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RIO,26 CV. A.) - Estão em Encaro a reunião como um

vias de entendimentos diri

gentes da Panaír do Brasil e

os comandantes daquela
companhia de navegação aé

rea. Até às primeiras horas

da tarde de ontem o minis

tro do Trabalho achava-se
em seu gabinete, ouvindo os

representantes da Panair em

reuntâo privada.
-A delegação foi constituida A PROPOSTA DA EANAIR

pelos srs. Paulo sampaío,
Caubi de Araújo e mais o RIO, 26 CV. A.) - Sob a

presidente do Sindicato das presidência do ministro do

Empresas Aérovías. Trabalho, sr. Alencahtro Gui-

Após serem ouvidos, o sr, marâes, realizou-se a "mesa

Alencastro ouvirá os grevís- redonda" destinada a estudar

tas, que se farão representar a situação criada pela greve

pelas comandantes Arruda, dos comandantes e co-pilotos
Lafevre Queiroz, Cenzo e os da Panair do Brasil. ° tltu

advogados dr. Pimenta e pe-=- lar do trabalho foi assessora

dro Garcia de Souza. Esta 're- do pelo diretor do Departa
união também: será privada mento Nacional do Trabalho,
sem a presença dos jórnalis: sr. Gilberot Crockt.

tas. Por escrito, a companhia

Após ouvir as partes sepa- apresentou proposta na qual

radamente,. o ministro do sugere a readmissão de vinte """- ,.,.........._'YcI'Õ. "' -••• '& _.

-

Tr,abalho.· fará então uma
e dois dos trinta e seis pilo- . DESF'AlQUE NA AERONA'UTICA

mesa redonda geral com a
tos dispensados e a.manuten-

presença da reportagem. \0 ção das quatorze demissões
I ti

-

d Bambiente é de expectativa e restantes, pagando cinquen- nves Igaçoes em an amento na a-
reina grande nervosismo, isto

ta por ce�to das indenizações
em- virtude dos ataques pes- a que teeíãm direito. se Aérea.e�np_ P.�fque de Canôtt,S
soais prQferidos pelo sr. pau.:.'('

Os trabalhos fOi'}WTI suspen- r �.
.

lo sampái� a
- comanda�tes sos pura que a proposta fosse P0:r;t'I,'O .ALEGl�E, 26 (V. A.) díllgêncías, o ,qUç aenha ele

. .

.

encaminhada à assembléia - Foram recentemente des- ser concedido por aquela
grevistas na noite de ontem, ..

'

através duma emissora cario-
do Bindícato dos Aeronautas cobertos pelas autoridades da côrte, que colocou o Promo-

e ao grupo de grevistas. 5a. Zona Aérea dois grandes tal' da la. Autoria' de Guerra,
desfalques, na Base Aérea de dr. Nestor de' Agôsto, ínteí
Pôrto Alegre e no Núcleo do ramente à dísposíçâo das au

Parque de Aeronáutica de toridades que investigam as crescimento.

Canôas. írregularídades descobertas
As diligências para apurar na Base e no. Núcleo do Par-

as fatos criminosos ocorridos que. ele Aeronáutica. Elel-ÇO-esnaquelas duas unidatles mí-.

lítares prosseguem debaixo

Pan I- C'O TOQUIO, 26 (V.A.)
do mai. absoluto sigilo. Sou- Mais de um milhar de polí- BOGOTA' 26 CU P) F' P

,

bemos entretanto, que alguns .' ..
-

.

01 ropaganda do Estado, sr.

orícíaís 'já se encontram pre-
tícos japoneses cujas diver- suspensa a censura imposta Jorge Luís Arango. A censu-

sos como responsáveis pelo
S. PAULO, 26 (V.A.) -I gencias radicam em sua for- pelo govêrno às informações ra fôra motivada por deter-

desfalque ocorrido na Base
Uma onça, possivelmente

I
ma de agir do que em seus econômicas do vespertino El minadas notícias econômicas

Aérea, avaliado em dois mi- fugi(�a de �ardim ZoOI,ogic.o proposito.s, procuram eleger- Espectador, desta capital. publicadas pelo referido díá-.

lhôes de cruzeiros, dentre os
de .Vila GUIlherme, esta deí- se no pleito geral de domigo Essa suspensão foi comuní- rio, por ocasião das restrições'

quais o capitão Pedro Ri-
xan do" em pan íco os mora- Calcula-ae que comparece- cada pelo diretor do Depar- às Importações decretadas na

chard Netto e o tenente Dal- dores daquele bairro e de rão ás urnas 75 por cento tamenta de Informação e Columbia. .

VOTO DE CONFIANÇA vino Camilo ela Guia, além ele Vila Maria. Desde saba do dos 49 milhões de eleitores .

.

'
,

mais outro tenente e três as- que o felino vem rondando e os resultados determina- B A TIS T A EMPOSSADODAMASCO, 26 (U.P.) - de sete horas de debate par- pirantes, cujos nomes não os quintais das residencias, rão os rumos do japão na
'.

O gabinete formado ha onze lamentar. A discussão se nos foi possível apurar. atacando galinhas, gatos e' guerra fria entre oriente e HAVANA, 26 CU. P.) - O A caneta, marca "Water

dias ,pelo sr. Sabri Assali fundamentou na declaração Dado o vulto do desfalque outros animais domesticas. I ocidente. Ichiro . Hatoyama general Fulgêncio Batista as- man", feita de ouro e madre

obteve um voto de confiança politica feita pelo gabinete .e a importância das investi- . Um pelotão de choque 'da e seu Partido Democratico sinou a ratificação oficial de pérola, foi orerecída a Batia

por uma margem de doze gações, as autoridades da 5a. Força publica foi mobiliza- querem' maiores vínculos seu juramento com a pena ta pelas mulheres que COll1-

votos. A contagem' oficial terça-feira ultima, segundo Zona Aérea solicitaram ao do para apanhar a onça sem, comerciais com a China que utilizou o extinto Tomás põem a seção; feminina de

foi de 66 a 54, com duas a qual o governo da Siria Supremo Tribunal Militar a contudo, até; agora ter con- vermelha, enquanto Yoshi- Estrada Palma, em 1902, prí- um partido político (Acão

abstenções. não retende aderir à alian- presença de um promotor seguido localiza-la. da afirma que isso aproxí- metro presidente da Repúbli- Progressista).
.

A votação foi precedida ça entre a Turquia e o Irak. militar para acompanhar as mará o Japão da Russia. ca cubana. O novo gabinete cubano es-

......................................................................•••••••••••••�.................................................... tá repleto de ciência jurídica.
A edificante e confortadora afeição de Rui pelos mo··

A
.

b I
,.

dR'
· coração que os sabe chover sobre a criatura humana, co- Em seus 21 membros, há 11

ços, - promissivas esperança� da Patria, - fo.l sobeja- l mBIS e a pagina e UI mo o firmamento chove nos campos. mais áridos e tristes advogados, 3 médicos, um

mente demonstrada, vezes vanas, pelo Mestre ,1l1compa- a orvalhada das noites, que se esvai, com os sonhos da professor, um plantador de
l'avel e querido, por meio de seus eloquentes, admiraveis antemanhã, ao cair das primeiras fréchas de oiro do disco cana, dois engenheiros, um

discursos, tão cheios de beleza e de ensinamentos. ILDEFONSO JUVENAL solar". jorhalista, um político pro-
São de uma de suas magistrais alucuções, estas pala- Dos trabalhos de Rui, de cunho literario, tinhamos que f1ssional e um dirigente ope-

vras de fé e amôr, estimulo e confiança; este preito sin- pelos moços, o Mestre nô-Ia revelou em a memoravel "Ora- destacar, até então, "o "Elogio do Poeta", a respeito de rário.

cera, eloquente de admiração, consagrados pelo Mestre ção" proferida em 1920, na veneranda Faculdade de Dlrei- Castro Alves; a oração do Centenario do Marquês de Pom- Cinco dos novos ministros
inconfundível á mocidade do seu país: "Eu amo a moci- to de São Paulo, aquela "pagina incomum, maravilhosa, bal;.o ensaio acerca de Swift·, a critica a·o II'vr'o de Bal- f

, oram senadores, e três de-
dade na plenitude da sua pureza, como o firmamento na única na literatura nacional, - verdadeiro capítulo de fé four; o discurso' do Liceu de Artes e oficios sobre o dese- t dpu a os. O novo govêrno
plenitude do seu azul. Dizem que o ateniense laborioso e nos destinos do Brasil, entregue á mocidade 'que ia iniciar nho aplicado à arte industrial; o discurso do Colegio An- consta de um primeiro mi-

livre, só se corrompia na idade madura. O ser moço, valia um esplendido roteiro nos destinos da Patria". chieta', o disCUl'SO do Instituto dos Advogados', o parecer e
.

t 1111S 1'0, 3 ministros com pas-
'uma .casa cheia de ouro: não se trocaria por "todas as 1'1- Rui completava o seu jubileu de ouro, - cincoenta a réplica acerca do Código Civil', umas duas tentativas de t

.

t'
.

, a, res em função espeCial,
quezas .asiaticas".

. anos consagrados ao Direito, como um elos mais eminentes versão homometrica da poesia inimitavel de Leopardi', a
'

tres sem pasta e um secre-

Cingida a fronte de louros frutescentes, o mancebo era e sumos sacerdotes de tão divina ciencia, ou um dos mais adaptação do livro de Calkins; e alguns artigos esparsos tário da presidência.
de si mesmo toda uma gloria. Respeitava-se essa inflores- formielaveis esteios de nossa jurisprudencia, e os douto- ele jornais, literarios pelo feitio ou pelo assunto", entre

cencia: não se permitia que "um infeliz" nublasse a "a'Íe- ,

randos elaquele ano, ela conceituada Faculdade, que o Mes- tarito, a sua qbra mais prima como literato, como prosador
gre ju_yentude". E é com essa mocidáde, entusiasta e en- tre tanto honrára e dignificara como aluno, quizeram e estilista ou' poeta da prosa, como o fôra do verso, na

feitiçapa, forte e submissa, é com esse soberbo batalhão prestar�lhe merecida homenagem, proclamapdo-o para- mocidade, produzindo aos 16 anos, seu primeiro soneto e

sagrado qu'e Péricles creou a sua Atenas, "expre�são magní- ninfa, e festejando aó mesmo tempo, os dois grandes acon- outras composições poeticas, porque sente-se nas suas pá-
fica de poder e gloderação, isto é, de vontade". tecimentos. ginas de prosa, "o doce aroma da poesia que perfuma co-

Surgiu depois o Cristianismo; e de Maria, do Evange- Achando-se enferma, no leito, nem porisso deixou o mo um halo embriagador", é, incontestavelmente ,a "01'0.-

lho, da cruz expremeu na córola radiante da vida que de- Mestré de aceitar orgulhoso e comovido, o honroso con- ção aos Moços", página de oiro, quintescenciada do mais

sabotôa, uma essencia nova; a piedade, que persel\ra do vite dos jovens doutorandos, tão merecedores de sua con- eloquente patriotismo e �levado sentimento cristão, em

egoismo os· ditosos, do orgulha os robustos, da intolerancia fortadora estima e orgulhosa açlmiração. Não tendo podi- que o Mestre querido, abriu á mocidade o livro de sua vidn

os ilustres..
.

do, porisso, comparecer ao ato festivo da colação de gráu, exemplar e benemerita, "conselho de pai a filhos, quando

Desde. então a aJma das gerações juvenís simpatisou a sua notável, estupenda oração de paraninfo, foi' lida não testamento de um;l carreira, que poderá ter discrepa
sempre com a equidade, com o sofrimento, com o desin- pÔi' l�"l1 dos mais ilustres componentes do corpo docente da do. muitas vezes do Bem, mas sempre evangelisou com

teresse, com o perdão.Da sua limpida alacridade, fez-se Facul. t�de, o eriünente professor Porchardt. / entusiasmo, o procurou com fervor e o adorou com since

para todas as grandes reinvindicações humanas, um sor- Ru não estivéra presente em pessôa, mas, o fizéra em r1dade '-',em que êle ponde orgulhoso e feliz exclamar: "Te

riso benevolo e perene como a transparencia da safira in- pensal� ento, estando ao pé dêles, "como quem está debai-' nho o cQnsolo de haver dado a meu país tudo o que me

finita, cuja doçura se espelha do céu, nas aguas e nas xo do ; 'esmo této, e á beira do mesmo lar, em coloquio de estava ao alcance: a d�sambição, a pureza, a sinceridade,
almas". irmãos. "U junto dos mesm�, altares, sob os mesmos cam- os excessos da atividade incansavel, com que, desde os

Mas, o. maior, o mais eloquente e comovido testemu- panario:.., elevando ao Creaaor as mesmas orações e pro- bancos academicos, o serví, e o ténho servido até hoje".
nho de sua .edifiGante, Gon-fortadora es.tima � íJ,dmi);açãe" fellsanchl�o mesmo credo", v;erdl.}d�i:v tnilagl'ey'!m-il�gre do' ÇCout!h
'.
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A GREVE DA PANAIR
O Ministro do Trabalho empenhado,

em solucioná-Ia
passo a mais e muito impor
tante para um happy end da

greve. Por seu turno, o co

mandante Lefevre foi sinté
tico, esclarecendo à reporta
gem: "Acho que poderá sur

gir daí a conciliação, mas

também tudo poderá ficar na
estaca zero".

ca.

De um modo geral, acredi-
ta-se na conciliação, mas por FU.gl· Uenquanto ainda não há nada
de definitivo.
A nossa reportagem teve ;VIENA, 26 (U:P.) - A

oportunidade de ouvir o co- Embaixada dos Estados

mandante Arruda e seu com- Unidos anuncióu,. ante-ou-
, panheíro Lefevre. O primeiro tem à noite que a bailarina
disse o seguinte: "E êste o theça,

.

Miroslava Macho

primeiro' contato direto com dska, fugiu para a zona

os patrões, desde que a greve americana da Austría Hoje,
foi deflagrada; creio que é o a dançarina sobre o gelo
meio mais indicado para uma concederá uma entrevista á
resolução amistosa no caso. imprensa./

.

Mortalidade infantil
Campanha aberta em Belo Horizonte
RIO, 26 (V.A.) - Infor- BELO HORIZONTE, 26 rite. Por fim. requereu ás

ma� d� Belo Horizonte que: (V.A.) - O. deputad� Mario autoridades, que providên
o prefeito Celso de Azevedo "Hugo Ladeira, elogiou na ciassem um convento entre

d:cla�'ou-se vivamente i:n-I Assembléia. Leg�sl�tiva a a Prefeitura, o Estado e o

pressionado com a entrevia- campanha jornaliatica con- Departamento Nacional da

t� co.nced�da pelo sr, Nicias tra a mortalidade infantil Criança, para .encontrar

Contmen_tJno sobre o nurne- que assola esta capital, ten- uma solução para ese pro-
1'0 ?e cr�an.ças que perdem do oferecido sugestões pa- blema, que vem alarmando
a vida diariamente, em Belo ra o combate á gastroente- zonte.
Horizonte, vitimadas por en-

.

fermidades cujas causas fo- .,.... Q� "'"" .?..�u _._ ..- ,.,. ��
ram reveladas pelo diretor
do 'Departamento de Medi
cina Legal.
Adiantou o chefe do Exe

cutivo Municipal que já en

trou em contacto com o sr.

João Gusmar diretor do De
partamento de Abastecimen
to, melhoria nos serviços do
citado 'orgão e determinan
do, ainda, a ação conjunta
de outros departamentos, a

fim de que nenhum 'dos se

tores fique ausente na cam

panha contra a mortalidade
infantil.

o GAL lOTT SERÁ HOMENAGEADO
. TRATAMENTO DA lEUCEMIA

Descoberto por um grupo de médicos
TORONTO, 26 CU. P.) - das glândulas pituitárias de

Um grupo de médicos elo Hos- ovelhas e cavalos.
pital "Saint Michael' desco- O novo tratamento utiliza
briu um novo tratamento ela êstes hormônios para aumen

leucemia. tal' o fosfato das células de
O dr. Charles Bardawill, leucemia, que tem menor

diretor do grupo, disse que quantidade que as células
encontrou dificuldades na in- normais do sangue.
vestígaçâo por falta elo hor- . Até agora, as investigações
mônío do crescimento, uma se tem concentrado em des
rara substância que se extraí truir as células de leucemia,

que por sua vez destroem as

células normais. O novo sis
tema de cura consiste em

fortalecer as células leuce
micas, a fim de que possam
'general' normalmente.
Bardawill disse que os pri

meiros resultados das ínvestí
gações foéam "muito satisfa
tórios. Acrescentou que os la:
boratórios farmacêuticos dos
Estados Unidos estão procu
rando, agora, produzir arti
ficialmente o harmonia do

RIO, 26 CV. A.) - Colegas
de turma do ministro da

Guerra, general Teixeira

Lott, vão homenageá-lo no

dia 1° de março próximo,
quando comemoram mais um

mento .Como convidados es

peciais estarão presentes os

marechais Antonio Albuquer
que Souza, comandante da
Escola Militar quando a tur
ma do ministro da Guerra
foi eleclarada aspirante; Eu
rico Gaspar Dutra, instrutor
ele Cavalaria; José Pio Bor
ges de Castro, professor de
Geometria Analítica e Des

critiva; Pedro Genolino e ou

tros.

aniversário de sua declaração
de aspirante. Às 11 horas se

rá celebrada missa votiva, na
capela do Colégio Militar, se
guindo -se um almoço no re

feitório daquele estabeleci-

,�". . ' ...

FACULDADE CATARINENSE DE
FILOSOFIA

.

O C�nselho Técnico

Admi-I hor�s, no Colégío Catarinen
nístratívo da Faculdade Ca- se, a Rua Esteves Júnior, ..

tarínense de Filosofia, em 159.
sessão de 25 do corrente, es

tabeleceu o horário' e esco

lheu as bancas para as pro
vas do concurso de habilita-

Na Secretaria da Faculda
de, que funciona no mesmo

COlégio, está afixado o qua
dro geral dos exames, e lá
serão afixados todos os avi
sos que interessem ao candi
datos, inclusive os relativos
à inscrJção.

ção.
A primeira prova escrita

será a ele Português, que se

realizará, para todos os cur

sos, no dia 3 de março, às 8

CENSURA SUSPENSA.

------�---------------

SUBMARINO.
LONDRES, 26 (U.P.) -

Um novo submarino de pro
pulsão pela água oxigena
da foi lançado, nos estalei
ros de construção da "Vi
ckers Armstrong -Ltd", em

Barrow-Infurness. O novo

submersível comporta, além
dos motores Diesel e elétri
co habituais uma turbina
cujo modêlo é secreto � que
funciona pelo emprêgo con

jugado de óleo Diesel e á
gua oxigenada, fortemente

'

.. éentr;êIa.
_. ....�, ;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.níngo, 27 de Fevereiro de 1955 o ESTADO

ron.,

que nu.

cal' os

pronto soeôri
se lembrarão m.,

divíduo deve f'ica,

I

-\. amizade é como ...

Q ue idéias miseráveis,
�mbora levem assinaturas
lustres, são aquelas dos

lue não sabem definir um

�onceito sem se referir a

lualquer coisa que se lhe
,tssemelhe 'rêmotamente!
Outras máximas famosas

;e combin'am por uma CO!l

"ol'ção do conceito: "A
naior parte das mulheres
honestas são tesouros ocul

�os, que se mantêm a salvo
3implesmente porque nin

suém as procura".
"Há poucas mulheres. ho

aestas que não estão can

mdas de sua profissão".

preços

o NOVO GABINETf
·FRANCES
PARIS, 24 (U. P,) - É a

seguinte a composição do no

vo gabinete francês, organí
.ado por Edgar Faurê: Jus

tiça, Roberto Schuman, do

\iovimento republicano po

pular; Exterior, Antoine Pi

nay, republicano indepen
dente; Interior, Maurice Bo

urges-Maunoury, radical so

cíalísta: Defesa Nacional,
Pierre Koenig; Finanças,
Pierre Pflimlin; do Movimen
to republicano popular;
França, ultra-marina, Henri

Teitgen, do Movimento" re

publicano popular; Educa

cão senador Jean Berthoin,
;adlcal socialista; Obras Pú

blicas, Edward Cerniglion, so
cialísta repubhcanoç- Indús
tria e Comércio, André Morí

ze, radical socialista; Agrí
zultura, Jean Sourbet, agrá
do independente; Trabalho e

3egurança Social, Raül Ba

con, do, Movimento republí
�ano popular; Reconstrução,
senador Roger Euchet, repu
rlícano independente; Saú
.íe Pública, Bernard Lafay,
radical socialista; Negócios
los Veteranos, Raymond Tri-

,

ooulet, republicano social;
Assuntos da Tunísia e Mar
roces, Pierre July, da Ação
scoíal e republicana (ala dís
sídente dos degaulistaa) ; Ma

rínha Mercante, Paul Antíer,
agrario Correios e Telégra
fos, Edouard Bonnefous, da

,

União de resistência demo
.rrática e socialista; e minis

tro adido ao gabinete, Gas

ton Palewski, republicano so

cialista (degaulísta).

Em Tempo de Carestia
e Dificuldades .••

416,00
78,00

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

WASInNGTON, 24 (U. P.)
- Foi por sôbre o território
da Coréia do Norte, que dois

racas a reação, comunistas,
toram abatidos, no dia 5 do
corrente, pela aviação ame

ricana, declarou hoje um
porta-voz do Departamento
de Estado.
° combate aéreo" precisou

0- porta-voz, tinha começado
por sôbre o Mar Amarelo. Os

aviões coreanos tinham ata

cado um aparelho de reco- .

nhecimento amerícano.. a_-.
companhado de caças amerív.
canos, e êstes perseguiram OS

seus adversários até por sô-:.
bre o território da Córéia do

Norte, onde se desenrolou o

combate.
O Departamento de Estado

fez questão de frisar, ao fa

zer hoje essa declaração, o

fato de que, segundo os têr
mos do armisticio,' a Coréia
do Norte não pode possuir a-
viões a reação,

.

Por outro lado, o porta-voz
indicou que, devido ao pedi-'
db dos membros suiç,os e sue

cos da comissão de atmisti

cio, para que cessem - óu
pelo nienas sejam reduzidas
-,- as suas atividades, os paí
ses membros das Nações Uni
das, que tomaram parte na

guerra da Coréia, sem dúvida
se vão reunir em breve, para
tQmar decisãó à respeito,

.le de Má
abri respei

.os de côres e

celofane, e que
.ião posso reco-

c nem o contrário,
, o melhor dos exitos,

.do um homem mete os

.ços até os ombros na sa

.sdoria de todos os tempos,
Gomo fazem as senhoras
'nos balções de saldos nos

a : dias de 'liquidação, merece

.Jra- : todo respeito. Mas não me

••1' de
I

maravilharia que também
de não i

este JosRe um "triste li
.egância, I

vro", como definiu Rous
..ade de a-

I
seau as máximas de La Ho

c fazem fa- 'chei!oucauld, que, em meio
-cima e céle- da fosforescencia superf'i-"

.r. Só têm atra- 'cial se salvam pelas duas
dos livros é' únicas que estão desprovi

JS séculos aquelas das de todo brilho estilisti
.0 revestidas de uma

I
co, de toda procura de para-

N-
I .

cabeça alta ou baixa, f:;,' refulgente. ao es- gão.
bre as queimaduras se dev .rei, como exemplo, os Primeira:"� arnôr pró-
por azeite ou água fresca, I"

rismos sôbre as mulhe- prio é o móvel de tudo", Se

e lhes auguro, sôbretudo, res para não ofender a nin- gun da : "O que nós toma

que não façam praticar num guém. Tomemos um abso mos por virtudes não é, f're

afogado a respiração arti- I tamente gen érico e de som- 'quentemente, mais que uma
"A •

tai "P
I

I
-

d dif tfieial por que, embora nos br ias cores orien ais : 0- acumu açao e I eren es

ten liam ensinado cem vezes,
I nha-te junto à margem do ições e diferentes interes-:

com desenhos demonstrati- Iria e verás passar o cada- ;es, e não é sempre por co

vas, no momento oportuno
I
ver de teu inimigo", Todo o ragem e por castidade que

ninguém sane por onde se' pitoresco está no rio, no ca- ·)S homens são valentes e

deve começar. daver e no homem fleugmá- is mulheres castas."
As máximas filosóficas e .ico que espera do guarda- Pílulas desse gênero são

morais deveriam ser tonicos :.iVl'OS de Alá
.

a inevitável lificeis de tragar. É por
em pílulas para as diver- )l'estação de contas. Mas, isso que a máxima, esta

sas s itua ções da vida, a se suprimirmos os elemen- pseudo-verdade em pílulas,
quinta-essencía das obser- :08 da paisagem, que fica? 3e apresenta com um ver

vaçõcs fe-itas por alguém A maior parte das máximas n íz de côres, de açucar e de

que tenha visto e aprendi- ião construídas sôbre com- perfume, que, como as pí
do muito, que tenha logra- .aracões. As comparações, tulas reconstituintes, não

do extrair o "princípio ati- ')mb�l'a todo o dia não fa- fazem bem -nem mal a rt i

vo" como dizem os farma- ;amos outra coisa que ex- ru ém.

ceuticos, das folhas e as pressarmos por meio de

raízes eh árvore do Bem magens, metáforas e cote

e do Mal. ,os, é a forma mais vulgar,
Caiu-me nas mãos uma i'raudulenta e ineficaz de de

coleção de maximas e sen- nonstração, e sobrevive sim

tenças.vaparecida estes dias plesmente porque os homens

esplendidamente encader- Ião raciocinam, e trocam

nada, destas que os livrei- .im jôgo de palavras por
ros expõem nas vitrines en- .im raciocínio. Alguns exem

voltas em celofane atadas )los:

Vende-se
Casas e Terras
Vende-se um terreno com

;

i5 metros de frente por
)70 de fundos, situado no

Bairro N. S. das Neves, pro-
ximo ao Estádio do F'íguei

"As virtudes se perdem \rense, proprio para lotea-
10 interesse como os rios se

menta, com ruas já inicia-
.ierdem no mar". das. Facilita-se o pagamen-
"Os vícios entram na

to. 3 casas novas, pintadas
composição das virtudes co-

:1 oleo sitas na rua Papan
no os venenos entram na

duva á Cr$ 22.000,00 cada
�omposição }dos remédios".

.Ima. Lotes de terras desde
"Os conselhos dos velhos

Cr$ 10.000,00. Tratar com o
;ão como o sol de inverno: s'enhor Aristiliano Abreu
luminam sem dar calor." Netto á Avenida Mauro Ra-
Os homens são como... 4 das 17 ho-mos, numero ,

,s mulheres são como ...
l'aS\ em diante.

Tailleurs de linho ; .

Vestidos de algodão
'

.

Tailleurs de sêda -;--, .

Blusas malhas algodão .

Blusas de Jersey ..

Blusas de nylon .

Maillots de Elastex .

Maillots Nylon Jantzen .

CAMA - MESA E BANHO
Fronhas cretone 43x70 ,.

Panos para cópa duzia
'

.

Lençóes solteiro , " , ..•

Colchas seda Sevilha .

Matéria plastica mt .'

Toalhas rosto c/barra
,

Toalhas rosto Americana , "

Toalhas rosto Crisantema , .

Toalhas rosto Régia , " .

Toalhas banho felpudas .

Toalhas banho Avenca , ,

PARA HOMENS:
Brim Tussor de sêda .

Brim puro linho .

Ternos de casimisa ., : .

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 .

Marquisite tela ,

.

Nylon de seda , .

Passadeira Risso .

Passadeira tipo Bouclê .

Passadeira' Atlas de lã .

Passadeira lã bem grossa Ita .

Passadeira Lancastreum .

Plástico Plavinil .

Pano-couro superior .

Toalhas matéria plastica .

ROUPAS BRANCAS PARA SENHORAS
Cin tas elasticas

,

.

Combinações sêda bordadas .

.Combinaç ões setim '.' , .

Finas combinações Jersey ,.

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

a, pá- Quando surge uma Iiqüidação que vende por
como estes é o caso de dizer:

Bendita Liquidação!
PARA SENHORAS:

31,00
10300

87;00
228,00
43,00
10,00
28,00
45,00
51,00
43,00
105,00

4'[,00
118,00
255,00

675,00
1.190,00

.

975,00
115,00

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

-----_._--

DOIS CACA'
,

ABATIDOS

á R. Ttajano N. 49

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

Se não obnverem

e com fitas, para sugerir ao

traseunte a idéia de que
um livro assim é o "melhor
presente".
Não conheço

.

êsse livro,
mas conheço os volumes de
maXlmas famosas, os de

Epicteto, de Marco Aurélio,
da La Rochefaucauld, de
Vauvenargues, de Joubert,
de Chamfort, do 'Duque de
Levis e do Príncipe de Lig
ne, e de todos aqueles ve

lhos escritores e daqueles
escritores prematuramente
envelhecidos, que não sa-

'bendo reunir um todo, reu·

nem fragmentos.
São belas fraudes.

Assim, é impossível lê
las. Nada é mais estomacal
que um extrato; dêm a um

homem seis cubinhos de
môlho Maggi ou um pote
de extrato Liebig e obri

guem-no a tomá-lo tudo de
uma só vez, e se não tem a

coragem de apontar o re

volver em defesa está des
tinado a uma morte certa.

É como os livros de ane

dotas. Desafio a um engoli
dor de espadas a lê�' dez pá
ginas seg'uidas dos livros "É uma grande loucura·

graciosissimos de Biens- querer ser o único sábio".
tock e Curnonsky. Em pou- Creio que bastam estes

cas soluções qmmlcas o �rês exemplos para demons

processo da super-satura- .1'ar como "La Rochefau

ção se produz tão ràpida- ,auld, que é um dos melho

mente como no estomago de, t'es na especialidade, brin
um leitor médio submetido ,"ava com os conceitofl, afir
à super-alimentação de l'lis- O1anc1o verdades relativas.
tOl'ietas cômicas e de ane- Mas as verdades

.

relativas
dotas ei1genhosas. nepois da lão existem; muitas �ão

primeira dúzia, o indivíduo lemi-mentiras; passamOR a

percebe o que devem sen- lida dizendo semi-n'Lnti
til' aqueles pobres gansos l'aS, mas as serni-ve 'dades
de Estrasburgo que ª,S exu- lho existem.
berantes donas de casa al- . As verdades absolutas
sacianas subjugam entre os :1ão toleram comparações.
joelhos e alimentam com Quando se diz uma das pou
um funil para provocar ne- �us verdades que não ad

Ies a cirrose hepática, em -'1.item críticas - "dois mais
termos veterinários, que em JaiR, quatro" - não há es

termos gastromicos se cha- ··)íl'itci paradoxal qlle possa

mará, mais tarde, "'páté de' tdicionar um "como".'
foie gruss". Basta o "como" pai'a re-

Como reação cont!'a se- vela_r a falsidade de uma

melhantes condensados de <firmação, a falta de fun-

humorismo, sente-se a ne- :lamentos, o dourado super- (Agência no Rio (le Janeiro P. ent Belo Horizonte com tráfego mútuo até
cessidade de lêr as oraÇões ficial, a vulg-aridade do me- ,

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)
,

fúnebres de Bossuet ou de tal que se oculta sub-repti- ,:_________________________ _-'-�-

Não defendendo Formesa preferem o sui·'
cídío, Fanatismo japonês no Brasil.

SÃO PAULO, 25 (V, A,) - do inclusive o prazo até o compõem a organização,
3rande é a espectativa de dia de ontem para ser solu- Conforme noticiamos, in

.iossas autoridades em face clonado o problema que êles dignados contra aquilo que
,jas ameaças que os membros reputam do maior interêsse julgavam ser descaso do cÔn
da seita nipônica "Sakura- ·para consecução dos seus de- sul pela causa que abraça
kumi-tei-shintai" (Batalhão sejas: a aquisição de passa- ram, os fanáticos daquela
,�uicida de cerejeira) fizeram gens de regresso à sua pátria seita fizeram sentir ao re

'la cônsul do Japão, maréan- para todos os fanáticos que presentante do govêrno ni-

pônico que estão dispostos a

tudo parª atingirem seus

propósitos.
E o suicídio coletivo foi

aventado por um dos líde
res da estranha seita, pro-

õtima residência, completamente nóva, em São José, metendo êles que se matari

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,' am caso não obtivessem até

.:mla de jantar, grande casinha, quarto de banho comple-i ontem 'as passagens de re

LC, grande área para redes que serve tambémpara cópa,' gresso ao Japão, conforme

g'anlge, tanque coberto, porão ·cimentado para deposito, desejam, para lutar pelá de

"iLuada em chacara com 27 metros de frente e 130 de f�sa da ilha Form9sa.
Nenhuma providência, a-

lém do policiamento do con

sulado foi determinada, a

guardando-se os aconteci
nientos,

meios ...

Cinemascope
os MAIORES FILMES DA HISTóRIA DO CINEMA, TO-

'

DOS ÊLES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERÃO'APRE-
,.,

SENTADOS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRóXIMO,
MÊS DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU
RAÇAO, NO CINE RITZ, DO FABULOSO

CINEMAiCOPE
DISPENSA o USO DE ÓCJJLOS ESPECIAIS

fundos até o mar.

recen-construida.Confortavel casa para caseiro
Chacara toda plantada e cuidada.

Ambas as casas possuem agua
luz.

Ver à rua Getúlio Vargas n. 194,

in-sfalada, esgoto e

parte da . rua já

MÁQUINA FOTOGRÁFICA "VOIGTLANDER" (fole)

Desaparecida desde o dia 24 do corrente, no Coqueiros
Praia Clube.

"

Gratifica-se à pessôa que a encontrou.
Entender-se, por obséquio, com o seu proprietário Már

cio Paulo Dias, à Rua Esteves Junior, 47 (Tel. 1.797).

CONCURSO PARA PROFESSOR DO
ENSINO INDUSTRIAL

Encontram-se ábertas até o dia 7 de março, as inscri
ções para os concursos de títulos e próvas pata professor do
Ensino Industrial.

.

Os interessados serão atnedidos na Escola Industrial de
Florianópolis, à rua Almirante Alvim n, 19, das 9 às 12 ho

I
Iras.

---------

calçada.
'N, R Facilita-se o pagamento.
Tratar com Francisco Medeiros

nesta Capital.

Expresso Florianópolis LIda.
Transporte de cargas em geral 'entre

FLORIANÚPOLlS, CURITIBA E SÃO PAULO.
COM VtAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRóPRIOS

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULOMATRIZ: FLORIANóPOUS
Éscritório:

Rua Padre Roma 50 - Terrt'o

Deposito:
Rua ':;onselheirp Mafra n. lS5

�í'ones: 2534 - 2.!i�5

Caix� Postal, 435

Encl. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

Visconde do Rio Branco
(932/36)

A venida do Estado 1666/'76

Telefone: 37�30-91
Telefone 1230

Enrlcr['(,o Telegrát!.cJ
Santldra e Transpot1.':!

-0-

Sflo P:l1t1o - Capital - sr,

Endereço TelegráfiCO:
Sandrade e Transpolls

-0--n--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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" ACONT-;-CIMI=NTOS soe' tAIS I.i- A:t��!iõ!:��E!��Oc�_
••••••••• L L madres e vizinhas contri-

buem sempre para que se

• façam afagos exagerados às
.........5........... crianças. Pensam, Com isso,

torná-las amáveis e bem hu
moradas. Puro e fatal êrro,
pois, ao contrário, a crian

ça se tornará impertinente
quando lhe faltarem tais
carinhos.

no da Silva
- sta, Nilse �opes de Al

meida
- sr. Emilio Mund;
- sra. Dalva Machado

de Mello, esposa do sr, Ary
Kardec de Mello, Sub-fiscal
da Fazenda'
- sr. Milton Lehmkhul
- sr. Milton dos Santos Vende-se na cidade de

Garcia; Jcinville o conceituado e
- sr. Hélcio João Morei- hem afreguezado Bar e Res-

ra da Silveira
.

taurante Colon, sito a Rua
- sta. Ivone da Costa jJacó Richelen n.? 12 - Ver

lVIellin e tratar no Local.
\

sr. João Vieira Sobri-

, .".•••Ot

no Clube Doze ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
- dr. Jauro Dentice Li�

Carnaval
,Posso contar que há muito Vieira, foram as mais ani

tempo não via tão línda.de- madas. Estavam os casais

coracão como a do Clube XII Sálv10 ele Oliveira, dr. Elpí
para- essas noites agitadas, dia Barbosa. Os casais capi
que foram as noites de Mo- tão Arolde e sra, e Tenente

mo. Ary e sra., estavam abafan-

O veterano brilhou, balan- cio, cariocas no duro. trnpos
cou mas não caiu. . . sível descrever todos os ro
.

Lindas fantasias, orquestra liões, mas atírmo que todos

muito -animada, tudo corren- lá eram foliões de fibra, pu
do num ambiente sereno e íando e cantanelo com urna

calmo. Sem dúvida o Clube alegria que contagiava a to

XII reviveu seus dias de bons dos, não deixando ninguém
carnavais. ficar insensível ao chamado

Numa feliz idéia para es- de Momo. O Clube XII deve

colha da fantasia mais ele a - .1 simpática e linda decora

côrdo com a decoração, en- ção, ao sr. Sálvio de Oliveira,
contramos uma linda "Boneo: que teve a feliz idéia do "Car

ca de 1925"; era bonita, lu- naval de 1925".

xuosa, podia-se considerar, -0-

sem exagêro, a fantasia pró- Aniversário - Festejou on-

pria para o Municipal do Rio tem mais um aniversário a

ele Janeiro. Helena Rosa foi senhoríuha Celeste Maes,
a vencedora do premio de "A pessoa de relações nos meios

mais bela fantasia". Em aní- sociais.

mação a senhorita Terezinha -0-

D-utra, numa fantasia de "Es- Comentários - Foi muito

tados Unidos", garota bonita comentado, na última noite

e muito animada. de Carnaval, que a senhori-

O Bloco de chineses reuniu
.

nha Nice Faria estava em

uma mocidade de' vibrante companhia de um dos melno

alegria, em fantasias origi- res partidos do Rio de Janet

naís, no auge ela animação. ro, sr. Francisco Catâo.

A simpática diretoria do XII, -0-

como sempre, muito agradá- Gostei muito elo Carnaval,
vel, recebeu seus associados prtncípalmente das fantasias

muito carinhosamente, dis- de gato. Foi um sucesso, ..

tribuindo serpentinas e con- -0-

fetis. As senhoritas Liadalva Uma das Dez Elegantes do

Araújo; Yeda Borbosa, Lour- Brasil, nos deu o prazer de

des e Regina Campos, Yara sua companhia em uma noi

Pedrosa, Tereza Spoganic7., te ele Carnaval. Sua beleza e

Yone Mello, Dilza Dutra, Ve- seu porte chamaram a aten

ra Souto, Norma Couto, Olga cão elos foliões. E' a sra,

Vieira, Nelzia Avüa, Lacy Lourdes oatão.

-0-
CARNAVAL INFANTIL

lun;

nhares
sta.. Marilia Schutel

- sta. Marilia Schutel
- sta. Almira Damasce-

Eduque seu filho sem

os afagos exagerados,
porque assim contribui
rá para a boa formação
da sua personalidade,
- SNES.

VENDE-SE,

nho srn. Dorvalína Cabral

Gilberto de Olívei- de Oliveira, esposa do sr,
sr.

Ernesto Alberto de Olivei-
ra

.

A t
.

C 1 ,ra;
- jovem n amo ar os I .,

Espindola Oliveira I
- sr, Jair Jose Borba

_ si-a. Maria de Lourdes
- sr. Onildo Souza, fun-

M
.

do J' cionário da LO.E,
erra, esposa sr. ase

Meira
Maria Benonisra.

Lonzí
- sra. Angelina Filome

no Pizzani, esposa do sr,

Clodomiro Pizzani
- sra. Aurora Almeida

Hcrrera, esposa do ar. Jú
lio H. Hcrrera, Consul do
Uruguai nesta Capital;
- sra. Zenita Campelo

Coelhc, esposa do sr. Luiz
Coelho de Souza.
FAZEM ANOS, AMÁNHÃ:

sr, Amim Abrão Sa-

Não era só a noite que se via animação. Nas tardes

de Domingo e Segunda-feira vi a garotada de nossa ter

ra numa animação que era, como se diz, uma coisa louca..

Domingo, no Lira.; Segunda-feira, no clube XII de Agôs
to' é quase impossível descrever as belas fantasias que

vi' e como brincou 'a garotada. Yolé Faria, foi a "Rainha

do Carnaval Infantil", coroada no palco do "Cine Ritz:,
na tarde de Segunda-feira, por sua Mages'tade o Rei Mo

mo. Yolé usou unia linda "bailarina". Alzirinha O Fer

reira, filha do iI ustre casal Sr. 'Dl'. Mário Ferreira, foi o

ponto alto das festas infantis, a at.ração máxima, pela
g'l'uciosidade e luxo de sua fantásia. Foi vencedora, em

pl'imeíro lug'ur, na tarde de domingo no Lira e na de se

gunda-feil'a no Clube XlI. Vestia uma. fantasia de' "Can

Can", verdadeira maravilha; cOm muitas pedras, tulles
e lindas plumas coloridas. Alzirinha . estava linda, A

'segunda colocada, também nos dois clubes, foi Vera Lu

cia Nobl'e-g'a O liveira, filha '{lo ii ustre cnsal Dr. Nobrega
Oliveira. Vera tinha fantasin. de bailal'ina, em côr bran

ca, muito tulle , e pedl'aria. No Lira o menino Freddy
Fanucz, caracterizou-se como autêntico filho de man

darin.
Rica e luxnoRa era esta. fantasia. O menino Freddy

é filho do casal Sr. e Sra. Serafim Faucz, Em tudo isto

impel'Hva fi animação do aplaudido e conhecido artísta

nacional Pitúca. A comissão satisfeita. com os resultados

do julgamento, escolheu para os primeiros lugares os

que, realmente, mereciam, dignos de forles aplausos. E

assim foi ti festa da garotada em nossa cidade.

Hoje, só nos l'esta "Recordar é viver" ...
X' x

ENLACE MELIlVI - PASSONI
Realizou-se, ontem, nesta Capital, o enlace matri

monial da gentil Sta. Eleonora Melim, diléta filha do sr.

Otávio Melim e de sua exma. esposa d. Maria Luiza Me

lim, com o sr. Carlos Passoni Junior, filho �lo sr. Carlos

Passoni e sua exma, esposà d. Alzira B. Passoni.
,

Aos nubentes e e."mas. famílias as felicitações de

O ESTADO.
--0--

/'

R á d i O
* A Emissôra Continental (Rio) transmitiu 2a. feira pas-

sada, um comentário de Acy Cabral Teive (locutor) gra
vado atravez da Radional, versando sôbre o carnaval

fIorianópolitano.
.. Dib Chel'em (locutor) após ter gozado dois períodOS de

férias, reassumiu. suas funções na Rádio Guaruj á.
.. Aldo Silva (Diretor Artístico) e José Nazareno Coelho

(Discotecário Programador) dois conhecidos valores da

"Mais Popular", viajarão 3a. feira com destino à Curi

tiba e São Paulo, onde pretendem Íidquirir um lote dE'

mais de 1.000 gravações musicais.
.. A discotéca ela ZYJ-7 conta, no momento, com 10 mil

gravações musicais, aproximadamente.
,

.. A nova Consóla de Estudio adquirida pela Guarujá, se
rã. entregue pela Phillips do Brasil, no próximo dia 10.

.. Acham-,<;e acamados três elementos do "cast" da "Mais

Popular": Palmeiro ela Fontoura (Rádio Teatro), Jorge
Cherem (redator) e Braz Silva (reelator).

.. O papel de Maria, ela novela "Céu sem Estrelas", que a

Guarujá está irradiando as 2as., 4as. e Oas. feiras, vem
sendo interpretado, com raro brilho, pela rádio atriz

Nívea Nunes.
.. Alda Jacinto (cantora) retornou ao micJ;'ofone da

"Mais Popular" mas, como ráelio atriz.
* Pituca (Carnaval em Marte) foi convielado para. fazer

parte do elenco da novela "Céu sem estrelas", Pituca

aceitou.
'

Deu entrada no Ministério da Viação, o pedido da So

--"""'ciedad'e Rádio GuarllJá ttda., para tnstahr, ne.s'ta' cac

'pital, uma estação de televisão.
A '. f ,..... .". 1-

._,

não, não me fere êsse invio chão pisado,
doem-me os dias que ainda não vieram,
o que eu sinto é cansaço do futuro.

a

Plano Turistico para a Ilha
.

Cada vez nos convencemos bem, até hoje, como ganha- tração máxima dos "play boy O Prefeito Osmar Cunha e

mais de que a ilha de Santa ramo e play girl" e di) uma legião o primeiro Prefeito arrojado
Catarina tem um destino Cada qual faz uma idéia de gente que quer, por algum e decidido que pisa no chão

grandioso - e esta certeza absurda e inexata daquela tempo, paz e sossêgo. da Prefeitura.
nos dão as belezas sem par nesga de terra do "Mar del Punta del Este está, ele O sr. Cunha já está cons-

de que a dotou a natureza. Plata", como se lá fôsse, de -ponta a ponta, no itinerário truindo a estrada elo Saco

Difunclir o turismo em lar- verdade" o eden terrestre, o' ela "gente bem"; obrigatõrra- dos Limões, para não dizer

ga escala - eis" o que é ím- lugar das mil e 1.1111:1 mara- mente. do aéroporto, senão a "língua
prescindível. E, para isso, Ia- vllhas.

'

E quem fôr cernais dez" terá, grande" palaciana estoura e

zer uma propaganda íntelí- Há pouco, lá se realizou um oara justificar o título, de espuma de ódio.

gente, de efeito, 'de alcance, Festival ele Cinema (dír-se-ía conhecer Punta, Cannes, Ca- E, para os cantos mais be-

que, lá Ióra, impressione, dê melhor: Festival do que l1:i pri, etc. los da Ilha, se construirão
uma idéia firme e não pre- de mais medíocre em relnçâo E, em qualquer ponto rio novas e bem pavimentadas

Ten. Paulo Cardoso;. 1 d
' à

sét: t ) 1 t' b it e estradas, dando margem rr
M' I D'

. cisa ser r a os nossos mais a se Imo, ar 'e . pane a, e sempre om 'o
- sr.

. 19uCeh les-Rober- pitorescos recantos, porque a O Festival, propriamente, é bem sonante dizer: "Fui a que o capital privado se mo-
- 111en1110 ar es- o er-

I l' 'I ..

P t d I E' 1 vímente no sentido de povoá-
t f' ilh d 'Od'l D

rea ídac e, no caso, para que mais um mouvo para vera- un a e j ste, ugar mara-
o, .1 o o ar. I on e-

\ a admiremos e louvemos, só neío e retiro dos "astros e es- vílhoso". los e dar-Ines, (isto é o mais
mana e de sua. exma.", espo- J

vendo-a, -trêlas" que, sempre diante Temos lido impressões de importante), bom aspecto, a-
sa d, Valta Ouriques Derna- Punia del Este está no car- das camaras, fogem, o mais jornalistas que se desencan- tratívos, tornando-os locais
ria; taz. que podem, ao borborinho elos taram com o lugar, comen- turísticos.

- sta. Sylvia Gouvêa, fi- E, no momento, transror- estudíos, entregando-se, com- tando que, no Brasil, aqui r Meu amigo, você sabe o que
lha do sr. Cap. José Valé-' meu-se na tosse, no pigano, pletamente, à delíc;:< elo': ;;r:.':l- al_í, espalhada, há cous::\, mui- é asfaltar a estrada da La-
rio de Gouvêa; na Goqueluche e na rouquidão zeres. to mais bela. gou ou Canasvieiras ou Cam-
- sra. Antonieta Freys- dos grã-finos, dessa gente M::\,s, como contnvamos, Mas, meus filhos, os 1.11'1.1' peche? Sabenrto-se, de ante-

leben Moritz, esposa do sr. cuja finalidade na viela é es- Punta elel Este é, hoje, o guaios não são bobocas e não mão, que ló, sc encontrará
José Moritz; banjar dinheiro que não sa- grande centro turístico, a a- dormem de nleia e colhem o um bom hotel para (lormir,

- menina Inês, filhinha melhor elo que possuem. um restaurante com vistas
do sr. dr. Biase Faraco E, não temos elúviclas, da- para a lagoa, r, em prato ele

- Prof. Emilia' Boas qní a algnm tempo, Puntu (e} barro, colhendo-se o camarão
- jovem Ruy Hermes da

Vel:hn Sg(neto PrOfe"(iCIil Ef:te, Cannes_e outJ.'()8 bicho� cozido, prepantllo por aquê·
Silveira, filho da exma.

U U I �J da fauna. estarão, com efeito, �es homens ele lá meS1110,
sra. vva.. Elzi Ligocki da a.pontando, no mun�o, com(' mestres no prep;J,ro c1êsses

Silveira; cicladcf; populosas e bem rei, pratos.
- dr. Valéria Konder;

.

ATTILIO MILANO G8;S, visto como de cinco tu' Você. sabe o que é poder-
- sr. Alcides Coelho ristas um já encheu copos dr \ se, futuramente, ele autom� ..

- sra. Ale;ira de Andrade A vidA, êste morr�.r nesta agonia

I
uísque e pingou gl'OSf;O n:1< velou de outro qualquer v(>[-

Coelho, esposa do sr. Mano- ele um tempo infindo, êste ir-se-nos embora rolebs c1o,quelfls bandas. culã, contornar. tôcla a ilha,
el F. Coelho, comerciante; <1 seiva de um engano que se ria Voltfm(lo, agora, ao bOi (>m estra.ela pavlmentaclrt?
_ sra. Hilda Silva Spo- de acreditarmos nele a toda hora. quc:lte: Não é bairrismo, não. M:1S,

ganicz; Haverá Ilha mais linda do em belezas naturais, isto aquí.
o passado, esta vida elo outra dia; que esta nossa? é um "show coreográfico"
o presente, um viver adian te agora Todos procJ::tmam sua be- para os olhos.

por uma estra.da que nos ludibria, leza. Punt,a elel Este lugar famo-

pois continua pelos tempos fora E, de fato, há lugares po:' sol

aí que o �ujeito fica simples- Mas, talvez, não re,qjstirá a

mente bêsta. um pequeno confronto com

Todos proclamam que B. tudo isto que temos e ... não
llha é um colosso, é uma cou, vemos,

sa do outro mundo.

que, quando chega o gêlo do passado,
os Dias são memória do que eram:

. o nada de um instante de descuro

MAQUINAS AUTOMATICAS PARA

I C.AF É.SEM VAP,OdRprImeIra em o o

MAIS VELOZ * MAIS PERFEITA * MAIS EtONOMICA

Completamente !llltomatica * A mais simples no seu uso

ENTREGAS REGULAm * ASSISTENCIA TECNICA CQMPtETA

o

Agora, quem é qur conhe

rf', elos grã-finos, dos milio

nários, esta pobre Ilha?
Se já passou por aCjuí al

gum Ali-Khan, Rubiro'sas,
Walter Pidgeon, 01'son Wel

les, Avinha, Elaininha, e ou

tros gatinhos c gatinhas h01-

lywoodescas, de certo pas,Sft
ntm bem alto, pelas nuvens.

Mas é o diabo! Beleza há.

Canasvieiras, Lagoa, Campe
che, Ponta das Pedras, Ingle
ses, e outros locais màravl ..

lhosos, para anele, entretan
to, não há boas estradas, as
faltaelas, conforto, bons ho

téis, restaurantes típicos,
"boites", bares, tudo para di
vertir os turistas.

Trate das Vias
Respiratórias'
As Bronquites (Asmáti-

cas, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
catarros), assim como as

gripes, são moléstias que
atacam o aparelho r<espil'a
tório e devem ser tratadas
com um medicamento enér

gico que combate o mal, evi
tando complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas ,boas ff\r-

Agradecimento
A família de ALCINA BARBOSA agradece, penho

rada, aos demais parentes e às pessoas amigas que du
rante a sua énfermidacle lhe levaram o confôrto da sua

visita, bem como às que compareceram ao s'eu sepulta
mento ou de qualquer modo manifestaram os seus sen

timentos de peZiir. Agradece tambem ao humanitário
médico Dr. AI,Iredo Cherem pela dedicação e carinho com

�ue sempre tratou da saudosa falecida, bem como às Re
verendas Irmãs e às enfermeiras do Hospital de Carida
de.

Florinópolis, 26/2/1955.
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MARÇO ---,- 14 - Início dos Campeonatos Regionais
de BASKET-BALL (Feminino, Juvenil e Infantil)

ABRIL - 10 - Início dos Campeonatos Regionais
de ATLETISMO

MAIO - 8 - Campeonato Regional de CICLISMO
MAIO - 14 - Início dos Campeonatos Regionais de

BASKET-BALL (Masculino)
RIO, 26 (V. A.) Cinco

I JUNHO - 11 e 12 - Campeonato Estadual JUVE-
'cgos, com tudo pago, à ra- NIL de BASKET-BALL (Séde: ITAJAí)
zão de 5.000 dólares por jô- JUNHO - 24 - Corrida da Fogueira Em fevereiro -de 1951, a Associação Atlética Barriga
go, livre ele despesas é a pro- . JULHO 16 e 17 - Campeonato Estadual de CI- Verde cogitou de levar seus esgrimistas a Porto Alegre
posta recebida pelo Flamengo, CLISMO

I para um encontro com a Sogipa. Porisso mesmo, os trei-

p8,.ra. realizar uma temporada
I

AGôSTO - 8 - Início dos Campeonatos Regionais namentos naquele ano tiveram início mais cedo que de

l:aPlda n,a Europa, atuando de VOLLEY-B..t:\LL (Masculino, - Feminino e Juvenil) costume. Em franca atividade encontramos, pois, Ben i-
nuas vezes em Franckfurt, AGOSTO - 27 e 28 - Campeonato Estadual de to Nappi, Carlos Hugo de Souza, Ronald Fetzgerard e
duas em Stuttgart e uma .em B4SKET:BALL - (Masculino) Séde: Florianópolis Milton Arantes.
Paris. SETEMBRO - 1° a 7 - IIIo Campeonato Escolar e Era grande o entusiasmo e se esperava o retôrrio dos
A proposta foi apresentada no Normal Regional VOLLEY-BALL e ATLETISMO

1 b ãc da cíd d
veteranos á sala, para a formação das equipes com que o

'to c u e campeao ua Cl a e SETEMBRO - 24 e 25 - Campeonato Estadual de -

ALUG SEpelo consul brasileiro em ATLETISMO Séd F
Barriga Verde em breve teria de bater-se com o esqua- A

�rancl{Iurt, sr. Edson Ramos
e e: lorianópolis l drão sogipano. Contava-se também com a cooperação

-

x x x \rogueira ,e ontem chegada
NOVEMBRO - 12 � 13 - Cam�e�nato Estadl�al de I do pessoal do Curso de Formação de Oficiais da Polícia Amplo salão no 10 andar

RIO 26 (V A) G f' ..).0 Rio. O Flamengo não po-
VOLLEY-BALL (Masculino, - Feminino e Juvenil) Militar, igualmente em franca atividade. da Confeitaria Chiquinho

mou-s� inteÍl:an�ente �Onql�� lerá responder de pronto và l.,
DEZEMBRO

�
11 - VIII �re�imi�ar da Corrida! Tudo assim decorría, isto é, num ambiente pro-. próprio para repartição ou.

antecipamos: Russo é o novo rroposta elos clubes alemães,
SÃO .SILVESTRE.. Local.: Flo1'1an�pohs ; missar, quando o mestre, capitão Rúi, teve de seguir pa- grande escritório comer

técnico de profissionais do (mesmo não havendo inter- Picam, desde la, co�vlda.do� os ll1teress�dos a toma- ra o interior do Estado em objeto de serviço, resultando cial. Entrada pela rua 'I'ra

Fluminense. Na reunião efe- .nediáríos nem agentes) pois
rem parte nas pr�vás acima indicadas, respeitados os re- daquele seu afastamento a paralização total do treina- jano nO. 14, tratar Com o

tuada na tarde de ontem, tem vários compromissos a gulamen�os e:u_ VIgor. _

.

.

mentos tanto no Barriga Verde como no quartel, o que Sr. Sylvio Ferrari no Chi-

com a presença do presiden-' saldar no Brasil, começando
As llls�rl5oes sera� encerradas dez (10) dIas antes aliás não se pode justificar, pois no Barriga Verde po- quinho.

te Antônio Leite, foram as- pelo TOl'neio Rio ..Sio Paulo
das compe�lçoes anuncl�das. diamos contar com o Nelito e com o Hugo, e no quartel

sentadas as bases para a as- � terminando com a "Taça
De acordo com o dISpOStO na NOTA OFICIAL N° com os capitães Gilberto e Walmor elementos muito á al-

sinatura do contrato que se livadávia Correia Meier", 3!?3 de 24-3-53, é obrigatÓria. a participação dq,s_ Clubes tura de substituirem o mestre em' tais circunstâncias.

verificará possivelmente ho- lue é patrocinada pela CBD. flhados nos Campeonatos RegIonais de VOLLEY-BALL, x

je, assumindo Russo a dire- x x x
e BASKET-BALL na Categoria de juvenis.

ç5.o técnica das Laranjeiras. Hoje, no Maracanã, joga- na: Categ'oria de Juvenis.

Informou à reportagem o .·ão Flamengo e Bangú, oca- Florianópolis, 18 de Fevereiro de 1955,

sr. Válter Vasconcelos, que Jiáo em que os rubros-negros A DIRETORIA

o treinador Gradim será o

I
;eceberão as faixas de cam

auxiliar de Russo, devendo ?eões cariocas ele futebol.

renovar seu contrato por ês- Haverá grande festa no "Co

tes dias em melhores bases. lasso", com Escolas ele Sam

Gradim passará, a receber 12 ba, "show" radiofônico e

mil cruzeiros mensais. para dar o ponta-pé inicial

x x x elo jogo foi escolhida a estre-

RIO, 26 (V. A.) - O golei- ta do cinema norte-america-

1'0 Ciasca, pertencente a no Ginger RogeI's.
Ponte Preta, de Campinas, x x x

se encontra no Rio e assen- O Clube de Regatas Almi-

tau ontem condições para mnte' Barroso, de Porto Ale
firmar compromisso com o ;re, autêntica glória do remo

Fluminense. O referido joga- �aucho e nacional, está fes

dor deverá receber 12 mil ';ejando o seu cinquentenário
cruzeiros mensais e será pe1'- je fundação, ôntem trans

mutado com o clube campi- 20rrido. Nossos parabens á
neiro pelo arqueiro Adalber - diretoria do vigoroso grêmio
to. Também está sendo estu- dos pampas.
dada a troca de Pingueia pe- x x x

lo atacante Paulinho, da Começará, hoje, o 220
Ponte Preta. Campeonato Sul-Americano

x x x de Futebol, no Chile, desta
SÃO PAULO, 26 (V. A.) - vez sem a presença dos bra

Finalmente saiu a convoca- sileiros, considerado; ôs
ção dos jogador,es paulistas grandes ausentes. Partici

para a formação do selecio- pantes: Argentina, Uruguai,
nado bandeirante que defen- Perú, Paraguai, Chile e E

derá o título máximo do fu- quador. Eotes dois últimos
tebol brasileiro nas finais do serão os adversários do pré
Campeonato Nacional. Esta lia inicial, marcado para es

tarde a lista foi dada a co- t� tarde.
nhecer e é a seguinte: x x x

Arqueiros - Gilmar e La- Gauchos x Cearenses, o

ércio. prélio de hojé, em São Pau-

Zagueh'os - Djalma San- 10, marcará o reinício do

tos, De Sordi, Alfredo e Hel- Campeonato Brasileiro de
via. Futebol de 1953.

.

Médios - Brandãozinho, x x, x

Valdemar Fiume, Roberto, Fa'la-se que o extrem:1
Zito e Formiga, Garrincha, do Bot3.fogo', será

----� ....A.ta;(la,ntes --'\Julinflo, 'Mau- c€Hi.lclo .ao .. Fluminense en.1

rinho, Humberto,
.

I troca
'

x x

Antes, quando no início, justificavam-se perfeita
tamente os altos e baixos que teve d.e sofrer

_
a esgrima

até sua aceitação pelos nossos desportistas. A esgrima
era então desconhecida em Santa Catarina, e no país, ao
tempo, apenas na Capital Federal, em São Paulo e no

Rio Grande do Sul era praticado o fidalgo desporto das
armas. Santa Catarina foi, portanto, o 40 Estado a ado-

c/ 3 qd�artos, s�lah" varanda,..
t t d 1'1 d d t' G

" varan ao COZll1 a copa
ar es a mo a l( a e espor lva. l'andes e reaIS serVIços h"

, ,

prestaram o, sargento Simões, o tenente Gilberto e o

Ne_l�an :ll'�' I a�ua en���ll;da,
lHo, colaboradores do capitão Rúi no empreendimento e .uz'd.l11S a1açloets dsan1 anas,

.'
'

Jar 1m e o e e terreno
pOIISSO mesmo, na busca de elementos para contarmos a

H' t
.

dE' t' h
. anexo.

tIS .01'1a a

sgr�ma:d 1111 amos como certe de que regis- Tratar com NORTON te�
ral'lamos a contll1Ul ae e dos trabalhos naquele ano de

I
'. ,

1951, exatamente com Simões, Gilberto, Nelito ou Car-
lefone 3481, Rua Nereu Ra-

los Hugo, substituindo o-mestre durante sua ausência da m.os, 254 ou FRua.Esteves Ju�

Capital. Imo!
2 - polIs.

Infelizmente assim não aconteceu. As salas d'a-rmas'
V 'dpermaneceram fechadas até o regresso do mestre.
y en e":se
Casas -e Terras

Pelo Soerguimento do Foot-Ballllbéu'
.

Encerrados os festejos futebol profissional, deixa- gum para futuras disputas.. da querem com o balipodo da metrópole barriga-verde Que sejam efetuadas, com

Carnavalescos, o que se no-I nos perllle.x�s. Fóra um ou
1
O Figueirel�e. perdendo pa-

I
03 l1�S�O.S clubes... ., . .,

'I const!tui
séria ameaça. ,a ma�or brevidade .possive!,

ta pelos nossos clubes es- outro treinínho qualquer, ra o Ferroviárfo, parou qua-] CrftérIo errado que natu- Ate para os pequenos torneios de qualquer espe

portivos,. notadamente no não se nota movimento al- I si completamente. Não sa- ralmente muitos prejuizos centros do interior já esta- cie., excursão, etc., antes

....QM·.y _ •
'

• M·.!".·a·.a - _� -_ -. '•.•••_••- ••••• bemos de jogo ou excursão' trará. mos perdendo, como de- I da disputa do certame de

, que esteja ,.nas cogitações � Os nossos clubes deviam monstram nestes últimos 55.

NOTICIARIO ESPORTIVO EM d.o Figueirense, Avaí, At!é-' estar excursíonando, enta- aJ�os �s fracassos do Ava� e I Vamos d�r o pr.imeiro
tíco, Paula Ramos, Bocaíu- bolando demarches com clu- .Eigueirense, as duas maio- passo para o soerguimento

TODA PARTE va e Guarani, : bes di Rio, São Paulo, Pa- res força do nosso "soccer", ,do esporte-rei da Capital.
Entende-se que, enquanto' raná e Rio Grande do Sul. Vamos acordar, senhores bes do Rio; São Paulo, Pa-

não for marcada a data do 'I' O isolacionismo em que responsáveis pelos clubes I Mãos à obra, pois! '

Tite, início do certame de 55, na- vive mergulhado o foot-ball ]de profissionais da cidade. .

e Ro-
RIO, 26 (V. A.) - Reini- Baltazar, Jair, Válter,

Vasconcelos, Ipojucan
drigues.
Como se vê apenas 2 ar

queiros foram convocados,
tendo Aimoré Moreira de

clarado à reportagem que se

Cabeção retornar ao Corin

thians, será também chama

do ao "scratch", e em caso

contrário o terceiro goleiro
convocada, será Paulo, elo

Guarani, de Campinas.
xxx

RIO, 26 (V, A.) - O'Con

selho Técnico de Remo da

C. B. D. elaborou novo Có

digo de Remo dos oarripeo
natos Brasileiros. Bem feito

CJ trabalho. O Diretor de Es

portes Aquáticos (Carlos Osó

do ele Almeida pediu vista elo

Código antes ele êste ser sub

metido à presidência da en

cídade maLer. O CócIigo vai

sofrer ligeira observação já
rue o Diretor de Esportes A-

':'juáticos vai juntamente com

o Conselho Técnico fazer a-

HISTORIA DA ESGRIMA iJE
SANTA CATARINA

•

-1%1-

cíaram os cariocas seus pre

parativos com vistas ao Cam

peonato' Brasileiro ele Fute

bol. Na manhã el� 5a. feira,
em São Januárío, foi efetua
do o treino individual, pre
cedido da revisao médica

pelo dr. Mário Tourinho.

Os jogadores fizeram gi
nástica e depois bateram bô

la, havencIo exercícios espe
ciais para os goleiros. Dos

convocados para o treino, a

penas deixaram de compare
cer os titulares do Flamengo
e do Bangú, que, domingo,
deverão participar do jogo de

encerramento elo Campeona
to Carioca. São êles: Pavão,
Rubens, Indío e Dequinha,
do campeão da cidade, e Ca

lazans e' Nívio, dos bangu
enses. O goleiro Ari e o mé
dio E'dison, estiveram pre

sentes, assim como Didí, que

já se justificou com o trei

nador Martim Francisco so

bre as faltas que teve, não

comparecendo aos dois pri
meiros ensaios. Os jogadores
Sabará, Leônídas e Pinheiro,
que se encontravaln contun

elidas, puderam treinar.
xxx

RIO, 26 (V. A.) - Conse

guiu o São Cristóvão o pri
meiro refôrço para a sua ex

cursão ao Perú. Trata-se do
veterano jogador do Vasco;
Alfredo, que foi emprestado
pelo clube ele São Januário
ao grêmio alvo. Pretendem

agora os cadetes consegui
rem. elois atacantes é um go
leiro.

Ferroviario ou Cruzeiro
Hoje, em Tubarão, o jogo que apontará

o adversário do Caxias
Prosseguirá, hoje, o Cam-

I
peonato Estadual de Fute- match entre Cruzeiro de

,

boi de 1954, com o segundo Joaçaba e Ferroviário, no

campo deste, em Tubarão. ,titulo, No primeiro encon

O vencedor da série, en- tro, efetuado em Joaçaba,
frentará o Caxias em "me-' o Campeão da Liga 'I'ubaro
lhor de três", decidindo o nense venceu por 3 x 1.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

FEDERACÃO ATLETICA CATARINENSE
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Ten. M. Gomes
paras.

xxx CAPITULO XXI

SALVADOR NÃO PO'DE SER· CEDIDO
AO PENAROl, ENTENDE A

FEDERACÃO GAUCHA
•

1

PORTO ALEGRE, 26 (V. ao presidente -da CBD pro
A.) - A cada instante ga-l testando e, ao mesmo tem
nha novos matizes o "affai-I po, cientificando-lhe de que
re", Internacional x Federa- ,seguirá para o Rio nas pró
ção de Futebol. Em data de 'ximas 72 horas o sr. Abe
ontem, uma no_ícia cil'cu-Ilad Noronha, seu ex-presi
lou que sensacionalizou as dente e membi"O honorário,
rodas esportivas. O clube I

o qual levará amplo "dos-
colorado, negociando sal-I sieI;" esclarecooor da, posi-I

C
vador com o Penarol, pediu ção tomada pelo vice-cam-
à entidade máxima gaúcha I peão metropolitano e .as ra�

I

asao passe do referido jogador, zões que o levaram ,a ela.
a fim de ultimar a transa- . O "dossier" do sr. Abe-
ção. Até ontem não havia lard Noronha - podemos
recebido nenhuma contesta- 'adiantar - inclui compro
ção. Mas soube-se que, no vantes, dos últimos anos,
dia anterior, isto é, ante- de facilidades muitas vezes

ontem, a entidade máxima concedidas pela Federação
do 8° andar do Edifício 'Bra- a ouh"Os clubes, nos arran
silia havia telegrafado à jos do scratch, sem a preo
CBD, pedindo-lhe que sus- cupação de motivos justifi
tasse qualquer providência cados ou, siquer,' pondera
de ordem internacional sô- ções em documentos ofici
bre o passe do aludido jo- �js. O prócer internaciona
g-adol' por ser o mesmo fal- J.ic;tJ. irá munido de amplos
toso e estar a mercê de pu- lJoderes, com os quais'"pre
nição. tcnde mostrar que seu clube

'-0J11011 as atitudes que to
. lIO,! em revide a violências,
arbitrariedades ou trata-
mento.. desigual .pal�fidos da
entidâde gaúcha.

"Eureka'�
Rádios, Transformadores, Amplificadores, Motores

Elétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, Toca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - Técnico forma
do na Europa

PIWPRIETÁRIO: OTOMAR GEORGES BOEHM

�
Registro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
'- Catarina - Brasil,

VENDA À VISTA E A LONGO PRAZO
•

Casa,.l sem filhos precisa
alugar casa no centro.

"'=""""'''''''''''''1 - ,Infol'ma�ões pa,}!!\" Caixa
Postal 461.

.,

Sabcdor dessa providên- .

cia da Federação, antes de
.l'espo.nder .. a sua. consulta, o

clube colorado telegrafou

\RNAlDO DUARTE
A efeméride de hoje

marca o transcurso do .aní
versár!o natalício do jovem
p;layer conterrã:neo Arnal
do Duarte, extrema direita
do Avaí,
Ao valente foot-baIler

alvi-celeste os nosso cum

primentos.

CICI;sta RosaNelo
Rua 24 de 'Maio 906 (Es�

treito)
À Ciclistica Rosa Neto

(Antiga Oficina de Bici
cletas Nely) tem a grata sa

tisfação de comunicar ao

público, que conta atual
mente com uma equipe' de
t4 mecânicos especializados
em: reformas e consêrtos
de biciletas de passeio, cor
ridas, meia corrida, cor
rida especial Triciclos, tico
ticos, carrinhos berços en

fim tudo referente ao ramo
de ciclismo.
Possue um grande e va

riado estoque de peças des
te uma simples borrachas
para roda sde triciclos até
as bicicletas de corridas es

peciais.
Seus mecânicos atendem

20m presteza e perfeicão os

serviços.
•

Estamos equipados com

grande -vartedads de f'er-
ramentas especializadas
bem

" como maquinários.
Serviços de Solda, Forno-

Vu lcan ízação, Mecânica,
Pintura Raiações e breve
mente Pinturas à Fôgo.
Atendemos às cidades do

In terior pelo serviço de
Reembô'lso,
À Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da 10 Volta
do Atlân tico.
Atendemos pelo telefone

6230.

Vende-se
ResldeDcia Bairro
BomlAbrlgo

CASA PRÉ-FABRICADA,

Vende-se um terreno com

65 metros de frente por',
570 de fundos, situado no

Bairro N. S. das Neves, pro
ximo ao Estádio do Figuei�
Irense, proprio pal'-a lotea
mento, com ruas já inicia�
das. Facilita-se o pagamen
to. 3 casas novas, pintadas
a oleo sitas na rua Papan
duva á Cr$ 22.000,00 cada
uma. Lotes de terras desde
Cr$ 10.000,00. Tratar com o

senhor Aristiliano Abreu
Netto á Avenida Mauro Ra

mos, numero 4, das 17 ho
ras em diante.

CASA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Bolsas �e estu�o na Aléman�a
des os recém-diplomados e

jovens assistentes univer
sitários.
Além da dispensa das ma

trículas, o bolsista r�ceberá
mensalmente DM. 250,00,
sendo-lhe, ainda, pagas as

despesas de viagem da fron
teira alemã até o local dos
estudos e vice-versa. As des
pesas de transporte do país
de origem até a fronteira
alemã (ida e volta) cor

rerão por conta do estudan
te.

Os interessados dever-se
ão dirigir, por carta, ao Ser

viço de Bôlsas de Estudos
da CAPES, Av. Marechal
Câmara, 160, 80 andar -

Caixa Postal, 5185 - Rio
de Janeiro, D.F., com a

maior brevidade, indican
do: a) o gráu universitário
de que são titulares; b)· os
principais empregos exer

cidos e as ocupações atu

ais; c) a especialidade a

que desejam dedicar-se e

possíveis sugestões sôbre o

local em que os estudos po
derão ser realizados; d) a

aplicação que darão aos co

nhecimentos adquiridos após
o regresso ao Brasil. As
cartas deverão ser acom

panhadas: 1) de um atesta
do de eficiência na língua
alemã, passado pelo Servi
ço Cultural da Embaixada
Alemã ou pelos Consulados
da Aleman ha nos Estados;
2) de um curriculum vitae
do candidato; 3) do históri-

27 DE FEVEREIRO co escolar do curso superi-
A data de hoje recorda-nos que: 01' (original ou fotocópia).

- em 1.630, os holandeses iniciaram o ataque ao Sendo, em alguns casos,

forte de São Jorje, depois de assediarem as ba- bastante demorado o prepa

terias; 1'0 da documentação oficial
- em 1.747, na capitania de São Pedro do Sul, nas- para a inscrição de candi

ceu Manuel Marques de Souza, falecendo em 22 dates, a CAPES recomenda

de Abril de 1.822 no posto de Tenente-general. aos interessados que pro
Pai do Marques de Porto Alegre, que tinha o movam as medidas iniciais

acima referidas com a ur-mesmo nome; .

em 1.776, as tropas brasileiras iniciaram o sitio gência possível. Tôda a do

dirigir a fábrica de ferro de Ipanema, em Soro- cumentação dos candida-
tos selecionados pela CAcaba;

do forte de Santa Tecla, ocupado pelos hespan- PES deverá estar preparada
hóis. os brasileiros estavam comandados pelo para encaminhamento. ao

Sargento-mór Rafael Pinto Bandeira, o legendá- Govêrno Alemão até 10 de
maio vindouro.rio lagunense;

. ..

-"- em 1.777, a Ilha de Santa Catarina, sem resis- RI,o de Jal91elro, 18 de fe-

til' com um só tiro, foi tomada pelas tropas do I

Vel'elArO ,d; 1S55T. . .

G "I D Pedro Cevalos. A vergonhosa retira- mslO. erxeiraener a _.

S tári G 1do Marechal portugues Furtado de Mendonça ecre ano era

deu motivo aquele extraordinario feito;
em 1.814, o' Sargento-mór, depois Coronel, Frede-
rico Guilherme Varnhagem foi nomeado para
em 1.826, o Imperador D. Pedro I chegou a Ba

hia, restaurando a calma perturbada p�la. longa
.guerra da Independencia, entre brasileíros e

portugueses; ,em 1.861, em Florianópolis, então desterro, fale
ceu o Coronel Sabino José da Gama;
em 1.84-1, Dia da Independencia da Republica
Dominicana;
em 1.871, faleceu o Májor Manuel Joaquim de Al

meida Coelho, autor da Memória Histórica da
..

Província de Santa Catarina e de outros traba-,!
lhos. É um dos Patronos da Academia Catarinen- �
se de Letras, que é ocupada por um dos mais no-,

I

taveis historiadores catarinenses, Lucas Alexari-j
dre Boiteux ; 'I

- em 1..883, assumiu a' Presidencia da Provincia ,�e ISanta Catarina, o Dr. Teodul'.eto Carlos de Fan.a I .; .

Souto, que foi fundador do LICeu de Artes e on- aOS DOSà\OS 8SSI-
�

uantes da Capital
Comunicamos aos nossos

assinantes da Capital que, to
da assinatura não paga até
28 do corrente, sem prorro
gação, será suspensa.

A Gerência

A Campanha Nacional de cursar no território da Re
Aperfeiçoamento de Pes- pública Federal da Alema
soai de Nível Superior (CA- nha.
PES) está recebendo ins- A bôlsa cobrirá única
crições de candidatos a três mente as despesas do estu
bôlsas de estudos, na Ale- dante excluíndo-se qual
manha, oferecidas pelo Mi- quer subsídio para viagem
nistério das Relações Exte- e manutenção de cônjuge ou

dores daquele país ao Go- outros membros de f'amí-
vêrno Braaileiro. lia.
Essas bôlsas, que se des- A seleção final dos can-

tinam a estudos de pós-gra- didatos, com base nas qua
duação, em qualquer rall!0 lificações pelos mesmos a

de estudos, terão a duração presentadas, será feita pelo
de 12 meses, de 1°. de no- Govêrno Alemão, constitu
vembro de 1955 a 31 de ou- indo condições eliminatórias
tubro de 1956, podendo, em para os concorrentes o per
casos excepcionais, serem I' fe�to domínio da língua ale
renovadas. ma e a posse de um grau

Os bolsistas poderão su- universitário. .

gerir a Universidade ou Es-I Terão preferência na dis
cola superior que desejam iribuição dessas oportunida-

Agência pUdal do Propriedode Industrial

sh. Franklin Roosevelt. 39 . Salas f.21f/3 (SMt P,opnaJ :!, .leis. 42·4862 e 52·0494 • filo de lanelro l::

HOJE E AMANHÃ
NO PASSADO

cios;
x x

x

28 DE FEVEREIRO
A data de hoje recorda-nos que:

- em 1.565, vindo de São Vicente desembarcou na
-

Praia Vermelha, Rio de Janeiro, Estácio de Sá;
- em 1.640, a vila de Goiana, dominada pelos ho-

landeses, foi tomada de assalto por Luiz Barba

lho Bezerra;
em 1.644 a ilha do Maranhão foi evacuada pelos
holandeses, graças a energia de Antônio Muniz

Barreiros que morreu nessa campanha e do Sar

gento-mór Antonio Texeira de Melo;
em 1.777, segundo Rio Branco foi assinado na

Praia de Fóra do Cubatão o têrrno de capitula
ção da Ilha de Santa Catarina ao Exército hes

panhol do General 'D. Pedro de Cevalos;
- em 1.828, na Vila de Caeté, Minas Gerais, onde

.

Alagoas, as tropas brasileiras que deviam o�erar
na Bahia contra as forças do General Madeira:
em 1.828, na Vila de Casté, -Minas Gerais, onde

nascera, faleceu o Dr. José de Sá Bittencourt e

Acioli, um do! implicados na Inconfidencia Mi

neira;
em 1.843, os Coronéis Bento Gonçalves da Silva e

Onofre Pires da Silveiro Canto, por motivo de
honra, bateram-se em dl1elo, saindo o último
morto;

- em 1.845, o Chefe dos rebeldes do Rio Grande do
Sul, General David Canabarro, reuniu em Pon
che Verde um conselho de guerra com todos os

seus oficiais, ficando resolvido a aceitar a anis
tia ampla oferecida pêlo Decreto de 18 de De
zembro de 1844 e depuzeram suas armas;

ANDRÉ NILO TADASCO

DUPLicaDOR
EM MINIATURA
IMPORTADO

PREÇO Cr$ 150,00
o MAIS BARATO DO MUNDO
Fundonamento a base de akocl,
Imprime ao mesmo tempo em va
rias (ores. Serve .,ar. tirar (opias
de dupli(atas, passar tatu,.s no

(opiador. enderefilr flivelopes
(adressograph) lazer folhetos,
(artões, etc,
rmulOs IMlEUtm,mOs IMP.lIDA.
Iii Siri. dlllaplliftinli,207-fm: 35-1580

.

[II. Illtlr. "ANHOI" ex. rlSJ.ll73 30.- S.hull

IMPUREZAS DO SANGUE,?
t'

fMIIR Df H�DUfI8A
AUX. TRAT. SIFILlS

Aluga-se
Aluga-se uma Casa recem

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

à Avenida Hercílio Luz,
192.

eo
�M4i�Aílli;1��<;gj•.

Gemas de mascar de ·Bolas (Bubble gum americano)
Fabricadas com o suco dos mais frescas, selecionadas e deI ia
dosas ffUtas americanas, r e p r e 5 e n t a m um entretenimento

go�toso pore tôdcs os idddes.

�l'l\�-;;),�n!l�• I ...$J rthnlnas com delicioso e duo
redouro scbor de trutus, ta! enormes
"bOl(g" e apresento umo ncvidcde :

fj9!.!;iil�ía!õ, no !:wolUcro, que tc::wm no

pele as m;:i:Z originais tatuagens. leve
'fATCO pore o p{[jl�". É divertidíssimo!

deixa no bOca, por r;;::ii�

fresco sabor de fr6to5, Se

ça também, com Bmooko,
res

" bolos" do mundo:..

tempo, um

QUllêt, ftl�

(�5 melo-

Dois produtos 1cbduídó$ por:

TOPPS C�·U:�V!NG GlHVJj !NC.

Distribuidor pcro todo o Brasil

DUMANS & CIA. liDA_
Av. Erasmo Braga, 255· 12.0 rmd.• }el.: 52.4543

Voga PubliGidad3
,-

A .... SI" C -,-=:-=C�:=��==::<��'�.��j Cri leI e os flleusU:D.
. Domingo último, Carnaval, a derradeira página elêsten_ diário mostrava um escrito ele seu colaborador, Braz Silva.
Por mais incrível que pareça, li o artigo até o fim, e,

num esfôrço que não-me é próprio, repeti a dose,
Quem não o tenha tentado fazer, estranhará, por cer

to, êste "Por mais incrível ... ". Pois que adquira um nú
mero do jornal, e veja se tenho razão para assim escrever,
ou se faço injustiça, Se não quízer mesmo ter êste traba-
lho, aceite a minha explicação:

,

Era Carnaval, e o pensamento prOCUrfLVEt únicamente
assuntos agradáveis, alegres, ele f6.cilt digestão. O artigo elo
Braz contrastava com o espírito do povo leitor naquele dia,
danelo uma nota escura no panorama despreocupado da ci
dade. E fazia isso sem mencionar mortes, acidentes, desas
tres ou entêrros. E mesmo que, não fôsse Carnaval, seria a
mesma coisa.

O título, "A Crítica e os Críticos", poderia sugerir mui
ca coisa, ou nada. Indicava, talvez, que se leria uma crítica
i crítica e aos críticos. Até aí, tudo bem. E como só indicava
isso, talvez, fazia com que a gente iniciasse a leitura, pr'a
ver se morava 110 assunto, que vinha em destaque (última

A I página, duas colunas).

·uga -

e Como era natural, eu fiz o mesmo, pelas mesmas ra-- .) zôes, com .os mesmos propósitos. Mas confesso que nada
Aluga-se bôa casa á rua onseguí, embora o fizesse, como já disse, por duas vezes,

Lacerda Coutinho, 24. 'I'ra- tentando penetrar no raciocinio do Braz. Percebi apenas,
tal' ao lado (Chácara do vagamente, um ataque aos críticos írresponsáveís, e uma

Hespanha), Exige-se contra- I
citação de regras de dignidade na arte de criticar. Tudo o

to. mais foi somente um trabalho desgostoso' para o meu cé-
rebro.

sôro, Então os médicos cor-
A impressão que tive ele começo, mas logo afastada,taram-lhe o venenó, com a

pois conheço pessoalmente o autor, foi pouco lísongeira paaplicação do necessário an-
ra êle. Infelizmente, não podia deixar de ser. Pareceu-me,tídoto. de início, que o Braz procurava impressionar o Ieítqr comPelo que vemos nada foi palavras difíceis e raras, escolhidas a dedo no dicionário,feito no sentido de que se
com construções à Rui Barbosa, com embaralhamentos eletomasse medida para evitar- idéias. Pareceu-me que êle não gosta de pontos, esbanjanse o per-igo a que se ex- do virgulas, em períodos longos e cansativos, num estilo

põem os que tomam qual- que faria inveja ao próprio wn.gora.
quer dêstes citados sõros. Mas, como já disse, a verdade não é essa. Tenho Iído
Por que - ai repetiremos diversos trabalhos do Braz Silva, e aprecio, sinceramente as
nossa sugestão de anos suas idéias políticas e sociais. Agora que estamos quaseatrás - não se usa um có- mergulhados no modernismo, agora que os escritores pri
digo ao aplicar-se sôro fa- mam pela clareza de linguagem, é pena que o nosso amigo
zendo-se marca pequena no expresse tão boas idéias num estilo desses. Isso é lamentá
braço do paciente, como se vel! Mas com o tempo, (êle é bem moço) o Braz se trans
fôsse uma vacina e que to- formará, e aproveitaremos as boas coisas que lhe vêm à
do médico, tendo de usar a cabeça, e que a pena estraga.
mesma medicação, tivesse
antes o cuidado de olhar o

sinal?
Quantos aborrecimentos,

quantas procui'ações, quan
tos perigos se evitariam com

esta medida simples?
Eis ai assunto para tese

(le Congresso de Medicina.
Embora seja idéia de leigo,
cremos que não se deva des
presar, se é para Ptoveito
-da humanidade!

IDÉIA DE UM LEIGO PA
RA UM CONGRESSO DE

MEDICINA leiTEAs idéias se podem ter e

se deve divulgá-las embora

partam de um leigo, imiscu
indo-se em assuntos que ig- Agência

'de
Pu blicidade

nora.

Lembramo-nos novamente
do assunto porque precisa
mos tomar sõro anti-tetâni
co e fomos perguntados' pe
lo médico se já havíamos

tomado e ,quando. Estáva

mos consciente e se o doen

te tivesse desacordado ou
não se recordasse mais?
A primeira vez que le

vantamos a questão e suge

rimos a medida que repeti
remos, foi devido à morte
de um colega de! estudos que
f'ôra trabalhar no Institu
to Vital Brasil, em Niterói.
E morrera porque, mordido

por uma cobra, tomara o

sôro anti-ofídico esquecido
de que o fizera havia pou
co tempo.
Um parente nosso foi me

dicado no Pronto Socorro e

lhe deram SÔl'O anti-tetâni
co. E não lhe fizeram ne

nhuma recomendação. No
dia seguinte comeu e bebeu:
livremente. Teve terrível

erupção. Inchou estupida
mente. Levado de novo ao

Pronto Socorro por acaso

contara! que ali .estivera na

vêspera e lhe injetaram o

.... r..taJ.....
:rl.rtãa6,.U.
luta Cúu1P

dinheiro

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor 1
Desconto especial para os senhores Viajantes,

estudando
CONTABILIDADE

por Correspondência
Profissão lucrativa e de grande futuro, ao alcance

.
de quem SAIBA· L:t!:R e ESCREVER. Peçam informa
çÕ'es ao LN.C.A. - Práia de Botafogo, 526 - RIO.

.

(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 3102)

Ganhe "

maIs

F. MAUTANE

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
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6 o J:STAOO

Com a Biblí� na Mão
fi<'--·""-'?%.�

��] JUIZO DE DIREITO DA cesso Civil, na qual deverão A mais bela pagina que hemos lido, até hoje, mais for-tflJ t.euaeule 4110.'10. COMARCA DE TIJUCAS. 'ser ouvidas as testemunhas .

«1.....0 " u'"' ,� mosa que a "Oração da Corôa", o maior monumento da ora-,

I que oportunamente serão
teria do facundo, extraordinário Demóstenes, o grande trí-

(1.0 domingo da Edital de citação de in- arroladas. Requerem mais
buno ateniense, discurso que o genío de Latino Coelho en-DO"'fINGO 27. DE. FEVEREIRO d· t' I

denoí d
'

t'f'
_

lL , teressa os ausen es, mcer- que, epois a JUS 1 icaçao, gastou maravilhosamente no ouro de elevado quilate dequaresma) tos e desconhecidos, com o 'sejam feitas as citações dos CINE SAO JOSE' nosso idioma, 'foi, sem dúvida, aquela celebre "Oração aos

fê di (Marcos 14:8) .. Ler Marcos prazo de trinta dias. Iconfrontantes por edital de
Moços", que o portentoso Rui, êmulo daqueles sabíos filo-Ela ez o que po la... O Doutor Clovis Ayres Itrinta dias, visto se acha- Finalmente ,

.

Na 'I'éla Panorâmica
safos da Grecia antiga, dirigiu a mocidade academica da'14:3-9. Gama, Juiz de Direito da rem ausentes destà Cornar- Faculdade de Direito de São Paulo,Enquanto viveu na carne, Jesus

_ jan:ais exigi� d� Comarca de Tijucas, do Es-11, ca em lugar ignorado; as- As 10 - 1,30 - 3,30 A "Oração aos Moços" há de atravessar o tempo e che-
�u::tlqueI:' pesso� ,coisa alguma que nao ,fosse �'azoa�e. tado de Santa Catarina, na sim como dos demais in te- 5,30 - 7,30 - 9,30 horas.

gar á Posteridade, como os diálogos do divino Platão, oEle elogiou a viuva 'que deu suas moedmhas na oferta,
forma de lei, etc. . .

.

I
ressados ausentes e desce- Pituca - Violeta Ferraz admiravel discípulo de socrates, que "agrupou em derredor

Condenou o homem que enterrou o seu talento por ter

I FAZ SABER a todos, nhecidos : do representante - Ansermo Duarte - Cau- elo seu genio a flor ela mocidade ateniense, cultivando-afracassado em aceitar suas lim.itaç�es _e faze� o melhor
quantos interessar possa o

I
do Domínio da União, por by Peixoto - Catalano em: em meio ele caricias e subjugando .. a em meio elos esplendo

que podia. A mulher que ,o ungn� ,�e� o que ela possiv�l. presente edjtal de citação,! precatória em Florianópo- CARNAVAl EM MARTE res da filosofia e da eloquencia".Isto naturalmente envolvsa saerifício, mas sua �evoç�o com o prazo de trinta dias,llis, e ao representante do No programa: Rui tivera tambem esse condão de conquistar a sínce- _

ao Mestre deu-lhe coragem e fôrças para sobrepor�se as
virem ou dele conhecimen- 'Ministério Público nesta Noticiaria Universal. JOf. ra, entranhada estima e véneração da mocidade estudiosa

circunstâ�ci�s. Sua memóri� es�á._perpetuad� não, so p:l.� to ti�el'em, que p.or parte I Cidade, afim dé_ contesta- Preços: 10,-00 - 5,00. do seu país,
que ela fez mas pela sua prontidão em enfrentar a difi

de Lmdofo Marcelino Pe- rem a presente açao, de con- Censura Livre. Um dos grandes 'valores da oratoría sacra e da Iítera-
culdade do momento.

. reira e s/mulher, lhe foi :formidade com o disposto tura patría, o cónego Manfredo Leite, conspícuo Membro da
Comparados com o valor do ato desta mulher, mui- dirigida a petição do teor lno artigo 455 do Código de 1[1111 .n-\ii Academia Paulista de Letras, nos descreve em uma das

tos de nós somos verdadeiro fracasso. Não podemos es: seguinte: - "Exmo. Sr. Dr'l' Processo Civil, sendo, afi-�LIIL!I' suas primaras conferencias, enfeixadas em livro, preracía-
peral' que Cristo nos abençoe quando o nosso dar esta

Juiz de Direito da Comarca. nal, reconhecidos e declara- -- do pelo imortal Coelho Neto, o coloquio do grande' filosofo
aquém dos limites de nos�as possibilidades. D,� f,�to, � Lindolfo Marcelino Pereira do o domínio dos suplican- As 2 - 4 - 6 - 8 - 10 com os seus discípulos amados:
expressão do Mestre: "MUlto bem, servo bom e f'iel esta

e sua mulher Ã-cyla Soares I tes sobre o .referido imó- horas I "A hora da tarde rumorejavam as alamêdas do jardim
resel:vada para aquêlcs q,ue hon��tamente buscam des-

Pereira, n.�tu�'ais dêste .Es-I \';1,. cuja ,sentença _lhes ser- Pituca - Emil,i,nha Borba

I
de Academus. Levas de ouvintes passavam por sobre as

cobrir o que podem fazer e alegremente o fa:em. . ta do, o primeiro cornercran- vira de título habil para - Angela Mana - Ruy heras e delisavam por debaixo das folhagens dos plátanos
Paulo disse que o "Senhor ama ao que da com ale-

te e a segunda de profissão
I
inscrição no Registro de Rey - Violeta Ferraz em:

I
e das oliveiras. Iam escutar a palavra do Mestre, Iam re

gr ía". Dando-nos primeiramente ao Senhor, encontra-
doméstica, residentes e do-: Imóveis. Protesta-se pro-

I
CARNAVA,I EM MARTE ceber-Ihe o ensínameno, No augusto e religioso silencio dís

mos seu E�spírito pronto a ajudar-nos a fazer a sua von- rníci liados nesta cidade, por Ivar o alegad� c�m teste-' No �r?gr,ama: . .

I corria então a voz de Platão nas mais belas prelecões em
tade em todas as coisas. seu procurador adeante as- munhas (e vistor-ia, se ne- Noticiarío Universal. Jor. forma de díalagos",

.
"

ORAÇÃO
. sinado, querem mover a 'cessário). Dá-se á presente Preços: 9,00 - 4,50. Rui como Platão, tinha "a alma cheia de sabedoria eo

Querido Senhor, ajuda-nos a lembrar que cada ofer-
presente ação ele usucapião lO valor de Cr$ 5.000,00 para Censura Livre. coração cheio de bondade; a eloquencia morava-lhe nos

ta que 'fazemos reflete nossa dev�ção a .ti � a� teu tra-
em que expõem e requerem os efeitos fiscais. O advc-] ,_ . .

[Iabios, ora === e flamejando, ora sere�ando e miti-
halho. Sabemos que quanto m�ls prof.un�o � o nosso

a V. Excia. o seguinte: -

I
gado que esta assina tem �r., íi1 \l",�

gando-se em suavidades, apenas comparaveIS ao mel das
amor por ti- maior é o nosso deseJA0 de �IstnbUlr com �s 110

- Os suplicantes são' sua residência nesta Cidade, II ti�, � i��.r.â_ abelhas �o Hym,eto". ., , .outros as benções que del'�'amas sobre 110S. Aumenta, nos posseiros ele um, terreno si- ;·onde recebe cita�ão. Nestes V? _
....vl .. �e nao l�eu�l� em tor:10.de SI, ao ��' Iívre d.os poetícos

te pedímos, o nosso desejo de dar. Em nome de Jesus. tuado no lugar Perequê, do 'termos P. defernnento. So-I As 2,30 _ 4,30 _ 6,30 ,Ja�dms ,da Metropole, a 1110clclade estl!dlOSa, pala lhe dou-
Amém. 'TIunicípio de Porto Belo, I bre os selos devidos lia-se 8,30 horas. I trmar, � semelhança de Jesus, o seu evangelho de amor. e

PENSAMENTO PARA O DIA jesta Comarca, com duzen-I Tijucas, 28 de Janeiro de Pituca -\.. Anselmo Duarte sabedorIa, esta, entretanto, nunca d:ixou de e�tar presen-
"Aquêle que semeia pouco também colherá pouco ,os e vinte e cinco metros 1955. PP (as) João Bayer _ Violeta Ferraz _ Dir- te, onde quer que houvess.e uma. tnbuna, nas ruas como

e aql1êle que semeia em abundância, colherá em abun- 1e frentes que fazem na eS-1 Filho." Em dita petição foi cinha Batista _ Ruy Rey
nos teatros, no ,Forum como ,no P�rlamento" e o verb� elo-

dância," (lI C,or. 9 :7). ':rada geral e mil setecentos
I
exarado o seguinte despa- em: quenbtet e ddoutrmador de RIUl �e �lzesse OUVIr, v�rberando,

JOHN O. GROSS (l{entucky) e setenta ditos de fundos I cho: - "A., como pedem. CARNAVAl EM MARTE c�m ,ta en o, PUt�nando pe a vItor�a das Ç!ausas .Jus�as .do
x f

.

t'
.

I T" c 32 51':: (as) Clovis No programa:
DIreI o e da Jus lça, que ele-a\quena para todos, Justlca sem

qlh1e dazeSm nt2 an 19O caml- AIJU aSG
- - D.

J
.

d D' previlegios, que agasalhasse com o seu mapto protet�r, osx x t1 o o er ao que sae na; yres ama - UIZ e 1- Noticiaria TJniversal. Jar.
h 'I "

_ .
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- ",.,TENSAGEM R.EAL" - Esc-utem, hOJ'e, às 18,15 d M I J
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P 900 450
uml des e desplotegldos, que sao Justamente, os maislU mora a de anoe ase a- 'rela. 'eI a a JUs 1 lCaçao r�os:, -, .

d d' t.1 R 'd' "D'" I ,.,T h" t Programa da .,. I· .

.

d
carece ores e JUS Iça.horas, pe a a 10 !ano (a lÚan a, es e "Ista; ,extremando_ a Leste

liol exarad�, o segumte e�- Censura Livre.
Breviario eivico, missal, catecismo de amor e de ele-I!!reJ'a Presbiteriana Inde.pendente de Florianópolis, 1 ter'r'as de Joao Manoel pacho' Fa"am se as Cl� 20n

,
" _" '� ,."'a

-

.. : vados ensinamentos, a "Oração aos Moços", é a mais bela,com Templo à Rua João Pinto nr. 37, feito para o cora- Jaques e h�ldel,ros de Joao It�çoes "lequeIld_ � na 1111
a mais formosa, a mais brilhar;te e comovedora pagina,ção do Rádio-ouvinte. �eopol�� Lmhal es e.� Oste

I
clal. _TIJUC�S, 18 1 1955

.. (as) produzida pelo genio incllmparavel de Rui; e daqui a milx �om terIas de herdellos de C�ov�s �Yles Gama JUlZ de
ar,.os, há-ele ser ainda a oração preferida para a sagradax x Antonio Joaquim Pontes e DIreito. � para que,chegue As 2 horas. comunhão do civismo da mocidade brasileira, o crédo peloSEGUNDA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO 20m quem de direito. 2° - ao ,conheCImento de todo� 10) Vida Carioca. Nac. qual a mocidade avivará a sua fé nos destinos da Patriames se deram a si �esrnos primeiro ao Senhor. (lI O dito imóvel foi adquirido, e l1inguem possa alegar 20) O TIGRE SAGRADO e da Humanidade.

Coríntios 8:5). Ler II Cor. 8:-19. pelos suplicantes, de João ignOrância, mandou expe- 30) JUSTIÇA A BALA
A fa�ília estava sentada ao redor da mesa. O pai Manoel Jaques e sua mu-, d�r o �resente edital que� se- 40) ZOMBIES DA ES-

dirigia o culto doméstico. Voltando-se, para sua filha '.her, em trinta e um de de- ,ra afIxado na sede deste TRATOSFERA 11/12 Eps.
mais velha, disse: "Bessie, tu és filha de Deus? Êle tem zembro de mil novecentos e Juizo, nô lugar do costume, Preços: 7,60 _ 3,50.
todo o direito á tua vida. Não te esqueças disto." E diri- cinqúenta e quatro, cuja e, por cópia publicado uma Censura até 10 anos.
gido-se a cada um dos filnos repetiu as mesmas pala-, posse datava de mais de vês no Diário Oficial do Es- As 7 - 9 horas.
vras; pois todos êles haviam sido oferecidos a Deus. Pas- trinta e cinco anos, e até a tado e três vezes no jornai Pituca - Violeta Ferraz
saram-se os anos e aquelas crianças, uma a uma, se en- presente data tanto os 1'e- "O ESTADO", de' Florianó- - Anselmo Duarte em:

tl'egaram ao Senhor, reconhecendo que Êle tinha o pri- feridos vendedores como polis. Dado e passado 11eS" CARNAVAl EM MARTE
meiro lugar em suas vidas. DS süplicantes sempre' a ta cidade de Tijucas, aos de- No programa:

Foi uma dedicação' semelhante que levou os primi- mantiveram pacificamente senove dias do mês de feve- Noticiaria Universal. Jor.
tivos cristãos a dar tão generosamente. Davam não tanto sem interrupção e com o reiro do ano de mi.! nove- Preços: 7,60 - 3,50
porque a causa precisasse, mas porque "êles haviam-se animus de donos. 30 --Em centos e cincoenta e cinco. Imp. até 14 anoiS.
dado a si mesmos primeiro ao Senhor." vista do exposto querem, Eu, (as) Gercy dos Anjos,

Nosso bondoso Senhor tem direito a cada um de nós PO\S, os suplicantes ,-regula-I' Escrivão,
o datilografei,

Êle deu-se a si mesmo por nós e o Pai deu-nos, a Êle. Te- dzar a sua posse sobre o conferí e subscreví. (as)
mos nos dado também a Cristo? Demonstramos, por nos- i'eferido imóvel de confor- 'Clovis Ayres Gama - Juiz
sas vidas, que somos ,dêle, de corpo e alma? Será que midade cOll1 o exposto nos de Direito. Está conforme o

nossa concluta revela o seu domínio? Dediquemo-nos diá- artigos 550 e 552, do Códi- original afixado na sede
riamente a fazer a sua vontade. gb Civil. E para o dito fim d'êste Juizo, no lugar do cos

requerem a designação do tume, sobre o qual me 1'e

dia, hjgar e hora para a jus- porto e dou fé.

tíficação exigida pelo arti- Data supra. O

go 455 do Código dê Pro-: Gel'cy dos Anjos.

As 1,30 - 3 - 5 - 7 _ luz.

9 horas. Ver à rua Getúlio Vargas n, 194, parte da rua já
Pituca - Anselmo Duar- calçada.

te - Emilinha Borba _
N. B. Facilita-se o pagamento .

Escrivão: Silva Filho - Violeta Fer-' Tratar com Francisco· Medeiros á R. Trajano N. 49
l'aZ em: nesta Capital.
CARNAVAl EM MARTE

ECIT

•

CONCURSO PARA PROFESSOR DO
ENSINO INDUSTRIAL

ORAÇÃO

Bendito Senhor, reconhecemos que tens direito ás
_ nossas vidas. Nós nos entregamos com' tudo que temos.

Usa-nos neste dia, no teu serviço e para honra e glória
do teu nome. Pedimos-te em nome de Jesus e por seu a

mor. Amém.

Cinemascope
OS MAIORES FILMES DA HISTóRIA DO CINEMA, TO

DOS ÊLES EM TECHNICOLOR DE LUXO, SERÃO APRE
SENTADqS NESTA CAPITAL, A PARTIR DO PRóXIMO
MÊS DE MARÇO, QUANDO DA ESPETACULAR INAUGU

RAÇÃO, NO CINE RI'l'Z, DO FABULOSO

CINEMASCOPE
DISPENSA O USO DE ÓCULOS ESPECIAIS

PENSAMENTO PARA O DIA

A mordomia cristã resulta de nossa entrega
e absoluta nas mãos de Cristo,

inteira

JACOB PRINS (Michigan)

PARTICIPAÇÃO
P 'E R D.E USE

'MÁQUINA FOTOGRÁFICA "VOIGTLANDER" (fole)
AUGUSTO LIVRAMENTO E SRA.

VVA. MALVINA RODRIGUES BITTENCOUR'jl
Têm o prazer de participar aos parentes e amigos

o coÍ1trato de casamento de seus filhos
'

URANIA E YOLDORY

Desaparecida desde o dia 24 do corrente, no Coqueiros
Praia Clube.

Gratifica-se à pessôa que a encontrou.

Entender-se, por obséquio, com o seu proprietário Már
do Paulo Dias, à Rua Esteves júnior, 47 (Tel: 1.797).

Urânia e Yoldory
noivos

Florianópolis, 15-2-955
R. Esteves Junior, 120 Av. Mauro Ramos, 64

PARTICIPACAO
,

Encontram-se abertas até o dia 7 de março, as inscri

ções para os concursos de titulos e provas pará professor do

_ Ensino Industrial.
Os- interessados serão atnedidos na Escola Industrial ele

Florianópolis, à rua Almirante Alvim n, 19, das 9 às_12 ho�
raso

Jacob Jorge José
e

Chams Salum José
tem o prazer· de partici-, tem o prazer de partici-

par aos parentes e pessoas par aos parentes e pessoas
de suas relações o contrato de suas relações o contrato
de casamento de sua filha de casamento de seu neto
Maria Helena com o sr.

1
Odin com a senhorita Maria

Odin M. Batista. 1{elena José.
Maria Helena

Vva. Lavínia da Costa
MoeIlmann

I . mais bela página' de Rói

No Programa:
Metro Jornal. Na(!\
Preços: 9,00 - 4,50..
Ceusura Livre.

As 2 horas.
1°) Paisagens do Brasil.

Vende-se
ótima residência, completamente 11óva, em São José,

com ,todas as comodidades,' 3 amplos quartos espaçoso,
sala de jantar, grande casinha, quarto de banho comple
to, grande área para redes que serve tambémpara cópa:'
garage,_tanque coberto, porão cimentado para deposito,
"ituada em chacara com 27 metros de fi'ente e 130 de
fundos até o mar.

Confortavel casa para caseiro recen-construida.
Chacara toda plantada e cuidada.

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

Nac.
2°) JUSTIÇA A BALA
30) ZOMBIES DA ES-

TRATOSFERA 11/12 Eps.
40) O TIGRE SAGRADO
Preços: 7,00 .� 3,50.
Imp. até lO. anos.

As 7,30 - 9,30 horas.
Pituca - Anselmo Duar-

te - Violeta Ferraz em:

CARNAyAI EM MARTE
No Programa:
Metro Jornal. Jar.
Preços: 7,00 - 3,50..
Imp. até 14 anos.

fOSSU r· nOJlQDITD'

filHO CREUOTlDO
(SILVII."')

."'ANDE TONlOO

A'lMOBllIARIA "MIGUEL DAUX"_
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Uma casa 'de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, cosinha ba
nheiro e W. C., sendo que anexo quado de empregada
e dispensa. Tem terreno para· construir gar�ge. A casa

encontra-se desocupada.

Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.
- Uma casa de. madeira, recem construida, ainda não

habitada, com uma sala de estar de 3x6, dOIS amplos
quartos cosinha e instalações sanitarias, lugar para
construir garage, sito a rua Juca do·Loyd, em Coqueiros.
Preço 180.000,00 - parte financiada.
Um terreno no centro da- cfdade, medindo 15 metros

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

Preço 280.000,00. - parte finapciada.
Divei'sos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em

pres-tações.
.

Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Diversos lotes na Praia de Camboriu.

-"

Uma casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa,
com otima praia.

Informações a Rua Coronel Pedro Demoro 1541
1° andar - Estreito - Em frente ao Cine Glória.

Vende-se
PRECIS-A-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 éaixa postal 73. Sigilo abso
luto,Uma mesa de Snooker,

marca Cruzeiro com dois
anos de uso, em perfeito es-

tado de conservação e todÇl, I'h
·

P d-dequic,;cLl. '" avelrO . er I O
Ver e tratar em .Santo Perdeu-se n.a segunda feira, nas imediações

na Amaro, á rua Natividade, ICorreio, um chaveiro com 4 chaves .. Gra.tifica-se a

con.LP ,ê!:'.l\l'ilyo. Be,cher. ..' 8ôa� que achou": Entregar 'nesta Redação: .

SÃO ,JOSE'
OFiCiNA .MECA�rCA E SERRE:bHERIA

CONCEltTOS DE MO'l'OH.ES A OLEO CRÚ E

MAQUINAS A VAPO:Q,ES
Rua - São José (nas proximidades do Balneário)

Pouta do Leal, no ESTREITO.
-

_ e

Odin
Noivos

de Fevereiro de 1955.

do
pes-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o dr. Jamol, vencedor
da doença· do sono
por ocasiao da inaugura- proposto para receber o Prê

cão de um monumento à me- mio Nobel. Não! Quer vol

�ól'Ía do Dr. Jamot, médico tal' para aquêles aos quais'
colonial ao qual se deye a tanto bem fez; pede aos Po

vitória quase total sôbre a deres Públicos apenas uma

doença do sono na Africa coisa: créditos para esten

Francesa, o sr. Gaston Mon- der seu' campo de investi

nel'ville, Presidente do Con- gação. E embora para o Ca-.

selho da República, pronun- merum, Com 58 anos, um

ciou as seguintes palavras ; ano após sua reforma com-

"A doença do sono de-I pulsória.. é esmagado pela
vastava a Africa e mais par- morte". '

ticularmente a região do "Da vida e da obra de

Camerum e do Tchad. Os Jamot podemos tirar lições
.

homens caiam lamentavel- brilhantes. Lição de cora

mente por centenas de mi- gem, porque provou que an

íhares, tendo apenas a es- te 'os perigos aquêle que re

peranÇa da morte pata aca- cusa capitular termina sem

bar com seus sofrimentos". pre por cencer. Lição de es-

"Não só no plano humano peranca : seu exemplo é a

êsse terrível flagelo fazia prova de que o homem po

devastações; suas conse- de encontrar em si próprio
quências econômicas· e so- recursos que lhe permitem
ciais eram também tão con- realizar milagres. E, prín
sideráveis que essas regi- cipalmente, lição de huma
ões, antes ricas e próspe- nidade porque Jamot não

ras, estavam ameaçadas de agiu como o objetivo de vãs

completo abandono e redu- satisfações materiais ou por

zidas a desertos". vaidade, mas por amor ao

"As aldeias eram evacua- ,homem, seu próximo, seu

das às dezenas, os campos irmão. Devotou-se aos mais

abandonados, a: mão-de-obra humildes, aos mais deserda
;

se fazia rara, os homens fu- dos, aos mais desconhecidos

ginm". 'e lhes fez conhecer a ver-

"Alguns, antes de Jamot, dadeira face da: França".
haviam realmente procura- "Igual a Schweitzer em

do combater o flagelo, mas Lamharéné, Jamot no Ca

nenhum método sistemático merum realizou uma obra

'fora ainda estabelecido, ne- considerável, não só no pla
nhum resultado positivo fo- no médico, não só no plano
ra ainda obtido e os indíge- econômico, não só no plano
nas, tendo perdido a confi- social, mas igualmente e

ança nos "feiticeiros brari- sobretudo no plano da edi

cos" - como chamam os tícacão dessa França dís

médicos - se estavam vol- tante à qual certos profe
tando para os curandeiros e tas anunciaram em muitas

. procuravam em suas man- ocnsioes que a mãe-Pátria
dingas a esperança da Cu- se desinteressava dela. Ho

ra". mens como Jamot deram a
.

"De onde vinha o flage- prova de -que do solo da

lo? Por que meio se propa- França surgem sempre, de

gaya? N.umerosas teses exis- onde menos se espera e em

tiam e eminentes profes- períodos em que alguns se

sores .' haviam confrontado, desesperam, missionários

suas teorias. Jamot conside- voluntários da alegria, da

rou que era preciso .rejei- fl'atem idadé e da _confian:.
tal' todas essas disputas�de <.:a". (SII)
escolas e, com êsse bom-sen- Ga.ston Monnervilie
80 camponês que sempre ca

racterizou aquêles que, sai-

Tdos da terra, se revelaram rale das Vias
realizadores eficientes, Pl;O-
curou observar os hábitos e Belnlratõrl·aso comportamento das -popu- G l'

.

lações locais".
'

,

As .I:S:o�qUItes (A15m4ti-

"Percebeu-se logo que as cas, Cronicas ou Agudas) e

aldeias regularmente deser-, as suas manifestações (Tos
tas eram aquelas que se

ses, Rouquidões, Resfriados,
encontra.va.m na proximida
de· dos cursos d'água. Com

preendeu que não se trata

va . certamente de simples
coincidência. E concluiu ser tório e devem ser tratadas

lessa. a fonte do mal". ..:om um medicaQlento enér·
"O Dr. Jamot tinha razão:

era pela água que se propa
gava a tremenda doen

ça".

catar-.ros), assil? como as

g!'ipes, são moléstias que
atacam o aparelho respira-

gico 'que combate o mal, evi
tando complicações graves
Procure hoje o seu vidro de

"SATOSIN" nas boas f!\r-

Vende-se

------------- ,...__ • .c--: �_....__�:: d-<',<.I.'�-:!l et_:r<_...__
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"A partir' de então, era,

preciso estabelecer um mé
todo ,realizar um trabalho
de paciêneia, examinar um

a um, não só os doentes co- Uma mesa de Snooker,
nhecidos mas também aquê- marca Cruzeiro com dois Outros esclarecimentos serão prestados a9s interessa

les que pudessem apresen- anos de uso, em perfeito es- los todos os dias úteis, no horário das 19 às 21 horas, na
tal" o menor sintoma; era tado de conservação e toda 'ecretaria da escola.

preciso ir atacar a doença' equipada. Estreito, 28 de janeiro de 1955.

em seus esconderijos, desIo- Ver e tratar em Santo Osní Paulino da Silva - Diretor. Tesou' roscar-se, visitar todas as ca- Amaro, â rua Natividade, VISTO:

banas, estabelecer um re- com o Sl·. Nilvo·Becher. Ivo Reis Montenegro - Inspetor. da poe�l"a F-..�� s3
censeamento 'e poder apre-

....--------- -- --._.._-,
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tes em todos os graus de

. os diferentes aspectos dos ,... • \1ns de �a. ao rn
- - _.:

eV�i���t doc!��:í;:�Um:i�ie INICIANDO AS S�AS VENDA� OFERECE A�ECçó���g:z CAUSAM '��es;�l:�: d�l�oe�:�V!�Od� �: \i�,P\:;/do,bU�O;��-�roi �-,"'j��
anos de sua vida a essa Uma, casa' de moradIa no centro da cldade,� com sala Certas afeccões dos ou- povo e na qual o povo fala ,,' razll/e\ recantO ��.+""_- '.,'.' '" "

obra. Ninguem :pode mais de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, casinha ba- vidas, que par'ecem sem im- sua pl'ópria língua, manifes-
'

.. �' IS?
vas eneti\� ( "e osradâ'le\ COI"

.,

'- _/
...

t d d t'
. <'-,'('1'" - 1\0

\L -er6 16e11 tor,
",;.(f).. ,

contestaI' os resllltados ob- nheil'o e W. C., sendo que anexo qual' o' e emprega a pOI'ta'ncl'a, ,podem, com o
,a sua propna sensibilida- ".} \.·'0 ,ne ..

t" mo

�.'.'"::�,••

'

..• ,1,--",-�.', ,.. .:\�',ODj
..

U"'"POSSOf\M'"saM-'tidos; são êles patentes e e dispensa. Tem teneno para construir garage. A casa tempo, acarretar perda gra-
de.

:-- _: _'
1 o ..

brilhantes; Com recursos re. encontra-se desocupada. ,dual dn audição e constituir Trata-se da tnLdição oral,

duzidos, praticamente' sem até ameaça 'para a vida, da canção que corre de bo- Jdinheiro e sem ajuda, um Preço 600.000,00 :- sendo parte financiada.
porque, geralmente, aca-

ca em boca e na colheita a

humilde médico militar con- Uma casa de madeil'u, rocem construida, ainda não bam em complicações cel:e-
memória desen:lpenha papel II O R S � .;,..

-quistou uma das maiores vi- habitada, com uma sala de estar de . 3xG, dois amplos brais. importante, o papel ;do fil:' 's f A ..

tórias da medicina moder- quartos casinha e instalações sanitarias, IUcgar �ara Ao sentir qualquer per- bü:olque deixa passar o que
"/1<���y'lifi$'''> 'D�_���_�2 H.R

na; a doença do sono pôde construir garage, sito a rua Juca do Loyd, em oqueu'os. 'turbação nos ouvidos, 10 ogicamente .não lhe can-

seI' finalmente vencida". Preço 180.000,00 - parte financiada. principalmente uma
vém e conserva, ao contrá-

"Não se deixou embeve- Um tel'l'en'o no centro da cidade, medindo 15 metros purgação, procure com rio, as obras nas quais o

ceI' nem pelo sucesso nem de frente por 25 de fundos. Otimo 'local· p!).ra : cónsti'u- urgência um especia- povo "se reconhece". "Du-

Pelas honrarias e; sempre ção. lista. _ SNES. rante séc1.tlos diz Claude

Iliodesto, declarou: "O fla� Preço 280.000,00 - parte financiada. Roy na sua introdução-
gelo está em retirada, mas Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros. Em - do 15° ao 190, as bibliotecas

a luta não findou, pois 1\OS prestações C A 5 A
nos ofereceram dezenas de

será precis{) travar um com- Dois l�tes na praia de Canasvieiras. canções; mas na realida-

bate diário". Diversos lotes na Praia de Camboriu.
.

I de um pequeno 'número so-

"Poderia permanecer em Uma' casa com terreno em Santo Antonio de Lisboa, Casal sem filhos precisa mente se tornou, verdadeira-

Franca 'saborear I) seu tri- com otima praia. '
. I alugar casa no centro. . mente popula�, isto é foi Perdeli-sc na. segunda feira, nas imediações do

unfo,·a�eit�r todas as home-' InformaçÕes a Rua Coronel Pedro' Demoro 1541
-I Ip.formações para caixaJ adotado pelo � povo fran- Correio, um chaveiro com 4 chaves. Gratifica-se a pes-

na)lens, pois acabava de ser l0 andar - Estreito - Em frente ao Cine Gloria. Postal 461.
,_

cês". _,." I sôa que achou. Entregar nesta Redação.

Tanico Respiratório

OPOBYL
FíGADO - PRISÃO DE VENTRE

Os LABORATÓRIOS A. ,BAILLY comunit:Clm que! por motivo de férias' coletivas,
os seus diversos serviços não funcionarão no período de 1-3-55 a 30-3-55.
Todavia, um plantão ficará ii dispo!li�ão dos Srs, Médicos, para a entrega
de amostras das espedelidades dos Laboratórios.

•

RAMAR S. Ao - Rua Mal. Deodoro, 528 - CURITIBA

FLORIANÓPOLIS

Famosos' recantos de Turismo
Nas cercanias de Ilong Kong

José Luis Fernandez Hong Kong são mundial- pode êle mesmo escolher o

HONG KONG, (Globe mente famosas, assim como seu peixe favorito, o qual
Press) - �ste magnifico e seus restaurantes, onde po- se prepara dentro da pró
fascinante porto oferece. dem ser saboreados pratos pria embarcação. Os mais
aos turistas que gostam de! típicos de vár-ias partes da prudentes turistas não têm
visitar lugares pitorescos, I China,

_

receio de participar dessa
a oportunidade de' percorrer, I Para se saborear, porém, refeição nativa, escrupulo
nos tradicionais carrinhos ,um prato realmente raro, samente limpa e deliciosa
de mão, as arcaicas e singu- . é necessário fazer uma ex- mente preparada, de acôrdo
lares ruas dos bairos nati-I cursão até uma vila de pes- com as melhores tradições
vos da cidade, de ambiente

I
cadcrcs situada nas cerca- da cosinha chinesa.

tipicamente oriental. n ias de Hong Kong. Ali o Os viajan tes que che-
Diàriamente vêm-se

cen-,
turista pode alugar uma em- gam pela Canadian Airlines

tonas de turistas e milha- harcação e fazer-se ao lar- ao aeroporto de KowIoon
res de soldados e marinhei- I

go, até alcançar uma meia encontram logo um local de
l'OS, inglêses e americanos, I duzia de barcos de pesca an- repouso semelhante à Ri

passando pela cidade e fa- corados e pouca distância viera e Lido. Em Repulse
zerido compras. As lojas de da costa. Neste ambiente, Bay se erguem vários ho-

téis novos, - construidos à
margem da magnifica praia,
de maneira que o visitante
pode se hospedar, confor-)
tàvelmente, fóra da cidade ��e ainda ter livre e imediato
acesso à zona urbana sem

I pre que desejar visítâ-la,
FLORIANóPOI..IS SANTA ()ATARINA Os hotéis de Hong Kong,
EDITAL DE MATRICULA além, de outras atrações,

possuem piscinas que dão
maior alegria àquele pito
resco recanto. Somente os

�erviçais nativos e os bar
;os de pesca nos fazem lem
')l'ar que êsse centro cos

mopolista se acha situado
,10 Extremo Oriente.

O hipodromo de Happy
Valey é outro ponto de atra

ção que nenhum turista de-
ve deixar de velO. Ali chine
:les e indianos com suas be
las vestes nacionais se mis
turam com os elegantes
'l1embros da comunidade

I)ritânica, o que prova ser o

.'sporte um dos fatores bá"
�icos para fundamentar os

laços de relações de amiza-
de internacional.

�

Escola Técnica de Comércio
Senna Pereird

ti:STREITO

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

l'essados que a matricula aos cursos Comercial Básico c

Técnico de Contabilidade dêste estabelecimento dê; ensino
acha-se aberta do dia IDa 28 de fevereiro, das 19 às 21 ho

ras, no Grupo Escolar José Boiteux.

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

aprovação nos exames de admissão realizados na escola ou

expedido por outro estabelecimento' _de ensino comercial

oficial ou gináSIO:

CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE

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

lidade seri concedida aos candidatos que, além de outros

documentos, apresentarem diploma, certificado ou certidão

dos seguintes cursos:

1) de conclusão de curso come-rclal básico
2) de conclusão de curso propedêutico
3) de licença ou conclusão de curso ginasial
4) de conclusão da 4a. ou 5a. séries de curso secundá-

\

rio fundamental
5) de conclusão de curso normal regional
6) de conclusão de curso industrial básico
7) de conclusão de curso de mestria agrícola
8) de conclusão de curso complementar (3 anos).
9) de conclusão de curso de formação das políCias mI

litares (5 anos)
10) de conclusão de curso de semiI).ário (4 anos).

EXAMES "DE ADMISSÃO

Inscrição: de IDa 23 de fevereiro.
Realização das provas: 24 e 25 de fevereiro.

PROVAS FINAIS DE 2�. ÉPOCA

Vende-se
Resideocia Bairro
BOlO' l�rJg')
CASA PRÉ-FABRICADA,

ri 3 quartos, sala, varanda,
varandão, cozinha, copa,
banheiro, agua encanada,
luz, instalações sanitárias,
jardim e 1 lote de terreno

.

Serão realizados nos dias 15 e 16 de feveriet.o. Os can

d�datos deverão' requerer ao diretor da escola até 31 de ja-
,\eiro. 1nexo.

Tratar com NORTON, te
[efone 3481, Rua Nereu Ra
mos 54 ou Rua Esteves Ju
nior 22 - Fpolis.

--0--

Em Hawaí
vida arao

llON0LULU (Globe Press). : sentação de um pl'v� ''l
- Ao contrário do que a-

I inrantil, além de dois cc.

creditam, em geral, os tu- certos regulares e em mar

ris tas, as diversões em Ha- ço, Luigi Silva atuará co

wai não se resumem na vi- mo artista convidado.
ela ao ar livre. Concertos e O "'Community-Theatre",
cepresentações teatrais, de que conta com uma compa
.levado nivel artístico, con- nhia permanente, iniciou a

:onem para que os vísitan- temporada dês te ano Com

.es tenham distrações varí- uma peça ele grande suces

Idas e completas. so, "The Tea House of the
Entre os inúmeros passa- August Mcon" e já estão

�'eiros que aqui chegam pe- anunciadas outras peças, es
los aviões da Canadian Pa- peradas com asnsiedade pelo
cif ic Airlines, contam-se público: "My Three An
famosos intérpretes musi- gels", "South Pacific" e

cais e atores, alguns contra- "Bayment Deferred" .

cados para "tourn ées" ar- Naturalmente, grande
.isticas ao redor do mundo parte da assistência dos tea
� outros em viagem para a tros e salões de concertos se

Australia ou o Japão. A compõe' de turistas. Além
companhia de balé de Paul disso, êstes últimos podem
Sz ilard, tendo Colette Mar- se divertir em festas muito
chand como figura prtnci- originais. Uma delas é a

.ial, chegou recentemente e, Festa do Narciso, realisada
lOS primeiros dias 'de mar- pela colônia chinesa, come

�o, a grande Alexandra Da-,morando o Ano Novo, de 4 a

i ilova dará um espetáculo 29 de janeiro. De 20 de mar

d� balé, antes ,de.prossegir,!ço a 17.cle abril, os.japone
nagem para TOqUlO. ses reahzam o "Festival das
A orquestra Sinfonica de Cerejeiras".

.

[-Ionolulu vai oferecer dois i Durante todo o ano, os

ru três concertos sinfôni-,visitantes poelem assistir a

.os, na próxima temporada.. festivais nativos, como O'

.ob a. regên�ia. d.e George I "hu�ilaus", realizado nas

Sarah. O violinista 'I'ossy '

praias, o "lauas", em que

:;pivakovsky atuou como so-
I são servidos pratos tradi

lista, em Janeiro Fevereiro J
clonais' elo Hawai.

foi reservado para a apre-! (José Luiz Fernandes)

...,_"_�"__��"W'"�'�-V--"'J"'''':-_�'�

PRISÃO DE VENTRE
ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS DO ABBADE MOSS

����l'tÁ":J) ,

\'(fi,'
.

Agem directamente sõbre
o aparelho digestivo, evitan
ao a prisão de ventre. Pro
porcionam bem estar geral,
fàcUitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu
larizam as· funções digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ES'I'OMA·
GO, FIGADO e INTES'l'l·
NOS.

PRECISA-SE
Precisa-se um (a) que tenha pratica de contabilic1a

le, correspondencia e serviços gerais de escritório.
Jfertas de próprio punho indicando idade, estado civil
� fontes de referencias para caixa postal 73. Sigilo abso
lu to.

SÃO JOSE'
OFICINA MECANICA E SERRELBERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OI,EO CRÚ E

MAQUINAS A VAPORES
Rua - São José (nas proximÍtlades do Balneário) na

Pontá do Leal, no ESTREITO.
/

Distribuidor

C· RAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL

Peidido

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AS IRMÃS SIAMESAS

ILEGALNORWICH, Inglaterra, obito ias meninaso ·pãC'ba-
26 (U.P.) - As gemeas sia- vid Grey, que declinou de

mesas, Margaret e' Joan dizer onde fôra efetuada a

Gray que nasceram há 26 operação e por quais círur
dias, morreram ontem en-I giões. As siamesas, cuja
quanto estavam sen.do SUb-j

saúde era considerada boa,
metidas a uma operação pa- estavam ligadas pela cabe-
1'0. separá-las. Anunciou o ça.

des, em 89 países do mundo,
com a comemoração do cin
quentenário da fundação do
Rotary,

,.JRIt:.lM.....
TEN. J. ALENCAR
DE CARVALHO

-�
Por ter completado .0 tem- Em avião da VARIG che-

po regulamentar de serviço, gou a esta Capital, ante-on
e a pedida do Exmo. Sr. Pre- tem, procedente dê São Pau.
feito Municipal, acaba de se 10", o Rev. Alido Camilo, da
aposentar o Eng'enheiro Geó- Igreja Presbiteriana tnde
grafo, sr. Raymundo Roth- pendente do Brasil, que se

sahl, que há longos anos tem faz acompanhar de sua exma.

prestado seus serviçosao Mu- esposa d. Ivone Camilo e de
nícípío, tendo em diversas seu galante filhinho Ricardo
administrações exercido o Wagner.
cargo de Diretor .de Obras, Comissionado para Pastor
em comissão. da Igreja desta capital o

Apresentamos nossas- feli- ilustre Rev. Alirio Camilo to
citações ao ilustre funcioná- mará posse formal, perante
rio. aquela Igreja, no Cu!tõ de

.hoje, às 20 horas, noTemplo
da Rua João Pinto n. 37, sen
do franqueada ao público tão
signírícatíva Solenidade. ':
O ESTADO formula os me

lhores votos de felicidades na

ele�ada missão, bem como fe
liz estada em nossa Capital.

REV. AlIRIO
CAMILO

)

A situação do:Secretário da Educação, Saude
e ASSistência Social·

O DIÁRIO OFICIAL DA cargo de Prof. interino, Pa- teressado exerce ainda na

UNIÃO n� 30, de 5 do cor- drão J, da Escola Industría: . qualidade de professor, a

rente na la secção a folha de Florianópolis, cadeira de função gratificada de Chefe
1870, publica o seguinte: Matemática e o cargo de Se- da Disciplina de Matemática.
"Processo n? 13.079-54 cretárío de Educação e Assis- Conforme consta do pro-

Na espécie, Valdir Busch têncía do Estado de Santa cesso, o interessado é pro
exerce, cumulativamente, o, Catarina em comissão. O in- fessor nomeado em caráter

No��!���i� �·��i�
Q" f' d� ,.

" FREDERICO VERAS: Iluml- um abuso e vem fenr em Walter Cruz, em nome do
uanno em 1ns o ano passaCto a maIO- _ " ." .

ria da Assembléia Legislativa decidiu pror-
naçao pública para Pantanal. cheio-a econo.�la par�ICular. PSP e outros, tiveram pala-

rogar os seus trabalhos até fins de dezem-
JULIO P. DA SILVA: Aumen- O vereador JUlIO Paulmo da dvrads detlouvor aquelas sacie-

bro, relacionando copiosa matéria que não
to de pensão para viúvas de Silva levantou veemente pro- � .es, endo o verea�or An-

pôde, no período normal dos trabalhos ser
funcionários e protesto con- testo, pois não é possível 0- tOlm� Apostolo re.q�en�o um

discutida e votada, a minoria parlamentar,
tra aumento nos preços das brigar o povo a maiores sa- te egrama de fehc!taçoes e o

isto é as bancadas da UDN do PRP e do passagens de ontbus crifícios, sem primeiro tentar sr. vereador Nereu do Vale
: "

.

'

todos os recursos para ímpe- Pereira que o telegrama fos-

PS�, � qual se aliara Ul� deput_adol d� PITt� Pantanal é uma localidade dír novo aumento do custo se exte�sivo a todos os blo-
decidíu nao comparecer as sessoes egis a 1- ,

dõ
.

t bé .�_l'" ,

vas, ausentando-se do plenário e impedindo, que encerra grande número da vida. est. 'e cor oes, pois am :tm,I •• • de familias de gente simples es es concorreram com mui o ENG
.

RAYMUNDOdesta forma, que muitos projetos e proposi-
mas dedicadas ao trabalho. A I a's S C f

.. - '.
p ausos oe. arnava- es orço para maior animaçaoções, tivessem ultimadas as fases parlamen- lescasMuitas delas empregam sua do Carnaval de rua. ROTHSAHltares da sua transitação legal, todos êles de

atividade no, centro da cida- Secundando um requeri- O vereador Frederico Veras
.

origem governamental. de e só podem voltar ele noi- menta do vereador Gercino requereu que o telegramaNa oportunidade, o deputado Coelho de
te. Entretanto Pantanal não Silva para uma moção de a- fosse extensivo ao Clube Li-

Souza, líder da UDN fez uma declaração que, possui iluminação pública, o plausos às SOCo Carnavales
neste momento, deve ser relembrada: - as

bancadas sob o seu comando único retiravam-se porque, na que muito contraria a popu- cas que tanto abrilhantaram
lacão local. Para ir ao en- os f'estej os de rua os verea

conjuntura porque passava a nação, com grave crise econô- - -,-
contra dos anseios do povo e dores Júlio Paulino da Silva,mico-financeira deflagrada, não queriam contribuir para atender uma necessidade pú- emnome do PTB, Antônio P. Todos os requerimentos fo-

agravar o erário público e mesmo porque não havia maté
blica, o vereador Frederico Apostolo, em nome do PSD, ram aprovados.ria de importância a votar.
Veras, elo PSD, que possui emEstá mais do que visto que a alegação do ilustre líder
Pantanal bom número de e-

-

era de uma infantilidade ta{ que fez .resaltar, de imediato,
8, indigência de argumentos para defender tão esdrúxula

quão injustificável atitude.
A Assembléia tivera, por quatro longos meses os seus

trabalhos prejudicados pelas atividades que antecederam
ao pleito de 3 de outubro. Quase todos os deputados se ha
viam empenhado na campanha, em busca da .sua reeleição
e nenhum dos comandados do sr. Coelho de Souza se jul
gou no dever patriótico, para. conjurar a crise econômica
nacional ,de rejeitar o subsidio que lhes foi pago integral
mente e em dia.

Assim, para furtarem-se a examinar a matéria enviada
pelo próprio Govêrno a que serviam, queriam valer-se de
um subterfúgio incompatível com o respeito à própria in
teligência: - economizar uma centena e meia de contos
de réis, para salvar o erário público em deficit!

.

Aconteceu então que foi preciso fazer votai' vários a

côrdos assinados pelo Govêrno com a União, sem cuja apro
vação o Estado perderia nada menos de 16 milhões e meio
de cruzeiros.

Evidentemente, tal matéria era daquelas reputadas
"sem importância".

Felizmente, alertado elo prejuízo que adviria para o Es
tado por funcionários das repartições beneficiadas pelos
Acôrdos, o Presidente pôde usar a sua influência para obter
dos deputados restantes o comparecimento de que resultou
a aprovação dos ditos Têrmos de Acôrdo e, consequentemen
te, o rceebimento daquela elevada importância do Govêrno
Federal.

Depois, o resto da matéria não foi possível colocar em,
pauta e muito menos votar.

A oposição salvara os 17 milhões e a bancada situacio
nista economizava nem duas centenas de contos.

Agora, o Govêrno achou - e estamos em que agiu a

certadamente :__ de convocar em caráter extraordinário a

Assemcléía. Acertadamente porque, desde 31 de janeiro que
um dos Poderes do Estado não existia ele fato,

Pois bem: para gastar aquelas economias, feitas pelos
seus deputados, convoca-a para o dia 28 de fevereiro. Com

isto, por um dia de funcionamento, o erário público esta
dual vai díspender 350 mil cruzeiros mais do que se fôsse
convocada alo de março, isto é, no dia seguinte, pois, ins
talando-se no último dia de fevereiro, os parlamentares te
rão direito a receber integralmente a parte fixa do subsídio
referente ao mês todo.

Acresce que p Govêrno vem declarar, nos motivos da
convocação extraordinária, que há matéria relevante a ser

examinada pelo Legislativo - o que é verdade.
Logo, de tudo isto, torna-se claro, evidente, meridiana

mente claro e estupendamente evidente, que havia motivo
de sobra para que o Legislativo passado prorrogasse os seus

trabalhos.
Fica mais do que provado que a retirada da bancada

situacionista, por motivo político, não consultou .à realida
de dos fatos sendo insincera e que a desculpa da economia
neéessária não passou de mistificação tôla que só aos pa-
cpvios -impressionou. /

Quanto à alegação dos escribas palacianos, exposta ao

público num matutino, de qu� a Assembléia passada obs
truiu as iniciativas do Govêrno, sôbre ser ridicula e de fá
cil desmentido, tendo em conta o número de projetos apro
vados na sessão legislativa, cai por terra com a só lembran
ça de que, não fôsse o seu patriotismo e o seu zêlo pelos in
terêsses do Estado, êste teria deixado de receber quase 17
milhões de cruzeiros da União, de acôrdos assinados que fo
ram aprovados exclusivamente pelos oposicionistas.

Defendo a Assembléia passada porque dela 'fiz parte.
Foi uma Assembléia digna, que não se reuniu só para

dizer amém ao que tinha origem no Govêrno. Se teve êrros
justificáveis pela sua contingência de Poder essencialment�
político, êrros teve também o Govêrno, e um dos maiores,
contra o próprio regime democrático, o de desrespeitar, dE'
fazer vista grossa, de desconhecer, leis votadas pelo poder
legítimo para fazê-lo e contra as quais não póde ôpor, já
mais, as razões de famigerados Acordãos.

Possa o atual Legislativo proceder como o que lhe an

tecedeu, honrando o seu mandato, defendendo a sua inde
pendência e dignificando a nossa terra - êstes os nossos
votos sin·ceros.

interino, motivo por que foi cargos objeto da acumulação.
suscitado o problema de sua Admitida essa preliminar

não vemos como se passa
justificar na espécie, a legí,
timidade de acumulação.

Florianópolis, Domingo, 27 de Fevereiro de 1955

requisição, como funcionário
interino para servir junto à
Secretaria de Educação de
Santa Catarina. Legalmente
tal requisição não se poderá
efetuar, como salientou a D.
P. do Ministério da Educação
e Cultura em face do que
dispõe o art. 12 § 2° do Es
tatuto em virtude do qual o

funcionário interino só pode- . Submeto, nos têrmos do §
rá ter exercício no cargo pa-}30 do art. 15 do Decreto no
ra qual foi nomeado. T-or- 35.956, de 2.de agôsto de 1954,
nando-se ímpossível o afas-, o presente, parecer à decisão
tamento, fica consequente- do Senhor Diretor Geral do
mente elidida a possibilidade Departamento Administrati
legal do exercício de um dos vo do Serviço Público".

Rio' de Janeiro, em 11 de
janeiro de 1955. - João Guí,
lherme de Aragiio, Relator.
-Augusto de Bulhões - Her.
mogenes Brenha Ribeiro Fi.
lho.

moense, que, apezar da dis

tância, enviou um bloco in
fantil para participar do des
file de blocos e cordões.

�.. '"",

Notícias particulares trou

xeram "a infausta comunica

ção do falecimento, dia 24 do

corrente, na Capital Federal,
onde vinha residindo há a

nos, do sr. Tenente Joaquim
O aniversário desse com- comemorativos em grande

Alencar de Carvalho, da Re- LONDRES 26 (U P)panheirismo mundial dos número de países entre os
"

..

serva do Quadro de Radiote- Noticia-se nos corredores dáhomens de negócios e pro- .quais destacamos a Austrá-
dIegrafístas" da Marinha e

fissionais foi celebrado pelo lia, Bélgica, Cuba, Repúbli- Guerra, e que aqui serviu du
Club de Florianópolis em ca Dominicana, Egito, Ní

rante muitos anos, grange-
sua reunião festiva de sá - carágua, Panamá, Filipinas, t I d'*' ando um vas o.círcu o e a-

bado, 26 de fevereiro: Estados Unidos da América
mizades.

As atividades do Rotary do Norte. Deixou viúva a exma. sra.
S' ibid

'.

1 de hidrogênio britânica.
em todo o mundo livre são 2 - era eximuo, simu -

d. Noemí 'Albuquerque "de

baseadas nos mesmos obje- tâneamente, em todos os 89 Carvalho, filha da' exma. sra.
tivos gerais que as do Club países em que há Rotary "do Maria LIlZ 'ct"ê Albuquerque,
de Florianópolis no desen- Clubes, o filme "A, grande residente nesta Capital, e

volvimenta do companheiris- .Aventura", que conta a dra- suas filhas menores Sonia
mo entre os homens de ne- .mática história do Rotary Maria e Vânia.

gocios e profissionais, na 'em ação, 'pelo mundo

intei-, O ESTADO formula à exma.

melhor-ia das comunidades, 1'0. Como ator principal o família enlutada os seus sen

orientando moças erapazes .veterano Edward Arnold e

I
timentos de profundo pezar.

-a se tornarem bons cida- um elenco de 80 atores dos
,�

- "O povo brasileiro está ..

1
.:' <, convidado a um trabalho dãos, na promoção de mais mais var-iados países inc u- =

altos padrões em negócios e
sive o Brasil. Em nossa cí- ----------------------------....;....

estafante e árduo. Do seu es- dade também êsse filme se: M· d dforço depende, em grande profissões, melhor compre- aJora o os p.reços as- .

t
.

1 b rá apresentado.
parte, o êxito que todos

al_I,-ensao
ln ernaciona , oa

d 3 Serão concedidas
"

E f d d C'mejamos para a solução da- vonta e e paz.
" n ra as e loemaqueles problemas, de ordem Um objetivo básico do' bol�as de estudos que facul-

moral, eeouomrca e política. Rotary é o "IDEAL DE (tarao � estudante� de todo COMISSÃO DE ABASTECIMENTO E PREÇOS DO

Não há dúvida alguma que as SERVIR" que é o de se ter
Q muno o oportunidade de ESTADO DE SANTA CATARINA

.

"
. - aperfeiçoarem os seus co- Pt· 6/55afliçõcs são muitas. As an- conslderaçao pelos outrose., 01' arla n.

gústias quase intermináveis. o de ajudá-los. Para conse_ITIheClme,ntos.
alem de se tor- I O presidente da Comissão de Abastecimentos. e freços

As decepções quase que tre- guir esse objetivo o Rotary
narem embaixadores de boa- do Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições e,

mendas. Por isso m�smo, a si- procura tud� quanto possa
vontade entre os povos. Considerando o disposto na Portaria n. 18, de 20 de

tuação, para ser debelada, trazer a união dos povos e
Essas b�ls�s, que tem .um janeiro �e 1952, da Comissão C�ntral de Preços

exige do povo um grande es- .evita tudo que tende a sepa-
valor medlO de. �,500 dola- ConSIderando o que foi deliberado pelo plenária da

pírito de sacrifício, um alto rá-Ios. Esta a razão porque
res, já benefICIaram um COAP,

espírito de renúncia. Dessa o Rotary se tornou uma ins-
nosso conterrâneo, dr. Vini- RESOLVE: .

Ipaneira, poderemos vencer a tituição mundial, ,cujas idé-
cius Olinger, que se aper- Art. l° - Os preços máximos permissíveis nos Cines

crise. Dessa maneira, pode- ias têm sido aceitas pelos feiçoou em sua profissão Ritz, Glória e Imperial, de Florianópolis, são os seguintes:
remos pensar na perspectiva homens que diferem em idio-

nos Estados Unidos. a) Entrada inteira:
de dias melhores. mas, costumes e tradição.

4 - A grande Convenção Ingressos Cr$ 6,80
Ê necessário também que 9 em Chicago, local onde nas- Impostos e taxas Cr$ 1,80

,
" O primeiro Rotary Clube

cell o Rotal'y, para a qualGoverno reconheça a gravi-
dade do momento e que as

foi organizado em Chicago, converglrao rotarianos de
em 23 de fevereiro de 1905, todo o mun,do.

•

sdl�as .medidas, as suas provi-
por 'Paul Harris, um jovem Estas as r'azo-es e as h'o-enCIas, sejam ditadas com •

t
.

t· I advogado, q_ue sugeriu a
menagens que se

....

Pl·estar·a-opa 1'10 Ismo e e evada Vlsao

administrativa. Não adianta-
idéia a tim grupo de seus a-

em todo o mundo pelas bo
rá pedir ao povo a colabora- migos. O nome de Rotary foi das de ouro do Rotary .In
ção do seu heroismo sem que

escolhido porque as suas ternational, que tem como

G' d' t d primeiras reuniões eram lema . "Dar· de SI' antes ,deo ovcrno e mos ras e,�
está realmente disposto à re:' feitas em rotação nos escri-

pensar em si",
alização de um plano de rc-

tórios dos seus sócios.

cuperação e de salvação na- Durante meio século ° COI"sas do Carnavalcional. A confiança do povo Rotary cresceu em número
nos poderes públicos é um e fôrça. Nos últimos 12 me- São Paulo, 26 (V.A.) - Total

,.. Cr$ 7,00
fator importante e cumpre ses, por exemplo, foram 01'- ante-ontem ás 13 horas, foi b) Mel.a entrada para estudantes - serão mantidos
que o Govêrno não destrua ganizados mais de 450 no-, encontrado morto em seu a-." os preços atualmente em vigor' de Cr$ 3,5ei jndu-
essa confiança. vos Rotarys Clubs, em 58, partamento, na avenida São sive impostos.
Vamos, portanto, falar sé- países da Europa, Africa.' João, 1901, o funcionaria Art. 3° - Fica a empl'êsa autorizada a cobrar nos Cines

rio. Falar sério e agir, com Asia, nas Américas e nas. federal Leoni Souza Ma- Ritz, Glória e Imperial Cr$ 9,00 pelo ingresso inteiro e ..

energia, com J.l�triotismo, I
ilhas do, Pacifico. H?je _0. lhardo, de 33. an�s, viuv� Cr$ 4,50 nas meias entradas para estudantes, sendo que

com amor ao BrasIl c, sobre- Rotary e uma orgal1lzaçao Ao que tudo mdICa, Leom, essas diferenças se destinam à Caixa de Esmolas dos In
tudo, com-,a certeza de que a mundial com 400.00Q ho- depois ,de embriagar-se as- digentes de Florianópolis.
nossa pátria não, cairá, �s-II n:ens .

de n�gó�ios ; .profis- pirou
. lanç�-perfume, mor- Art. 4° - Esta Portaria entrará em vigor na data de

magada pelo peso da crISe SlonalS que sao SOClQS de rendo mtoxlCado. .(;) corpo sua publicação, revogadas as dispOSições em contrário ..

que nos poderemos e sabere- mais de 8.400 Rotarys Clu- f.Qi removido para o Necro- f Florianópolis, 8 de fevereiro de 1955
mos vencer!" - I bes, nos 89 países e regiões: teria do Aracá. _ Enedino Batista Ribeiro, presidente.

leitores, requereu um apelo
ao Governador do Estado pa
ra prolongar até Pantanal a

iluminação pública hoje ex

tendida em toda a redondeza.

o jubileu de ouro da
fundação do Rotary

23 DE FEVEREIRO DE geográficas do mundo intei-
- 1905

Aumento de pensão Florianópolis, dia 23 de
fevereiro esteve ligada a

mais -de 8.400 outras cída-

1'0.

O Presidente do Rotary
Clube de Florianópolis, dr.
Arnoldo Suárez Cúneo já co

municou aos Rotarianos que,
como parte das comemora

ções das bodas de atiro em

todo o mundo:
1 __._ Serão emitidos selos

O requerimento foi aprovado
por unanimidade, esperando
se que será imediatamente a

tendido pelo Executivo Esta
dual.

Uma providência de alcan
ce social foi a do vereador
Júlio Paulino da Siiva, ao

pleitear limite de. salário
minimo para a pensão de
viuvas de ex-funcionários
munícípaís]: A justiça social
não póde esquecer os humil
des e tudo que se fizer para.
minorar-lhes os sofrimentos,
é obra de benemerência.

BOMBA DE
HIDROGÊNIO

Abuso de Emprêsas de
Onfbus

Câmara dos Comuns que o

grupo parlamentar traba
lhista aprovou no dia 24, em
reunião plenária, o princípio
da rabrtcação de unia bomba

LANCADO AO MAR
. , '

, BORDÉUS, 26 (U.P.)
Foi lançado ao mar ontem,
neste pôrto, uni navio car
bonífero de 11.700 tonela-

Diversas emprêsas de oni
bus intermunicipais elevaram
o preço das passagens por
conta própria, sem a devida
licença dos poderes compe
tentes. Essa atitude constitui

das para a Companhia Si
derúrgica Nacional, do Bra'
si!.

Total Cr$ 8,!}o
b)' Meia entrada para estudantas:

Meio ingresso .. ' .

Impostos e -taxas .

Cr$ 3,40
Cr$ 1,00

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ ·4,40 '.

Art. 2° _:_ Os preços máximos permissíveis para os cines
Roxy e Império de Florianópolis, são os seguintes:

a) Entrada inteira:
Ingresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C1;$ 5,40
Impostos e taxas Cr$ 1,60

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


