTES NO TRABALHO

pacientes afetados de doen

ça mental, durante recentes

experimentos. As drogas,
Rauwolfia Serpentina - um

extrato, de raiz - e Chlor-

pomazine, aumentaram o nú
mero de altas entre pacien
tes diagnosticados para lon

gos períodos de hospitaliza
ção, reduziram a necessidade
de choques elétricos e insu

linoterapia, tranquilizando
os pacientes,
Contudo, os cientistas fa

zem questão de rrlzar que as

drogas não podem ser quali
ficadas de "curadouras".

numerosos reconhecimentos
dessa espécie, sobretudo no

Golfo do México. O eco das

explosões produzidas perto
do fundo do mar é registrado
por me o de um delicado ins-
trumento conhecido pelo no-

PROMOÇÕES NA
PASTA DA
GUERRA

TORREFAÇÃO DE
I

CAFÉ

CAIU DE PARAOUEDAS FECHADO E
NÃO MORREURIO, 16 (V. A.) - O presi- tos necessários à habilitação

dente da República assinou, são isentos do pagamento do

na pasta da,Guerra, os se- imposto de seio, na forma da

",guintes decretos: promoven- lei. Mediante solicitação dos

do e transferindo para a re- interessados, as pensões já
serva ao. posto de general do' concedidas, que tpnham re

Exercito, o general de Dívi- sultado de acidente ou agres
são Onofre Muniz Gomes são sofrida posteríorrnente a

Lima; ao posto de gengral de promulgação do Estatuto dos

brigada os coroneís sebastíão Funcionários (lei 1711, de 28

Holanda, Armando Viana, de outubro, de 19,52), serão

Francisco 'I'orqiiato, País revistas.
Barreto Filho, Osvaldo Mel- O decreto estabelece ainda

chiades Almeida, José Duval a competencia da Diretoria

Figueiredo, Jaime Teles Vilas da Despesa Pública do Tesou

Boas; ao posto de coronel o ro para conceder a pensão
tenente-coronel E 1 p i a d e s expedir títulos e efetuar pa
Crisóstomo Oliveira; ao pos- gamento de benefício, bem

to de tenente-coronel, Adal- como determinar as provi
gíso Souza Camargo e Bene- dencias que deverão ser

dito Francisco Toledo e ao adotadas pelos órgãos, do
posto de capitão o primeiro pessoal "'dos Ministérios, para
tenente Humberto 'Marinho execução dos seus dísposítí-

CANTON, (Dakota do Sul),
1� (U. P.) - Saltar, por êrro
de um aparelho a jato e cair
com um pára-quedas fecha
do e quebrar apenas uma

perna, tal foi a fabulosa a

ventura de que se pode van

gloriar o sub-tenente Myron
Farb, observador-radar, atu- WASHINGTON, '16 (U. P,I
almente internado num hos- - O Departamento da Ma

pital. rmha anunciou, que, de 9,-

Farb, cuja queda foi amor- côrdo C0m a política atuál do
tecida-por um bosque de sal- governo dos Estados Unidos,
gueíros, declarou que fizera que consiste em não fazer
funcionar o mecanísmn de concorrência à indústria pr i

proteção automático, por ter vada, fechará seus centros

acre.d�tado, sem razão, que

I
de torrefação de café, situa

o pílôto perdera o contrôle dos em Oakland (Calitórnta)
do apare�ho no qual efetua-I e em Brooklyn (Nova i?r
va um voo de treinamento, <que). '

Farb não precisou a altu
ra de que caiu. O fato pas -

sou-se, domingo.

DEIXA O EXíLIO O EX�CHEFE DA
"FRENTE NEGRA"

Carvalho, vos.
_---------

,Loteria do Estado
HOJE;

BONN, 16 (U. P.) - Qtto
strasser, uma das figuras
mais destacadas do nazismo

pelo sucesso qp concurso ora

realízado,
.

bem' como pelo
programa ele -earnaval apre
sentado aos seus associados.

nos seus primeiros anos, re

gressa esta semana à Ale

manha, procedente do exílio,
onde viveu 21 anos.

Seu propósito - anuncia
do recentemente - é orga
nizar um bloco da direita, de
caráter ultra-nacionalista.

RIO, 16 (V, AJ - Através Elementos diretistas esperam
ela Confederação Rural Bra- que Strassen possa criar uma
sileira, a Associação Rural poderosa organização polítí
dos

_

Plantadores de Pimenta ca. De outro lado, o governo
do Reino do Pará vem de so- federal e as organizações de
licitar do governo providen- mocráticas temem o efeito
cías, a fim de proibir a en- que possa ter o dinamismo
trada, em nosso país, de pi- de Strasser no povo alemão,
menta do reino de procedeu- que atravessa no momento
cia estrangeira. um período de evolução de-
Justificando li medida, os mocrátíca.

cultivadores da especíáría a-' Btrasser rompeu com Hi
legará que a produção do tler em 1930 e fundou sua fa
país já cobre o consumo in-. mosa organização chamada
terno. "Frente Negra".

CR$ 200.000,00 PROIBIÇÃO DA IM
PORTAÇÃO DE PI
MENTA DO REINO

ELEITA A RAINHA DO
CARNAVAL DO CLUBE

Cultural e Recreativo limoense
Conforme estava. sendo an

ciosamente aguardada, teve
•

j

lugar no dia 12 do corrente
a apuração final do concur

so para Rainha do Carnaval
do Clube Cultural e Recrea

tivo Limoense, tendo sido e

leita a elegante senhorita

Etelvina Linhares, fino orna

mento da sociedade do Saco
dos' Limões.
Precisamente às 23 horas

EXPANSÃO DA CIA.
HIDROELETRICA
DO S. FRAN

CISCO
TAXACÃO DOS LUCROS

, '

EXTRAORDINÁRIOS
a comissão apuradora com- RIO; -16 (V. AJ - No pró
posta dos senhores Tenep.te xímo mês.' a Gia� Hidro .. elé
Manoel da Paixão' Tourinho, trica do São Francisco vai

Nestor de Deus Cardoso 'e inaugurar na região nordes
Gilberto Nahas, deu conhe- tina a terceira turbina co il

cimento ao público presente o que sua produção alcança
à soirée do seguinte resulta- rá cento e oitenta mil quilo
do: Etelvina Linhares 5.200 wats-hora.
votos, Bernardina Mattos Entre os:Estados beneficia-
2,500 votos e finalmente Nil- dos pelia expansão de poten
da Silva 1.500 votos,. cia, proximamente, figura a

A corQação da Rainha dar- Paraíba, de c�jo fornecimen
se-á no próximo dia 19, às'23 to muito depende para de
horas, com a prese'nça de sua senvolver as suas riquezas
Magestade o Rei Momo I e industriais e agrícolas.
único. '\.

No ano vindouro, será ini-
A senhorita Etelvina che- ciada a montagem do segun

gará na séde do Clube num do grupo gerador, em numero

lindo carro alegôi:ico. de três poderosas turbinas,
A Diretoria do simpático ,que dobrarão para 360 mil

Limoense fará realizar 3 bai- kw. de capacidade geradora
les carnavalésc'os e 2 tardes h!cJroelétrica, mas que ainda
infan tis nos se�uin,tes dias: eS,�ará longe de alcançar o

19, 20, 21 e 22, com hiíCio às seu verdadeiro potenCial, que
22 e 14 horas, respectivap.len-· ,ctev,erá ser de dois e meio

te.
-

"

,bilhões de quilowats, abran-
Está, pois, de parabens agendo 347 municípios situa

Diretoria do Cultural, na pes- dos em oito Estados, num

soa do seu dinâmico e esfor· total de onze mi.]hões de ha

çado presidente, sr. Tenente bitantes, de acordo com o re

Nilo Marques de Medeiros, censeamento de 1950.

MULHERES, TENTA
RÃO ESCALAR O

,

HIMALAIA
KARMANDU, 16 (U. PJ

Uma expedigão feminina, a

primeira, vai tentar a escala
da do' Himlaia, êste ano. O

Previsão do tempo até às govêrno do Nepal autorizou
14 horas do dia 17. o "Scottish Climbing Club" e,

Tempo - Instável, com na primavera, sob a direção,
ch9as e trovoadas. da sra. D. M. Jackson, as

Temperatura - E)n decli- sras. Isme Speakman, Betty
nio. Stark e o dr. Evelyn Cam-
Ventos - Do quadrante rass éscalarão o pico Jugal,

Sul com rajadas frescas. de 23,000 péil.
Temperaturas _- Extremas A expedição é esperada ém

de ontem: Máxima 28,5, Mí-I Karmandu na segunda se-

nima 26,1. mana de abril.

RIO, 16 (V. A.) - O de

putado Cezar Prieto, da re

presentação riograndense do

PTB, apresentará nos próxi
mos dias um requerimento
de urgencia com o objetivo
de desarquivar o projeto que
dispõe sôbre a taxação dos
lucros extraordinários. Esta
proposição, originada de uma

mensagem do preSidente Ge
túlio Vargas, nunca teve an

damento nas diversas co-

missões técnicas da legisla
tura passada. Recorda-se a

propósito que o falecido pre
sidente em sua carta, refe
re-se aos obstáculos postos à
aprovação do referido proje
to.

o TEMPO

Dr. Rubens
.&\. Ramos

Viaja hoje, em avião da

T.A.C., com destino à Ca

pital Federal, onde gozará
merecidas ft\rias até o fi

nal do corrente mês, o nos

so mui prezado Diretor, dr.
, Rubens de Arruda Ramos.'

A'companha-o nossos mais
sinceros votos de muitas
felicidades e bôa viagem.

O DÓLAR E A LIBRA
CONTINUAM EM

ALTA
RIO, 16 (V. A.) - Os pre

ços do dolar e da libra con

tinuam em alta, tanto assim

que os Bancos particulares
declararam vender no mer-

cada de câmbio livre a moe

da americana de Cr$ 78,00 a

Cr$ 78,50 e a londrina de ...

Cr$ 208,00 a Cr$ 209,00, e

comprar d eCr$ 76,50 a .

76,80 e de Cr$ 202,00 a .

crs 203,00, "respectívamente.

*
- "A brava Gendarme

" * JZia argentina não conhe

ce, oU faz não conhecer, as

leis internacionais. Isso, aliás;
é' um fruto do regime pero
nista. Já há algum tempo,
houve uma violação do nos

so território pelos zelosos sol

dados do caudilho-generalís
simo. A coisa custou a se a

jeiitar, mas, afinal, se aco

modaram, depois de vários

incidentes, inclusive uma in

formação tendenciosa do em-'
baixador Batista· Luzardo.

Agora, repete-se a faça
nha. Oerdarmens argentinos
invadiram o município de
Santa Rosa, no Rio Grande
do Sul, a pretexto de prender
o criminoso Nicolau Brieta.
Houve luta entre os soldadí
nhos do [ustlcíallsmo e ele
mentos da população civil

daquela cidade gaúcha. Re
sistiram os peronrstas, sendo
um 'dêles morto e outro reri
do. Como é' natural, a versão
da diretoria geral da Gen
darmería argentina é ten
denciosa. Os brasileiros fo
ram os culpados ...
E' necessário que a tropa

de Perón aprenda as regras
mais simples do Direito In
ternacional. Não se invade o

território de uma Nação para
pegar cnmmosos fugidos.
Para isso existem as autori
dades a quem as autoridades
dos países vizinhos se devem
dirigir.
A esta hora, é de esperar

que o Itamaratí já tenha pe
dido informações às autori-,dades do Rio Grande do Sul
sôbre o incidente, no sentido
de defender a nossa sobera
nia e a integridade do nosso

território, que não póde fi-Ical' a mercê da gente indis
ciplinada do caudilho Pe-

E não n'Os esqueçamos que
para êles nós somos os eter
nos "macaquitos".,.'
Eles buscam desforras de

fat.os passados.
'

..

ADLAI STEVENSON_
JURISCONSULTO
NA CÔRTE DOS

ESTADOS
UNIDOS

WASijINGTON, 16 (U. PJ
- AdIai E. Stevenson foi a

ceito como jurisconsulto an

te a Côrte Suprema de Justi
ça dos Estados Unidos. As

si�, o candidato democrata
à presidencia poderá exercer

sua profissão de advogado na

Capital norte-americana.

NÃO TERÃO OPOSITORES EM UMA
ELEICAO MUNICIPAL OS

,

CANDIDATOS DE PERON
BUENOS AIRES, 16 (U. PJ Posadas, capital 'de Mísíones,

- Os candidatos do partido pediram ao presidente do Co
radical não poderão cohcor- mitê Nacional, dr. Arturo
rer ao primeiro pleito que se Frondizi, que apele junto
realizará', a 20 de março vín- das autoridades .ern Buenos

douro, na nova provincia de Aires.

Misiones, na região nordeste
da Argentina. A decisão foi CAFÉ E CACAU NO
anunciada, ontem, pelo juiz MERCADO AME
eleitoral da referida provin-
ela, dr. Horácio Amuchaste- RICANO
gui. Se a decisão fôr confir- I NOVA IORQUE, 16 (U. P.)
mada, 'o campo ficará livre - O café Santos "B" para
para a vitória dos candidatos entregas futuras teehou hoje
de Peron, sem qualquer opo- em baixa de 150 a 200 pontos.
sícâo. As eleições são para Foram vendidos 690 contra-

governador, membros do Le- tos.
"

gislatívo e representante no No mercado para entrega
Congresso Nacional. A deci- imediata, o Santos 4 baixou
são de anular a lista dos 1 centavo, cotando-se a 54 Y2
candidatos radícats se ba- centavos de dólar a libra-pê
seiano fato de terem alguns SOo Os cafés colombianos baí
dos membros do partido pro- xaram também 1 centavo, co
testado, pela maneira como tando-se a 53 % centavos de
foram apresentados alguns dólar a líbra-pêso.
deles, como contrária à lei. O cacau para entrega íme
O partido radical, o maior diata cotou-se hoje a 43,95
grupo organizado que se opõe centavos de dólar a libra-pê
a Peron, é dividido em nume- so, subindo 7-pontos. O Ba
rosas facções que entre si hia Superior cotou-se a 44,67
lutam quase tanto como con- centavos de dólar a libra-pê
tra Peron. As autoridades de so, subindo 32 pontos.

I
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DENUNCIADO POR UNANIMIDADE
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TUBARÃO, 15 (E.) - A P.S.D., V.D.N. e P.S.P. apre
Câmara d� vereadores deste vou denúncia crime contra o

Prefeito Municipal pela má
município, por unânimidade aplicação dos dinheiros pó
de votos das bancadas do blicos.

"'""._ ..--. .,. � --- ..

Eles decidiram que o sr. Nerêu Ramos, que foi o

governante que mais estradas fez no Estado tenha
sido também ó que menos pontes fez.

'

Já esclarecemos que as pontes feitas nas estradas
que Nerêu inaugurou, salvo uma ou outra excecão não
figuram nos seus relatórios.'

" ,

Da rodovia Joaçaba - rConcórdia, por exemplo,
não é citada uma só ponte. Mas há diversas.

Para fixar o número do sr. Nerêu, como se vê, ro
ram de uma sencerimõnia que lembra até o Alcibiades
Candido Pinheiro no completar as atas do P.S.P.!

'

Partiram de dados incompletíssimos, sem o menor

interesse de mostrar a verdade. Falam que em 4 anos

fizeram mais do que os outros em 15. Esses 15 anos são
os que vão de 1935 a 1950, excluidos os de 1944, 1945 e

1946. Logo os 15 a que se refere o Tim, são sÓ 12!

nhauseanas, eles, que até então dividiam e sobetraiam,
passaram a somar e multiplicar.

Para acertar os' cálculos, pedímos a relação das
pontes - reparem bem -,. construídas pelo sr. Bor
nhausen.

A primeira que apareceu foi a de Itapocú, feita
pelo D. N. E. R., com dinheiro só da União. Quem veio
inaugurá-la foi o próprio diretor daquele Departamen
to federal! Aí começava a soma. Depois, multiplicaram
os pontilhões, promovendo-os todos a pontes. Agora
continuam arrolando como pontes construidas pelo
atual govêrno até as simples reformas de assoalhos -

a que dão o pomposo nome de superestrutura.
Continha difícil dê chegar essa do Tim!

x .: x

x

,Já foi visto por aqui um filme SÔbl:, as rE)aI1Za
ções do átual govêrno. Começa mostrando um lote' de
gado. .. que ninguem sabe de quem é e onde tem 1"e
sidência e domícílío.

Depois de várias farolagens, vem o capítulo das
pontes. Sem explicações, aparecem várias. li; a última
é -:- acreditem se quiser os que não viram a fita - a

majestosa Bercílio Luz.
x x

r

x

Depois dessa, em matéria de pontes federai's e es

taduais, pontilhões, ' superestruturas, etc., o melhoJ.'
mesmo é a gente gritar: .

- Já ganhou! Já ganhou!
x x

x

Até a Bercílio Luz? E' mais do que cheque mate!
E cheque, hidrogênico! Nunca mais ninguem discutirá

.

mais com ninguem!
Entrego. .. as pontes!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


