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Devem IS militares abster-se de �iscussies P81i1iC8�1'
recomendação do 'Ministra, da Guerra e

MEDITAÇõES SOBRE A CONFISSAO

RIO, 23 (v. A.) - O Mi

nistro da Guerra" expediu há

dias o seguinte radiograma
circular aos oficiais-generais

,

do Exército em todo o país:
"No sentido de neutralizar os

efeitos nocivos queo noticiá

rio de uma parte da impren
sa, nos últimos dias, possa
causar à coesão do nosso cor

po de oficiais, e com o fim de

assegurar condições favorá

veis ao cumprimento com

maior ardor dos nossos deve

res profissionais, encareço a

vossa excelência a convem-

'Não se pode negar que um verdadeiro
abismo separa a cultura oriental da ociden
tal. Não bastassem as diferenças acentuadas

que se verificam na sua arte, nos seus cos

tumes, no seu sistema de vida; da alimenta
ção aos ritos matrimoniais, do vestuário às
cerimônias rellgiosas, cada dia que passa,
com a divulgação de novos fatos, verifica-se
que estas diferenças culturais se acentuam

príneípalmente. no campo político.
Haja .vísta, por exemplo, ultimamente,

os acontecimentos ocorridos na Rússia e os

que se passam todos os dias do lado de cá,
nesta margem ocidental do Atlântico.

Malenkov, depois de quase dois anos de
supremacia política, demite-se, confessando
a sua incapacidade, o fracásso do seu pro
grama de administração, a inexperiência da sua 'visão po
lítica. Não foi preciso que as convulsões sangrentas puzes-................,.......
sem à mostra os tatos. Elas, que lá se processam com re-

I DIRETOR I gular freqüência, não são preparatórias das mudanças de
Omai. enti.oDi'- situação política, como aqui; são conseqüências delas ...RuIJens de rio d. S. Cet.rine NQ caso atual, bastou que o sismógrafo político russo assí-

-I
Arrud. Ramos nalasse certos movimentos imperceptíveis ainda à opinião

EN A XLI : pública - e a substituição se processou ...GER TE , no, "
'

Raymond Cartier, jornalista francês, pelas colunas de

l DomilÍIOS F. : um periódico ilustrado da sua pátria, um mês antes da cri-

dA·
• N. 1!.114 I se russa afirmava que, pelos rumores que se escutavam no

e qUino sub-solo da vida administraitva da República dos Soviets,
�:.=.=.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�.�..����_��__�_� �

-
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Edição de hoje -:._ 8 páaiDas Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 1955 Cr'. 100 sou tanto: - menos de trinta dias depois, o "premier" rus
------------------------------......------------------...--------------- so caia, ouvindo, calado, perante o Conselho Suprernc, a lei

tura da' sua própria confissão de incapacidade e inexperi
ência.

Aqui, entre nós, sucede justamente o contrário - e nis

to reside, evidentemente a diferença flagrante entre as

duas culturas em matéria politica ... Quando um governan
te mete os pés pelas mãos e comete gafies, e perpetra êrros
de palmatória, quando se divorcia da opinião pública, ou

quando os seus olheiros suspeitam que o povo começou a

quanto se depreenda dos têr- descobrir' que comprou bonde, que caiu no conto, quando
mos do edital de eoncorrên- acontece tudo isto, não se vê obrigado a largar o cargo nem

ela, a Prefeiturà não terá a confessar a sua incompetência, a não ser que, para mal
maiores onus com 'a instala- dos seus pecados, o compila alguma convulsão militar, única
cão, além de reservar-se o fôrça que, até certo ponto, ainda se respeita por aqui. ..

�.� ��o��mffi�re�b�a Cuo"oonk���n�qMaa,dm��kq�riàpITa'

�

usina seis meses após o seu e que a água invada os porões da nau governamental, ad
funcionamento satisfatório. quire-se a opinião de certa imprensa, que passa a trans
Florianópolis passará as- formar com a química da sua dialética o lixo adrníntstratt-

sím, a ser uma das poucas ci- vo no adubo da mistificação.
'

dades em que o aproveita- Então, encontram-se, de imediato, para rotogratar,

"R,·d.-Itulas e sem fundamento)) mento econômico do lixo a- exibir, mostrar, divulgar, centenas de realízaçêes Ignora-
" testa o adiantamento técnico das.. na maioria das vezes pelo próprio incriminado Autor;

'_

I d e o progresso dá admínístra- o dicionário torna-se indigente em matéria de adjetivos
as v.rsoes prooa a IIS

'

ção pública. necessários; o puxa-saqulsmo exacerba-se a elevada po-

ASSUNÇAO, 2,3 (U. P.) - mento revolucionário na vf- A Origem da} notícia se de- têncía - tudo para salvar as aparências, Se a demagogia
Em fontes oficiais se qual1fi- zínha guarnição de Campo veu provavelmente à queima

'

deita falação, adquire pôse e, mesmo sem originalidade, vai
ca de rídícula e sem funda- Grande, publicada em Nova de fogos de ârtificio" realí-

xxx "Esse marechal Bulga- descobrir no pedegree do seu homem algum antepassado
mente a versão de um movi- Iorque. �a_da 'por memht"os da ojJosi-, .. t't 'u" "'"'ale""'olv com chapéo de peninha, calças de veludo e passagem de

- "<j 11111, que su""s I UI ,,0&, '11A.r' � , •

�o, "dn P;p:ttdq:-Webt'el:i$ta'fl1�" na. -db:eç�o polit#::à. dr- ,lttIS- proa ou ,de por',.' pe�s.ando lazer vantagem e esquecida de

l�adrugaq� f1�'J. do COlTFtÜ€:' :sia Soviética, é iiui cínico de que � lle�te pais ]nulto �o�ca g�mte entrou com passagem
em comemorãçào da data em rímeíra -ordem, ,Aliás o eí- de pl'lmeIFirclasse. A maiona veio mesmo para suar no ra

que seu partidQ se apoderou :isino é a' vir1.11de máxima do I b�, do �rad? e, quando �ão, com sentinela à. vista, ..do governo em 1936. comunismo. Más um chefe O ínrelíz; que deveria confessar o seu, rracasso, acaba
Tudo está tranquilo em de Estado deveria ter mais acredítando no seu próprío messianismo, as mais das vezes

Aasunçâo, Q presidente AI- comedimento nas suas pala- e, se adot()lft cara de vítima, nos começos, em gráu mais a

fredo Stroessne,r e seus mí- I

vras. Lá, porém, não há dís- vançado chega a acreditar que o seu nome foi inscrito no

nísteos tem, comparecido a
so, como' se tem visto. Almanaque de C-otha da benemerência nacional.

seus gabinetes, como de_ cos- O mareehaf ditadol' acaba li: porísso que isto vai como vai ...

tume, nos últimos dois dias. de declarar- ao jornalista a- Se tivéssemos na nossa formação cultural maior índice

mericano William Randolpb de sinceridade e mais funda linha de honestidade, nem ha

Hearst que "não se deve to- veria imprensa que servisse para tal fim, nem índívíduo ca

mar ao pe da letra as deela .. paz de deíxar de aconselhar ao amigo fracassado que con

raçõe; feitas no Soviet Su- fessasse logo a s.ua íneapacídade, a fim de evitar maiores

premo pelos uderes sevíétt- males para o seu povo. Muito menos indivíduo cãpaz de

cos". acreditar em públíco nos seus próprios predicados/ quando,
Por outro lado, o sr, Kings- dentro do seu pijama, na intimidade, estivesse convencido

bury Smith, diretor do lnt�r- de que, de fato, não passava de uma grandíssima bêsta.

national News Service, que Hão de me dizer que o russo não confessou exponta
também conversou com o neamente a sua incompetênCia, que o fez obrigado, como

marechal, declarou: "Os recurso para salvar a papada e o toutiço.
russos não manifestam in- Vá lá que seja. Não duvido.

t.enção alguma de participar Mas confessou por escrito e ouviu calado à leitura da

de um conflito, Os russos dão própria confissão.

prova de niuito sábio respei- Aqui, nem por um milagre de primeira classe, capaz de

to pelas defesa.s do mundo 0- canonizar a mais ímpia das criaturas, alguém "eria capaz

cidental. Mas, isso não 8igni- ele fazer semelhante confissão. E, se a fizesse, estaria com

fica que tenham abandonado a pistola no vão ou a espada no sangradouro. O bastante

a idéia da dominação do co- para entrar imediatamente para o Pauteon, em, vez de ser

munismo". Essas impressões jogado da rocha Tarpéia, Todos nós; em massa, em unísono,
foram colhidas depois da sairiamos pa'l'a as ruas, para os jornais, a )fitar que esta

conversa com o marechal vam outra vez querendo, como no tempo do falecido Mare

Bulganin. I ch.al_ Antero F�r:��ra de Brito, "afiar a espada na Consti-

Ao dizer que não se deve tUlçao do ImperIo ...

, '

tomar ao pé da letra as pala- Depois disso, ainda quererão que as coisas melhorem?
vras dos líderes soviéticos, o Não acham que é exigir demais do patriotismo de, Deus,
marechal revelou que todos Nosso Senhor, já que corre por aí que ll:le é brasileiro?
êles são cinicos ou insince- Eu não sou a favôr do russo, é sabido. Mas gostaria que
ros. As palavras dêsses líde- êste complexo cultural da confissão de incapacidade exis

res tiveram intensa repercus- tisse no Ocidente � pois poria fim à mistificação que tem

são em todo o mundo. Como levado muita linha ordinária a cozer a trama do nosso des

se pode admitir a posição da tino, Com semelhante sistema, ela não passaria do alinha-

Rússia? vo ...

,Proibida, 8S petições coletivas às autoridades civis ou militarei
encia de esclarecer os oficiais veu abaixo do radiograma os tivas dirigidas por militares a 'prensa a respeito de assun
seus subordinados que care- dispositivos citados do Regu- qualquer autoridade, civil ou tos políticos ou militares, ex-
ce de fundamento aquele no- lamento. Eles proibem: militar.

'

cetuando-se os de natureza
ttcíárío, bem como recornen- N. 102 - Fazer ou promo- N. 106 - Publicar, sem per- exclusivamente t é c n i c a,
dar a todos os escalões a ri- ver manifestação de caráter missão ou ordem da autort- quando devidamente autori
gorosa observância aos nú- coletivo, exceto nas demons- dade competente, documen- zados.
meros 102, 103, 104, 106, 108, trações íntimas de boa e sã tos oficiais, embora não re- N. 111 - Provocar, tomar
109, 111 e 112 do artigo 13 do camaradagem e com permís- servados ou fornecer dados parte ou aceitar discussão a-

Regulamento Disciplinar do são do homenageaôo.
'

'para a sua publicação. cêrca de política partidária
Exército. (a) general Lott, N. 103 - Aceitar o militar N. 108 - Dar conhecímen- ou religião, no interior do
ministro da Guerra". qualquer manifestação cole- to, por qualquer modo de 0- quartel, repartição ou esta-
A fim de tornar mais 1':1- tiva de seus subordinados, eorrêncía de serviço militar a belecimento, em agremiações

pída a inteligência da deter- salvo o caso previsto em nú- quem não tenha atribuições políticas ou em público.
minação e exata a compre- mero anterior. para nelas intervir. N. 112 - Comparecer, rar-
ensão de sua ímportâncía, o N. Iº,4 - Autorizar, promo- N. 109 - Discutir ou pro- dado, a manifestações ou re-

ministro da Guerra transcre- ver ou assinar petições cole- vocar discussões, pela ím- uniões de caráter político.

r

Florianópolis,
.

municipio piDneiro entre os que superam
a rotila· admilistrativa

ruo, 23 (V. A.) - Apre
sentou-se dia 19, ao minis
tr� ela Marinha, o almirant,e
Paulo Bosisio, novo coman

dante do 5° Dis'trito Naval,

o pôrto de GeDova foi açoi-. #�tado por tremenda
.

tempestade , Poças de Caldas vIsitado
OENOVA, 23 (U. P.) - Afirma-se que esta é a pior

d
.

...............................................................� Uma grande tempestade a- tormenta nos últimos 62 a- 'pu'r' UI �« ISCO voador»" çoitou na noite de 18 do cor- nos. O cargueiro sueco Nor-
�

,Novo CODlaldaole do 5- Distrito 'Nal81 rente o, porto de Oenova. As dland, de 4.174 toneladas, foi RIO,23 (V. A.) - Um ma- naquela cidade.
enormes ondas, de mais de 15 a pique, depoisde haver sido tutino paulista noticiou que O disco, em seguida, pou

atirado pelas ondas contra as o sr. Alfio Provato, membro sou numa colina a cento e
,

d d I d-
A belonave, de 27.100 to- docas, quando se lhe abriram da Sociedade Teosofica Bra- cinquenta metr�s da sua re-

Deverá chegar enlro e, a duas ,as metros, obrigaram o porta- dois rombos. O navio-tanque sUeira, recebeu telefonema sidência. De dentro do apa-li aviões norte-americanos An- norte-americano Camas Me- do professor José Enrique de relho sairam três seres muito

O Almlllra'ole Paulo B051"&.1'0 tietam, aqui de visita, a le- adow, afundou no pbrto, po- Souza, preSidente daquela altos e, com as mãos levan-
., ,

vantar âncoras e sair mar

a-I
rém as autor.idades dizem entidade que se encontra em tadas, saudando o sr. José

-

,nistro
Amorim do Vale, o fora, para fugir �o temporal. que não havia .gente a bor- 'Poço de Caldas, dizendo que Henrique Souza. Momentos

que seguirá para a Capital ilustre almirante esteve na A helonave, de 27.100' to.;:- do. O mar fez ainda adernar cerca de vinte e cinco pes- depois entraram no aparelho
de Santa catarina, s,' fim de

I
Sala de Imprensa do Minis- neladas, chegou a Oenova na

I
um cargueiro italiano e vá- soas viram, às dezoito horas, e partiram sob as vistas de

assumir o aludido comand? tério, onde foi se despedir da terça-feira, em visita de boa rio� outros .navios, os, quais do dia 18, um disco-voador todos os que se achavam no

AJ) deixar o gabinete do ml- ,reportagem. vontade.', estao em pengo. passar sôbre a Vila Helena, local.
6...4�

Desde que, em uma hora

feliz para, os destínos do Mu
nicípio de Florianópolis, o sr.

dr. Osmar Cunha assumiu a

Prefeitura, eleito pela ex

pressiva matoría dos seus

concidadãos, a nossa Capital
- compreendidos os' distritos
mesmo os mais remotos ,
vem experimentando salutar

atividade reoonstrutora, a

través de obras que se in

cluiam no plano administra
tivo do novo Prefeito. Não sõ
mente várias ruas da cidade

foram calçadas, 'enquanto es

tradas doínteríor e do conti
nente estão sendo retificadas
e melhoradas, mas também
obras de engenharia se os

tentam numa palpável. de
monstração da eficiência do
novo govêrno munícípal.
O dr; Osmar Cunha, porém,

não descança, empenhado
como está em marcar a sua

operosa administração como

das mais fecundas e honestas
de tôda a história gO nosso

Município. Daí, o seu dína

mísmo no trata de corsas e

mterêsses públicos, visando a

colocar Florianópolis entre as

capitais brasileiras que mais
aceleradamente .progrídem

,VIR". _. : '. ,

nesta fase histórica. SERVIR - nao Visando recompensa ímedíata ou re-

Agora mesmo, 'o "Diário mota.
_ ..

Oficial" do Estado divulga SERVIR ..- nao para agradar o superIOr ou ao maIs po-

um edftal da Pr&ieitura sô- deroso.
,

bre concorrência pública pa� SERVIR - sim, ao que precise no momento de ser ser,·'

ra o fornecimento de ,maqui- vido,

,nária, montagem e constru- SERVIR - enfim, somente pelo prazer de SERVIR, dI;!

ção de 'uma usina de trata- ser UTIL, de proporcionar ao nosso semelhante alguma aJe

mento industrial do lixo do- gria, muitas vezes, sem nos custar mais do q.ue um peqúe
miciliar e, resíduos indus- no esforço.
triais do Município. Trata-se Naquele ano de 1905 em Chicago onde.o materialismo,
de novo processo de coleta.e a corrupção e a irresponsabilidade' eram, corolário na luta

recuperação econômica do 11- pela 'conquista da fortuna fácil, uma organização como ,a

1 i�i: ideacla por Paul Harris visando a Fraternidade Humana ti
__________�_ nha muito poucas oportunidades de sobreviver.

Entretanto mais uma vez ficou provado que o "Bem;'

Afundados' tem mais fôrça que o "fdal". ,Rotary não só sobreviveu co

mo prosperou continuamente.

TAIPEH, 23 (U. _p.) Hoje após 50 anos existem espalhados em todo o mun-

Quinze" juncos armados co- do 400.000 Rotarianos agrupados em 8.375 clubes em 89 paí
munistas foram afundados ses dos cinco diferentes contineQtes.
dia 19, por aparelhOS nacio- Os 8.375 clubes embora possuindo estatutos própriOS
nalistas nas proximidades de que os tornam independentes, sem precisar prestar obedi
Taisman, a cêrca de 123 mi- ência a qualquer outra entidade nacional ou internacional,
lhas ao noroeste de Formo- tem todos em comum o mesmo objetivo, que é, estimular e

sa, anuncia um comunicado fomentar o ideal de SERVIR como base de todo o empreen-
da aviação. dimento digno, promovendo e apoiando:
Os aparelhos nacionalistas, 1° - o desenvolvimento do 'COl\{PANHEIRISMO como

que pelo segundo dia conse- elemento capaz de proporCionar oportunidades de servir;
cutivo prosseguem em seus 2° - o reconhecimento do mérito de tôda ocupação util

ataques contra a frota co- e a difusão das normas da ética profissional;
munista, danificaram cinco 3° - a melhoria da comunidade pela,conduta exem-

outros juncos motorizados. pIar de cada um na sua vida pública e privada;
Três outros empreenderam a' ';0 - aproximação dos prOfissionais de �odo o mundo,
fuga, conseguindO alcançar a visando a oonsolidação das bôás relações, da oooperação e

costa do continente. d.atpaz _
entre as nações.

xo, tal como se vem pratí- �ncineração dos resíduos está
cando nas capitais europeias sendo substituida pelo pro
e já se faz em algumas capí- cesso que transforma o lixo
tais do nosso país. Dessa for- para aproveitamento como

ma, o prímítívo sistema de adubo, permitindo ainda a

produção de energia elétrica
e a seleção de elementos re

cuperáveis para utilização
industrial e comercial.

Cumpre salientar que, de

No P.fl.1II81 180 bi .0.1.8010 revollclonAJlo

h·........,.......".»......_h...�·......•••••••......--...._·......-...--wa

50·�aniyersírid'
de Rotary

por SIDNEI NOCETI

Completa êste mês o RotlU'Y seu "Jubileu de Ouro".

Nasceu em 23 de Fevereil'o 'de 1905 em Chicago, no es

critório de advogacia de um novo messias, Paul Harrrs,
grande idealista, que sonhou implantar, entre os homens
de boa vontade de todo O mundo o sublime ideal de "SER·· Teo. ErbaDI

falcão
Com destino à Campina

Grande, no Estado da Paraí

ba, onde vai servil' no 3° Ba

talhão Ferroviário, embarcou
ontem', à bordo do navio Ita-'

berá, da Cia. Nac. Navegação
Costeira, o nosso prezado

-

e

distinto patrício Tenente dr.

Ernani Layme Falcão, do

Quadro de Dentistas do Ser

viço de Saúde do Exército,
que vinha servindo no Hos

pital Militar desta Guarni

ção há quatro anos.

O ilustre militar, que via

jou acompanhado de sua

exm.a. esposa e filhos, gran
geou em nossa Capital um

vasto circulo de amizades,
graças as suas elevadas qua:
lidade,s de caráter e pela lha
neza de seu coração, sendo o

seu' afastamento muito sen

tido.
Ao seu embarque compare:"

ceram seus colegas e grande
número de amigos e exmas.

famílias.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

Ido Pais) "-

Segundas - Quartas - Sabados
16:15 horas

Para Porto Alegre
�--������----�--�-��-��-�

INDI'CADO"R PROF"..,��-=_Iº.,�ALlcomDR. RO���:ASTOS DR. JUr;I�:guprrz, .. -;� Dr. ·Vida) Dulra Filho ....

'

,.'_"_'�'-'� .,_ práticaMÉ�;C{losPltal São e �:r�i��ern;e d;a?t�:_:�:::::i:;l: I ESPECIALISTA EM DOE�ÇAS DE CRIANÇAS�

DR. WALMOR ZOMEIt Francisco de Assis e De "2nta da Santa Casa do :Rio �e Janeiro CUR�OS DE ESPECIALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO'DR. I. LOBATO
GARCIA

Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardmelh). PEDIATRIA NEO-NATAL __: DISTúRBIOS DO RECEMI FILHO 'Dipl�mad,,' pela Faculdade Na- Crgf�CA MÉDICA Curso de neurologia (Prof. NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
. AOS'

Doenças do aparelho respiratório d d U I
DIOLOGIA Austregesilo). ,

PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETll:NCIA INFANTILe I ciónal de Me ieina a n ver- Contultório: Rua Vitor Mei- .Ex interno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE)' - TRATAMENTO DA ENURESE
.

NO-O DIB
TUBERCULOSE

PIA aídnde do Brasil reles, 22· Tel. 2671i. d d V A 1 TURNA EM CRIANÇASDR. ANTCNI ' J RADIOGRAFIA E R,ADIOSCO Ex-interno por concurso da, Ma- H ,.
DI fi e . .marar. '. ,E ADOLESCENTES _:_ DISTÚRBIOS

MUSSI I
DOS PULMõES .

'ternidade-Escola 8,exto:·at��rsa�s ..
Segundas, QU"',rtal e

C
DOENÇAS INTERNAS PCISAICOLOGICOS DA INFÂNCIA - ENFERMIDADES DA INFAN

Cí rurgl a do. Torax f O á I R . oração. Estômago, intestino, DE MANEIRA GERAL
'

,
-

- MÉDICOS, - Formado .pela Faculdade' Nacío- (Serviço do Pro • Ç,t v (l o- Das 16 às 18 horas. fígado e vias biliares. Rins, ova- CONSUL'!'óRIO - FELIPE SCHMIDT 38CIRURGIA CLíNICA t drigues Lima) Residência: Rua Felipe Sch-
,�

e 't CONSULTAS DAS
' •

-

'nal de Medicina, TI!lologla a e Ex-interno do Serviço de Clrur- nos u ero. - 2 ÀS 5 HORASGERAL-PARTOS
., Tisiocirurgilio do Hospital Ne- gia do Hospital I. A. P, E. T. C.

m idt, 23 - 2°. andar, apto 1 - Consultório' Vitor Reireles CONSULTAS C/ HORA MARCAI'(\: FONE 3165Serviço completo e aspecialt- 1 rêu Ramos do Rio de Janeiro
Tel. 3.002. 22. RESIDll:NCIA - TENENTE SILVEIRA 130 (FONE 8165)zado das DOENÇAS DE SENHO- 'Curso de especialização pela Médico do Hospital de Das 16 às 18 horas. A'!'ENDE CHAMADOS A DOMICILIO

'

RAS, com modernos métodos de S. N. T. Ex-Interno e Ex-asBla- Caridade . Residência: Rua Bocaiuva 20.
diagnósticos e tr_atamento. Itente de Cirurgia do Prof. Ulo DOENCAS DE SENHORAS _ DR. NEWTON Fone: 3458.

.

DR. NEY PERRONE DR. ALVARO DE CARVALHOSULPOSCOPIA - HISTERO -

Guimarães (Rio). .

PARTOS - OPERAÇõES' D'AVILA
A MUND I

' _

SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: Felipe Schmidt, 88 -

Cons: Rua João Pinto n. 1,6, CIRURGIA GERAL
' DR. M RIO WEN- .

Formado pel� .Faculdad.e N.aci'
Puericultura _ Pediatria

R d·LISMO. BASAld' t s
Fone 3801 .

das 16,00' às 18,00 horas. I Doenças de Senhoras - Procto- . DHAUSEN .naol de MedICIna UnIverSIdade. .

.. a loterapla_por on as eur a -

Atende em hora marcada. h- d dià I I' EI M 1
P W d DEletrocoagulaçao - Ratos -tJltra

Res : Rua São Jorge 8 _ Fone
Pela man a .aten e I - ogla - etrici�ade êdlca CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS . do Brasil

,
�encu or o. epartamento

Violeta e Infra Vermelho. 239'5
. riamente no Hospital. de Consultório:, .Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS , RIO DE JANEIRO Nacinnn] da Criança. Ex-Assts-

Consultório: Rua 'I'rajano, n. 1, . Caridade. -eles n. 28 - Telefone: 3307. Consultório - Rua João Pín- Aperfeiçoamente na '''Casa de
tente dp Pr?f. N'artllgão Gesteira

10 arídar - Edifício dó Montepio. R4!tA
Residência: ' Consultas: Das 15 horas em to' 10 .i: Tel. M. 769. ." Saude São Miguel" na, yl1lversldad� do Brasil.. Ex-

Horário: Das 9 às 12 horas -
DR. YLMAR COR n. Rua: General Bittencourt n. diante.

_ . 'Consultas: Das 4 às 6 horcs, Prof. Fernando Paulíno Medlc.o eTo Instituto Fernandes
Dr. ,MUSSI.· CLfl\ICA MÉDICA .101. Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jü- interno por 3 anos do 'Serviço Flgueu·a.Serviços dos Profs . Ce-

Das 15 às 18 horas - Dra, CONSULTAS, das 10 - 13 ho-
I

Telefone: 2.692. ' Rua': Blumenau n, 71. níor, 45. "I'e.l, 2812. de Cirurgia
. zar \ermetta e Mário Ohuto. ,_

MUSSI raso
'

, DOENÇAS DO APARELHO DI-
' .•

.' . Prof. Pedro de Moura no ,RI� de Janeiro. Ex-médico es-

Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 - Fone 8415 MARIO DE LARMO GESTIVO - ULCERAS DO ES- 'DR: HENRIQUE 'PRISCO Estagio por 1 ano na "Mater- taglál'lo ,do Serviço de Pediatria
powsky, 84.

'

CANTIÇAO, TO'r1AGO E DUODENO, ALER- PARAISO nidade - Escola"
. do HospItal do Ipase (prof. LUiz

-----.----. DR. JOSÉ TAVARES
MÊDICI)

GIA-DERMA'l'OLOGIA E CLI-
.
Prof. Otávio ROdrigues Lima TO�Tes Barboza) no Rio de Ja-

DR. SAMUEL FONSECA IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS
NICA GERAL Mlí:DICO Interno por 2 �no do Pronto neuo. .'

.

Diagnostico - Trato. Clinico MOLE',"TIAS NERVOSAS E ADULTOS
Operações - Doenças de Se- '

'

'Socorro I Pediat�'a, do Hospital de Cari-
" nhoras - Clínica de Adulto.. _ li: _

. dade. MedICO escolar eTo Centroe Clrurgico das Doenças e Afec- 'MENTAIS - CLINICA GERAL ,Doenças Interna. CLINICA' Curso de., Espeçialização no .OPERAÇõES.' Ide
Saúde de Florianópolis. Pedia-ções de Adultos e Crianças. I Dr SeIviço Nacio.nal de Doeu- CORAÇAO - FIGADO - RINS de Hospital' dos Servid&el do E.- CLINICA DE ADULTrJ tra, da Assistencia Médico _ So-Pediatria - Ortopedia -

ças Mentais. . - INTESTINOS OLHOS - OUVIDOS NARIZ tado. DOENÇAS DE SENHORAS eial da Armada.
'

Traumatologia - Cinecologia -l Chefe à<! Ambulat6rio de Higie- Tratamen__ moderno da SIFILIS E GARGANTA (Serviço do Prof. Mariano de CONSULTAS: No Hospital de
.

Tisiologia - Endocrinolqgia - ne Mental Con�ultório - Rua TiradenteJi, DO Andrade) 'Caridllde, diariamente das 8 às --X--Obstetricia I PsiquÍatra do Hospital' - 9. DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhA no 10.'
.'

ICuras de emagrecimentos e Colônia Sant'Ana. HORÁRIO: Chefe dQ' Serviço de

OTORI-,
Hqspital de Caridade, .' No consultório, à Rua João Curso de aperfeiçôamento emengorde.

. I ConvulsoterB:pia pelo .. el?tro: As �3. às 16 horas.
_ _

'NO do Hospital' de Florianópolis À tarde das �580 hs em dian- Pinto nr. 16. (10 andar) doenças de crianças durante
.
°Doenças da VelhIce.

I choque e �ardlaz?l. In�uhn, .e:.:a, Tel .. Cons ..
- 3.4�5 Res. Possue a CLINICÁ os APARE- te no -consultório 'Rua

Nunea, Diariamente das 10 às 12 e das

I
ano de 1954 com estagio nosr rin-ALTA CIRURGIA Pia; MalarlOterapla. PSlc�tera�la. 2.276 - Flonanópohs'. 1 LHOS MAIS MODERNOS PARA Machado .17 Esquina de Tira- 14 às 16 horas. cipais Serciços de 'puericultura

.

CIRURGIA PLASTICA: Este- CONSULT�S: 'l'e�ças e Qum-
ITRATAMENTO das DOENNCAS 'dentes. Tel.276h RESIDENCIA: _ R'U.a Duarte e Pediatria do Rio de Janeiro.tlCa e Rep�r�dora. . t(as <ih:) 15 as 15 horas. Sabado

I
DR. JÚLIO DOIN da ESPECIALIDADE I Re�idencia - rua Presidente Shutel, 129 - Florianópolis. (Bel'çarios, enfermarias ambula-ConsultorlO. Rua Femando man

. .. VIEIRA I Consultas - pela manhã no Coutmho 44. '

Machado, 6 - 10. andar. I Rua Amta <!anbaldl, esquina '

HOSPITAL
Horario' das 14 ás 18 hs. de General Blttencourt. . MÉDICO .. - DR VIDAL

.
'.

)
,

I
RESIDENCIA: RuaBocaiúva ESPECIALISTA EM OLHOS, ATARDE-das2aai -.' ADVOGADOS(exceto aos S�bados , 139 Te1.2901

'

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA' no CONSULTORIO J CLíNICA DE CRIANÇAS
t PeJa . m�nha

t
e aos

h
Sabados

.. TRATAMENTO El OPERAÇOES I CONSULTORIO - Rua do. Consultório: '- Felipe Schmidt,
.

a en era somen e cqm ora mar-

DR ARMANDO VAL1:- ,Infra-Vermelho _ Nebulizaçio - ILHEOS nO 2 38. DR. JOSÉ MEDEIROS DR.. CLARNO G.cada.

I
.

. Ultra-So."\ RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS -Da. 4.1 8DR INGRETTO RIO DE ASSIS (Tratamento de sinusite .em midt nl> 113 Tel. 2865 horas. VIEIRA GALLETTI
,CIRURGI�O-D�TISTA: Dos Se.rvi_ço8. de Clínica Infantil

'. ope��ção) _

. Residência: Tenente Silveira,
- ADVOGADO - - ADVOGADO _

ClJl1Ica - Cuurgm - Pro tese da AS81stencla Municipal e.. Ho.- Anglo-retino8copla - Receita de DR'; ANTON�'0 MONIZ 130 FONE _ 3.165, Caixa. Posj;_ql 150 - Itajaf Rua Vitor Meireles, 60.
Dentária .' pital de Caridade OculoR - Moderno equipamento DE ARAGÃO Santa Catariiia. FONE: 2.468

.

Raios X e Infra-Vervelho CLiNICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rlnolarinlolorla
.

(único 'DR. ANTONIO BATIS'rÁ - Florianópoli. _
Ü'onsultório e Residência: Rua ÇAS E ADULTOS no Estado) CIRURGIA TREUMATOLOGIA

JUNIOR DR. ANTONIO GOMES DE ------_,..---__
Fernando Machadu 5.

.

_: Alergia -

, Horário das 9 às 12 hora. a,' Ortopedia'
,

ALMEIDA DR JOSÉ M CTelefone: 2225 Consultório:' Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Consultório: Joã<! Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE " ·ARVAI.HO
Consult!ls: dás 8,00 ás ,11,30 chado,7 -- Consult'as das 16 à. Consultório: - RuayitoJ:' lIIel- Das 15 às 17 diàriamente. CRIANÇAS ADVOGADO REIS

e das 14,00 ás 18 horas,'
.

,
18 horas

.

reles 22 - Fone 2675. Menos aos Sábados Consultas das 9 ás 11 horas. Escritório e Residência:
ADVOGADOExclusivamente com hora mar- Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res ...- Rua São Jorre 20 - Res: Bocaiuva 135. Res. e Cons. Padre Miguelinho. Av. Hercilio Luz, 15

cada. .

, Il).erme, 5 -: Fone: 3783 Fone 24�1. Fóne: --, 2.714.. 12. 'Telefone: 3346. Rua Frei Caneca 122

Lavando com Sabã.o

"V'irgem ESJ;>ecialida:de
da Cla. ilTZIL 'INDUSTRIAL-Julo,lIla. (m'area reglltrada)

ecoDomiza,.se:tempo e,' dinheiro

c::::;::::;e;; ._�

-'....... .-....

L O J r"S =-:
o�,_

rElelro-Técnica
(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE

SANTA CATARINA)
.

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casal a maravilhosa

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

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

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
ELETRO-TÉéNICA INDÜSTRIA E

COM·ÉRCIO. S. -A.
Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.

ElETROTÉCNICA
. Caixa Posfal193 - Telefone 1793
Florianópolis -- Santa Catarina

IGORA NOVOS HORARmS
D a

'-

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

MINISTÉltIO D,\ AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA )"LORESTAL
.

REGIONAL
"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
AVISO

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe
pedir os desastrosos efeiios econômicos e ecológicos que
acarretam tais práttcas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral,
Para a exigência, do cumprimento do Código Florestal
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o. Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

,

O ESTADO
-o-

ADl\UNISTRAÇAO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
..,.. ex. Postal' 1113.
Diretor: RUBEN'4 A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. D1il
AQUINO

Representante. :
Representações A. S. L�.ra.

Ltda,
Rua .. Senador Dantas, 40 � 6°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua Iii de Novembro 228 5°

andar sala 512 :-- São Paulo.

Nenhum proprietário de terras 'ou lavrador poderà
'proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitàr,
com antecedência, a necessária licença' da autoridade tlo
restai competente, conforme dispõe o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando-os infratores

sujeitos a penalidades.
REFLO�ESTAMENTO

ASSINATURAS
Nl Capital

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

No Interior
Ano ..•.••.•• •..••• Cr$ 2')0,00
Semestre .•.•......••• Cr$UO,OO
Anúncio mediante contráto.

. Os originais, mesmo não" pu
blicados, não serão de"q)vidos."
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar-
tigos assinados.

" .

Esta Repartíçâo; pela rêde de viveiros florestaís, . em.
cooperação, que mantêm no Estado, dlspôe de 'mudas e se
mentes de espécies ílurestais e de ornamentaçãe, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda ertentaeã«
técnica neeessãrta. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstlmos para reflorestamento no Banco tio

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

Os interessados em assuntos florestais, para a obten
ção de 'maiores sclareeímentos e requererem aatorfzação
de licençapara quelmada e derrubadas de mato, devem
dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou diretamen
te a esta Repartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6
em Fforfanõpnlls.

'

Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395_ •

Endereço telegráfico: Agrisilva - FlorianspolÍs, S.

INFORMAÇO�S
UTEIS

,Viagem com seguriloça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS' MICRO-ONIBUS DO

RAPIOO �(SUL-BR4SILBIBO))
Florianópolis � Itajàf - Joinville - Curitiba

mJ>'" � 1:1' ,,>
..,,"'.

'Ag�e'"ncí�a'; Kua Deoqoro e�quina:da'
• Rua Tenente SIlveira

\ ,.

I
BANCOdeGRf�ITO

POPULAR'I� AGRíCOLA ..

-

. • I
,

. Rv.� �'t�:W, 1.�· ,.,

·fLORlANOPO\.IS - 5r�,('ó,ró.rlno.
'

Navio�Motor «Carl Hoepcken
! ,;

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

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

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nao
prejudic.arão o horário de chegada no RIO (1d4) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
IDA VOLTA

Itajaí Rio SantosFpolis

Para o mês de Janeiro e Fevereiro

IDA VOLTA

Florianópolis
28/1
9/2
21/2

'-Santos
5/2

17/2

Itajai
30/1
11/2
23/2

Rio

4/2
16/2
28/2

... ",-.".g�.uI.L·."�., '-: fO"',.UU da c:.u'�ao .,
·CU81TJ11a ,"i;�, rJUc;a.uu, Pl10uew _.,.�. ��. •.......

R.aios·X
l'ipal'elhagem moderna e completa para qualquer e�ame

radiológico.
RádiogrM.aa e radioscoplas.
Pulmões ii coração (terax) •

Estomago - intestinos e figado (coleeistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnbstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medid;í.s exatas dos diametros da bacia -para orienta

ção do' parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corr�a.

,C)����'RCti,
• ••

ESPEctAtlDAOE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�/ o ESTADO
&l-" .,,_ ....�""'-..- - ...... "I•... '�..... ...--'�'- ...... -

__ -_ ._

........................................�••••••••••••••••••••a···;·(EXPERIENCIA
ri Zury Machado.$>�� . i, �DIADA _

I ACONT�ClM�NTOS SOCIAIS ha:l�:;:l:::���:,�:\••••••••••••�_.••••4 ••••••••••••••••••••• êncía atômica na operação)
•

(Chaleira), que deveria rea

lizar-se hoje de manhã. Os

meteorólogos decidirão no

transcurso do dia se essa ex

periência poderá ser feita a

manhã.

A' Julio S. de Castro
f___'_ ...

J. o NOGUEIRA LEIRA

Canta, irmão, essas querências mansas,
e aquece a alma sob os sóis do Pago,
_ imensos plainos que de olhar não cansas,
na linha ondeante do horizonte vago ...

Manhãs de nácar, para as esperanças! ...
Tardes de unção e benfazejo afago ...
Noites que ensaiam visionarias danças,
sob o palôr da Estrada de Santiago ...

Nada te escapa ao sentimento agudo!
Dor e alegria do teu Pago, - tudo
tem aconchêgo 110 teu peito largo ...

Enquanto eu, por um desvão escasso,
apenas tenho, por consôlo, o amargo

perfil de um cêrro, no horizonte baço ...

- dr. Francisco Camara

Neto, brilhante advogado do

forun desta Capital e dina
mico Delegado do LA.P.C.;
- sr. Manoel Vieira Cor

deiro, ·funcionário publico
estadual aposentado;

- sr. Edilio Costa

Bandeira
-0-

ANIV_ERSÁR lOS
F�ERAM ANOS ONTEM:

...
, •

\ 'L..Jii

Restaurante
.

Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhorl
'Desconto especial para os senhores viajantes.

Clnemascope
OS MAIORÊS FILMES DA HISTóRIA DO CINEMA, TO
DOS ÊLES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERÃO APRE

SENTADOS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRóXIMO
MÊS DE MkRÇO, QUANDO DA ESPETACULAR IN.I\UGU
RAÇÃO, NO CINE RITZ, DO FABULOSO

C IN E M A se o P E
DISPENSA o USO DE óCULOS ESPECIAIS

SÃO JOSE'
OFICINA MECANICA E SERRELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

MAqUiNAS A VAPORES
Rua - São José (nas proximidades do BalJleário)

Ponta do Leal, no ·ESTREITO.
----------------'-- _-----

PRECISA-SE
Precisa-se um (a) que tenha pratica de contabilida

de, correspondencia e serviços gerais de escritório.
Ofertas de próprio punho indicando idade; estado civil
e fontes de referencias para caixa postal 73. Sigilo abso-
IJ1iQ.

_L _ ..• ,J

Policia no
Brasil VENDE�SE

..

Vende-se na cidade de
Joinville o conceituado e

bem afreguezado Bar e Res
taurante Colon, sito a Rua
Jacó Richelen n.? �2 - Ver ]
e tratar no Local.

S. SURI

- III-

QuandO dissemos que a

nossa organização policial
,

data de D. João VI, referia-

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

EM TEGUCIGALPA
O SR· NIXON

A despeito da dedicação,
honestidade e sacrifícios de

muitos, e dos relevantes ser

viços prestados à ordem pú
blica, são inúmeros os males

ocasionados por essas autori

dades leigas, quando distan

tes e isoladas e, portanto,
entregues ao próprio arbí
trio. Autoridade não prons-'
sional, sejamos honestos, só
é concebível hoje nos casos

de suplência. Falamos isso

quando nos referimos, é cla

ro, a autoridades integras,
honestas

.

merecedoras da

cot!flança, respeito e acata
mento do povo ao qual serve.

preços

AVENTURAS DO'

"Vim conhecer o1e perto I comparecer � Coroou-se de 'país está se projetando ca-

o carnaval carioca') afir- pleno sucesso a viagem ofer- I da vez mais no cenário mun

mau à reportagem a "mu- tada pela Real-Aerovias. diãl e o' carnaval carioca

lher mais bela do Mundo" "Ha muito tempo queria já e conhecido no mundo
_ Marta Rocha não poude conhecer o Brasil. O vosso todo. Eis porque para mim

esta viagem tem dupla sa

tisfa ção : conhecer o Bra
sil e ver de perto o carna

val do Rio" - declarou à
imprensa "Miss" Vn iverso
srta. Myriam Steveson mo

mentos após seu desembar
que no dia 15 no Aéroporto
do Galeão .

Positivou-se assim, a co

mentada vinda de Miss
Steveson ao Brasil, acei
tando o convite que lhe fora
dir-igido p e I o Consórcio
Real-Aérovias no sentido
de corihe er o nosso país.

Quando surge uma liquidação que vende por
como estes é o caso de dizer:

Bendita Liquidação!
PARA SENHORAS:

'I'allleürs" de linho .

Vestidos de algodão .

'I'ailleurs de sêda .

Blusas malhas algodão .

Blusas de Jersey .

Blusas de nylon .

Maillots de Elastex .

Maillots Nylon Jantzen .

CAMA - MESA E :BANHO
Fronhas creton e 43x70 .

Panos para cópa duzia .

Lençóes solteiro � .

Colchas seda Sevilha .

Matéria plastica mt .

Toalhas rosto c/barra .

'I'oalhas rosto Americana .

Toalhas rosto Crisantema .

Toalhas rosto Régia : .

Toalhas banho felpudas ,

Toalhas banho Avenca .

PARA HOMENS:
Brim 'I'ussor de sêda .

Brim pu ro linho � .

'I'ernos de casímisa .

Conjunto de verão Saragossi (calça e jaque-
ta) .

Ternos puro linho .

Ternos Nylord de 1.400,00 por .

Camisas sport 'listadas .

ESTOFAMENTOS - DECORAÇõES
Fina marquizete, petit-pois � .

Marqu iaite tela ,

Nylon de seda .

Passadeira Risso .

Passadeira tipo Bouclê .

Passadeira Atlas de .lã •....•...........•
Passadeira lã bem grossa Ita .

Passadeira Lancastreum ; .

Plástico Plavíníl .

Pano-couro superior .

Toalhas matéria' plastica .

ROUPAS BRANCAS PARA SENHORAS
Cintas elasticas

.

Combinações sêda bordadas .

Combinações setim .

Finas combinações Jersey .

'-

fiA MODELAR"
A casa mais barateira e melhor sortida do Estado

mo-nos a maioria, apenas,

pois certos arcaísmos ainda TEGUCIGALPA, 18 (U. P.)
_ O Vice-Presidente dos Es

subsistem que montados nos

moldes das ORDENAÇÕES t�dos Unidos, �ichard �.
FILIPINAS, primeira organí- Níxon che�ou hoje a esta ci-

�

li
.

1 Vl·gOl·OU no' dade na viagem de boa von-
zaçao po era que 1

.

B '1 tua
A

(1619 fOI' tade que efetua pe os países
raSI por ugues ..

-0-'- .

d O·d· Geral no centro amerrcanos e do cari-

A'NOS HOJE d R' d M
cria a a UVI oria

. beFAZEM , : - r. rca.r o ayer Rio de Janeiro). Podemos (11- _

.

- sr. João Gandolfi
zer que os nossos Inspetores O avião que trouxe Nixon

d Georg Alfredo de Salvador aterrizou às. on-- p e. e
de Quarteirão, Sub-delegados

L tt beck ze e meia da manhã.u er
. I e Delegados civis e não de

- sr. Vitor A. Espindo-' carreira, datam dessas orde- • OS nossos assl.la '

nações, com as desvantagens B
- jovem Evaldo Villela de que naquelas príscas eras

I d C II I-o- eles eram mais responsáveis nan 85 a ap a
FIZERAM ANOS

ANTE-I e mais responsabilizados do, Comunicamos aos nossos
ONTEM: que o são hoje. assinantes da Capital que, to-
- sra, Ib Ligocki Vieira,' da assinatura não paga até

sra. Iracema Boisson, es- esposa do sr. Solon Vieira; Porque afirmamos tal coí- 28 do corrente, sem prorro-
posa do sr, Sergio Boisson - sr, José Ferreira sa? É porque naquele tempo gação, será suspensa.
_ Sra.x Mercedes Ramos - dr. Odilon Oallottí, é que foi criado o

pOliciall
A Gerência

_ sra. Hedy M. Espíndo- médico residente no Rio GRATUITO (será, hoje, gra-
la de Janciro tu�o?), encarregada de um ���������--�������-�-�-��-���-�����-

- Sra. Laura Pratts - sr. Ney Lopes Viana quadro ou quadra (daí o gru-.

E 'Te
. '�

de Cares·lt·a- sta. M'aria Terezinha - sta. Denilda Pereira pamento deles denominar-se m mpoBona - sr. Júlio Cesar Schmí- "quadrilha" e eles "quadri- JI
,

- menino Hugo- José, fi- dt lheiros"), mais tarde quar-

O·, 'Id d. lho do sr. Astor Ulberich sra, Elvira Adelía. teirão. e' I I·CU a es .••
:-_ menino Josê.Osni, filho Kein Criado nas cidades os po-

.. dojsr. 'Osni Garcez sta. Maria da Glória lidais fardados e as autori-

_ menino Pedro Luiz: Oliveira dades com feição caracterís-

Alves - sr. Euclides Tolentino ticamente policiais como co-

.'� menina Regina, estremo- Lopes míssáríos e DelegadOS de Po-

sa' filhinha do ar, Gerson .J,_ sta. Olga' Duarte Síl- lícia, o quadrilheiro subsistin
, ,

nas zonas rurais na forma do
va i. ,_ , -r-: .'

__; sta. Odette Ramalho "Inspetor de Quarteirão" e

_ sra. ,Cecilia Macedo do "Sub-Delegado Distrital", �

Simões, esposa do .sr. Joa- empíricos remanescentes an-.

teriores aos Vice-Reis, aindaquim Simões
1-l do Brasil Colônia.

- sr. Alvaro Martins - sr. Hubert BecK

Jacques - sr. José Bonifácidl Fer-
- sr. Júlio Moura de Ca- nandes

margo - sr. Waldemiro Sirdpes
- sr. Oswaldo Coulart de Almeida

Dissemos inicialmente que
as autoridades gratuitas da

queles recuados tempos do
Brasil Colônia, eram mais

responsáveis e mais respon
sabilizados do que hoje;

\ eram-no, de fato. Tanto o

eram que pagavam eles e os

seus auxiliares à parte dani
ficada o dano ocasionado por

11 i, furto de pessoa que eles por

ESTREITA VIGI AJÚDA TÉCNICA díssídía houvessem deixado
.

-

BnUXELP4":l, 18 (U. P') _ •. permanecer no quarteirão,

lA�NelA o ex-prímen'o ministro da. pois er�m obrígados a tornar
Belgica, Jean van Houtte,' conhecImento de todos os

.

ROMA, 19 (U. P.) _ A po- passará varíos dias na Co- moradores. Havia um rol de

lida mantém estreita vigl- lambia, como enviado do multas que pagavam por dei

lãncía sôbre a cunhada do programa de ajuda téeníca -xarem de, cumprir os seus de-
veres. E' essas multas deve

Xá do Irã, que se encontra

I
das Nações Unilltas para as-

atualmente nesta capital, sessorar nas di�ussões dos rfam, naturalmente, ter efei-

com seu filho, de 7 anos. A problemas monetáríos, flIJatl- to, pois participavam dela to-
.." dos os superiores e autorida-

medida foi tomada a pedido. ceiros, fiocais e ecollOm.,os,

,
. des que a constatavam e de-

de um alto funcionário da se'gundo
�

se anuncio.u. hOJe. nunciavam. Sôbre o InspetorCôrte iraniana que a acom- Ainda nao se anUnCIO\) a da- ,

de Qllarteirão e Sub-Delega-punha em sua viagem. I
ta da partida. do de hoje, nenhuma multa

__ _ --- ou castigo recai, nem inte-
resse há em denunciá-los
quando prevaricam e exorbi
tam a autoridade que lhe é
confiada para a empregarem
em benefício da ordem públi-

416,00
78,00

385,00
29,00
31,00
110,00
374,00
795,00

31,00
103 00

87;00
228,00
43,00
ro.oo
28,00
45,00
51,00
43,00
105,00

47,00
118JQO
255,00

675,00
1.190,00
975,00

. 115,00

29,00
23,00
59,00
37,00
79,GO
163,00
291,00
55,00
179,00
124,00
54,00

TODOS IGUAIS'
BOGOTÁ 19 (V.P.) O de

creto que restringe as im

portações na Colômbia esta
belece que doravante os es

tabelecimentos oficiais go
vernamentais, departamen
tais ou municipais, que an

teriormente era isentos, pa
garão como qualquer parti
cular os impostos alfande
garias e imposto de sêlo sô
bre as importações que efe
tuarem.

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

ca.

na,
.

Assim, pois, chegamos a

conclusão de que em certos
setores, se não fizermos con

cienciosa e competente revi
;são e reestruturação do s18-
,tema de polícia atual, esta

d�n}.Os ainda multo peor do

qU"d .estavam os poucos cOlo-jnos. lbugtes e negros escra

vos �n Brasil Colônia.
'

ZE-MUTRETA •••

Ai,'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A dupla Gonçalves' e Mafra serão
técnicos do Figueirense ?

mente os futuros astros do
Estado. Comenta-se que es

ta nova deliberação da F. C.
D. é somente para poder
participar do Campeonato
brasileiro desta categoria.

A DUPLA GONÇALVES E
MAFRASERÃOOST�CN�
COS DO FIGUEIRENSE?

os

1 guindo é claro, um certo li
tá certo. Com pouco mais' mite de idade. Que surja
de esforço poderão permane-

I
um e permaneça outro, pois

cer os dois para a alegria lnunea é demais repetir.
de todos os nóvos integran-I QUERER � PODER.
tes de nosso futebol, se- M. Borges,

Noticia das mais sensa

cionais foi a que acabamos
de colher. Trata-se, da díre-

Amadorista desaparecerá do os nossos clubes com a re

cenario esportivo ilhéu. As- novação de valores do que
sim acontecendo cremos o Amadorista que ano a ano

que esta inovação não tra-
I

vem progredindo, revelendo
rá maiores beneficios para! players que serão possivel-

Ca�a Submarina

conversações _ com os -ele
mentos visados pela direção
do clube do Dr. Tomaz
Chaves Cabral para melhor
informar aos nossos leito-
res.

SERÁ VERDADE?

Associação' Atlética
�«Barrjga Verde)�

Campanha Financeira Pró-Construção do Ginásio Espor
tivo, Sala d'Armas e Nova Séde Social

COMUNICADO nO 9

Contribuições recebidas até a presente data:

Importância já publicada � Cr$ 47.072,50
Lista n.? 23 (Destacamento de Seára) 1.300,00
Banco Nacional do Comercio 500,00
Manoel Lago'.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00
Brigada Militar do R. G. Sul 1.000,00
Augusto Póssas Junior 200,00
Leonel Timoteo Pereira 500,00
A Elétrotécnica 500,00
Eloy Struve 100,00
Emidio Cardoso Junior 200,00
Secção de Bochas e Bolão :........ 1.000,00
Cartão n? 48 - Comp. Popular 60,00

SOMA TOTAL 52.932,50
COMUNICADO n.? 10

Contribuições recebidas até a presente data:

Importância já publicada Cr$ 52.932,50
Lista n.? 32, do Destacamento de Jaraguá
do Sul .

João Cândido da Silva (Iridayal) .........•
Hilarío Buzzarello (Iridayal ) .

Malharia Indayal ........................•.
Oficina Mecânica Confiança (Indayal) .

Carlos Schroeder S. A. (Indayal) .

Conselho Regional de Desportos : .

Prefeitura Municipal de Papanduva .

500,00
100,00
100,00
50,00

200,00
200,00

2.000,00
200,00

SOMA TOTAL 56.282,50
Florianópolis, 31 de dezembro de 1954

(Ivo Selva) (Mauricio Spalding de Souza)
Contador Secretário-Tesoureiro

(CeI. Antonio de Lara Ribas)
.

Presidente
da Comissão Central da Campanha Financeira

Que o Sr. Osni Mello e de
mais membros pensem bem
no assunto pois é justo que
o Juvenil SU

..
ria mais que o

Amador desapareça não es-

EDITAL
.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FLORIANóPOLIS '$ fS�lf�Ii1�
(

Vende-se
Uma mesa de Snooker,

marca Cruzeiro com dois
anos de uso, em perfeito es

tado de conservação e toda

equipada.
Ver e tratar em Santo

Amaro, á rua Natividade,
com o sr: Nilvo Becher.

Aluga-se
Aluga-se uma Casa recem

cunstruida à Avenida Mau-

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO absolutc)
Grande ECONOMIA

l�",
AQUECEDOR El�TRICO CENTRAL

CapaCidade.:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

11U4�4,
IMERSÃO f},

� I

\
-, !

í

r
A
;Ji1

. ';'J!
':;';
'�
�

��L
Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre. i"

,

Gf'/' ..

.,fi; Fabricados no. tipoa
. �' hori�Qt1tQJ. '(lrti"ll.
»<

• Aqueclmento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura de�ejada.

.' .. �'�:;-' -- , .. _ .-.- ..

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular. inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. U;R�OSTATO.

, que progorcion. grilnde ECONOMJA.

/ ' ,,1)Ao'''��f. O QUE' FAflRICA��-··
",,'..

� (í(f
'- ,.:-.. mÍ# i__�>----�,-�--_··

�·�.�;L �� C. Rn M�&.J ..�. ComélcJo e Agências
: ..

�, Rue Joio PinteI 9'Fp�lis�•••Sta.Catarina

'o MISTURADOR DÁKO, de regu.
tagem instantanea, permite o

maior e.calS' de graduações de
TEMPERATURA.

r;:.
", if/

�)
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Operações Mun.icípio E���D1q����.P-
.. PlalUJ do governo ou nova· autarquia 1 i;�:�::�·:�:7i�i2 eE :;:

No III Congresso Nacional las próprias comunas do m- hbrio e a harmonia ímpos- mento socialistar o papel
de Municípios a Recomenda- terior, suas verdadeiras a- tos pela Federação e reoríen- do movimento socialista
ção Especial relativa à 0- gências de execução. A utn tandp,.em favor das comu- ses ocidentais na situa
PERAÇãO MUNICIPIO foi reduzido número de técnicos, nas; a política dos investi- ção INTERNACIONAl preaprovada com grande entu- à feição da Administração do mentos subordinados a críté- sentemente tensa, sobretudo
siasmo pelos vereadores, pre- Plano Salte, caberá apenas rios seletivos e planos bem na Europa, ante a impor-feitos, técnicos e estudiosos poderes de fiscalização e as- urdidos. tância do papel dêsse movi-
reunidos em São Lourenço sístêncía técnica no ínterêsse A OPERAÇA-O MUNICIPIO t I t Imen o na u a pe a paz e a
sob os auspícios da Associa- dos próprios Munieíplos, ten- não é uma nova Auta.rquta. f d Iaval' ,e uma so ução pací-ção Brasileira de Municípios. dentes a evitar aplicações de- Cumpre repetir esta verdade .

f'ica para os problemas in
Desde os primeiros ínstan- sastradas ou desperdícios de, meridiana a rim de desfazer ternacionais", declarouo ma-tes a OPERAÇãO MUNICI- recursos e investimentos pro- qualquer confusão. Trata-se rechal Tito em entrevistaPIO dominou completamente gramados. Tudo in,dica que o antes de um vasto plano de concedida ao "Socialist

as Comissões Técnicas e o que há é um gl'UPO de pre- cooperação íntergovernarnen- '

" Asia", órgão da Conferên-Plenário do Congresso, pola- tensos municipalistas preo- tal, conjugando as energias e
'

cia Socialista Asiática.rizando o apoio e as atenções cupados em lançar a confu- a capacidade de acão das
gerais, chegando mesmo o são entre os que propugnam três órbitas da Federação _

jornalista Hilário Corrêa a pelo desenvolvimento mate- União, Estados e Municípios
proclamar que a OPERA- rial e cultural das popula- - no quadro 'geral de um

ÇãO MUNICIPIO foi a "nota ções do interior. sistema complexo de obras,
sensacional" do referido Con- De nada valerá, porém, a serviços e empreendimentos
gresso e tão somente ela jus- êsses críticos desavisados, de- com vantagens especiais pa
tificaria plenamente os sa- turpar a natureza do grande ra os Municípios. A OPERA
crifícios que para a organí- projeto, suas características ÇãO MUNICIPIO _ isto sim
zação do certame se exigiu profundamente democráticas - é um sistema admíràvel
dos municípíos e dos muni- e descentralizadoras. A OPE- nente técnico e Secretário- interior do País _ cria con
cipalistas. (O Tempo, São. RAÇãO MUNICIPIO é, lnegà- clatívas e providências, com I díções tavoráveís à amplia
Paulo, 20 de maio de 1954). velmente, o único plano ca- ser uma singular expressão ção e fortalecimento do po-
Por isso, a OPERAÇãO MU - paz de recuperar a nossa hín- de técnica descentralizadora, deroso mercado interno em
NICIPIO - Plano Nacional terlãndía e dar um sentido do Estado :t'4oderno. O emí- I que se deve apoiar a estru
de Obras e Serviços Munici- real à Federaçãó. Por isso o nente t.cnico e Secretário- I

tura industrial brasileira.
pais - judiciosamente ela- número de seus adéptos eres- Geral da A. B. M., dr. Araújo Destarte a OPERACãO MU
borado pelos téenícos Araújo ce dia a dia, numa resposta Cavalcanti, tem, portanto, NICIPIO constitui ponto run
Cavalcanti e Luciano Mes- vigorosa e eloquente aos tar- toda razão quando procla- . damental a qualquer progra
quita - bem merece o apoio, tufos do municipalismo. In- ma: "A OPERAÇãO MUNI- ma de govêrno do' nosso
decidido de todos os brasí- felizmente ainda há reacio- CIPIO", - através de inves- País".
leiros, sobretudo nesta hora nários e demagogos que se timentos maciços em empre- Prof. Francisco Burkinski,

- difícil que o País atravessa. dizem munícípalístas. Com endimentos, obras ou servi- Economista e Técnico de Ad-
Esse Plano integra um con- isso pretendem ganhar uma 'ços geradores de riqueza no ministração Municipal.

junto de projetos de lei, ten- popularidade fácil cornba-
do já sido o primeiro apre- tendo a única contribuição
sentado na Câmara Federal verdadeiramente original e

pelo ilustre deputada Jarbas objetiva até agora produzi
Maranhão, hoje Senador e- da pelo Movimento Munici
leito por Pernambuco. Com palista brasileiro - a OPE

efeito, a OPERAÇãO MUNI- RAÇãO MUNICIPIO.
CIPIO é apenas o primeiro Na verdade, somente pseu

projeto revolucionário. Ou- do muníclpallstas, repetido
tros igualmente sígníücatt- res de chavões, é que podem
vos se -seguíráo dentro em combater a OPERAÇãO MU

breve, como a Lei de Descen- NICIPIO - divisor de águas
tralízação Administrativa e entre o Municipalismo verba
os diplomas legais previstos lista -e o Municipalismo prag
no próprto texto do Projeto mático e concreto, de ação
número 4.614 (OPERAÇãO imediata. Há também o gru-
MUNICIPIO). .po dos reacionários, menta-
A execução do Plano Na- lidades carcomidas, que não

cional de Obras e Serviços podem mesmo, por maior que
Municipais transformou-se seja o seu esforço, compre,
em uma aspiração nacional,' ender os tempos novos, a ne

legítimo anseio de milhares cessidade vital-de expansão
de prefeitos, vereadores, téc- e desenvolvimento dos muni

nícos e estudiosos e, príncí- cípíos brasileiros. Os Prefei

palmente, das populações do tos e Vereadores estão, po
Interior. Não é por outro mo- rém, cansados e céticos de

tivo que a OPERAÇãO MU- doutrinas vagas e promessas

NICIPIO continúa recebendo falázes, motivo pelo qual re-
decidido amparo e estímulo solveram exigir dos Poderes

'de todos os quadrantes do Legíslatívo e Executivo a

país. O próprio Congresso imediata execução da OPE

Nacional já vislumbrou na RAÇãO MUNICIPIO, legití
OPERAÇãO MUNICIPIO o mo "ultimatum" dos homens

instrumento adequado à ca- do interior ao Poder Central.

nalização de tendências e Somente 'mentalidades es

possibilidades até então ína- treitas ou meros curiosos,
proveítáveís do nosso fede- desconhecedores das mais

ralismo, porque na OPERA- rudimentares noções de Di

ÇãO MUNICIPIO se encon - reito Administrativo, poderão
tra uma fórmula ideal de admíbír que a OPERAÇãO
descentralízaçãocapaz de dar MUNICIPIO seja um preces
novo sentido e conteúdo fJ. so de centralização política c

Federação. Os constítucíona-. uma nova Autarquia. Seria o

listas são unânimes em en- caso de recomendar aos que
carar a Federação como for- afirmam semelhante extra
ma de Estado que se c,arac- vagânCia o exame da estru
teriza pela descentralização tura das entidades autárqui
política e administrativa. cas, a fim de que aprendam
Nada obstante, há quem ve- a caracterizar e definir uma

ja na OPERAÇãO MUNICI- autarquia, sua natureza, ca
PIO um instrumento para- racterísticas, tipos e signifi
doxal de centralização políti- cação; seus aspectos políti
ca e administrativa. Arma cos, jurídiCOS e administrati:
potente em mãos do govêrno vos. A OPERAÇãO MUNICI

federal., •
PIO não apresenta um só

Revelando lamentável des- traço das entidades autár
,conhecimento do ABC do Di- quicas, nem sequer as carac

reito Público, houve mesmo terísticas fundamentais rela

quem advogasse a estrábica tivas ao caráter "self-suppor
tese de que a OPERAÇãO ting" e à independência do
MUNICIPIO vem subverter contrôle contábil do Tribu
nosso sistema federativo, vi- nal de Contas. Quem diz que
gente desde a Constituição a OPERAÇãO MUNICIPIO é
de 1891. Foliculários chega- uma autarquia revela, desde
ram até a veicular que a 0- logo, dupla ignorância: não
PERAÇãO MUNICIPIO é ou sabe o que é uma entid,ade
será uma autarquia federal autárquica e ignora comple
e, assumindo ares conselhei- tamente o que é a próprià
rais, pediram aos prefeitos OPERAÇãO MUNICIPIO.

que meditassem sôbre o pas - Ao contrário do que afir
so que estavam dando. Tra- mam certos comentaristas a

,ta-se, bem é de ver, de um pressados uma das grandes
ponto de vista pueril. Afir- vantagens da OPERAÇãO
mar que a OPERAÇAO MU - MUNICIPIO é corrigir o de
NICIPIO é u,ma nova autar- sequilíbrio provocado pela a

quia é uma barbaridade. Con- tuação deficiente de algumas
funde-se a OPERAÇãO MU - entidades autárquicas,
NICIPIO, plano administra- principalmente do grupo da

tivo, econômico, financeiro e Previdência Social, - as

social, com um órgão. Cum- quais são verdadeiras bom
pre frisar que a OPERAÇãO bas de sucção dos recursos

MUNICIPIO não vai ser pos- do interior - justo um dos
ta em funcionamento por um males nefastos que a OPE

departamento com caracte- RAÇAO MUNICIPIO virá cir-
rísticas de autarquia, mas pe- rigir, restabelecendo o equi-

Em CURITIBA

IIOTEL�
CLlMAX DA HOSPITALIDADE

DIÁRIAS: Casal Cr$ 200,00, -, Solteiro Cr$ 120,00
T o DOS A P A R TA M E NJ O S _D E F R E N TE C O M B A N H E I R O E T EL EF O N E

LORD

R E S E R VA S f Em São Paulo: Lord Hotel - Telegr.: LordHotel - Telefone: 52-6111
: l Em Curitiba: Praça Tiradentes· End. Telegr.: LordHotel - Tel. 5029

SUEZ EVACUADO Com a Biblia na Mão
C,AIRO,. 19 (U.P.� - E�- ,_"_ ",__,_� '--".- :;"-";lii\i,' _�_..,_�tara terminada hoje a pri- _,� ,;;1!to=1:ni!t:wz., , -_' t!vC:tÊ • __,

«NO tenilculo»

Preceito do Dia

meira fase da evacuação
das fôrças britânicas da zo

na do Canal de Suez. O a

côrdo angloegípcio de 19 de
outubro de 1954' prevê cin
co etapas sucessivas para a

retirada das tropas britâni
cas desse setor. Desde ou

tubro último 8 transportes
de tropas evacuaram 21.000
homens.

'

..... _.� .. )

C'ASA Todos pecaram e distituidos estão da glória de Deus.

(Rom, 3:23). Ler Rom. 5:1-11 ,

O escritor da carta aos romanos diz uma coisa trá

gica, porém verdadeira: "Todos pecaram". Em outra pas

sagem da Escritura, falando do homem caído, lemos:

"Não há quem faça o bem, nem sequer um".

O Bispo Charles H. Fowler disse-me que por muitos

anos pregou a salvação pela renovação do caráter. Uma

noite êle foi chamado a visitar, um homem moribundo,
que havia bebido da vida as coisas piores. Tudo que so-

brara das areias do tempo era um acêrvo de detritos a

expirar. O fantasma de sua vida desregrada o atormen

tava. A consciência do pecado o apunhalava como um

ferro em braza.
Na presença de tal homem o Bispo Fowler sentiu

que sua salvação pelo caráter caia como um castelo de

cartas e se desfazia em nada. Chorando e tremendo o

Bispo disse àquêle moribundo: Clame: "Senhor tem mi

sericórdia de mim pecador."
Desde aquêle dia, enquanto viveu, o Bispo Fowler

foi um dos maiores pregadores da salvação pela fé atra

vés da graça e
- dom de Deus.

ORAÇÃO
Nosso Pai, tu nos traçaste um caminho tão certo e

tão simples: crê e recebe. Que todos nós o achemos -

êste caminho plano e simplesmente a fim de que termi

nemos a jornada da vida às portas da eternidade. Em

..orne dAquêle que nos abriu o caminho e ensinou fi orar,

dizendo: "Pai nosso que estás nos céus "Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

"Saudai ao nome de Jesus."
ELMER ELISWORTH HELMS (Califónia)

x x

QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO
O fariseu, de 1Jé, orava consigo mesmo, dizendo: Ó

Deus, graças te dou porque não sou como os demais ho
mens ... O publicano, porém estando em pé, de longe,
nem ainda ousava Ievantar os olhos aos céus, mas ba
tia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericóidia de mim,
pecador! (Lucas 18:11,13). Ler Lucas 18:9-14.

JESUS diz que "o fariseu orava consigo mesmo".
Desta expressão podemos concluir que sua oração não
alcançou seu destino. Morreu nos seus lábios, pois não
era realmente, uma oração. Era exaltação própria.

Sua palavra chave era eu. ftle dava graças a Deus,
mas seu pensamento girava em tõrno de si mesmo. :mIe
estava fazendo para si mesmo um relatório de saúde mo

ral.
No entanto, foi sua oração que o traiu. Nela êle co

metia um pecado mais grave do que qualquer dos outros

que evitara, o pecado de desprezar o seu próximo que es

tava orando com o espírito angustiado. O far!seu levou
a Deus o seu orgulho; publico a sua vergonha.

O que se julga justo encontra fechadas as portas do
céu para sua oração; mas o penitente, mesmo quando
nem ousa pronunciar palavras, bate no peito e clama por
misericórdia, a êste 'Deus concede a paz.

ORAÇÃO
Ó Senhor, cria em mim um coração puro e renova

em cim um espírito reto. Ajuda-me a pensar nos outros
e nas suas necessidades; possa eu servi-los e, dêste modo,
servir-te a ajudar trazer ao mundo o teu reino. Ensina
me a orar como convém. Por amor de Jesus. Amém.....

PENSAMENTO PARA O DIA
-

Ao aproximar-me de Deus, esforçar-me-ei por en

xergar a mim. mesmo exatamente como sou e não tenta
rei qualquer- disfarce perante Deus.

E. PAUL HOVEY (tdaho)

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

Postal 461.

ALIMENTAÇÃO ADE
QUADA

Em climas tropicais co

mo' o nosso, a alimentação
deve ser leve, natural, pou
co temperada e rica em

frutas, verduras e legumes.
Ó Brasil possui as mais sa

borosas frutas do mundo.
Não tem cabimento, pois,
desprezarmos o que a Natu
reza nos dá e comermos ali
mentos prepara dos artífí
cialmente.

Não abuse de comidas
gordurosas e tempera
das com mêlhos pican
tes. Coma alimentos le
ves, não esquecendo os

legumes, verduras e

.. frutas. - SNES.

SEM FUNDAMENTO
NOVA YORK. 19 (U.P.)

- Harvey Matusow, que se

recon heceu culpado de uma

série de falsas acusações e

de falsos testemunhos con-

GANHE DlN]1ElRO EXT-RA
Agentes - Representantes

Oferecemos ótima oportunidade a pessôas idôneas,
d tra dirigentes comunistas,que esejem aumentar suas rendas nas horas vagas ven-

dendo excelente mercadoria, diretamente a consumido- revelou que fizera há três

I anos uma lista de atores
res. nteressa a todos! Artigos de grande aceitação. Ofe- h
recernos valiosos brindes, pagamos ótimas comissões que acusou

d
sem nen um

,�. d 'd
- . 'fundamento e serem comu-

premlOS e pIO uçao, etc .. Basta enviar seu nome e en-
'

.

dereço á Caixa Postal 1469 - Curitiba _ Paraná, e re-
nistas.

ceberá todas as informações, gratis e sem comprosisso. ---------

DIOR ESCANDALI
ZA OS INGLESES
LONDRES, 18 (U. P.)

Christian Dior escandalizou
de novo os ingleses. Desta vez

não foi com seus desenhos
extremos que eliminam as

curvas da figura feminina,
mas com uns trajes para noi
te que põem a descoberto
mais que o necessarío, com

seus ousados decotes.
Um jornal londrino chegou

a afirmar que o grande mo

dista francês "carece de ver

gonha".

ft Sífilis
Ataca todo o or.anf8�-o

EM SlFILIS OU REUMA�
TISMO DA MESMA ORI

GEM!
USE O PUPULAR PREPA

RADO

I·§I.'_&4E:&:Je
Aprovado pelo D. N. S. P•• como auxiliar no

tratamento da SUBis e Reumatismo da mesma

oria-em.
Inofensivo ao organismo, ail'adâvel como II·

cor. AREIAMONAZÍTICA
FORTALEZA, 18 (V. A.) - x

"Senhor, tem compaixão de mim, pecador"
QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO

Deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que
tão de perto nos rodeia. (HeI. 12:1). Ler I Pedro 5:6-11.

Foi numa reunião de um grugo de "Antia-Icólicos
Anônimos". Cada um dos presentes tinha a experiência
do domínio terrível do álcool. A maioria dêles tivera
suas vidas, empregos e famílias arruinados pelo vício.

Uma coisa que me impressionou foi a frase que to
dos usaram, repetidas vêzes: "Eu sou um alcoolatra."
Perguntei a um dêles porque diziam eu sou em vez de
eu era. :mIe respondeu-me: "Todos os dias eu admito que
sou um aIcoolatra. A tentação' está sempre a me assedi
ar. Só admitindo que sou um alcoohitra e esforçando-me
para viver com sobriedade cada dia que passa, posso
I'eulmente livrar-me da embriaguêS: E eu não poderia fa
zer isto se não tivesse o auxílio de Deus, o seu poder es

piritual.
Da mesma maneira, cada um de nós, Precisa admi

tir que é' pecador. Talvez não sejamos alcoolatras mas

temos outras tentações. É necessário que nos conserve

mos humildes perante Deus. Cada um de nós tem que
buscar seu auxílio diàriamente para não cair em tenta
ção. Mesmo o mais santo dos homens é pecador e neces

sita da presença e do poder de Deus.
, ORAÇÃO

Pai ajuda-nos a viver cada dia tão perto de ti que,
embora tentados, não caiamos em pecado. Que eu consi
dere que enquanto viver na carne terei de enfrentar ten
tações e precisarei do teu poder para vencê-las por Jesus
Cristo, nosso Senhor. Amém. '

PENSAMENTO PARA O DIA
AAinda que o pecado me rodeie de perto, Deus me

ajudará a não cair em suas armadilhas no dia de hoje.
LAWRENCE SHERWOOI) (Virgínia)

Brusque, 17 de fevereiro de 1955.
, Otto Renallx - Diretor superintendente
Guilherme Renaux - Diretor presidente
Dr. Erich Walter Buecl.mann - Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

O sr. José Alves, engenhei
ro do Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem,
apresentou um relatório das
suas pesquisas na foz do rio

próximo desta capital. Reve
lou o engenheiro ter encon

trado um depósito de areia
monazítica proveniente da

decomposição de pegmático,
o qual fica situado na bacia

hidrográfica e carregado pe
la via fluvial. Como se. sabe
êsse mineral tem várias e im-

'portantes aplicações, inclu
sive na bomba atômica.

Fábr.ica - de· Tecidos
f,arlos ReD8UX S.IA.

(Aviso aós Snrs. Acionistas)
Acham-se li disposição dos senhores acionistas, na

séde social, à rua, 1° de Maio nO 1.283, os documentos
de que trata o artigo nO 99, do Decreto-lei nO 2.627, refe
rentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
1954.

Tônico R e s p i r-a t ó r i o

OPOBYL
FíGADO - PRiSÃO DE VENTRE

OS LABORATÓRIOS A. BAILLY comunic:om que, por motivo de férias coletivas,
os seus diversos serviços niio funcionarão fiO período de 1·3·55 a 30-3-55.
Todavia, um plantão ficará à disposiçao dos Sr!. Médicos, puro ii entrega
de amostras dos especialidades dos,Laboratórios.
RAMAR S. A. - Rua Mal. Deodoro, 528 - CURITIBA

FL O R I,A N Ó P O LI S

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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[--Ietantes e tigre$ saem Dote-ontem, ontem· e No Legislativo
---

demaslado caro hoje no passado- da Cidade
Vereador J. N. Pires - Des- Navegante Pires requereu
locamento do ponto termi- sua "retirada da ordem do
nal da linha do Estreito -:- dia.
Vereador Julio P. da Silva - É dovcras de lamentar que
Reparos na Rua Aracy Vaz o sr. Líberato Carione, con

e instalação de bicas publicas siderado um g r a n d e

Na sessão de sexta-feira, amigo do esporte, tomasse a

da Cámara Municipal, o ve- quela atitude, quando ha
reador J. N. Pires" da ban -

centenas de sociedades espor
cada Pessedista, apresentou tivas que runcíonam sem

um requerimento sem duvida registro .do dito Conselho, e

digno de todo o apoio. Plei- sem que o mesmo Conselho
teia ele e com razão, a trans- cumpra sua obrigação'-de
ferencia do. ponto terminal proibir-lhes o funcionamen
da linha de ônibus do Estreí- to. Porque será essa má von

to, fazendo sentir que .
as tade contra o Flamengo de

manobras dos veículos, atu-I Capoeira�? . . .

.

almente, ali no Canto, cons- REPAROS DA RUA
tituem um ímpecílho ao tra- 'ARACY VAZ

'

fego, e, ainda, uma ameaça O sr. vereador Julio Pauli-
á população pelo demasiado no da Silva solicltou provi
movimento de carros nesse iencias a quem de diretio, r�
local. Alem disso, a fumaça latívarnente ao. perigo que
que enche a rua José Cân- rrerêce certo trecho da rua

dido da Silva, com a descar- Aracy Vaz" onde o muito
.ga dos motores, está suscí- �ransito, depois das chuvas,
tando justas reclamações dos .ez ruir muita terra, tornan
moradores e dos transeuntes. do perigosa a passagem.
A propría higiene sofre, POiR BICAS NAS RUAS
onde os oníbus param, ne- PUBLICAS
gras manchas de oleo dão Ainda éom a palavra, o

pessimo aspecto á via pú- vereador Julio Paulino da
blica. 3ilva contou cenas verdadei
Conveniente seria - a- -amente dolorosas que lhe

crescenta o vereador - se [oi dado assistir, em diversas
o referido ponto fosse des- mas do Estreito, onde a fal
locado para o lote baldio que �a de" água está sendo. um
fica próximo .a Escola de Es- tlagelo para muitas famílias.
crita e Fazenda do Ministé Como representante do po
ria da Marinha (Scarpelli)' '10 daquele bairro, fez um ,a

A Prefeitura poderia adquí- pelo ao govêrno do Estado,
rir esse imovel para um 10- para que mande instalar,
gradouro público e ali cons- nessas ruas, bicas publicas, e

"

truír um moderno abrigo, de alivie, assim, a situação ín

onibus, alem de executar 0- sustentavel de numerosas fa-
bras de ajardinamento. mílias.
.A providencia viria ao 'eH- O apela é justo e deve ser

contra das aspirações de to- .rtendido com urgencía,
'da a enorme população do Congratulamo-nos· com os

bairro do Balneário e da Co- vereadores Navegante Pires e

loninha, que hoje precisa Julio P. da ,Silva pelo seu

vencer quadras para tomar interesse em atender as, ne-

os coletívos.. cessídades do povo.
Informa mais o ativo re- CRITICAS À IVTP

presentante de Capoeira;,,' Quando o sr. vereador Ger
que, segundo lhe consta, H cíno Silva trou_xe esclareci
propría empresa da linha ('3- , mentes sobre os motivos, pe
taria interessada em ,COllS- los quais a IVTP não exige o
truir o abrigo de onibus no �alão do imposto municipal, .

referido local, uma vez que recebeu numerosos apartes
lhe fosse dada a exploração dos srs. vereadores Julio P.
por certo tempo: da Silva, João Navegante
O requerimento foi apro- Pires, Antonio Paschoal A

vado e o melhoramento. por postolo, 'Frederico Veras, e
certo, será executado, poís . todos mostrando que aquela
sua ímportancía é grande- repartição não está agindo
mente expressiva. como agia no governo Paulo
.. RETIRADO O PROJETO Fontes, e salientando que os

DO FLAMENGO dispositivos. legais devem ser
Em vista das exigencias respeitados. O vereador .An

menos símpatícas do verea- tonto Apostolo lembrou a ne
dor Liberato Carione, da cessidade de haver colabora
UDN, que, como prestneute cão por parte do governo do
do Conselho Regional dos Estado, na solução, dos" pro
Esportes, está opondo díf'í- blemas do município,' pois'
culdades.ao projeto que con- tudo isso é em benefício do
sidera de utilidade publtca o povo. Por sua vez o vereador
Flamengo E. C. de Capoeiras, Frederico Veras criticou a
sem levar em conta que essa Inspetoria porque usa de
sociedade é mais' recreativa dois pesos e duas medidas.
elo que esportiva, o vereador Ela deve é cumprir a lei.

HAMBURGO - Nos últi
mos 8 anos" 30 das 44 empre
sas de -círcemais conhecidas

da Alemanha Ocidnetal . fe-

I
charam as suas portas de
uma vez para -sempre. Au

tênticas dinastias de renome

mundial e de tradlçào bem

alicerçada olham o futuro
com a maior preocupaçáo, >:,
maior parte das exposições
de animais seguem para o

estrangeiro, onde ainda "há
certo interesse pelo seu tra
balho.
O Circo Busch

.

partiu há
dois anos de Hamburgo e deu

representações no' oeüão, na
Malásia, e até meSITlO em

Honkong. Nesta tournée, o

público total atingiu a c!fra

apreciável de melo milhão de

pessoas. Nas Filipinas, a di
rectora do circo, uma senho
ra jovem e extremamente e

nérgica, adoeceu. Durante a

sua ausência, um manager
estrangeiro fez um desfalque
de cerca de 40.000 marcos.

Surgiram mais comphcaçiies
e a breve trecho a penhora
tornara-se um perigo emi
nente. No Ceilão, o Circo
Busch participou na realiza

ção do filme Estrelas no CéU,'de Colombo, o que constituiu
excelente reclame: r I
O Circo Stosch-Sarrasani, I

antigamente o maior do

I'mundo, está na Argentina.
Durante a Segunda Guerra,
Mundial perdeu o seu edifí
cio próprio em Dresden, o

maior do genero em todo o

mundo, assim éomo todos os

seus animais, à excepção de
três ponies e o célebre cavalo
Maestoso. A proprietária do
circo costumava conquistar
triunfos em todas as capi
tais européias com êste ca

valo. Seu marido é o último
artista que fazia o salto mor

tal triplo do trapézio. De nas

cença é um conde húngaro
que, aliás, nunca divulgou-o
seu nome. Há seis anos ten
tau-se organizar na Argen
tina um Circo dos Pampas e

hoje ainda se sonha de um

regresso triunfal à Alema
nha.

O Circo Krone fugiu à con

currêncía dos torneios ele
catch e aos desafios de fute

bál, ante o interesse elas mas
sas pelo cinema, para a Itá
lia. O Circo Hagenbeck, com

sede no célebre jardim zooló-

três ursos pardos que traba
lham admirávelmente bem.

Enquanto não faltavam pes
soas interessadas num ou

noutro grupo de animais a- i

destrados, ninguém queria
pagar o preço de todo o cir

co, que se calculara em, 2,5
milhões de marcos.

É possível que, pelo menos

na Europa, tenha terminado
a era dos circos. Tudo leva a

crer que nos nossos dias só
um ou outro se possa man

ter. Não se deve esquecer que

hoje em dia um circo é uma

emprêsa de grande enverga
dura que envolve investimen
tos de capitais consideráveis,
.expostos a um grande risco

que é o interesse das mul�i
dões,

gico em Hamburgo, dissol-

Berrrhard Keller

veu-se para não pôr em perí-.
.
go o comércio ela firma com

animais e o próprio jardim.
Apesar dos bombardeamen
tos, grande número dos ani
mais de Hagenbeck escapa
ram às vicissitudes da guer
ra. É curioso que durante os

bO'�1bãrdeamentos 'e en1 vá
rias ocasiões em que as feras

estiveram em liberdade, riun
ca atacaram ninguém, mani
festando o seu prazer quan
do podiam regressar à man

gedoira e à jaula. O Circo

Hagenbeck vendeu varres

grupos de animais adestra
dos a uma empresa japonesa.
Há uns nove meses partiram
para o Extremo Oriente três
leões, dois ursos brancos e

,
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AGORA, QUE SURGIU A TUA SOC:EDtd)[\ rCR ...s

MAIORES OPORTUNIDADES DE Gm�HíECê �'- A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERC,l\ 't::�,:;;D� t:[-.J�.

V(A- NOS HOJE MESMO. TEU NOM!:: 'E E,\;0f.:Rf:-
.

A CAIXA POSTALço

ES'l'UDE POR CORRESPONDt;:NCIA
'GINASIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" - Diretor: Prof: Antonio
Rol.lo.

Praça da Sé, 28 - Te!: 33-9070 - C. Postal 6374
São Paulo.

22 'DE FEVEREIRO

A data nos recorda que:

- em 1512, em Sevilha faleceu Américo Vespuccí, que
.foí Piloto-mór da Espanha. Nasceu em Florença,
em 9 de março de 1451;
em 1777, o comandante da posição fortificada de

Ponta Grossa, nesta Ilha, ameaçada pela esquadra
espanhola de D. Pedro Ceballos, governador de

Buenos Aires, recorre ao governador da, ilha de
Santa catarína, Antônio Carlos de Mendonça Fur

tado, o qual reune conselho militar e responde. que
não pode socorrer a fortaleza:
em 1822, instala-se na cidade de Pôrto Alegre a

Junta Governativá da província do Rio Grande do

Sul, tendo como presidente o capitão-general bri
gadeiro João Carlos de Saldanha Oliveira e Daun

(depois duque de Saldanha, em Portugal). e como

vice-presidente o marechal de campo João de Deus
Menna Barreto;
em 1837, 'em Ouro Preto nasceu o historiador Vis
conde de Ouro Preto (Afonso Celso de Assís figue
redo) , vindo a falecer neste mesmo- dia, no ano de

1912, em Petrópolis;
em 1843, no Rio de Janeiro, nasceu o romancista
Alfredo de Escragnolle Taunay; vindo a falecer em

25 de janeiro de 1899;
em 1865, deu-se a captulação de Paissandú;
em 1903, faleceu o insigne pintor catarinense Vic
tor Meirelles de Lima, nascido nesta então Dester
ro em 1° de agôsto de 1831.

--0--

23 DE FEVEREIRO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1724, o capitão mór da La_g�p'-a, Francisco de
Brit'o Peixoto;' recebeu ins'truç6es do govêrno pau
lista para que socorresse a Colonia 'do Sacramento
assediada pelos castelhanos;

'.
,

em 1836,_ o pnesídente José Mariano de Albuquerque
Cavalcantte, diante'dos progressos da revoluçao rio
grandense, visita a eídade . de Laguna pàr.a tratar
da sua defesa;

,

.em 1839, falece no Rio de Janeiro o marechal Rai
mundo Jos'-é da Cunha Matos, português de nasci-

-menta, pois era -natural de Faro. Devotado amigo
,da Brasil, foi um dos fundadores do Instituto Geo
gráfico e Histórico Brasileiro. Deixou mapas e es

tudos que o recomendaram àr admiração dos espe
cialistas;
em 1865, .Q. Venâncio Flores governador provisório
da RepúbUca do Uruguai, em atenção aos serviços
que lhe prestou o Império do Brasil, dá a mais so

lene reparação ao insulto de que fôra objeto a ban
deira brasileira ª 7 de fevereiro, nas ruas de Mon-
tevidéo.

'

em 1870, foi nomeado vice-presidente da província
o chefe de polícia dr. Manoel Vieira Tosta, que ra
Ieceu com o Título de Barão de Muritiba;
em 1875,. foi creaelo o distrito policial de São Bento,

24 DE FEVEREIRO

A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QUE:

em 1.646, afim de reunir-se a Antonio Felippe
Camarão, partiu para a Paraíba o' brasileiro An
dré Vidal de Negreiros,' cooperando na expulsão
dos holandeses;

,

em 1.68/1, no Maranhão, teve início a célebre re-

'volta que ficou conhecida como dos "Beckmann",
pois os irmãos Manuel e Tomaz Beckmann amo
tinaram ° Povo de São Luiz contra os privilégios
da Companhia 'de Comércio e os Jesuítas;

� em 1.752, aportou em' Elorianópolls, então' Des
terro, a bordo da náu N.S. da -Lampadoaa, o Vice
rei Gomes Freite de Andrade, mais tarde Conde
de Rabadela;

.

em 1.777, em Lisbôa, faleceu D. José I, Rei de
Portugal, contando 62 anos de' idade e após ter
reinado 27 anos, cujo esplendor foi proveniente
principalmente de seu grande Ministro, o Mar
quês de Pombal;
em 1.777, seis regimentos com 12 peças de artí
Iharía .das tropas espanholas, sob o comando do
General D. Pedro de Cebalosg Calderon, desem- As '3 horas.
barcaram em' Canasvíeíra, nesta Ilha de Santa Daniel' GeÚn
Catarina, sem resistencia, tomando os' Fortes de Vernon � .em,
São Caetano e Ponta Grossa, investindo, em se- VIVAMOS HOJE
guida, ao de Santa Cruz; No programa:.

.

em 1.843, foram desanexados os têrmos de São Noticiário Guaiba. Nac.
Miguel e Lages, respectivameIl;ie ',das éidad,es de Preços: 10,00 _ 500
Desterro e Lajes; Censüra Lire.

,.

em 1.860, instalou-se sob a Pr\:sidencia do então As 8 horas.
'Tenente-general Marques de Souza, mais tard� Aveni N'inchi -.- Massimo
Conde de Pôrto Alegre, o InÚituto lIistóric� e Serrato c-;- em:
Geográfico Riograndense, em Porto Alegre; UM DOMINGO DE VERÃO
em 1.891, foi promulgada a 'Constitúição Politi- Preços 10,00 - 5,00..
ca da República dos Estados Unidos ·do Brasil, a Imp. até .14 anos.
segunda depois de descoberto .(ou encontrado),
pois que a primeira foi dada 'por Tomé de Souza,
quando Governador do Brasil,
em 1.922, surgiu, em Joinvi&: neste Estade, o

primeiro número do Jornal '�iA Noticia".

As 8 horas .•
Rod Cameron -Brian

Do,nlevy - Forrester Tu
cker - �lla Raines - 'em:

MARCADO PARA·
MORRER

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

ANDRE' NJILO TADASCO

As 5 - 8 horas.
Daniel Gelin -' Anne

As 8 horas ..
George Sanders

tdcia Roc - em:

CAVALHEIRO DA'AVEN.
TURA

Pa-

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

Preços:
.

6;20 - 3,50
1.1l1p; até 18 anos.

Estofadures de aufomov�i$
Grande firma de São Paulo necessita .oficiais e meio 11iIlI�-··""'_l_!IíI!!Iil_""_

oficiais para estofar automóveis. Oficiais Cr$ 16,00 por
11:ora, iniciais e mais prêmio por f ';tof:l 1·",("!tO concluj.do.

Meio oficiais Cr$ 12,00 por hora e maIs prêmio. Inutil
c...ndi d_:'l,Ja '-§� se não fOt',IO!ll hábeis no : "1'',/:ço. Escrever

? :P9Lra AUTO CAPAS GENERAL S. A., Rua

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 1955
-----------------------------------------------------

___ - .. ..c_,...I,_�
�....... _

_______ � _::=_---------.-..;;---------l -«iI!-_:� -

..���..�.::';dt.

�xpresso FloF"8nÓpolis Ltda�
I. Transporte de cargas em geral entre

FLORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO . PAULO.

FILIAL: CURITIBA

COM VIAGENS DlRÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRóPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

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

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas_Gerais S/A.)

_. --.�jj�

Escola Técnica de Comércio
Senna Pereircl

.

A matrícula na la. série do curso Técnico de Contabi-

lidade será concedida aos candidatos que, além

d.
e outros

Gldjj.ij:aJH4!Ü�l:.ií$.documentos, apresentarem diploma, certificado ou certidão

gradeei- e tO'"dos seguintes cursos: _

," m n O.

1) de conclusão de' curso comercial básico
'"- • ........._

" 2) de conclusão de curso propedêutico
.

Os filh?s, nóras, genros,

3) de licença ou conclusão de curso ginasial netos, bisnetos e demais

4) de conclusão da 4a. ou 5a. séries de curso secundá-Iparentes da saudosa MARIA

rio fundamental .

SUAREZ CUNEO (PEP,A)
5) de conclusão de curso normal regional agradecem, penhorados, a

6)
.

de conclusão de curso industrial básico todos quantos os conforta-

7� de conclusão de curso de mestria agrícola ram durante a enfermidade

8) de conclusão de curso complementar (3 anos). iaquele ente querido, até

9) de conclusão de curso de formação das polícias, mi-c ,) seu passamento, bem co-

l!tares (5 anos) mo àqueles que por qual-
10) de conclusão de curso de seminário (4 anos). quer fórma lhes manifesta-

EXAMES DE ADMISSAO mm o seu pezae pelo dolo-
r Inscrição: de 1° a 23 de fevereiro. coso evento, acompanhando-

Realização das provas: 24 e 25 de fevereiro. a até a necropole do Itaco-
PROVAS FINAIS DE 2a. ÉPOCA robí,

serão realizados nos dias 15 e 16 de revenero. Os can

didatos deverão requerer ao diretor da escola até 31 de ja-
neiro.

.

-o-

Outros esclarecimentos serão prestados aos interessa

dos todos os dias úteis, no horário das 19 às 21 horas, na
secretaria da escola.

Estreito, 28-de janeiro de 1955.
Osní Paulino da Silva - Diretor.
VISTO:
Ivo Reis Montenegro - Inspetor.

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE Aluga-se

.

.

Aluga-se uma Casa recem-

MATRIZ: FLORIANóPOLIS

Es"critório:
Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselhe1ro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535

C�ixa Postal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Telefone 1230

Endereço Telegráríc»
Sant1dra e TranspoUs

-o-

ESTREITO FLORIANóPOLIS SANTA CATARINA

EDITAL DE MATRICULA

Tendo em vista o que dispõe a Portaria D. E. C., n. 29,
de 1° de fevereiro de 1954, levo ao conhecimento dos inte

ressados que a matricula aos cursos Comercial Básico e

Técnico de Contabilidade dêste estabelecimento de ensino

acha-se aberta do dia 1° a 28 de fevereiro, das 19 às 21 ho

ras.. no Grupo Escolar José Boiteux.

CURSO COMERCIAL BASICO
Para matrícula neste curso será exigido o certíncado de

aprovação nos exames de admissão realizados na escola ou

expedido por outro estabelecimento de ensino comercial

oficial ou ginásio.
CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL
MOCAS DESANOLlDÁ81

. HOMENS SE}I ENERGIA,

. � .Não 6 lua culpa�
t a fraqUeza que o deixa cansado, ....Itdo,

com moleza DO corpo e olhos aem br.ilt.".

A fraqueza atrua a vida porque rouba

as fôrça� para o tranalho,

V.uUDIOL

aumenta os glóbulos sanguíneos e VITAUZA o ••DllUe en

Iraquecldo. & de godo delicio.ô e pode .er uaado em todai

•• 1dad..

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala

de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosinha ba

nheiro e W. C., sendo que anexo quarto de empre-gada
e dispensa. Tem .terreno para construir garage. A casa

encontra-se desocupada.

Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.

Uma casa de madeira, recem construída, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 8x6, dois amplos
quartos cosinha e instalações sarrítarias, lugar para I

construir garage, sito a rua Juca do Lóyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.

Um terreno no centro da cidade, medindo 15 metros

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

Avenida do Estado 1666;76

Telefone: 37-30-91

São Paulo - CapItal - S1",

Endereço TeIi�gráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

14.....

.",":'!::

o CARNAVAL, E O :E:XODO

I
grandes dias. Caxambú, São

DAS POPUI.AÇÕES CITADI- Lorenço, Araxá, Cambuquira,
.

NAS. Lambari, São Pedro, Poços de

Caldas atingem movimento

Chegou a época em que o de grandes metrópoles' com

carioca por defastio ou mes- verdadeiras cidades flutuan

mo, quem sabe, por necessí- .tes, vivendo e se agitando
dade, abandona a metrópole dentro delas.' As ruas perdem
mais formosa do mundo, em aquela bucólica quietude, 'JS

busca de dias reparadores pa- carros passam tumultuando,
ra as energias gastas durante dando trabalho aos ínspeto
um ano inteiro de trabalho res de veículos 'que antes só

árduo, de dureza incrível nu- existiam pro forma ...

ma cidade em que só não No Rio e em São Paulo -

perdeu a condição de mais queremos crer que nos cen

bela porque a Natureza não tros maiores seja a mesma

se modifica, não se altera no coisa - há nesta época um

que pesem os aterros à Gua- verdadeiro êxodo da popula
nabara, no afã de alargar as ção em busca de recantos pa

avenidas cheias de um trá- ra descansar ou passar o car

fego cada vez mais intenso e naval mais calmo e mais hu-

mais congestíonadarnents mano. E agora está despon-
maluco. tado Cabo Frio de praias ma-
Nesta altura - Vésperas do ravilhosas - com estrada as

Carnaval - as filas nos ro- faltada de Niterói, passando
doviários são intensas, os pela região formosa das for

trens partem superlotados. mosas lagoas - A cidade li

Não há lugar disponível para torânea fluminense está na

alguém que à última hora de- ordem do dia com os granfi
seje desertar do Rio, e nem nos cariocas passando nela

existe lá fora acomodação, ª seus weekentls. �aturalmente
não ser para os que com bas- esta onda de propaganda vem

tante antecedência tenham bandeirando alguns Iotea

garantido seus aposentos. 03 mentos. De qualquer modo a

lugares de veraneio, as fa- zona merece porque é linda

zendas, as pensões, as esta- I
e ganhará o Brasil um prí

ções de águas vivem os seus moroso local de turismo ...

VITIMAS DA BOMBA ATÔMICA IRÃO
A lONDRES

ael-TE
Agência

de

Publicidade
.... P.t ..
I'lerlu6 1I8
"'ta ca&adu

Resfriou-se 1
o "Satosin"

para combater

quências dos

é excelente

as conse

resfriados:

Distribuidor

c. RAMOS SIA
Comercio _,.. Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolí,

queimaduras atômicas que a

atingiram, há dez anos. Seu
marido e três filhos morre

ram, vítimas da bomba atô
mica.

irritações dos bronquíos,
tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin ', in

dicado, nas traqueobron
quites e suas manifesta.

ções. Sedativo -da tosse e

expectorante.

cunstruida à Avenida Mau-
1'0 Ramos.
Tratar com a proprietára

à Avenida Hercílío Luz,
192.

TOQUIO, 19 (U. P.' - A

convite do presidente da As

socíação Médica Britânica,
.rá à Inglaterra, no fim des

te mês, uma vitima da bom

ba atômica de Hiroshima, a

[aponêsa Hizume sntnobu.

Também fará idêntica via

gem uma vítima de bomba

de Nagasaki.
Com 51 anos, a sra. shíno

bu traz ainda as marcas das

1'II1II1 __ia,

IInl UEDSDTlD8
(IILVIII.)
".NDI TONIOO

IMPUREZAS 00 SANGUE?
tt

fMIIR Df R06UflHA
AUX. TRAT. srnus

Vende-se

HEU VI HITLER NO TREM"
. VIVER!!! MORRER!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida!
SANGUENOL - Tônica ik-s convalescentes, tônico
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseniato e Vanadato de Só
dio.
OS PALIDOS �- DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIAM - MA

GR<?S - CRiANÇAS RA
QUITICAS receberão a toni
ficação geral do organismo

ISTAMBUL, 19 (U. P.' - com o ditador elo Reiche era

Venham depressa, vi Hitler
num trem - exclamava, to
mado de viva comoção, um

habitante de um bairro desta

capital, penetrando como um

pé de vento ontem, de ma

nhã, num comissariado de

polícía da cidade.

Alguns instantes depois, os
agentes dirigiram-se ao local
indicado e ali encontraram,
sentado numa banqueta, um
viajante, cuja. semelhança

ímpressíonante.
O passageiro foi conduzido

ao pôsto de policia, onde exi

biu documentos indicando

que, desde 1939, era empre

gado ele um advogado desta

capital. Os agentes apresen
taram então desculpas ao

sósia de Hitler.jque, deixando
o comissariado, tomou um

taxí, a fim de escapar à curi
osidade da multidão que se

reunira .

�_..:........ ---_. _" - -._-

ção,
Preço '280.000,00 - parte financiada.

Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em Uma mesa de Snooker,

prestações.
marca Cruzeiro com dois

Dois lotes na praia de Canasvieiras, anos de uso, em perfeito es-

Diversos lotes na Praia de Camboriu. tado de conservação e toda

Uma easa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, equipada.
com otíma praia. Ver e tratar em Santo

Informacões a Rua Coronel Pedro Demoro 1541 - Amaro, á rua Natividade,

1"0 aada.r - :Estreito' - Em frente ao Cine Gloria. '"""" c0P'! o sr, Nilvo Becher.
,"'.

..
..

... "' ."- , ...._-.,..,;;,,=-"""""-.,._..._-_........_-�����..........��...,._-..,...
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Grandioso Carnaval!
Os

.

qualro dias de folia. Resultado do concurso dos blocos e sociedades
carnavalescas.. Os grandes bailes OIS sociedades. Oulras oolas. .:

menta de posições. Levavam dedicado à .Imprensa Escrita vimentos: céu, purgatório e

como mascote um garoto.
I

e Falada de Florianópolis. inferno. Um dos mais belos.

Os Unidos do
.....Chapecó com Finalmente, o público a-

suas camisas trícolores.: tra- preciou o mais belo e varia

zendo como porta-estandarte do carro de mutaçã:o dos

uma garota com cêrca de 16 Granadeiros, um dos mais

anos. bonitos. O Licoreiro, patrocí-
Os Unidos de Florianópo- nio da Caixa Econômica Fe- Fôrça Pública.'

lis estiveram quasi no mesmo deral de Santa Catarina, ho- 12 - A lâmpada de Ala-

nível. menagem ao Prefeito Osmar

Os Bororós, com suas lan- Cunha, grangeou calorosos e

ças, tradicionalmente de tan- merecidos aplausos, pela va

gas, passaram trazendo a riedade de suas seções, 'pela
rainha, 'que dansava com o intensa iluminação. Dedica- cada às Fôrças Armadas.

cacique. tória ao dr. Mário Ferreira, Primou pela originalidade.
Agradável surpresa foram Diretor do Serviço Nacional

os blocos infantis Os Canga- da Malária, aos srs. José C.

ceiros e Os Indios da Cidade. Teixeira Filho e Leonel Pe-

SEGUNDA-FEIRA

,'Manhã (que fez uma grava-
Chuva copiosa à noite. Pâ- ção da soírée para os ouvín

nico nos arraiais do oarna- tes da caçula)" o corretor
vaI. Sabotagem de São Pe- João Machádo da Rosa, o a

dro? Afinal o velhinho ade- perador de som Lourival Bru
riu ou não ao Carnaval de no, ambos, também, da emís
Florianópolis? sara da praça XV, ígualmen-
As escolas de samba não te participavam da alegria

desfilaram. Demonstrando geral. Mas, os foliões eram

que são carnavalescos até de- dezenas e dezenas. E, como

baixo dágua, uns arrojados enumerá-los a todos?
O Bloco da Marinha desfi- foliões, molhados como pín- Cêrca das 4 da madrugada

lou ímpecàvelmente, colhen- tos, deram um show diferen- encerrou-se a soírée. Lá fo
elo aplausos. Os seus próprios te na Felipe Schmidt, em tra- ram os foliões prá casa. Ai,
componentes trouxeram a jes de Eva. o meu fígado, bradava um ...

corda de isolamento.
Nos clubes realizaram-se

10 _ Pituca, consagrado artista do cinema nacional, também brincou o nosso Carnaval. 2° - Aspecto do baile infantil no Clnbe 15 de Outubro. 3° - S. M. Rei Momo 1° e único ao dirigir sua última
....,...-.............."""'" saudação Clube 12 .de jtgôsto, éra, com tagiante.,.5� -

.. Disp,�tantcs. ao concurs de fantasias no Clube 12.

Florianópolis, Quinta-feira, 24 de Fevereiro de 1955

SÁBADO

xxx

DOMINGO-

As 10 da manhã, desfilou
um original bloco, em que ro

bustos rapazes saíram fanta

siados de mulher.

As 17 horas, desabou um

"toró" (como dizem 'na gí-
ria). O seu "Cinco Minutos",
da barbearia, aproveitou a

deixa e' comentou: A água
lava tudo ...
Às 18,10, a Resenha J-7, da

Rádio Guarujá, apresentou
uma audição especial, com

noticiário e crônicas sôbre o

Carnaval de Florianópolis.
Na minha eu disse: O rei 1\10-

animadas soirées.

mo será o rütadorzlnho, o A tarde, verificou-se consí

manda-chuva da Ilha nestes derável movimento. Às 17

às 19 horas, horas os Tenentes do Diabo

chuva era

I
desfilaram, trazendo alguns
carros, entre êles o da Cego

firmou. De1('.:10 nha, ex-carro alegórico, age
'ra de mutação.

dias. Mas, até

quem mandava
São Pedro ...
O tempo

dos foliões.

Maior espetáculo da Ilha

O movimento na Felipe! Uma (ias princesas mos

Schmidt (no seu trecho dou- I trou-se de uma simpatia e li-

juanesco) , na praça XV, no beralidade extraordinári

jardim Oliveira Belo e íme- distribuindo beijos... com

díacões, era fora do comum, as mãos.
mas não correspondla :'1. l.u- A noite desceram, elos mor
da a expectativa. Muita gen- 1'OS e subúrbios, inúmeras es

te, príncípalmenjg" -mr-rl1te- colas de samba: Associação
ríor da ilha, ãós subúrbios, Desportiva Alvim Barbosa,
ficara em casa, pois o tempo sob o comando de Augusto,
permanecia ameaçador. com suas cabrochas magnífi-
Lagartixa apareceu no Chi- camente uniformizadas; Co

quinho, com sua pitoresca pa Lorde, de Avez-Vouz
fantasia. Aliás, Lagartixa outro grande do Carnaval,
parece ter um guarda-roupa belíssimo uniforme,'excelen
de fantasias, pois, em cada te ritmo, Esplêndida a carto

dia de Carnaval apareceu la de lorde que Avez-Vouz

com uma ·diferente. O ho- trouxe na cabeça.
menzinho já faz parte do pa- Novamente na praça o Blo-
trímônío carnavalesco da ci- co da Marinha, novo êxito.

dade. Há quem o considere o Os Bororós sairam de sua

folião número um. taba, com suas lanças e sua

Nos bares, bebemorou-se à carnavalesca rainha. Unidos

vontade. do Chapecó e Unidos de Flo-

As louras vieram à praca, (rianópolis também foram a

mas as morenas também não plaudídos.
ficaram em casa, prá não I .

Nos clubes, animadas sol-

perder o hábito. rces.

la Cia. Antártica Paulista,

I
orlando Chaplin e Guilher- xxx

alegoria. me Chaplin. Homenagem ao Sociedades carnavaíescas:
'Viam-se duas enormes gar- saudoso sr. Joaquim Marga- Vencedor em mutação: Te-

rafas sôbre barris de chopp. rida. Dedicado aos srs. Celso nentes do Diabo.
Este c a r r o demorou-se Ramos e Lauro Maia., Vencedor em alegoria -

mais de 15 minutos defronte 7 - Carro com a Diretoria Granadeiros da Ilha.

à Edilidade. e estandarte. / Melhor carro de mutação
Em segundo lugar, desfilou 8 - A Cegonha .antígo car- - A lâmpada de Aladim.

a escola de samba Copa Lord, 1'0 alegórico, terça-feira a- Melhor carro de alegoria
com Avez-vouse suas pasto- presentado como mutação. A - O carro da rainha dos

ras, fazendo côro com os cegonha batia asas e pegava Granadeiros da Ilha.
Granadeiros.' pelo bico uma criança, apre- A direção de O ESTADO

Depois, o carro da Direto- sentando-a ao público. -decidiu conferir aos 'I'enen-
ria e a seguir o carro-estan- Autoria de David Gevaerd, tes do Diabo a taça que orer

darte, em homenagem às homenagem ao falecido pro- tara, pelo maior número de

Fôrças Armadas, duas belas ressor Milton Sullivan e de- carros apresentados e por

alegorias. dicado às mães. considerá-los superiores no

O último (carro-estandar- 9 - Cálice - Interessante conjunto. A medalha ao me-

te) foi patrocinado pela TAC, mutação de Antônio Luís. lhor carro de mutação cabe
com dedicatória ao dr. Ader- Homenagem ao falecido Ber- rá ao tenentista David Ge-

bal Ramos da Silva. gamíno Silva e dedicado à vaerd.
Em seguida, desfilou a mais Imprensa Falada e Escrita

bela alegoria dos Granadei- da cidade.

ros: o carro da rainha, em 10 - Maior espetáculo da

homenagem ao Exmo. Sr. Go- Ilha, alegoria e mutação de

o. jovial rei Momo, Ocí Presidente do Grêmio dos vernador do Estado e dedica- Heitor Melo. Na parte de baí-

Campos, 'vestido à paisana, Comerciários e ao pintor ca- do à Firma Irmãos Amim. xo diversas meninas em ba-

juntou-se, dernocrátícamen- tarinense Acarí Margarida. O 1° carro de mutação dos lanços.
te, com seus súditos. A ex- A nota de bom humor foi G.ranadeiros a desfilar, foi o Carro alegre e original.
atriz da Guarujá, srta. Cora' a zebra que trouxeram num Vaso dos Segredos, que en-· Homenagem ao Prefeito;
Nunes, sua irmã Elí, a locu- carrinho. guiçou por duas vezes, não dedicado às crianças e à Ins-

tora guarujeana Lígia San- Os Filhos de Netuno (blo- fechando mais, quando pas- petoria de Trânsito.

tos, o locutor Umberto Men- có da Marinha) ímpressío- sou pela Prefeitura. Homena- 11 - Carro de mutação Di

donça, da Rádio Diário da nau com seu ritmo e reveza- gem às Indústrias Moritz e vina Comédia, com três pa-

A Cegonha, uma reprise sempre bem recebida

O repórter compareceu ao

I Lira TenIs Clube, munido da
credencial dêste jornal.
Mas, o Getúlip disse não.

Sua Senhoria, com'cara de

verdugo, olhou a credencíal,
franziu o sobrolho e cortou
as pretensões do repórter.
Não póde ser, Isto ficou re

solvido em reunião da díre-

O meu reumatismo voltou,

Autoria de Francisco Dígíá
como e Zilmar Mele. Home

nagem ao Vice-Almirante
Carlos da Silveira Carneiro.
dedicado ao Comando, da

reclamava outro.
xxx

TERÇA-FEIRA
Precisamente, às 19,30 ho

ras volumosa multidão pos
tou-se deante da Prefeitura,
ponto principal do desfile,
pois na Edilidade reunir-se
ia a Comissão Julgadora.
As escolas de samba come

çaram a desfilar, com seus

magnificos uniformes e seu

animado ritmo.
A Embaixada Copa Lord

foi das primeiras que o pú
blico viu. Já se referiu a ele
vada categoria desse conjun
to, principalmente no bom
gosto dê seus uniformes.
Seguiram-se a Assoeíaçâo

Desportiva Alvim Barbosa,
trazendo um letreiro Iumíno-

dim, original carro de muta

ção, de autoria de David Ge
vaerd - Homenagem ao Go
vernador do Estado e dedí-

Depois da zero hora, a Co
missão Julgadora chegou ao

seguinte resultado:
a) Blocos e escolas de sam

ba - Classificação:
1° lugar - Copa Lord.
2° lugar r: Filhos de Netu-

toria.
Meia voltá, volver. Um,

dois, Um dois, a toda pressa
a caminho do Clube 15 de
Outubro. Lá, encontrou uma

acolhida bem diferente. O
Presidente João Batista San
tos viu a credencial, sorriu
benevolentemente, deu uma

palmadinha amistosa nas

costas e disse: Não há dúvi
da. A casa é sua.

Também o Vice-Presidente
João Pedro Nunes colocou as so, homenagem ao Prefeito

dependências do clube à in- Osmar Cunha- e um cartaz
teíra disposição do repórter. homenageando o Figueirense
Assim, sim. A soirée trans- Futeból Clube, campeão cita

correu animada. Recordar é díno de 1954. Impressionou
viver. Esta noite sonhei com bastante um rapaz, que ra
você, foi o versinho mais zia malabarismos com um

executado pela orquesrta. bastão. Boa impressão cau-

Trepidando de entusiasmo saram as cabrochas, pupilas
momístico, lá estava o Pitu- de Augusto.
ca, astro de Carnaval em O Rancho Unidos da Ma
Marte. É assim que se samba I [or Costa desfilou em home
naquele planeta?

.

nagem ao sr. Eduardo Rosa,

reira, Vice-Presidente
sociedades Granadeiros.

dos

Jóia Maravilhosa, alegoria com movimento "a S. C.

�Tenelltes do Diabo"

O desfile
xxx

das
carnavalescas.
A primeira falha que se

observou foi a falta de cor-

OS TENENTES

dões de isolamento. 1 - Cartaz Abre Alas. no.
Com vistas à dona IVTP. 2 - Cavalaria da Guarda 3° lugar - Escola de Sam-

A segunda foi a precaríe- de Honra. ba Alvim Barbosa.

dade de iluminação no Jar- 3 - Banda de Claríns. 4° lugar - Bloco dos Bo-

dim Oliveira Belo. 4 - Banda de Música. rorós.
A terceira foi a morosída- 5' - Carro da rainha. Pa- 5° lugar - Escola de sam-

de do desfile, principalmente raizo maravilhoso, alegoria ba Unidos do Chapecó.
ria parte dos Granadeiros da de David Gevaerd e comissão 6° lugar - Escola de Sam-

Ilha. .de trabalhos. ba Unidos de Florianópolis.
xxx Homenagem ao dr. Aderbal 7� lugar - Rancho Unidos

OS GRANADEIROS Ramos da Silva e dedicado a I da Major Costa,
O primeiro carro que pas- firma Car.los Hoep�ke �. A. I Menção especial infa.ntil:

sou defronte à Prefeitura, foi 6 - JOla maravílhosa - Bloco dos Cangaceíros e

o Abre-Alas, patrocinado pe- alegoria com movimento, de I dos Indios da Cidade.

Carro da Rainha da S. C. Granadeiros da Ilha

xxx

E chegou a quarta-feira de
Cinzas, deixando o cheiro do
Carnaval, o gôsto do Carna
val. Uns estão saudosos ...
Outros dizem, que o Carnaval
lhes .arruínou o fígado. Coí
sas a que os vivos estão su

jeitos. Até o próximo ano, fo
liões.
(Reportagem de PIERROTE)

Fotos de Ro(lolfo Cerny
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