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A duràção do ano letivo fixada elll 165 dias

Moralizadora Portaria do Ministério da Educação. em sse limite mínimo
os alunos não serão submetidos às seuundas provas parciais e às férias.

Uma medida de intuitos moralizadores é, sem dúvida,
a que, através de uma portaria contendo instruções nesse

sentido, acaba de tomar o ministro da Educação, fixando.
em 165 dias normais de aulas o limite mínimo de duração
elo ano letivo, sem o que os. alunos não poderão ser subme
tidos às segundas provas parciais e às provas finais.

Permite a'portaria em referência que com relação aos

cursos que funcionam em regime de cinco días por sema

na o limite seja reduzido para 140 dias. A fim de que não
sejam prejudicados os alunos, será prorrogado o ano letivo
até que se complete o número ele aulas necessário para que
possam prestar os segundos exames parciais. Dentro do
mesmo espírito, será prorrogado o ano letivo na cadeira
em que .não tenham sido,ministrados pelo menos 75% do
total de aulas previsto, prefigurando ainda a portaria ou

tros casos, sempre com o mesmo objetivo dé o ano letivo
não ficar aquém do limite mínimo de aulas admitido.

Dizíamos que a medida colima intuitos moralizadores
e não se pode, em verdade, negar que se estava mesmo a

ímpôr uma determinação tendente ao alargamento do pe
ríodo anual de aulas, nos nossos 'estabelecimentos de en§i
no, sensivelmente sacrificado com êsse nosso abusivo regi
me de excesso de feriados, dias santos municipais e "pon
tos facultativos".

Se é certo, como temos feito notar, que êsse malfadado

regime de folganças em demasia prejudica o andamento
da administração pública e- as atividades produtivas em

geral, não menos certo é que mais ainda afeta o ensino,
em vista da menor duração do ano letivo, do qual são de

duzidos dois períodos de férias.

Parece, aliás, que melhor fôra reduzir consíderàvel

mente, senão de todo eliminá-las, as chamadas "férias de

inverno", dilatando-se, em compensação, as "férias de

verão". "

Por duas razões fundamentais, a saber. Primeiro, por
que as fértas .de inverno, interrompendo o ensino no meio

de ano, o prejudicam, e não pouco, quebrando-lhe a con

tinuidade. Segundo, porque no nosso clima castiga muito

mais o verão do que o inverno, de modo que é preferível
se tornarem mais extensas as férias durante o nosso pro

longado e tórrido calor do que durante nosso geralmente
benigno e curto frio.

.

Eis um tema que por certo seria interessante debater
se com vistas a uma maior produtividade e eficiência dos

trabalhos escolares, num país em que o problema educa
cíonal se considera "de base".

(Do "Correio do Povo" de 27 de Fevereiro de 1955

Desistiram os japoneses da, medida extrema

.

Como consequencia não haverá hara-kiri coletivo
SAO PAULO, 28 (v. A.) - o desentendimento que re- ra tomar conhecimento da jeira" desistiram de seus pro

Os
.

dirigentes da. seita "Se- sultou na interferência da posição elo consul em face de pósitos c não saíram da chá

kuragumi-Tei-Shin-Tai", de- polícía e um ligeiro "corpo- suas pretensões, tendo essa cara.

cidiram adotar medidas mais a-corpo" no prédio onde fun- medida sido objeto ela aten

prudentes em relação ao seu ciona a sede do Consulado: ção das autoridades, mesmo ,A terrível ameaça de "ha

programa de ação: nada de prometeram o suicidio de to- porque os últimos e lamen- ra-kirí" também caiu por
=hara-kírt" em massa e nem dos os integrantes da referi- táveís acontecimentos verifi- terra com as declarações
mesmo individual. da seita, caso não fossem a- cados naquele local poderiam prestadas à reportagem pelo
Como é sabido, os nípôní- tendidos em suas pretensões, ser repetidos. Entretanto, sa- "leader" da seita, Sadakatso

cos, sob o pretexto de conse- até ontem. bedores das consequências Fukasawa, que disse não e

guirem algo do consul do seu . Ficou ainda estabelecido que poderiam advir ele sua xistil' nenhum ressentimento

país, em nossa capital, fize- que os japoneses voltariam à atitude, os componentes do entre os componentes da

ram uma grave ameaça após sede do Consulado ontem, pa- "Batalhão Suicida da Cere- "Sekuragumi-Tai-Shin-Tai"
�

- • ..-.. - �w..........,..,..a e a PolICIa e mesmo ao con-

A,normalidade doméstico-postal ' �UIS:i�i���l �:r�ú:aã: ho�V���
tendimentos para regularí-

: Verdad.8lro paademônlo Duma Agêoc·la �:� de:��i�!:::��te :s:�����
de Correio. No Lirgo do Maebado. . �:�e��a�:::.izadOS entre os in-

RIO, 28' (V. A.) - Denún- Aindá reportando-nos às ventual para, alcançar um

cías de que Impera um re- denúncias, a sítuação se tem serviço eficiente de encamí- --......�""""'"....�.............,................-..-....__........................

gime de terror. na Agência agravado desde que o. chefe nhamento de sua correspon

das Correios e Telégrafos do se tnsurgíu contra o regime dência - postal, ou telegrá
Largo dó Machado, chega- lele matriarcado que mais fica.

ram sob a rorma de um apê- diretamente o atinge, . ale- Entre as averiguações pen

lo1aó 'Diretor Geral do DCT gando já nãotpossuír mais dentes do.prosseguimento do

no sentido ele que afaste, condições,' junto ao diretor inquérito consta o encontro

quanto' antes o chefe da A� regional; para conseguir no- no di:a 5 do corrente, dentro

gência referida, sob pena de vas transferências de

funcio-,
da caixa de gás de um edí- RIO, 28 (V. A.) - O "Diá

se respqnsabiliz,ar por íncí- nárías, fício próximo a agência, de rio Oficial" publicou, em_ 15.
dentes graves, qu� podem a-

.

Em consequência, u.públl- saco postal contendo cerca de fev 1'e11'0 corrente, a rela

tingir até a for-ni,a de_ateyt: 'co é- o ina�or' prejudicado,

I
de 800 telegramas até hoje ção geral dOI1 bens móveis e

tados pessoaís; . pois fie·a � sujeito às oscila- em proêesso de lenta destlTli='llmÕ\I"t!iR que-constíeuem .tl-�Pi1-

�égundo essas tntorinações 'ções do humor doméstico e-· ção para evitar éscãndalo. trímorrío � nístóríeo e artístí-

o Diretor Geral do DCT des

de há algum tempo, mantem
insolvida, uma solicitação
do Diretor Regionar no Dis

trito. Federal, no sentido '-de

afastar de suas funções. o

chefe da Agêncía dp Largo
do 'Machado, . a fim de se

prosseguír normalmente o,

inquérito; já instaurado, pa
'ra apurar denúncias sobre a

intl'anqJlilidade reinante na

re.pa:rtlção.
'

éHEFIA DE FAMILIA
O principal motivo das

queixas tem .sua origem na

faltá 'de autoridade que ,o
·

crrete exerce em sua própria.
casa '- anexa' a Agência -

permítíndo iil enciumada in

terjereneía (até como. amea

ça' 'de' faca) da espôsa e do

�êl���regárlQ dos filhos (que
são onze) .que asseguram vio

lentamente o ímperío de seus

pàis ó· rimcíonalísmo.
·

. :Dêzofto· transferências de
· �e.rvldores já foram feitas nos

. 'Ú:ês' anos de dominação do

grupo familiar do chefe p.or

fDrça de incidentes vários.

CON�UBO, PROSSEGUE
:. NãO opstante, a anorma
lidáde doméstico-postal ocor
rente' . ameaÇa assumir car{!.

te,r permanente e evolutivo,
porque pão se aplica, de ime

diato; com O afastamento do

che(e e o prosseguimentó li
ire do inquéritQ.
:� -

- ... � .
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'

ABASTECIMENTO
RIO, 28 (V. A.) - O Mi

nistro Qa Marinha, alfuiran
te Amorim Vale, de acordo

com entendimentos que teve

CPln o general Pantaleão Pes

soa,' presJdénte da COFAP,
determinou que· a partir do

dia 20 do prox�o mês os

� navios da esgmtdra façam o

transporte de generos de pri
,

. meira. nilcessi.dade para_ esta
· capital, a fim de auxiliar o

abastecimento
.

à população
carioca. :Entre os navios que
serão.utilizados nesse serviço
incluem-se os transportes
"Barroso Pereira" e Custo
dio ,de Melo", . 'recentemente
con�tr\li90s no Japão pára a

mallnh!Í de guerr� Brasilei
ra;-

FU,kasawa afirmou à repor
tagem que está estudando
unia maneira fácil de liqui-
dar de vez o "impasse" exis
tente e que - na sua opinião
- está sendo rorçado, por
elementos da própria colônia
e que desejam perturbar a

ação do movimento. Antes
dos jornalistas abandonarem
as terras que servem de sede
aos fanáticos, os japoneses,
perfilados militarmente, rea
lizaram breve

:

e compassada
ação de exercicio militar, que
contou com a partícípação de

homens, mulheres e crianças,
sob a severa voz de coman

do de um dos elementos que
é obedecido em todos os mo-

vimentos.

AS ILHAS QUEMOY E MATSU
Não serão entregues pelos
nacionalistas. sem .lutaiU

-TAiPEI,' -Põrulõsa, 21r-(U.
P.) - Na sexta-reírã pela
noite e sábado voltou à .esta
lar a. guerra nas Ilhas lítera
neas

.

da 'China, no
.

estreito
de Formosa, em que são co

incidentes as versões nacio
nalistas e comunistas, dizen
do que voltou a sentir-se o

peso das hostilidades. O che
fe do gabinete nacionalista
O. K. Yui, declarou perante
o "Yuan" (Legislativo) que
as ilhas de Matsu e Quemoy.,
em frente da costa da pro
vincia de Fukien, na China
vermelha, "em nenhum caso

serão abandonadas sem defe
sa". E acrescentou que os Es
tados Unidos deveriam com
preender esta posição,
Ao mesmo tempo, a emís-

sara ele Peíping assinalava

que o abandono de Nanchís

han, por parte dos naciona

listas, eliminou o último bas
tião em frente da província.
de Cheklang e "forneceu con

dlções mais favoráveis para
a libertação de Taiwan (For
mosa) e das ilhas ao largo
do litoral de Fuklen".

Em fonte do Ministério do

Interior da China naciona
lista se disse que pequena
frota de canhoneírãs e navios

torpedeiros, entregues pelos
russos aos chineses verme

lhos, se transferiu para o sul,
de Tsingtão para o porto de

Foochow, em frente das Mat
suo Os nacionalistas deram a

seguinte versão das mais re

centes hostilidades: um gru

po de 11 canhoneiras' verme
lhas e juncos armados e mo
torizados metralharam na

noite de sexta-feira, a pe

quena ilha de Wuchiu, que fi
ca a 80 milhas, ao oeste de

Formosa, no estreito. Foram
avariadas 2 embarcações, dos
vermelhos. As primeiras ho
ras de ontem, os aviões na

cionalistas atacaram os na

vios dos comunistas, ao no

roeste de Wuchiu e informa
ram ter destruido um torpe
deiro e 2' de tipo não especi
ficado.

O Ministério de Defesa in

formou que não houve tenta
tiva de realizar uma invasão.

.....5••••�..1•• , .

Seria morto DO dia· de seu, aniversário

PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTISTICO
Inscritos nos livros 543
bens móveis e imóveis

co nacional, e que por isso .se

acham inscritos nos Livros
do Tombo ínstítuídos pelo
Decreto-lei n. 25, de 30 de no-

vembeo lile_193.7. _

Nesse extenso inventario
de 1953 obras, ocupa o prt
meiro lugar o Estado de Mi
nas Gerais, que conta 41

bens ele arquitetura civil (ur
bana e rural) e religiosa. Se
guem-se o Estado da Bahia,
com 116; ri Distrito Federal,
com 75; Pernambuco, com

50; o Estado do Rio, com 31:
São Paulo, 23; Sergipe, com

21.

CAIU O USAF-2227
RIO, 28 (V. A.) - Caiu dia

25, à tarde; em Sergipe, nas

imediações da cidade de La

garto, um avião, militar nor
te-americano: O avião, de

prefixo· USAF-2227 levava
dois· tripulantes que foram
imediatamente hospitaliza
dos. A embaixada americana
ainda não recebeu qualquer
comunicação sobre o aciden
te.

Provávelmente Wuchiu seja
um dos poucos pontos avan

çados, no estreito, que pode
riam capturar os vermelhos,
sem provocar uma crise. É

possivel que tratem de cap
turá-la para poder afirmar

que progrediram em seus a

nunciados planos cle libertar
Formosa.

Descoberta a trama. Seria vítima
o Governador do Amazonas

lhe ter sido "peitado" por
As demais unidades .

con
Cleutemberg Braga, funcio-

nário do Fomento Agrícola
tríbuem com os seguintes
numeros:

Federal, para matar o gover-

nador amazonense, mediante Goiás, 16; Paraíba, 16;

o pagamento de dez mil cru-
Rio Grande do Sul, 12; Pará,

zeíros, que seria. feito em duas 10; Paraná, 9; Espírito San-

to, 9; Santa Catarina, 7;prestações sendo uma de cin-
co mil cruzeiros; a lhe ser

Piauí, 6; Maranhão, 5; Ala-
goas, 2. O Ceará, Rio Gran

entregue naquela hora, e a
d d N tA'

outra de igual quantidade,
e �A OI' e, . mapa e Gua-

que receberia depois ela exe-' por, em cada um deles, um
.

cução do "trabalho".
monumento tombado.
As espectes inscritas nos

livros do tombo são as mais

variadas. Há, por exemplo,

Nada entretanto ficou na Bahia, duas jarras de cê-

'apurad�, até agora, 'que ve- râmic�, de ::ort?, que s.e po

nha confirmar a história I
dem ve� n? Jar.dlm publico de

contada pelo operário, tudo c.achoelra: a� mesmo tempo

parecendO fantasia, urdida. cldade� l�telras _como_Ouro
pelo próprio Nelson Florên- Preto, Mar}ana, Sao Joao deI

cio de Almeida Filho. Re!, Diamantina e Alcantara
foram declai'adas monumen-

POR DEZ MIL CRUZEIROSMANAUS, 28 (V. A.) - No
ticiou um órgão da impren
sa local a, descoberta da tra
ma para matar o governador
do Estado, sr. Plínio Ramos

Coelho, no día do seu. ani
versário natalício, transcor
rido no dia 21 do corrente.

Trata-se do operário Nel

son Florêncio de Almeida Fi

lho, de 16 anos de idade, o

qual procurou o chefe do ga
binete do Governador, no pa
lácio Rio Negro, revelando-

COMBUSTIVEL
.

NUCLEAR
BANGKOK, 28 (U. P.)

Os Estados Unidos oferece

ram 99,79 quilos de combus

tível nuclear ás nações do
S. PAULO, 28 (V. A.) - Previsão do tempo até às Pacto de Manila, para a

Tôda a imprensa local ocu- 14 horas do dia 10. construção de reatores pará
pou-se com farto material Tempo - Bom, passando a investigação atômica. O sr.

fotográfico, do caso da onça instável, sUjeito li. chuvas Dulles formulou esse ofere-
Sussuarana, que durante dois e trovoadas. cimento no discurso que-pro-
dias pôs em polvorosa a po- Temperatura - Estável. nunciou durante a reunião
pulação dos bairros de Vila Vent.os - Variáveis, com de encerramento da confe-
Maria. A fera apareceu rajadas frescas. ; rência da Seato.
misteriosamente, como mis- Temperaturas - Extremas
teriosamente morreu, rece- de ontem: Máxima 27,8. Mí-
bendo onterp. às 14 horas, um nima 23,9.
tiro em pleno coração. Nin- MAlENKOV CRITICA0'Oguém sabe quem a matou,
como ninguém sabe se per- METRALHADO MOSCOU, 28 (U. P.) -,- O to suave para permitir que
tencia a alguém. ARGEL, Argélia, 28 (U. P') jornal "Pravda", órgão ofi- dela sejam tiradas conclu-

O fato. é que, com o - Rekia Mouloud, membro cial do Partido Comunista, sões.
preço e' a falta \de carne em do Conselho de Souma, foi criticou o Ministério das Cen- O jornal criticou a cons

São Paulo, a �ussuàrana foi morto a tiros ele. metralhado- trais Elétricas chefiado por trução çle uma linha de
transformada em bifes e ra, perto da' mesquita de Georgi Malenkov, mas

_
os transmissão de alta tensão e

comida pelos que a encontra- Mtdad. observadores ocidentais são várias obras dos Ministérios
ram ainda agonizando, no Os assa,'.lsinos conseguiram de parecer que essa crítica de Energia Elétrica e Cen-

local onde foi baleada. fugir. ainda é {eita de forma mui- trais Elétricas.

PARECE FANTASIA

O supôsto mandante, sr.

Cleuterhberg Braga, é filho

do dr. Ariosto Braga, mem
bro do Ministério Público.

tos nacionais, e estão sob a

vigilancia e proteção da di
retoria do Patrimônio Histó
rico e Artístico Nat'onal.

POSSIVEl ELEIÇAO DE UM
PAPA NORTE8AMERICANO
O "Observatore Romano"
critica famoso escritor.

CIDADE DO VATICANO, I venientes. Os tempos mu-

28 (U. P.) - Em circulos do damo No passado, os vetos

Vaticano se. disse que o

es-,
desta natureza eram pro

critor católico francês, Fran- nunciados pelos imperadores.
<:ois- Mauriac,' evidenciou Agora, a tarefa foi tomada,
"Il\au gosto", ao tratar, em com raro sentido da inopor
recente artigo, da possivel tunicl,ade, por escritores que,
el�ição de um Papa norte- sendo católicos e famosos no
americano. terreno literário, se conven

ceram de que podem parti
lhar com a igreja sua missão
de ensinamento, ou de fato

gozar de uma sorte de ins··

piração diretat!.
Esse parágrafO é a unica,

menção do diârio a Mauriac,
e ·faz parte de um artigo es

crito principalmente contra
Arturo Labriola, grande mes

tre da maçonaria italiana
do rito escossês.

CAUSOU SURPRESA
Em ditos círculos se disse

que surJ;)reendeu que u,m
grande escritor católico, co

mo Mauriac, haja podido
examinar a questão era elei

ção de um novo Papa, do

ponto de vista político, ao

invés do religioso.
'Afirmam as fontesl men

cionadas que pouco se pode
ajuntar ao que disse o jor�al
do Vaticano, "Osservatore
Romano", em uma alusão de
um só parágrafO sobre o ar

tigo de Mauriac, há dois dias.
A CRITICA DO
"OSSERVATORE"

"As agenCias noticiosas
disse ó diario - informaram
há dias que um famoso es

critor examinou as razões pe
las quais um cardeal norte
americano não poderia ser

eleito Papa, sem sérios incon-

EDWARD
ROBINSON

SANTA MONICA, Califór,

nia,' 28 (U. P.) - A sra.·Gla

dys Loyd.Robinson, esposa do
atol' Edward G. Robinson,
iniciou uma ação. de divor

cio, acusando o famoso ator
de brutalidades morais e fí
sicas. O casal estava unido
há 28 anos. ..

... i _
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BIFESUCULENTO o TE�PO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Navio-Motor
_

«Carl Hoepcken
-, ss:
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RAPIDFZ - CONFORTO - SEGURANÇA

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

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

As escalas em S. Sebastião, 1lha Bela, Ubatuba 7&40
prej-udic.arão o horário de c1:tegtLdfl. no RIO (Ida) e

ITINERARIO"-DO N/N "CARL HOEPCKE"
INTINERARIO PARA O Mt!:S DE MARÇO '

IDA VOLTA T�
:FP'olis ItaJaí Rio Santos

MINISTÉRIO na AGRICUL'rURA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA I,'LORESTAL
REGIONAL

"ACORDO" COM O ESTADO DE

SANTA CATARINA
A V I S o

ESTADOolOJAS
Eletrc-Técníca

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas, sras. Do_nas de
Iesa, a maravilhosa

E� IN
(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA

MUNDIAL)
Pelos serviços prestados ao seu lar e

pela valorização sempre constante,
ELGIN- paga-se a si mesma'.

DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE
,

ELETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.
ELETROTÉCNICA

Caixa Posfal193 - Telefone 3.193
FlorianópoHs -- Santa Catarina

--o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' 1311.
Diretor: RUBENq A. RAMOS.

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

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe-.
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
ele todos os propríetáríos de terrase lavradores em gerai,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário: de terras on lavrador poderá

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

,

REFLORESTAMENTO

Gerente: DOMINGOS F. DB
AQUINO

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

Ltda.
'

Rua Senador Dantas, 40 - 6°
andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro:
Rua 15 de Novembro 228 5°,

andar sala 512 - São Paulo.

'.<[....

ASSINATURAS
Ns Cltyltal 2/3,

9/3 13/3
NO T,A

, COMUNICAMOS AOS SENHORES PASSAGEIROS
QUE O NAVIO CARLOS HOEPCKE.SERA PUXADO
NO DIA 18/3/55, CUJAS OBRÀS,TERÃO A DURACÃO
APROXIMADAMENTE DE 30 DrAS

•

3/3
14/37/3

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

,No Interior
Ano ..•••.... ...••• Cr$ 290,00
Semestre ••.•.•....... Cr$1l0,OO
Anúncio mediante contrãto,
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqJvidos.
A direção não se reaponeabtltaa

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

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

mentes de espécies i'lilrestais e de ornamentação, para for
necimento aos agrtcultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda orientação
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob

tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do

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

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

Telefône: 2.470 --- Caixa Postal, 395.
Endereço telegráfico: AgI'isilva - Florianópolis, S.

Florianópolis, 25 de fevereiro de 1955

'.uI AlGifM�U,. L·",,4., "'.
, .• ' f� lUa GD Calial'tiI..UiJ �

CllIlT.1P �«,�?;. 1'lU� PI!05.tUU ?� ..� -INFORMAÇÕES
UTEIS

Raios X
-o_,

o leitor encontrará, nesta co

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

IA Verdade............... 2.010
Imprensa Oficial ••.••••• 2.688

C'IHOSPITAIS----�----------------------�--------------------- Caridade:
(Provedor) •••••••••••••• 2.814
(Portaria) 2.036
Nerêu Ramos .••••••••••• 8.831
Militar 8.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) 8.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa ... ;........ 8.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .••• 3.813
Serviço Luz (Reclama-
ções) .. , , ',' . . . . . . • • • .• 2.404

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

TAC .

Cruzeiro do Sul •...•...
Panaír •.....••.•••••••.•

!
Varig : ..

Lóide Aéreo ..

Real •......
-

.....••....
,
.•

Scandinavas ....••.••••••

HOTÉIS
Lux •..•.•••••...••...•••

Magestic .

Metropol .......•.•.•••••
La POI'ta .......•.......

Cacique ...•.•••••••.••.

Central ....•••.•...•.•..

Estrela •....•.........••

Ideal .......••.••••..••••
ESTREITO '

Disque ..•.••.... : •••.•••

liparelhagem moderna e completa- para' qualquer' exame
radiológico.

Radiograna$ e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
�ins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnfisiico 'da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.

'

Medid�s exatas dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-pelvimetrià).

'

Diàriamente na Materiiidade"Í>r. ÓirloS- Corrêa.

Viagem com segur�nça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO l<SUL-BRASILEIRO))
IGORA' NOVOS· HORIRIOS

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba
��;nt:t�sJ� ��I� '�'ir=b�

Ag'êncía e
Kus Deodoro e�qui.na:da

.

.

• Rua Tenante .SIlyelra, 3.700
I2.600

3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

Terças, - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

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

Ido Pais)
Segundas - Quartas - Sabados

16 :15 horas
Para Porto Alegre

�-----����--���----------�
, ,

\
DR ROMEU BASTOS

I�DICADOR PROFISSIONAL
c.,,! ".u}�L"aI Si.

r� -,

I DR. I. LOBATO DR WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na °snta
ORA WLADYSLAVA

.

GARCIA
Casa do Rio de Janeiro

.

'FILHO CLINICA MÉDICAW. MUSSI .

Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA
e

i
Doenças do aparelho respiratório cional de Medicina - d� Uníver- Contultório: Rua Vitor

.
Mei-.

TUBERCULOSE
'

sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675.DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIÂ E RADIOSCOPIA Ex-interno por . concurso da Ma- Horários: Segundas; Qu..rtas eMUSSl DOS PUL:MõES ,ternldade-Escola Sexta feiras:
_ MÉ'DICOS -

Cirurgia do Torax (Serviço do. Prof. .

Octávio Ro- Das 16 às 18 horas.
.. Formado pela Faculdade Nacle- d L ma)CIRURGIA-CLINICA nal de Medicina, Tisiologista e .

rrgues I. • Residência: Rua Felipe Sch-
GERAL-PARTOS

., Tisiocirurgião do Hospital Ne-
Ex-Interno do Serviço de Clrur- rnidt, 23 - 20 andar apt 1

Servico completo e espeClah-1 rêu Ramos
gia do Hosp!tal I. A. �. E. T. C. Tel. 3.002

,.

" • do RIO de Janelre .

zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especialização pela Médico do Hospital de
-------------

RAS, com modernos métodos de
S. N. T. Ex-interao e Ex-asais- Caridade

diagnósticos e tratamento, Itente de Cirurgia do Prof Ul:O DOENÇAS DE SENHORAS
DR

.

NEWTON
SULPOSCOPIA - HISTERO -

Guimarães (Rio).
.

PARTOS _ OPERAÇõES b'AVILA
SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: Felipe Schmidt, 88 -

Cons·. Rua João Pinto n, 16, CIRURGIA GERAL DR. MARIO WEN-
FLISMO BASAL ormado pela Faculdade Nacl':Fone 3801 das 16,0'0 às 18,00 horas. Doenças de Senhoras - Procto-, DHAUSEN 1 d. ,Radioterapia;.. por ondas

curtas-,
Atende e� hora marcada. Pela manhã atende dià- logia -

Ele.tricidade Médica

"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

nao e Me��ci��asipniversidade l'uel'icultôr do' DépartamentoEletrocoagulaçao - RaIos Ultra
Res : Rua São Jorge 8 - Fone riamente na. Hospital de Ccnsultõrío n ,Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS R Nacional da Criança.' E�-Assis--,Violeta e Infra Vermelho. 2395

.

C d d 1 28 T 1 f
10 DB JANEIRO t t d PConsultório: Rua Trajano, n. 1, .

_

_

ari a e. "e es n. - e e one: 3307. Consultório - Rua' João Pin- Aper!eiçoamente na "Casa de
en e o rof, ]\1:artagão,Gesteira

o d EdT' d M t
., Reaidêncla :

.

Consultas: Das 15 horas em to, 10 _.::_ Tel. M. 769. Saude São Miguel" na Universidade do Brasü, Ex-1 ';:_�r�o� �a� �clàs �2 h��a�P� DR. YLMAR CORR!:A Rua: General .Bittencourt n. diante. Consultas: Das 4 às 6 horas. Pro!. Fernando Paulíno Médico, ao Instituto Fernandes
Dr. MUSSI. CLí�ICA MÉOICA .101., Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jü- Interno por 3 anos do Serviço F:ig'ueira-Serviços dos ProfS Ce-
Das 15 às 18 horas _. Dra. CONSULTAS das 10 - 13 ho-' 'I'elafone : 2.692. Rua': Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2812.

'

de Cirurgia zar. Permetta e Mário Ohnfo, _
MUSSI raso DOENÇAS DO APARELHO DI-

'

Prof. Pedro de Moura no 'Rio de Janeiro: Ex-médico es-

Residência: Avenida Trom- Rua Tiradente 9 -;- Fone 8415 MARIO DE LARMO GESTIVO - ULCERAS DO ES- DR. HENRIQUE PRlSCO ES,tagio por 1 ano na "Mate r- tagiário do Serviço de 'Pediatria
powsky, 84. ' CANTIÇAQ TOMAGO E DUODENO, ALER- PARAISO

.

nidade - Escola" do Hospital do Ipase (prof. Luiz
DR. JOSÉ TAVARES

MÉDICI)
GIA-DERMATOLOGIA E CLI- Pro!. Otávio Rodrigues Lima Torres Barbosa) no �Rio ,de Ja-

IRACEMA CLÍNICA DE CRIANÇAS
NICA GERAL

Oneracêes ��DJCoeOnças de Se-
Interno por 2 ..no do Pronto neiro.

" ., Socorro Pediatra do Hospital de 'Cari-llIiagnostico - Trato. Clinico MOLE'STIAS NE�VOSAS E ADULTOS nhoras - Clínica de Adulto..
_ :r:: _ dade. Médico ,escolar dI> Centroe Cirurgico das Doenças e Afec- MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Interna. CLINICA Curso de Espeçialização no OPERAÇõES de Saúde' de Florianópolis. ,Pedia-ções de Adultos e' Crianças. I Dr Serviço Nacional de Doen- CORAÇÁO - FIGADO - RINS de Hospital dos Servid6res ,do Ba- , CLINICA DE ADULTr3 tra da,As..§.iª,tencia Médico' _' So-Pediatria Ortopedia -

ças Mootais. - INTESTINOS OLHOS - OUVIDOS NARIZ tado.. DOENÇAS DE SENHORAS cial da ArnJada.Traumatologia Cinecologia -I Chefe do Ambulatório de Higie- Tratamento moderno da SIFILIS E GARGANTA (Serviço do Pro!. Mariano de CONSULTAS: No Hospital deTisiologia - Endocrino_lQgia -

j
ne Mental Con�ultÓrio - Rua Tiraaentes, DO Andrade) , Caridade, diariamente das 8 às IObstetricia ,'Psiquiatra do Hospital - 9.

.

DR. GUERREIRO DA FONSECA Consultas - Pela manhl\ no 10. oCuras de emagrecimentos e Colônia Sant'Ana HORÁRIO: Chefe do Serviço de

OTORI-,
Ho.spital de Caridade,

.
No consultório, à Rua João Consultorio, Rua' Tte. Silveiraengorde. ., ConTulsoterapia pelo eletro- As 13 às 16 'horas. NO do Hospital de Florian6polis A tarde das �530 hs em dlan- Pinto nr. 16 (10 andai) n,lo 10. andDoenças da Velhice. i éhoque e cardiazol. Insulin<.�era- '1'el.: Cons. - 3.415 - Rei. - Possue a CLINICA os APARE- te no consultól'lo 'Rua

Nunel' Diariamente das 10 às 12 e das I Das 14 as i6 horasALTA CIRURGIA pia. Malarioterapia. Psicoterapia. 2.276 - Florianópolis. LHOS MAIS MODERNOS

PARAjMaChadO
17 �squina de Tira- 14 às 16 horas. Residência:

.. R .. -Tte. S'ClRU.RGIA PLASTICA: Este- 'CONSULTAS: '{'e�ças e Quin-;
,

,

..

TRATAMENTO d DOENNCAS dentes Te1276, RESIDENCIA R D t SjN E P d 'R"
Hveira

tl'ca e Reparadora. tas da_s 15 às 15, horas. Sabado I' , DR. JÚLIO DOIN as...
: ,

: - lia uar e . sq. a re orna, -,
, da ESPECIALIDADE Re�ldenCJa - rua Presidente Shutel, 129 - Florianópolis. Tel. 2530

' ,

Consultório: Rua Fernando

I
(manha) VIEIRA .Consultas _ pela manhã DO Coutmho 44. '

Machado, 6 - l°. andar.,
' Rua Anita qaribaldi, esquina

MÉDICO HOSPITAL.
Horario: das 14 ás 18 hs, de General Blttencourt.

ESPECIALISTA EM OLHOS, À TARDE _ das II &I i -'-

I DR. VIDAL . '.

(e���!o ::n�:ba:os20s Sábados 13:ETS;I���CIA; Rua :Bocaiúva,
OUVIDOS, NARIZ B GARGANTA 'no CONSULTORIO I CLíNICA DB CRIANÇAS AD·VOGA·DOS",TRATAMENTO E OPERAÇõES CONSULTORIO - Rua dOI Consultório: - Felipe Schmidt,atenderá sómente com hora mar-

DR. ARMANDO V.AL:&- I Infra-Vermelho'- Nebullzaçio - ILHEOS nO 2, 38. DR. JOSÉ MEDEIROS DR.' CLARNO. G.cada.
,

. Ultra-So::"l' RESIDENCIA - Felipe Sch- CONSULTAS �P81 '.1 6 VIDR. SAMUEL FONSECA RIO DE ASSIS (Tratamento de "Inusite Bem midt nO tI3 Tel. 2366 horas. .
EIRA GALLETTI

CIRURGIÃO-DENTISTA Dos Serviços de Clínica InfantU operação) Residência: Tenente 'Silveira, - ADVOGADO - - �DVOGADO _
'.

Clinico - Cirurgia - Protese da Assistência Municipal e Ho!!- Anglo-retinoscopla - Receita de DR. ANTCN!e MONIZ 130 FONE '-:- 3.165. Caixa Postal 150 - Itajaf Rua Vitor Meireles,' '60•. l' "

Dentária' , pitál de Caridade Oculos - 'Moderno equipamento DE ARAGAO Santa Catarina. FONE: 2.468" "

Raios X e Infra-Vervelho CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolarinrolol:la (único DR. ANTONIO BATISTA - Flori,an6pQlil _
Consultório e Residência: Rua ÇAS E AJilULTOS no Estado) CIRURGIA TREUMATOLOGIA DR. ANTONIO GOMES DE

Fernando Machado 5.
'

- Alergia -_ Horário das 9 às 12 horas I Ortopeãia' JUNIOR
ALMEIDA

Telefone: 2225 Consultório: Rua Nunell Ma-, das 16 às 18 horas. .
.

Consultório: João Pinto, 18. CLINICA ESPECIALIZADA DE
Consultas: das 8,00 ás "11,30 chado, 7 - Consultas das 16�. Consultório::__ Rua Vitor _el- Das 15, às 17 diàriamente.

1
CRIANÇAS

e das 14,00 ás 18 horas 18 horas reles 22 - Fone 2675. Menos aos Sábados Consultas das 9 ás 11 horas.
Exclusivamente CDm hora mar- Res�dência: Rua Marechal Gui- Res: - Rua São Jorge 20 - Res: Bacaiuva 135. -Res. e 'Cons. Padre Miruelinho.

cada. , lh'lrme, 5 - FO,ne: 8783 Fone 2421. Fone: - 2.714. 12 .
. :; �_.�:; ;.

BANCO de GRf�ITO POPULAR

I'

� AGRíCOLA' I I'

Rv�d�,16
""

��� fLomANOPOLIS - 51ó..eó.ió.rmõ.

2.021
2.276

,3.147
3.321
3.449
2.694
3.371
1.669

06 1 ,
.

i. �

DR. JULIO PAUPI1'Z
-

Dr V-d I D 4 .:

..
' F'-Ih

'

. FILHC! .

r
· I a '. ulra I oEx l!'terno C!\ 20 enfermar�1I ESPECIALISTA EM DOENÇAS -DE' 'CRIANÇASe Serviço de gaatro-entero logta '

,

da Santa Casa do !tio ?e Janeiro CURSOS DE ESP�CIALIZAÇÁO NO 'RIO' 'DE JANEIRO
(Prof. W. Berardmell�). PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS" 'DO RECEM-Curso

.

de neurologia (Prof. NASCIDO -'- ASSISTJl;NCIA TÉCNICA ESPECIALizADA AOSAustregesflo). . ,PREMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETJl;NCIA INFANTIL.Ex mterno do Hospital mater- (FALTA DE APETITE) - TRATAMENTO' DA ·ENURESE NO-nidade V. Amaral. TURNA ,�M CRIANÇAS E ADOLESCENTES l.':__ ,DISTúRBIOSDOlpNÇAS _ INTE�NAS, PSICOLOGICOS DA INFÂNCIA ENFERMIDADES DA, INFÃNCoração. Estomago, íntesttnc, CIA DE MANEIRA GERAL .
.

' '

-

f��ado '; vias biliares. Rins, ova- CONSULTóRIO - FELIPE' SCHMIDT, 38.
rios e utero. ,CONSULTAS - DAS 2 AS 5 HORAS
Consultório! Vitor Reíreles CONSULTAS C/ HORA MARCAI'A.: FONE 3161122. RESIDJl;NCIA - TENENTE SILVEIRA, 130 (FONE 8165)Das 1� ,às ,18 horas. ATENDE CHAMADOS A DOMICíLIO,' "

'
. ,

Residêncíar Rua Bocaiuva 20. '

.' "

Fone: 3458. DR. NEY PERRONE DR. ALVARO DE 'CARVALHO
MUNO Pueri'cult�ra '- 'Pédiairla .-

INGRETTODR.

-'-'X-'

ADVOGADO
Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 16
Telefone: 3346.

Lavando- com Baba0'

Virgem I!sJ;>ecialidade
da Cla. IBIZEL IN'DUSIBlAL-Jolnvllle. (marca registrada)

ecollomiza-se'jempo e diDbeiro
:�����==������==�============

: ')�6Ã2�'''Cti,
.. .

EspECIAltOAOE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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, �
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Zury Machado� e... I

........,
.............�....... . .

.........

BAR - Sábado no símpá- les, !lca e Maria Lina, con

tico bar no .alto do Ipase es- versavam com um moço a

tavam reunidos muitos ca- mericano.
sais, namorados, e elegantes x x x

rapazes da .nossa sociedade, Comenta-se que o casal sr.
Sabino chegou do Rio de Ja- e sra. Gentil Ferrazzi muito
neiro com muita infra no breve irá receber pessoas de

pino. Gostou muito do Car- sua amizade para um jan
naval Carioca, mas o que tal'.
impressionou, foi uma pales- x x x

tra que teve com a artista Encontra-se entre nós o

Ginger Rogers. Dr. Max F. Souza, engenheí-
No bar estavam, em uma 1'0 da Shell no Rio de Janei

mesa de canto, o sr. e sra. 1'0. O Dr. Max esta sendo
Ary Mesquita, Eny Moel- visto sempre em companhia
ímann, e sua encantadora de sua encantadora noiva,
noiva Alvina Moellmann. o Stelinha Plazza.
simpático casal sr. e sra. x x x

Saraiva, junto a elegante Parabéns, senhoras e mo-

Nice Faria. Nélzia e Lacy I ças de Florianópolis. Em bre
V. vestiam lindos e moder- ve teremos em nossa cidade
nísslmos estampados. Merie- a Escolinha Walita.

-O-

Ultima Moda

\

Modêlo confeclonado em um tecido de listras finas e

espaçadas, usadas nos sentidos vertical e horizontal. Uma

gola branca que termina num grande laço, arremata o

decote.

�o-

Samaritana
Alderacy Muricy

Por um momento de fraqueza humana, -

Por um descuido atroz da castidade,
Uma donzela perde a. virgindade
E passa a ser corrupta, profana.

Surge a Sociedade, desumana.
Protesta. (Falam tanto em caridade ... )
E ela, que ornamentava a Sociedade,
Tornou-se criminosa, má, tirana l

Esta Sociedade que a abomina

Segue a Religião Santa, que ensina

Que o Bem só pelo Amor e o Perdão medra,
.. '

.

\ o",. ,1c4�"-' ,.,.,j�.", 'rYJ'''�/f$f: ��!,��r�:?�ii',: i"
Que JESÚS fez, divina e soberana,
Defendendo a infeliz Samaritana: f

. ., edrá ! "

"Quem nunca errou, Jogue a prrmerra p ....

ANIVERSARIOS:
FAZEM ANOS, HOJE:
- sta. Therezinha Borgo

novo, filha do sr. José Bor

gonovo, residente em Nova

Trento;
_ menino Edison, filho

do sr. Haroldo Villela;
_ menino Clovis, filho elo

dr. João de Souza;
- jovem Gilberto Pereira,

Iestudante;
- sra. Ena Pereira Thle-

-----_._._�

me;
- sra. Celía Lentz de Sou

za, esposa do sr. João Ole

gário de Souza;
- sr. Osmar Schmidt.
- sr. Raul Espindola;
- sra, Ceci de Campos Fa-

ria, esposa do sr. Farm. Au

gusto de Faria;
- dr. Jorge Edgard Titz

mann;
- sta. Luiza Helena, filha

do sr. Oswaldo Machado.

,

Preceito do Dia
ALIMENTAÇÃO DA

CRIANÇA

As crianças, por estarem

em período de crescimento,
precisam, proporcionalmente,
de maior quantidade de ali

mentos do que os adultos,
sobretudo alimentos plásti
cos: sais e proteínas.
Zele pela saúde de seus

filhos, dando-lhes os alimen

tos de que necessitam, de

acôrdo com suas idades.
SNES .

G

l\fuito mais saudável

para seus filhos!

,

.CASA
Casa'! sem filhos precisa

alugar casa no centro.

Informações para Caixa
Postal 461.

RRARMA

Experimente hoie
AMEIXAS COM VINHO

E CREME
ótima sobremesa para um

dia frio ou para os conva

lescentes. É realmente gos
tosíssima.

INGREDIENTE�: .

200 grs. de ameixas pretas,
macías;
1 copo e meio de vinho tin
to;
3 colheres de açucar, bem
cheias;
1 páusinho de canela;
250 grs, de creme de leite,
ou chantilly.

'

MANEIRA DE FAZER:

1 - Em uma tijela de
louça, ou de vidro, põem-se
de môlho as ameixas no vi
nho tinto e [unta-se-lhes o

açucar ; assim se deixa ficar
até o dia seguinte ou de seis
a oito horas, com a canela.

2 - Ao cabo desse tempo
põe-se a ferver ,em uma
caçarola, bem tampada, por
uns 15 minutos. Retira-se
do fogo e deixa-se esfriar.
3 - No momento de 11' á

mesa, serve-se com uma

porção de creme de leite
comum, com creme de
chantilly, ou um creme de
ovo e leite; podendo ser

vir também
.

acompanhar
uma bóIa grande de sorvete,
de acôrdo com a ocasião.

(APLA)

de gostoso sabor original

.. contém r-ealmente
o verdadeiro Guaraná Natural!

Seus filhos, como V. também, "adoram" .o

delicioso sabor original do Guaraná Brahma!
Satisfaça-os, dando-lhes sempre Guaraná

Brahma, preparado com o genuíno guarauá
das selvas amazônicas, de reconhecidas e

saudáveis virtudes! Guaraná Brahma L,
mais saboroso ... e muito mais refrescante!

= 2, COPOS GuaJtaná
IRaaMa

P,RODUTO D A C I A . CF.RVEJARIA B R A H ,M_,A

12 Sábado (tarde) - Farmáeía rCatarínense -

Nova rodovie
ACAPUlCO-MÉXICO

FARMACIA DE PLANTA0
M1tS DE MARÇO

5 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua

Felipe Schmidt 43.
6 Domingo - Farm. sto. Antonio, - Rua

Schmidt 43.
Felipe (Globe Press) - No começo fuga e de bombeamento da

da próxima primavera, será Worthington.
Rua aberto ao tráfego a magnifi- Os automoveis, poderão co-

.

ca rodovia México-Acapulco, brir a distância em seis ho

que colocará as praias do ras, aproximadnmente, e os

Pacífico apenas a seis horas ônibus e caminhões em sete.
:]0 Planalto. Desse modo, _.Acapulso,
Técnicos que visitaram a considerada a praia mais be

estrada afirmam que a mes- la do mundo, ficará mais

27 Domingo - Farmácia Esperança _ Rua Con. Mafra. ma assinala um importante próxima da capital mexíca
acontecimento na história na.

Trajano
13 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
19 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
20 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
26 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

das comunicações terrestres
da América Latina.
O percurso entre México e

Acapulco se fazia, antes, em

dez ou doze horas. A estra
da tinha inúmeras curvas,
estendendo-se num longo
trajeto, que foi consíderàvel
mente reduzido, com a aber

tura de duas magníficas au

to-estradas, entre a cidade
do México, e Cuernavaca e

entre Atoyac e Iguala.
Esses dols trechos toram

construidos por iniciativa

privada e o trafego nos mes

mos está sujeito à peagem.
A Secretaria de Comunica

ções e Obras Públicas, por
sua vez, executou grandes
melhoramentos nos demais

l'$O]'Q., cada vez que usa}"

KOLYNOS V. obtém

MAISPRUIE(JAV
• do que 121l11OO!

'Durante o dia todo,
proteção cc ntra, ���!!\ji1����5:::=�'""""7(\>1 ácidos que

'-I

'causam a cárie
e o mau ltálito!t ,

.�� , ..����----�---.-------="',28
pas foram reduzidas, de ma-

neira a permitir que os car

ros desenvolvam grande ve

locidade. Para as obras, foi
do utilizado equipamento, de

pes- I construção ultra-moderno,
I como o equipamento centrí-

trechos. As curvas e as ram-

Aluga-se
Aluga-se bôa casa á rua

Lacerda Coutinho, 24. Tra
tar ao lado (Chácara do
Hespanha). Exige-se contra
to.

Chaveiro Perdido
Perdeu-se na segunda feira, nas imediações

Correio, um chaveiro com 4 chaves. Gratifica-se a

sôa que achou. Entregar nesta Redação.

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •• r

"" ,--, .. ,_--
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Festival .do "Unidos do ·14" Noticiario �8 to�a parte
DIRETRIZES

10 _ O presente Festival, programado,. par� �s I
4°. - Das 16,15 ás 16,45 hor�s - A. D. Alv�m Bar-

dias 5 e li de março do «crreute ano, L'm por flllaJ.lUarlC "bosa x A. D. Ponta do Leal - Juiz Dagrnar correa e au

promover R reunião de um maior n? possivel de Clubes I xil iares W. Cunha e Arí Silveira

varzeanos, visando o entrelaçamento das relações de 5°9 - Das 17 ás 17,30 horas - Caxias x Morro do

cordialidade que devem existir entre / agremiações ,co-, G.era�do - Ju�z: �ebastião Carvalho e auxiliares Ari

irmães, na prática sadia do Desporto, debaixo do lema Silveira e A. Silveira.

"O essencial é competir ... " Sob esta orientação o Fes- 6°. - Das 17, 45 ás 18 horas :...._ Riachuelo x União -

tival deverá ser realizado sob a forma de uma competi- Juiz Ari Silveira auxiliares Waldir Cunha e Arí Gil.

ção onde a cortezia, a lhaneza do trato, a disciplina e o

espirito desportivo sejam o apanágio de .dasport.istas
congraçados numa reunião desportiva.

20 _ Será inscrito todo o Clube que ,satisfizer as

condições constantes das presentes diretrizes.

30 _ Para o Clube poder tomar parte no Festival de

verá passar 200 (duzentas) tômbolas.
40 ---,. Será institui da uma TAÇA SIMPATIA, para o

Clube que passar maior n? de tômbolas e outra para o 2°

colocado na vendagem de tômbolas.
50 - Afim de que as agremiações participantes

possam homenagear seus respectivos Presidentes, a Di

réção do Festival instituiu a TAÇA PRESTIGIO, que

será oferecida ao Presidente do Clube que passar maor

n? de tômbolas.
/

60 - .Será ofertada uma Taça ao ARTILHEIRO do

Festival.
70 _ Será considerado Artilheiro o Jogador que

dentro dos 30 (trnta) minutos regulamentares marcar

maior n? de tentos, excluidos os participantes da PAR

TIDA DE HONRA. Em caso de empate haverá sorteio

para a escolha do Artilheiro.
80 - Ao vencedor de cada partida será oferecida

uma Taça.
90 -- A MESA será constituida por dois represen

tantes do Unidos do 14 e cinco representantes dos Clu

bes participantes no dia, escolhidos mediante sorteio.

100 - A Tabela dos J ogo� será organizada mediante

sorteio, inclusive a PARTIDA DE HONRA.
11° -- Ao término do Festival (dia 6 Março) a Mesa

procederá ao sorteio .da tômbola.
_

120 - O portador da tômbola premiada receberá

Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros), pagos pela Direção
do Festival.

130 - A tômbola premiada deverá ser apresentada
dentro de 48 horas a contar do sorteio, afim, de que a

Direção efetue o pagamento. Findo este prazo caducará
a validade da tômbola, e a Messa procederá a novo sor

teio, nas bases do primeiro.
140 - COOa Clube é responsavel pela disciplina de

seus atletas e a Direção do Festival se reserva o direito
de fazer retirar do local onde se realiza o mesmo, qual
quer pessoa que por gestos, palavras ou atitudes se tor

ne inconveniente ao prosseguimento do Festival.
150 - Cada Clube deverá apresentar os seus atletas

unifornizados.
160 - Os Clubes deverão prestar contas 20 (vinte)

minutos antes do inicio de seu jogo.
170 As partidas serão arbitradas de acôrdo com as

Regras de Futebol adotadas pela C.B.D.
180 A tabela

_

de jogos será feita mediante sorteio.
190 -Cada partida terá a duração de 30 (trinta)

minutos (15 para cada lado), não havendo descanso
entre os tempos. .

200 - A Partida de Honra terá a duração de 60 (ses
senta) minutos (30 para cada lado), havendo um descan
so de 10 minutos entre os tempos, devendo ser realizada
por último.

21° Cada Clube receberá com antecedencia de 72 ho
ras da realização do Festival a Tabela de Jogos:

220 - As 'equipes deverão ser apresentadas á Mesa
na hora marcada para a realização de sua partida. Ha
verá um tolerancia de 5 (cinco) minutos para a apresen

tação da equipe atrazada, findo os quais a equipe será
desclassificada. e será proclamada vencedora a equipe
oponente, se estiver dentro do horário, com a tolerancia,
entrar em campo e der o chute inicial. Apos este chute o

Juiz apitará o término da partida, dando a vitória á
equipe que compareceu.

23° - Se ao término de uma partida a mesma esti
ver empatada, o resultado da mesma será obtido por in
termédio de penalties. Serão cobrados 3 (três) penaltes
para cada lado, e se prosseguir o empate serão' cobradas
tantas séries de três penalties 'qúantas forem necessá
rias para apontar o vencedor.

24° _:_ Um atlé ;ta poderá jogar, durante o Festival,
em mais de uma equipe.

Em reunião da Direção do Festival e os Srs. Repre
sentantes de Clubes, ficou assim constituida a MESA:
.... PARA O DIA 5 - MARÇO (Sábado): - 'Dois Re
presentantes do Unidos do 14 e Representantes dos Clu- !

bes: - CAXIAS F.C. - A. D. PONTA DO LEAL -

CAMPOS NOVOS F. C. - CURITIBANOS F.C. e MAN,
GUElRA, F.C., (um representante por Clube).

PARA O DIA 6 - MARÇO (Domingo): - Dois Re
presentantes do Unidos do 14 e Representantes dos Clu- ,

bes: : - ESCOLA F.C. CORREIQS E TELEGRAFOS F.
C. - VASCO CATARINENSE F.C. WESTERN F.C e

.AVANTE F.C. -Cum representante por Clube).

-. TABELA DE JOGOS

Sábado - dia' 5
1°. - 'Das 13,30 ás 14 horas - 'I'amandar é

x Man
gueira - Juiz: Sebastião Carvalho e auxiliares. Arí Gil
e Altarníro Silveira.

20. - Das 14,45 ás 15,15 horas - Campos. Novos x

Curitibanos - Juiz Arí Silveira e 'auxiliares ;Arí Gil e

Frank Ganzo.
30. - Das 15,30 ás 16 horas - Crispím Mitra x Cruz

e Souza - Juiz Altamiro Silveira e auxiliares Waldir
Cunha e, .Dagrnar corrêa.

'

L-L

Do Rio informam que es- fredo; Do Santos - Helvio, de o intercâmbio com o "soc
tá ameaçada de nulidade a Zito, Formiga, Vasconcelos, cer" brasileiro. Já houve son

eleição da nova diretoria da Tite e Walter; da Portugue- dagens sôbre êsse intercâm
Federação Paulista de Fute-, sa --" Santos, Brandãozinho, bio que poderia dar-se com

bol, visto a sua ilegalidade. Julinho e Ipojucan: Do Li- a inclusão de clube "magiar"
x x x nense - Américo. na Copa Rivadavia Correa

. O time do Flamengo, bi- x x x Meier" em 55 e visita da se-

campeão carioca de futebol, RIO, 28 (V. A.) - O CND leção brasileira a Budapest,
no jogo de encerramento do recebeu informações de fon- em 56.
certame de 1954, realizado te autorizada, segundo as x x x

ante-ôntem, frente ao Ban- quais os dirigentes do futebol I O Botafogo está vívamen
gú, não teve dificuldade al- húngaro estão interessados te interessado em Orlando, o
guma de ímpôr-se ao alví- em passar uma esponja nos "Pingo de Ouro", pertenceu
rubro, goleando-o pela con- incidentes de Berna, por oca- te ao Fluminense que o em-

70. _ Das 8 ás 8,30 horas - Atlântida x Balneário tagem de 5 x 1. sião do jogo Brasil x Hungria, prestou ao Atlético Mineiro.
_ Juiz Ari Silveira e auxiliares Waldir Cunha e Dag- x x x pela "Copa do Mundo" e ini- Orlando vem treinando no

mar Corrêa. Comenta-se no Rio que o cíar na primeira oportunída- alvi-negro.
80 - Das 8,45 ás 9,15 horas - Itaguaçú x taubaté Fluminense declarou nego-

,_ Juiz Walmor Gil e auxiliares Altamiro Silveira e F. ciável seu arqueiro Castilho,
Ganzo. entre outros. Trata-se de ma-

go. Das 9,30 ás 10 horas - Florianópolis x Santos dificar completamente o

Dumont - Juiz Dagrnar Corrêa e auxiliares Ari Silveira plantel do tricolor das, La

e José Estevão. ranjeiras. sómenje permane-

100. Das 10,15 ás 10,45 horas. _ OSwaldo Cruz x
cerão Pinheiro, Duque, Bí

Santa Cecília do 14 - Juiz Braulio Sílveira e auxiliares I góde, c_:retúlio, .

Vitor, Jair,

Walmor Gil e F. Ganzo. Batataís, Esc_urmho, Robson,

1 D
' . Ramiro e Joao Carlos .

. lOas 11 as 11,30 horas - Palmeiras x Estrela
Azul - Juiz José R. Estevão e auxiliares Ari Silveira e

O 'do
x ulíst J di

B. Silvera.
me 10 pau 1S a a 11' re-

novou com o Flamengo por
12°. - Das 13 ás 13,30 horas - Avante x Botafogo mais uma temporada, me

- Juiz Altamiro Silveira e auxiliares Waldir Cunha e F. diante 15 mil cruzeiros men-
Ganzo. sais. Evaristo tambem

13. - Das 13,45 ás 14 15 horas - Vasco Catarínen- novará por êstes dias.
se x Correios e Telegrafos - Juiz Waldir Cunha e auxí- x x x

liares José R. Estevão e Arí Gil. A imprensa não está re-
140 - Das 14,30 as 15 horas - Western X Terres- cebendo com agrado a idéia

tre - Juiz Arí Gil e auxiliares Walmor Gil e Waldir Cu- de Martim Francisco de faze!'
nha. o selecionado caníoca realizar

15°. Das 15,15 ás 15,45 horas - Juca do Loide x eis ensaios contra esquadrões
Combatentes do Fogo - Juiz José R. Estevão e auxilia- juvenis, dizendo que o f'ra
res Altamiro Silveira e Walmor Gil. casso do último selecionado

16° Das 16 ás 16,30 horas - D.O.P. x Santa Cecília brasileiro treinado por Zezé
da P.M. - Juiz Waldir Cunha e auxiliares Ar! Gil e F. Moreira, se deve ao fato do

Ganzo. scratch ter realizado exerci-

Domingo - dia 6

re-

Lourival Lorenzi, o ÓDVO té
cnico da Porlogoeza.Carioca
RIO�'-28'-'(V A )'*"""'�'L ,� JIIÇ:. j n

, ..
- ouri- submetido pelo que resolveu

val Lorenzi é o novo técní- a Diretoria manter Neca co

co da Portuguesa. Ainda ho- mo jogador, contratando no

j e deverá ser assinado o vo técnico.
contrato, pelo prazo de um Sabe-se que Lourival Lo
ano. Quando resolveu dís- renzi, tamb,em conhecido nas

pensar o concurso de Dur- rodas desportivas pela alcu
val Caldeira, cujo trabalho nha de "Maripoza", está
não teve maior ressonancia ultímandp as negociações
porque ele já encontrou um I para levar a equipe lusa ao

plantel anteriormente con- Estado de Santa, Catarina,
tratado, sem recursos para I onde disputará uma série de
processar alterações, o no- partidas amístosas..
me cogitado foi o de Neca, Recorda-se que Lorenzi já
conforme noticiamos. Mas o dirigiu, eficientemente a se

atacante rubro-verde não se leção catarínense no Cam

deu, na experiencia a. que foi peonato Brasileiro.

17° - Das 16, 45 ás 18, horas - Escola x Atlântic - cios diante de conjuntos de

Juiz Ari Silveira e auxiliares S. Carvalho e B. Silveira. terceira categoria como o

Torres Homem, da 2a. Divi-
são.

xxx

Para formar o selecionado
paulista que inter-virá no

certame nacional, o técnico
Aimoré convocou os seguin
tes jogadores: Do Corintians
- Gilmar, Roberto e Balta

zar; Do Palmeiras - Laer

cio, Fiume, Humberto, Rodri
gues e Jair; Do São Paulo
- De Sordi, Maurinho e AI-

Estofadores' de ftutomovei's
Grande firma de São Paulo necessita oficiais e meio

oficiais para estofar automóveis. Oficiais Cr$ 16,oó por
hora, iniciais e mais prêmio por estofamento concluido.

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

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

CENTRO EXCURSIONISTA 'Í\RNôLOO IU,UI..INO"
- WEDJ.Ç_tQ�Á..8!Q-

FUNDADO EM 16-9-54

�OVEM=qAT�RI�J.r;:-f'iS.f !
• AGORA, QUE SURGIU A TUA SOC!EOAOE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CCiNI-!ECER ,A

TERRA CATARINENSE. NÃO PEF.G,;\ TEMPO. CN

VrA- NOS HOJE MESMO. TEU NOM:: [ (N:)(R::.

co A CAIXA POSTAL 489 - F.LC�ii.\NÓPOLIS-S.C.

Vende-se
õtima residência, completamente nóva, em São José,

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,
sala de jantar, grande cosinha, quarto de banho comple
to, grande área para redes que serve tambêmpara cópa,
garage, tanque coberto, porão cimentado para deposito,
situada em chacara com 27 metros de frente e 130 de
fundos até o mar.

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

Ambas as casas possuem agua instalada, esgoto e

luz.
Ver à rua Getúlio Vargas n. 194,

calçada.
N. B. Facmta-se o pagamento.
Tratar com Francisco Medeiros

nesta Capital.

parte da rua já

á R. Trajano N. 49

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

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

'
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Dislribu!cão de Máquinas Igricolas
Crédito de US$ 18,000.000,00

caso de aquisição a prazo. As seguida enumerado para o

aquisições à vista dispensa-! Estado Santa Catarina pode
rão essa formalidade. rão ser atendidos, em órdem
O agricultor relacionado cronológica, preenchendo as

com a declaração "ELIMI- vagas que porventura vierem

NADO", .por falta de regula- a existir, se confirmadas as

ridade da inscrição constata- eliminações existentes.
da pela Comissão de Reserva A escolha dos conjuntos
do Ministério da Agricultura, será feita pelo candidato
poderá apresentar seu recur- contemplado, dentro da quo
so no prazo de 30 (trinta) ta e das disponibilidades do

dias, também contados desta Distribuidor, obedecendo
publicação, que deve ser di- tipo de trator que lhe

rigido à referida Comissão indicado e atendendo a sua

de Revenda, no Rio de Ja- órdem de chegada junto ao

neiro.

I respectivo
Distribuidor. Esses

Os candidatos inscritos, conjuntos não poderão ser

além do total disponível em desmembrados. '

O BANCO NACIONAL DO, da Agricultura (Crédito de
DESENVOLVIMENTO ECO- US$ 18.000:1>00,00) a fim de
NÔMICO, por intermédio da receberem instrução sôbre os

INTERNATIONAL HARVES- contratos de venda a. serem
TER MÁQUINAS, S. A., avisa feitos na filial do Banco do

Brasil S. A., na capital deste
Estado, e sôbre a entrega dasaOI! srs. agricultores e enti

dades em seguida relaciona
dos que devem procurar, den

tro de 30 (trinta) dias, con
tados desta publicação, os

Srs. C. Ramos S. A. Com. e

Agencias, Rua João Pinto 9,
Florianópolis representantes
das máquinas que lhes estão
destinadas e abaixo relacio-

máquinas.
É aconselhável que e inte

ressado na aquisição de má
quinas, por' ocasião do seu

comparecimento ao Banco dó'
Brasil S. A., na capital deste
Estado, já tenha providen
ciado, junto à agência do
mesmo Banco, mais próxima
da sua localidade, a remessa
de sua ficha cadastral, no

nadas, de acôrdo com as re

comendações do Ministério

CAIU O CAFÉ
RIO, 26 (V.A.) - O café

brasileíro voltou a regis
trar ante-ontem - pela se

gunda vez após o Carnaval
- baixas no mercado de
Nova York. Na abertura,
esteve acessível, com baixa
de 10 a 23 pontos e alta de
5; ás 13,30 horas, apresen
tou-se estável, com alta de
5 pontos e baixa de 35 a 45
pon tos; e, no fechamento,
com baixa de 40 a 65 pontos
e alta de 5 pontos,

Para Tratore.s·e Implementos da Marca INTERNIIIONIL
Nome dó Agl'icultor Município

TD-6 - Quota a ser distribuida: 2
'

Braz Souza, ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Florianópolis
Jerves CasseI Bainha - ELIMINADO Tubarão
Alfredo Laffin - ELIMINADO Massaranduba
Erich Heidecke - ELIMINADO Massaranduba
'Antônio Minikowski - ELIMINADO .. Campo Alegre
Estanislaus Wirk - ELIMINADO Jaraguá
Carolina Feller - ELIMINADO .

TD-9 - Quota a ser distribuída: 4
.Vícente Brugnette - ELIMINADO Jaraguá
Arno Amboni - ELIMINADO Criciuma
José. Oípríaní - ELIMINADO Tijucas
Randulfo Cunha - ELIMINADO Florianópolis
Uzina de Açucar Tijucas S. A Tijucas
Valéria Gomes :

'

Tijucas
Associação Rural de Gaspar Gaspar

FARMALL SUPER Ao - Quota a ser distribuida: 2

Rodrigo de' Oliveira Lôbo Joínvílls

Nome do Agricultol' Município

Frederico Schwanke Junior - ELIMINADO .... Taió
SUPER W6-TA E SUPER W6-TA DIESEL -

Quota a ser distribuida: 3

,João Palma Moreira - ELIMINADO .... S. Joaquim

FARMALL SUPER C - Quota a ser distribuida: 3

Nelson da Silva - ELIMINADO Xaxim
João Palma Moreira - ELIMINADO S. Joaquim

SUPER MTA DIESEL - Quota' a ser distribuida: -1

Erwin Schwz - ELIMINADO Canoinhas
CEIFADEIRAS - 'rRILIIADEIRAS n. 64

I Quota a ser distribuida: 2.

Sem pretendentes

Mariscando ••.
Ultimamente nossa írn- Por que não se cuida, já e

prensa tem referido com rre- já, de melhorar as práías
quêncía a necessidade dc se para as quais sempre acorre

cuidar do desenvolvimento a nossa mocidade (e os ve

do turismo na ilha. lhos, também) nos dias de
São apêlos que já se estão canícula?

generalizando. Por que não se cuida, já e

Até agora nada há que já, de consertar, e concluir,
nos autoríze" � acreditar no i por exemplo, as obras inicia

turismo ilh'éu. das na práia da.Saudade, em
Algumas iniciativas têm Coqueiros, ao tempo do dr.

sido tomadas por um que ou- rolentino de Carvalho?
tro particular, e aí estão elas O dr. Paulo Fontes podia e

a serviço da cidade. devia tê-lo feito, mas vai-se
O carnaval deste ano, mais tornando praxe, desgraçada

que nos anteriores, trouxe á mente, nesta província da

capital um grande número antiga Desterro, não tocar o

de turistas. Pôde-se ji acei- novo administrador na tare

tá-lo como um dos grandes ia dos que ficaram para traz.

fatores no desenvolvimento Ao prefeito dr. Osmar

do turismo barriga-verde. Cunha está reservado impor
Aqui, nossos 'aplausos ao dr. tante programa na admínís
Osmar Cunha pela assísten- tracão de Florianópolis, sem
cia prestada aos clubes e pre' tão pobre em iniciativas.

ranchos da folia. Enquanto não realiza as o-

E' preciso, no entanto, que aras de vulto, ou as está es

se ponha mãos á obra e olhê- q,uematizando, cuide o sim

mos com decisão para os vá- pátíco adm�nistrador de ar

rias aspéctos que o turismo rumar a sala de nossa casa

oferece a uma terra como a As outras dependências pó
nossa, talhada a capricho pe- .íem esperar um pouco, que
lo cinzel da natureza. . visitas, segundo as normas ele

O jornalista e meu amigo oôa educação, não fica bem

Osvaldo Melo está agora á receber pelos fundos ...
testa de importante departa- Para as pequenas cousas

mento da administração mu- há sempre lugar.
nicipal e a êsse pregoeiro in- Para as grandes, porém, a

cansavel das cousas ilhôas solucão muda um pouco: -

decerto não há de faltar to- é precise tempo, espaço e di

do o estímulo elo poder pú - nheíro ...

blíco, Marin Báu

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E Indicado nos casos de fraque
Ia, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram subataneíaa
tais como Vanadato de sódio, Licl·
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc-, de ação pronta e eficu
DOS casos de fraqueza e neuraste
ruas. Vanadlol é indicado para no,

mens, mulheres, eríanças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes mé,
1I1co& e' estA licenciado pela SaudE' Publica.

.

.�

�grade,cimento
A família de ALCINA BARBOSA agradece, pen ho-,

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

visita, bem como às que compareceram ao seu sepulta-,
menta ou de qualquer modo manifestaram os seus sen

timentos de pezar. Agradece tambem ao humanitário

médico Dr. Alfredo Cherem pela dedicação e carinho com

!que sempre tratou da
I

saudosa falecida, bem como às Re

'verendas Irmãs e às enfermeiras do Hospital de Carida

de.

Casa "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

PROPRIETARIO: 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

EXAMINANDO ACORDOS ALIADOS
PARIS, 26 (U. l".) - A Co- adicional de 20 dias. Em vir

mIssão de Justiça do Conse- tude dos regulamentos parla
lho da República - Câmara mentares, o Conselho dispõe
Alta do Parlamento francês agora até 10 de março para
- pediu mais tempo para tomar uma decisão. Espera
considerar os tratados de Pa- se que na semana próxima,
ris que dispõem sôbre o rear- se reiniciem os trabalhos das

mamento alemão. O trabalho comissões sôbre os tratados.
do Conselho da República foi Acredita-se que os debates
retardado pela crise ministe- poderão ser iniciados em me

rial que durou 19 dias, segun- adas de março. A Câmara
do informou a petição, em Baixa já aprovou os trata

que foi solicitado um prazo dos.

CONCURSO PARA PROFESSOR DO
ENSINO INDUSTRIAL

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

ções para os concursos de titulas e provas para professor do

Ensino Industrial.
Os interessados serão atnedidos na Escola Industrial de

Florianópolis, à rua Almirante Alvim n. 19, das 9 às 12 ho

ras.

PERDEU-SE
MAQUIlI1í\ FOTOGRAFICA "VOIGTLANDER" (fole)
Desaparecída desde o dia 24 do corrente, no Coqueiros

Praia Clube .

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

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

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

RAÇÃO, NO CINE RITZ, DO FABULOSO

CINEMASCOPE
DISPENSA O USO DE ÓC;ULOS ESPECIAIS

PALM SPRINGS, Califór

nia, 26 (U. P.) - A atriz ci

nematográfica Pier Angeli,
esposa do cantor Vic Damo- Urânia e Yoldory
ne, foi ferida na cabeça, du- noivos
rante uma viagem aérea. Florianópolis, 15-2-955
Ela foi hospitalizada on-· R. Esteves Junior, 120 _ Av. Mauro Ramos, 64

tem, à I noite, e ficou em re-

pouso, depois de ter tido seu

ferimento fechado com diver
sos pontos. Píer está esperan
do bebê para agôsto próximo,
O comandante do avião on

de Pier AngeIi viajava afir
mou que a mesma não obe
deceu a ordem de "apertar
(JS eínturões", no· momento
em que o avião. atravessava
uma zona de vácuos nas pro
ximidades de Palm �prings.
O aparelho procedia de Los
Angeles.
Pier Angeli encontrava-se

no lavatório quando sobre
veio o máu tempo, não ha
vendo maiores detalhes a

cêrca de seu estado de saúde.

Uma mesa de Snooker,
marca Cruzeiro com dois
anos de uso, em perfeito es

tado de conservação e toda

Iequipada.
Ver e tratar em Santo

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

!�����::;;de·1 Vende-se
Vende-se na cidade de I Duas Casas - Sendo uma de alvenaria com 3 quar

Joinville o conceituado e' tos, sala ele visitas, sala de Jantar, copa, cosinha e insta
bem afreguezado Bar e Res- Iação completa de banheiro e W.C.
taurante Colori, sito a Rua I . Uma casa de madeira, com dois quartos, sala de
Jacó Richelen n.? 12 - Ver. Jantar, casinha e instalação sanitaria completa.
e tratar no Local. I Ambas localizadas num terreno de 9x53, sito a

Rua Santos Saraiva.

PIER ANGElI
ACIDENTADA

A C I T E
Agência

de

Pu blicidade
:t� ... P..ta). n"o,
)
- I'I.rtaa6,.U.

;�j luta CaaadPLv}

'os D08S,OS· assi'·
nantes da Capital
Comunicamos aos nORSOS

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

A Gerência

Parker
fluinlt

aZUL REAL LAVÁVEL

\

LAVA-SE NUM INSTANTE!

Em caso de acidente, bastam água e sabão comum para
retirar, das roupas e dos dedos, o mínimo vestígio da
Parker Quink Azul Real Lavável.

Se deseja segurança, use. Quink Lavável. Se deseja
permanência, use Quink Permanente. Todos os tipos
de Quink, Lavável ou Permanente, contêm so!v-x, que
limpa e protege a sua caneta. Quink pode ser usada

em qualquer caneta,

Parker
lJuink

A única tinta que
contém solv-x

Representantes exclUSIVOS para todo o Brasil

COSTA, PORTELA ,& CIA.

Av. Presidente Vargas. 435-8.° andar - Rio de Janeiro

Santa Catarina· Machado a Cla. S. A. Comércio 8 Agência.
Rua Sal;;lanha Marinho. I • Flo(anópoU.

AUGUSTO LIVRAMENTO E SRA.
VVA. MALVINA RODRIGUES BITTENCOURT
Têm o prazer de participar aos parentes e amigos

o contrato de casamento de seus filhos
UR41'1IA E YOLDORY

PARTICIPACAO
,

Jacob Jorge José
e

Chams Salum José
tem o prazer de partici

par aos parentes e pessoas
de suas relações o contrato
de casamento de sua filha
Maria Helena com o sr.',Odin com a senhorita Maria
Odin M. Batista. Helena José.

Maria Helena

Vva. Lavínia da Costa
Moellmann

tem o prazer de partici
par aos parentes e pessoas
de suas relações o contrato
de casamento de seu neto

e

Odin
Noivos

Florianópolis, 22 de Fevereiro de 1955.

o Sangue·é a
ELIXIR tU

INOFENSIVO Av ORGANISMO,
AGRADAV.EL COMO UM LICOR

REUMATISMO! SIFILIS!
fome o popular depurativo composto de
Hermofenil e plantas medíeínaís de alto
'alor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
r. como medicação auxiliar no tratamen
'o d aSinHs e Reumatismo da metma

origem.

Vida

toa Rua Santo Saraiva.
Base: 300.0000,00
Quatro lotes de terra na cidade de Londrina-Para,

na' cada lote Cr$ 45.000,00
Compra-se casa no Estreito até Cr$ 100;000,00

Restaurante . Napolf
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor I
Desconto especíal para os senhores vIajantes.

SÃO JOSE'
OFICINA MECANICA E SERKELHERIA

CONCERTOS DE MOTORES A OLEO CRÚ E

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

Ponta do Leal, no ESTREITO.;,,;.'�,__.............._-...__. .....,.,...._._.....,.,,"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO 7Florlanôpohs, 'Terça-feira, 10 de Março de 1955
�----�----

E Expresso . Florianópolis LIda.
� Transporte de éargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SÃO PAULO.

JUIZO DE DIREITO· DA cesso Civil, na qual deverão
COMARCA DE TIJUCAS. ser ouvidas as testemunhas

que oportunamente' serão
Editat de citação de in- arroladas. Requerem mais
teressades ausentes, íncer- que, depois dá justificação,
tos e desconhecidos; com o sejam feitas as citações dos

prazo de trinta dias. confrontantes por edital de
O Doutor Clovis Ayres trinta dias, visto se acha

Gama, 'Juiz de Díreíto {Ia rem ausentes desta Comar
Comarca de Tijucas, do Es- ca em' lugar ignorado; as

tado de Santa Catarina, na sim como dos demais inte-'
forma de lei, etc. . . ressados ausentes e desco-
FAZ SABER a todos nheci.dos; do representante

quantos interessar possa o do Domínio da União, por
presente edital de citação,' precatória em Florianópo
com o : prazo de trinta dias, !is, e do representante do
virem ou dele conhecimen- Ministério Público nesta
to tiverem, que por parte Cidade, afim

'

de contesta
de Lindofo Marcelino Pe- rem a presente ação, de con

reira e s/mulher, lhe foi f'ormidade com o disposto
dirigida a petição do teor no artigo 455 do Código de
seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Processo Civil, sendo, afi
Juiz de Direito da Comarca. nal, reconhecidos e declara
Lindolfo Marcelino Pereira do o domínio dos suplican
e sua mulher Acyla Soares, tes sobre o referido imó
Pereira, naturais dêste Es- vel, cuja sentença lhes ser

tado, o primeiro comercian- virá de título habil para •

te e a segunda de profissão inscrição no Registro de
doméstica; residentes e do- Imóveis. Protesta-se pro
miciliados nesta cidade, por var o alegado com teste
seu procurador adeante as- munhas (e vistoria, se ne

sinado, querem mover a cessário). Dá-se á presente
presente ação de usucapião o valor de Cr$ 5.000,00 para
em que expõem e requerem os efeitos fiscais. O advo-
a V. Excia. o seguinte: - gado que esta assina tem
1° - Os suplicantes são sua residência nesta Cidade,
posseiros de um terreno si- onde recebe citação. Nestes
tuado . no lugar Perequê, do termos P. deferimento. So
município de Porto Belo, bre os selos devidos lia-se,
desta Comarca, com duzen- 'I'ijucas, 28 de Janeiro de
tos e vinte e cinco metros 1955. PP (as) João Bayer
de frerrtés que fazem na es- Filho." Em dita petição- foi
trada geral' e' mil' setecentos exarado o seguinte despa
e setenta ditos de fundos -cho i - "A., como pedem.
que'; fa-zem' no antigo camí- 'I'íjucas 3-2-55. (as) Clovis
nho do Sertão que sae

, na, Ayres Gama - Juiz de Di
morada- de Manoel José Ba- reito." Feita a justificação
tísta ; extremando a Leste foi exarado o seguin te des
com terras de João Manoel pacho: - "Façam-se as cí
Jaques e herdeiros de João tações requeridas na 1111-

Leopoldo Línhàres e a Oste cial, Tijucas, 1�-1-1955. (as)
com terras de herdeiros de Clovis Ayres Gama Juiz de
Antonio Joaquim Pontes e Direito." E para que chegue
com, quem de direito. 20 -;-:-, ao conhecimento de todos
O dito imóvel foi adquirido, e nínguem possa alegar
pelos suplicantes, de João ignorância,' mandou expe
Manoel Jaques' e sua mu- dir o presente edital que se

lher, em trinta e um de de- rá afixado na sede dêste
zembro de mil novecentos e Juizo, no lugar do costume,
cinquenta e quatro, cuja e, por cópia publicado uma

'V posse datava de mais de vês nq 'Diário Oficial do Es
trinta e, cinco .anos, e até a tado. e três vezes no jornal
presente li�ta 'tàntõ' os re- '�O ESTADO"; de Florianó
feridos vendederes como polis.' Dado e passado nes-

>� os suplâcantes' -sempre a ta cidade de Tijucas, aos de
i
-,

mantiveram pacificamente senove dias do mês. de feve
'sem interrupção e com o reiro do ano de mil nove

,'animus' de donos. 3° - Em centos e cincoenta e cinco.
" "vista do exposto querem, Eu, (as) Gercy dos Anjos,

,

pois" os auplicantés regula- Escrivão, o datilografei,
nzar a 'sua posse sobre o conferi e subscreví. (as)
.:referi,c;lo, imóvel de coní'or- Clovis Ayres Gama - Juiz
midade com o exposto nos de Direito. Está conforme o

artigos 550 e 552, do Códi- original afixado na sede
go Civil. E para o dito fim dêste Juizo, no lugar do cos

requerem a designação do tume, sobre o qual me re

dia, lugar e hora para a jus- porto e, dou fé.
tificação exigida pelo artí- Data supra. O Escrivão:
go 455 do Código de Pro- Gercy dos Anjos.

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PROPRIOS

MA�,RIZ: FLORIANOPOL.IS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

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

Sandrade e Transpolis
-0-

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereço Telegráfk')
Santidra e Transpolis

-o-

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

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

Distribuidor
ESTREITO FLORIANOPOLIS SANTA CATARINA

EDITAL DE MATRICULA

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 F'iguei
\rense, proprio para 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 Aristilíano Abreu
Netto á Avenida Mauro Ra
mos, numero .4, das 17 ho
ras em diante.

C, RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli,

Tendo em vista o que dispõe a Portaria D. E. C., n. 29,
de 10 de fevereiro de 1954, levo ao conhecimento dos inte

ressados que a matrícula aos cursos Comercial Básico e

Técnico de Contabilidade dêste estabelecimento de ensino
acha-se aberta do dia 10 a 28 de fevereiro, das 19 às 21 ho

ras, no Grupo Escolar José Boiteux.
CURSO COMERCIAL BASICO

Para matrícula neste curso será exigido o certificado de

aprovação nos exames de admissão realizados na escola ou

expedido por outro estabelecimento de ensino comercial
oficial ou gínásio,

-------,

PRECISA�SE
Precisa-se Um (a) que tenha' pratica de contabilida

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

CURSO TÉCNICO DE CONTABILIDADE

A matrícula na .ia, série do curso Técnico de Contabi
lidade será concedida aos candidatos que, além de outros

documentos, apresentarem diploma, certificado ou certidão
dos seguíntes cursos:

1) de conclusão de curso comercial básico
2) de conciusã�' 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 seminário (4 anos).

EXAMES DE ADMISSAO
Inscrição: de 10 a 23 de fevereiro.
Realização das provas: 24 e 25 de fevereiro.

PROVAS FINAIS DE 2a. ÉPOCA
Serão realizados nos dias 15 e 16 de feveriero. Os can

dÚ:latos deverão requerer ao diretor da escola até 31 de ja
neiro.

Tra-fe das Vias
Respiratórias
'As Bronquites (Asm4ti.

cas, Crônicas ou Agudas) e

A IMOBILlARIA "MIGUEl DAUX"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

ALUGA-SE
Amplo salão no 10 andar

da Confeitaria Chiquinho
própl'io' para repartição ou

grande escritório comer

cial. Entrada pela rua Tra
jano nO. 14, tratar Com o

Sr. Sylvio Ferrari no Chi
quinho.

Uma casa de moradia no centro da cidade, com sala
de visitas, sala de jantar, copa, tres quartos, coslnha ba
nheiro e W. C., serido que 'anexo quarto de empregada
e dispensa. Tem terreno para construir garage. A casa

encontra-se desocupada.
Preço 600.000,00 - sendo parte financiada.
Uma casa, de .madeira, .recem construída, 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 cidade, medindo 15 metros

de frente por 25 de fundos. Otimo local para constru

"i '"ã'l� �.! '_i' JJ!�ti�ção.
Preço 280.000,00 - parte financiada.
Diversos lotes na Rua Moura, em Barreiros.

prestações,
Dois lotes na praia de Canasvieiras.
Diversos lotes 'na Praia de Camboriu .

--0--
Em

Outros esclarecimentos serão prestados aos Interessa- as suas manifestações (Tos
dos todos os dias úteis, no horário das 19 às 21 horas, na i ses, Rouquidões, Resfriados,
secretaria da escola. catarros), asslm como

•

as
Estreito, 28 de janeiro de 1955. gripes, são moléstias queOsní Paulino da Silva - Diretor. 'Ih .

VISTO: atacam o apare o resprra-
Ivo Reis Montenegro -<Inspetor. tório e devem ser tratadas

com um medicamento enêr
gtco que combate o mal, evi
tando complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas rar-

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 Gloria.

Chaveiro "Per'dido
Perdeu-se na segunda feira, nas Imediações do

Correio, um chaveiro �com 4 chaves. Gratifica-se a pes
sôa que achou. Entregar nesta Redação.

Vende'·se
Residencia Bairro
Hom Abrigo

CASA PRÉ-FABRIGA'DA,
cj 3 quartos, sala, varanda,
varandão, cozinha, copa,
banheiro, ,agua encanada,
Iuz, instalações sanitárias,
jardim e 1 lote de terreno
anexo.

Tratar com NORTON, te
lefone 3481, Rua Nereu Ra
mos 54, ou. Rua Esteves Ju
nior 2-2 - Fpolis.

Vende-se
ótima residência, completamente nóva, em São sosê,

com todas as comodidades, 3 amplos quartos espaçoso,
sala de jantar, .grande cosinha, quarto' de banho com�le
to, grande área para redes que serve tambémpara copa,

garage;, tanque coberto, porão cimentado para deposíto.,
situada em chaeara com 27 metros de frente 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
luz.

Aluga-s�
Aluga-se bôa casa á rua

Lacerda Coutinho, 24. Tra
tar ao -lado (Chácara do,
Hespanha), Exige-se contra-
to.

'

.

CASAVer'�à rua Getúlio Vargas n. 194,
I�ad�:'�

"

' .

N:' B. Facilita-se o pagamento.
Tl'{ttú 'com Francisco Medeiros

llesta Ca:Pit�:",I__"""""

parte' da rua já
Casal sem filhos

á R. Trajano N. 49

•
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HOJE NO PASSADO
1.0 DE MARÇO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:.
em 1553, por carta régia, foi nomeado Governa

dor. Geral do Brasil, D. Duarte da Costa;
em 1565, na várzea existente entre o Pão de Açu
cal' e o morro Cara de Cão, Estácio de Sá lançou
os fundamentos da Cidade de São Sebastião do

Rio de Janeiro;
em 1567, Mende Sá transferiu o assento da cidade

de São Sebastião do Rio de Janeiro, fundada dois

anos antes, por Estácio de Sá, para o Morro do

Castelo; .

em 1627, o famoso Almirante Piet Heyen, com sua

frota holandesa, assaltou a cidade de Salvador, na
Bahia, rendendo-se a armada portuguesa. Os ho=

landeses, durante vinte e quatro dias, saquearam
a cidade; ,

em 1631, o Capitão Jácomo Raimundo de Noro

nha retomou o Forte Filippe, na Ilha dos Tucu

jus, no Amazonas, onde os ingleses se haviam es

tabelecido;
em1634, acompanhado de alguns elementos, Mar

tim Soares Moreno atravessou o Beberibe e entrou
em Recife, mas foi obrigado, em face da superio
ridade dos holandeses, a se retirar;

.

em 1743, nasceu em Meia Ponte (Goláz) , o Tenen

te-general Joaquim Xavier Curado, Barão .e Con-,
� de de São João das Duas Barras, falecendo no Rio

de Janeiro' em 15 de Setembro de 1830; adminis
trou Santa Catarina de 8-XI-1800 a 13-VI-1805;
em 1776, o Dr. Luiz Antonio Roberto Correia de

Souza Garção tomou posse como Ouvidor da então

Capitania de Santa Catarina;
em 1778, tomou posse como Governador da então
Capitania de Santa Catarina o Coronél Francisco
Antonio da Veiga Cabra da Camara, mais tarde
Conde de Mirandela;
em 1817, teve início a Revolução pernambucana,
alastrando-se pelos estados de Alagõas, Paraíba,
Rio Grande do Norte e Ceará;
em 1329, nasceu na então Desterro, hoje Florianó

polis, Alvaro Augusto de Carvalho, falecendo no

Hospital de Corríentes, na Argentina, em 5 de Se
tembro de 1865. Foi o bravo comandante da Cor
veta Ipiranga, na Batalha do Riachuelo, durante a

guerra com o Paraguai e travada a 11 ele Junho'
de 1868. E' Patrono ele uma elas Cadeiras da Aca
demia Catarínense ele Letras, na qual se assenta'
o ilustre e doutor Professor Clemente Fausto Bar
celos de Brito;
em 1832, as Freguezias ele São José e São Miguel
foram elevadas a categoria ele Vilas;
em 1835, foi instalada a primeira sessão da pri
meira Legislatura da Assembléia da então Pro
vincia de Santa Catarina, presidida pelo catari
nense Feliciano Nunes Pires. Compunha-se de 20
deputados que venciam, cada um, 196$000 não sen

do remuneradas as prorrogações de sessões;
em 1845, o então Barão de Caxias declarou extinta
a guerra dos Farrapos, pacificando a então pro-Ivincia do Rio Grande do Sul, em luta ha mais de
dez anos;
em 1870, em Cerro-Corá, as margens do Aquida
ban, o General Camara, Visconde de Pelotas, sur
preendeu o ditador Francisco Solano Lopes, do 'Pa
raguai, que foi morto, quando tentava fugir, pelo
catarinense Cabo Francisco Lacerda vulgo "Chico
do Dlabo"; Assim terminou a Guerra do Paraguai,
iniciada a 11 de Novembro de 1864, com o aprísío- Jnamento do navio "Marques de Olinda"; .

.

em 1892, assumiu o Governo de Santa Catarina
por determinação do Marechal Floriano, o Tenen�
te de Cavalaria Manoel Joaquim Machado;
em 1894, por sujestão do sínslgne catarinense José
Boiteux, e quando Governador de Santa Catarina
o Coronél Antonio Moreira (nascido ern São Paulo
em 7 ele Julho ele 1350 e falecido em Canudos, na
Bahia, em 4 de Março de 1897), o Teatro "Santa
Izabel" passou a se chamar "Alvaro de Carvalho";
em 1923, faleceu a "Aguia de Haya", o grande bra
sileiro Ruy Barbosa, nascido em 5 de Novembro ele
1849.

André Nilo Tadasco

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.&NlMAO.&8!

HOMENS SEM ENERGIA,
.. . Não é süa culpa}
11: a fraqueza que o deixa canudo, V·.Udo,
com moleza no corpo e 'olhos sem brHt.,.
A fraque:t:& atrasa a vida porque rouba

lia fôrça'.! para o tranalho.
VA-1'iA.DIOL

aurnenta U!I ,!(ióhulo� sanguíneos e VITALIZA o sangue cm

HqlJei'.!i '.1. I!: clt) l;oato 'deHdollo � pode ler usado. em todat

lA,,_ldadea

Florianópolis, Terça-feira, 1° de Março de 1955

Em Temp( 'de Carestia
.

e Dificuldades o.'
Quando surge uma liquidação que vende por preços

como estes é o caso de dizer:

Bendita Liquidação!
PARA SENHORAS:

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
Cintas elasticas .

Conlbinações sêda bordadas .

Combinações setim .

Finas combinações' Jersey .

"A MODELAR"

416,00
78:00
385,00
29,00
31,00
110,00
374,00
795,00

31,00
10300
87;00
228,00
43,00
10,00
28,00
45,()0'
51,00
43,00
105,00

47,00
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

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

A casa mais barateira e melhor sortida do Estado

Possue um grande e va
dado estoque de peças des
te uma simples borracha

para rodas de triciclos até
as bicicletas de corridas es-

tn1 R i�1U] ::!�'�:,�t:�:n�'�"f::��!·:;
- ...

-

serviços.
.

-:-.As 8 Hs. -
Estamos equipados com

PIt.uca - Anselmo Dual:te grande variedade de fer-
- Violeta

.

Ferraz - Dír-
ramentas especializadascinha Batista - Ruy Rey bem como maquinários.

em: I,CARNAVAL. EM MARTE Serviços �e S_olda, �o�'no-
.Vulcan ização, Mecânica,
Pintura Ralações e breve

Jor,
mente Pintura à Fôgo.
Atendemos às cidades do

Interior pelo serviço de
Reembôlso.
À Ciclistica Rosa Neto à

oficina Oficial da la Volta
do Atlântico.
Atendemos pelo telefone

- As 8,15 6.:!.0. _

"SESSÃO DAS MOÇAS"
'

ROBERTO NEWTON em: Vende se"A ILHA IJO TESOU�O" I -

No Programa' ç
-

TPaisagem do 'Brasil Nac. asas e errils
Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

o ETAOO

CINE SAO JOSE'
-As 3-8 Hs.-

Uma produção dirigida
por ROBERTO ROSSELLI
NI - em:

I "ALEMANHA ANO ZERO"
No Pzograma :

Noticiaria Guaiba Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

�ITZ
As 5 - 8 horas.

·"SESSÃO DAS MOÇAS"
,ROBERTO NEWTON em:

"A ILHA DO TESOURO"
No programa:
Paisagens do Brasil. Nac.

Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50.
Ceusura Livre.

No programa:
Noticiario. Universal.
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

Itl!�I:m

Ciclislica
Rosa Neto
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
14 mecânicos especializados
em: refornlas e' consêrtos
de bicicletas de passeio, Cor
ridas ( meia corrida, cor

rida especial Triciclos, tíco
ticos, carrinhos berços en

fim tudo referente ao ramo

de ciclismo.

As 8 horas.
Rod Cameron - ElIa Raí

nes - em:
-

"MARCADO PARA
'MORRER" ,

No Programa:
Noticiário Guaiba Nac,
Preços: 9,00. - 4,50.
Censura Até 14 Anos.

Ganhe •

mais dinheiro Vende-se
Resldencia Bairro
Bom Abrigo

CASA. PRÉ-FABRICADA,
c/ 3 quartos, sala, varanda,
varandão, cozinha, copa,
banheiro, agua encanada,
luz, instalações sanitárias,
jardim e 1 lote de terreno
anexo.

Tratar com NORTON, te
lefone 3481, Rua Nereu Ra
mos 54 ou Rua Esteves Ju

I nior 22 - Fpolis,

estudando
CONTABILIDADE

por Correspondência
Profissão lueratíva e de grande futuro, ao alcance

de quem SAIBA LÊR e ESCREVER. Peçam informa

ções ao I.N.C.A. - Práia ele Botatogo, 526 - RIO.
(Recorte e remeta-nos êste anúncio - 3102)

As 7 - 9 horas.
"SESSÃO DAS MOÇAS"
Daniel Gelim - em:

"VIVAMQS HOJE"
No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 1,00, 200 e 3,50
Imp. até 14 anos.

Vende-se um terreno com

p5 metros de frente por
570 de fundos, situado nó
Bairro N. S. das Neves, pro
ximo ao Estádio do F'igueí
iI'ense, proprlo, para 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.

ALUGA-SE
ESTUDE POR CORRESPOND�NCIA

GINASIO EM 1 OU 2 ANOS
Curso "José Bonifácio" - Diretor: Prof. Antonkr" R.

Rollo.

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

.�

ECONOMIAabsôlutâ-"-
Grande .CONFORTO

Amplo salão no 10 andar
da Confeitaria Chiquinho
próprio para repartição ou

grande escritório comer

cial. Entrada pela rua Tra
jano nO. 14, tratar com o

Sr, Sylvio Eerrarí no Chi
quinho.
-_._ .

! I
CONFORTO absoluto;.

Grande ECONOMIAl

=s=:
_)�" '. �:-:,;l

.-_ ..--' !' ",-"'�� t,

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL'

Capacidade�
100 a I.OQO litros,

:J.:���
I

'rt

��.

t.'
.

,
"

�V;.

,

I

./

�; f \ �;�" _

Fabricados nos tipos .\ t.i;?�>··_..a .

ho�i��t�. vtIticol.
\. ;'-:����/,:",,,'r,>._--- . _

'\ • Construção sólida, sendo _ caixa. interna de COBRE •
revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).

• Resi$tencia do tipo tubular, inteiramen.te blindada.
• Controle' automático de temperatura por: TJRMOSTATO•

i
.

. '

.. .;,:...... qUe progor'iona grande ECONOMJA. _ _ _

·1)tilkfJ -:��'�����RI��----'--- ---'*_*4"';1 2,..,. ....�_;=.n_--_�_.. <.

.-

'AQUECEDOR
ELÉTRICO

fnn-�4,
,IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construído ínteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada,

o MIS'fURADOR DÁKO, de regu·
legem ínstcntcnee, permite o

maior escore de gradl,jaçôe$ de
TEMPERATURA.

.• v. n4MOSiS.A. Comércio e jgências
_'.

-

Rua.; Joio Pi,ftol 9 Fpolis......St••Catarin.· """""'_�.-","""",,,,,,,=.,,,,,,,,,,,",,,,-=,,_-.....J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



AIO de Março de 1923, faleceu o grande brasileiro, o

"bahiano do Mundo", a célebre Agida de Hava, o insuperá
vel Ruy Barbosa.

Nascido na Bahia, a 5 de Novembro de 1849, cresceu

estudando, para morrer consagrado como um gênio.
Na vida política do Brasil esse homem foi um exemplo

da mais rude coragem, do mais límpido desprêndimento e

da mais intensa combatividade, descrevendo rutila traje
tória.

Brilhante foi a sua carreira, rumorosa a sua vida pú
blica. Bacharelando-se em ciências jurídicas e sociais pela
Academia de Direito de São Paulo, em 1871, regressou à
Bahia onde se instalou como Advogado.

Desde logo o seu espírito combativo arrastou-o para a

política, alistando-se no Partido Liberal, sendo eleito, em

'1878, deputado à Assembléia Provincial de seu Estado na

'tal. Mais tarde, em 1879, foi eleito Deputado geral e na Câ
mara permaneceu até 1884.

Quando roí convidado, na gestão do último Gabinete
da Monarquia, para ocupar a Pasta que quizesse, recusou,
somente porque o programa do Chefe daquele Gabinete (o RIO, 28 (V.A.) - Transcorreu, -a 25 de fevereiro,

o aniversário natalício do sr. Wenceslau Braz, que co
então Visconde de Ouro Preto) não incluia a FEDERAÇÃO,
pela qual vinha se batendo. memorou essa data, para todos os brasileiros memorá-

Proclamada a República o Govêrno que se formou pou-
vel, na intimidade de seus parentes e amigos, em Itaju-

de contar com a sua valiosa colaboração. bá, onde mora há longos anos. Apesar de sua avançada
Eleito para a Assembléia Constituinte de 1891, redigiu idade, continua o venerável estadista a gozar de esplên

o projeto da Carta oonstttuéíonat da República. No entan- dida saude, mercê não só da excelência da velha cêpa mi

to, não concordando com o Marechal Deodoro, quando da neira de que descende, como ainda do cultivo, desde a

dissolução do Congresso, renunciou a todas as vantagens, juventude, das virtudes da frugalidade, da probidade, da

passando-se para a oposição. retidão de caráter e da pureza de espírito. Dotado de

Por ocasião da célebre Revolta da Armada, em 1893, tais virtudes, inspirou êle, jovem ainda, a confiança de

Ruy Barbosa foi injustamente acusado como um dos seus seus concidadãos, em Minas Gerais, elegendo-se, aos 24

cabeças, sendo então forçado a exilar-se na Argentina, de anos, para a Assembléia do Estado, de onde saía, dois

onde passou-se para a Europa, residindo em Londres. anos depois para ocupar a Secretária do Interior. Aos 32

° Presidente .Rodrígues Alves, considerando o seu ele- anos, em renhido pleito, elegia-se deputado federal, e aos'

vado saber, a sua vasta cultura, o seu prodigioso talento e '35 recebia, como prova de confiança, o bastão de leader

a sua grande capacidade, desígnou-o para Representar o da maioria na Câmara dos Deputados. Pouco depois, aos
Brasil na Conferência da Paz, em Haya. 37 anos, elegia-se o sr. Wenceslau Braz presidente de

Seu nome, então, tornou-se popular mundialmente, pe- �inas. Aos 40, alcançava a vice-presidencía da Repúbli
la repercussão de suas inquestionáveis vitórias na grande ca, e,' aos 46, em plena maturidade, a suprema magis
Assembléia Internacional. tratura nacional. Coube-lhe então governar o Brasil du

Foi o iniciador da famosa Campanha Civilista, de larga' rante a primeira guerra mundial, revelando-se, na his

repercussão no Brasil, 'durante o Govêrno do Marechal Her- tórica conjuntura, um autêntico estadista, pois previu
mes da Fonseca. e evitou as desastrosas consequências que teria para o

Quando em 1918 toda a Nação, sem distinções, celebrou país o conflito mundial, de que participava, tomando, en
o jubileu de sua vida política, Ruy era aclamado em todos, tre outras medidas salutares, a de não emitir e a de pro
os pontos do grande 'território, por ser o filho idolatrado mover o aumento da produção. Com a adoção, firme e se

da Nação, o exemplo, a dedicação, o espírito de, justiça em 'gura, dessas medidas, pôde a Nação vencer a crise,
favor da Pátria Brasileira. I assegurar boas condições do mercado interno de produ-

E quando foi constituida a Côrte Permanente dé 'Jus- tos de primeira necessidade, valorizar, a moeda e man

tiça Internacíonal, na Liga das Nações, Ruy Barbosa foi o ter o prestígio nos mercados internacionais. Tendo as

Juiz "mais votado", recebendo consagração internacional. sumido modestamente o govêrno, sem fazer promessas
Como escritor atingiu os pincaros magestosos do Monte mirabolantes, tão a gôsto dos demagogos, e não recebeu-

Ararat da Cultura. do, por isso, os aplausos delirantes da massa, pôde êle
Foi fundador da Academia Brasileira de Letras, foi um merecer, ao deixar o poder, a mais sincera homenagem

dos maiores tribunos brasileiros. Tinha a palavra fácil, com de todos os brasileiros. Deixava a chefia da Nação _

timbre claro e sonoro, com imaginação sempre fecunda. era voz geral - um autêntico estadista.

. Ig_ua!mente notável e digna de méritos foi a sua obra De*retôrno a Itajubá, resolveu o sr, Wenceslau Braz

JornallstlCa., .' .' encerrar em definitivo a sua atividade política, límítan-
8�u nome, s�ra lembrado co�n carínho por�ue fIe.OU, no do-se a acompanhar os acontecimentos, a comentá-los na

coraçao do Brasil, que o louvara pelo espaço interminável intimidade e a orientar seus amigos no sentido do de-
dos tempos. '
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ver sagra o e servir o rasi acima e quaisquer m e-

Orlas a uy ar osa, o ran e rasi eiro, o "Bahíano .
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resses pessoais de grupos ou e partidos. ontmua e e,

o un o ,a e e re guia e aya... .,'
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dpor ISSO, .a es ru ar esse a o pres 19lO que nao se me �

pelo voto, mas pela palavra e o exemplo de quem, como

b venerável aniverssar íante, tem dedicado tôda a sua

vida à Patría.

Florianópolis, Terça-feira, l° de Março de 1955

"BAHIANO DO MUNDO" E
"AGUIA DE HAYA"

André Nilo Tadasco

•

Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Industriários
CONCURSO PARA AS CARREIRAS DE' FISCAL E

ESCRITURARIO-DATILóGRAFO
RS 1366/53 e 1585/54

1 - Comunico' aos candidatos inscritos nos concursos

supra, que os resultados dos pedidos de revisão das provas,
estarão afixados na sede desta Delegacia, a partir do dia 4 •

do corrente.
2 - Os candidatos que quiserem pedir reconsideração,

deverão apresentar os requerimentos, dentro de 48 horas' da
afixação, no protocolo desta Delegacia ou da Administração
Central, à Avenida Almirante Barroso, 78 - 5° andar _
Distrito Federal.

Florianópolis, 1° de março de 1955.
-

Eurico de Siqueira Lisbôa
Delegado

SCHWEITZER AGRACIADO
tido tinha sido o presidente
Eisenhower, pela sua contri

buição para a vitoria alia
da.

Na Assembléia Legislativa
�_ f • -�",,�'�' '�lI�;:,.. , ,.

Eleito, renunciou o deputada Alfredo Cherem, 'do,: �P. s. O,.' .

CONVOCADA PELO SR. VERIFICADA A ELEIÇÃO, RAM, VISTO COMO TODOS SERENADOS ÉSTES, O O DEPUTADO ALFREDO
GOVERNADOR I R I N E U RESULTOU O SEGUINTE: OS DEMAIS REPRESENTAN- DEPUTADO LAERT VIEIRA, CHEREM, LOUVANDO-LHE

BORNHAUSÉN REUNIU-SE DEPUTADÚ ALFREDO CIIE- TES PESSEDISTAS HAVIAM DA U. 'D. N., DIRIGIU UM A DECISÃO E PROCLAMAN
A ASSEMBLÉIA LEGISLATI- REM, ZO VOTOS E m'PUTA- SUFRAGADO O NOME DO VEEMENTE APF:LO AO DE- DO-A CONSENTANEA' ÀS

VA DO ESTADO. DO BRAZ ALVES, 19 VOTOS. DEPUTADO BRAZ ALVES, PUTADO ALFREDO CHE- MELIIORES E MAIS NO-

A SESSÃO DE ONTEM,
.

ATO CONTíNUO À PRO- RENUNCIAVA EM CARÁTER REM, NO SENTIDO DE QUE BRES PRAXES DEMOCRA
SOB A PRESIDÊNCIA DO CLAMAÇÃO, O DEPUTADO IRREVOGAVEL O A L TO Ê S T E RECONSIDERASSE TICAS.

DEPUTADO ANTôNIO PAL- ELEITO USOU DA PALAVRA PôSTO. SEU GESTO. O DEPUTADO ALFREDO

MA, POR SER O MAIS IDO- PARA DECLARAR QUE NÃO ESSA SUA DECISÃO FOI IDÊNTICO APÊLO LHE CHEREM; SOB NOVOS E

SO, FOI DESTINADA A ELE-' SENDO DO SEU PARTIDO ACOLHlQA POR CALORO- FOI DIRIGIDO PELO- PRE- DEMORADOS A�LAUSOS,
GER O PRESIDENTE. OS VOTOS QUE O ELEGE- SOS APLAUSOS. SIDENTE EVENTUAL DA DECLAROU QUE A SUA RE-

CASA. NÚNCIA, TINHA CARÁTER
EM NOME DO P. S. D., O IRREVOGÁVEL.

DEPUTADO ESTIVALET PI- A. SESSÃO A SEGUIR FOI
RES SOLIDARIZOU-SE COM SUSPENSA.

Recepção. no 5°, Distrito Nava.!
--------------------------------�--------------.---

'Transmissão de Comando. Apresenta�ão· a Socie
dade, do Elmo. Sr. Almirante Paulo 8011110.

No próximo dia 3 de março' PAULO BOSISIO, nomeado mo Sr. Vice-Almirante CAR

deverá chegar a Florianópo- Comandante do 5° Distrito LOS DA SILVEIRA CARNEI

Iís, viajando por terra, o Naval. RO, nomeado Comandante
Exmo. Sr. Contra-Almirante Passado o Comando, o Ex- do 1° Distrito Naval, que su

perintende as questões da
Marinha no Distrito Federal
e Estados do Rio de Janeiro
e São Paulo, oferecerá uma

recepção, na sede do Distrito,
à sociedade' de Florianópolis,
com o fim de apresentar o

seu ilustre colega.
Essa recepção será no sá

bado, dia 5, das 18 às 20.00hs.

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

WENCESLAU BRAZ

ALMOÇO _

JUSTA APOSEN-
A bênção do navio foi minis
trada pelo arcebispo de Bor-

TADORIA déus, monsenhor, Richaud.

° sr. Prefeito Municipal Após, a cerimônia, o ministro
desta Capital acaba de apo-

Pena Marmho, a madrinha

sentar, a pedido e por ter do Siderúrgica VI e persona

completado o tempo estipu- lidades brasileiras e rrance

lado por lei, o Engenheiro- sas visitaram alguns castelos

geógrafo sr. Raymundo Ro- das proximidades.
thsahl. Seguiu-se um almôço de

Há longos anos vinha confraternízaçãn em que di

prestando o Engenheiro Ro- versos oradores ressaltaram

thsahl relevantes servícos à
o íntereâmbío comercial e

.

Assim são os homens. Pa�a Prefeitura, tendo, em diver- )�'ustrial. franco-brasileiro
rígurarem ,no car!az do d�a sas administrações exercido o

como corolário do ínterêsse

pe�'de� ,ate a noçao do pro- J cargo' de Diretor de Obras brasileiro pela cultura rran-
prio rídículo a que se· ex-

em comissão.
'
cesa,

põem, 'desde que possam dei- Respondendo o .díscurso do° áto, por ser de justiça e
tal' falação e dizer coisas que reconhecimento a serviços

sr. !lmar Pena Marinho, dís-
façam a gente rir a valer. prestados, causou viva reper-

i se o secretário geral da Pre-
Santo Deus! Quanta futili- cussão na sociedade local, feitura, que substituia o pre-

dade! Sancta simpliêita! onde o Eng. Roths'ahl goza
feito: "Vejo que o Brasil,

de merecido destaque, pelas
como a França,' considera

suas primorosas qualidades que a salvação do mundo não
está exclusivamente na buscaprofissionais.

° ESTADO se congratula
do poderio, mas, na conser

com o sr. Rothsahl, formu- vaçâo, pelo homem da pre...

lando-lhe as melhores felici- eminência sobre todas' as

dades no gozo de tão mereci-
técnicas materiais e sociais";

do descanço.

* Há um livro de Barreto
* * (Lima Barreto), intitu
lado "Triste fim de Policarpo
Quaresma", aquele Quares
ma, que era de vê-lo, cober
to com um chapéo de palha
de cõco, atracado a um gran
de enxadão de cabo nodoso,
êle, muito pequeno, míope, a

dar golpes para arrancar um

teimoso pé de guaxímba" ...
que vale ser lembrado agora.
E, olhando a cêna, o autor

põe na boca de Anastácio,
que o olhava "com piedade e

espanto" enquanto dizia:
"Por gôsto, andar naquele
sol a capinar sem saber? ..

Há cada coisa neste mun

do" ...

LONDRES, 28 (U. P.)

Anuncia-se, no Palácio de

Buckíngham, que foi conce
dida a Ordem do Merito, co
mo título honorifico, ao dou
tor Alberto Schweitzer, o ci-

entista e filantropo francês
- Premio Nobel da Paz - ATÉ O CATETE ...
criador do Hospital de Lam-

_ SÃO, PAULO, 28 (V. A.)

barene, para leprosos, na - Apesar de expedido no dia
Africa Negra. 15 de fevereiro e chegado a

Essa Ordem, que figura São Paulo no dia seguinte,
entre as mais elevadas do sómente a 26 chegou às mãos

Reino, e para a qual todas as do governador Jânio Quadros
nomeações são feitas pela um telegrama subscrito pelo
Rainha, é reservada às per- _presidente da Repyblica, a

sonalidades eminentes das gradecendo, a comunicação
Artes, das Ciencias e da Lite- feita pelo chefe do Executi

ratura. vo bandeirante de hàver as-

A Ordem do Merito é limi- sumido o governo dO Estado.
tada a 24 membros. Entre Embora se tratando de

estes, figuram principalmen- simples significado protoco
��--..;te -sil.1 Winston Churchill e o lar, verifica-se o atraso com

sr. Clement AttJ:e�. O
-, ,

q)le chegoü-às mãos do go-

esÚangéirb' at� 'e,nt�o Y7rnadQ.r.
c, k

Não sei por que associação
de idéia subiu à mente, esse

pedaço de página de Lima

Barreto, quando li nos [or
naes cá da terrinha, o ridí
culo de um líder, querendo
abrir inquérito na Câmara IMunicipal sôbre um caso por
êle mesmo creado, para "res

guardar" - dizia, integrida
de da dita Câmara. .. E, en
tão, a figura do Policarpo se

me apresentou inteirinha!
Alí estava a dar golpes, para
arrancar um teimoso e velho
assunto, que era bem o seu

teimoso pé de guaximbá. É
ou não é da gente fazer como
a Anastácio do livro, olhan
do-o com "espanto e pieda
de" e repetir: Por gôsto, an
dar naquele sol, a capínar
sem saber... Há cada coisa
neste mundo" ... Pois não é?
Não tinha mesmo' razão o

Anastácio vendo a cêna rídi
cuia? E não é para mover a

gente à piedade, vendo um

homem a dar golpes (?) co

mo aquele do "líder" queren
do salvar a Câmara de um

ridiculo, que êle mesmo es

tava provocando?

FACULDADE DE FARMÁCIA E
ODONTOLOGIA

Aula inaugural hoje, ás 20 horas,
em sessão solene

Voluntariado
3.165,00 MENSAIS SÃO OS
VENCIMENTOS DE UM SOL
DADO DA POLICIA MILI
TAR DO DISTRITO FE

DERi\L
Pelo Comando Geral da

Polícia Militar do Distrito Fe

deral, foi aberto o volunta
riado para o preenchimento
dos claros das unidades da

quela Corporação. Pelo edital

publicado a respeito, nos jor
nais da Capital da Repúbli
ca, verifica-se que o venci

mento inicial naquela Cor

poração, vencimento do sol

dado raso de fileira, é de ...

Cr$ 3.11)5,00, quasi tanto

quanto percebe um 2° Tenen

te da Polícia Militar do nosso

Estado, cujo vencimento é· de

3.600,00, com que deve Sus

tentar família e apresentar
se condignamente na Socie
dade a que 'pertence: '

.Hoje, primeiro de março, às vinte horas, em sessão so

lene da Congregação de nossa Faculdade de Farmácia e

Odontologia, será ministrada a aula inaugural pelo prores
SOl' da Cadeira de Botânica Aplicada à Farmácía, Dr. Ra
nulfo José de Souza Sobrinho. Para a referida aula inau

gural estão sendo convidados os professores e alunos da

quele estabelecimento de ensino superior. Na mesma, oca

sião, será prestada homenagem póstuma ao Professor Dr.

Orlando Filomeno, devendo, ainda, ser homenageado o Pro

fessor Dr. José Batista Rosa, pelo jubileu 'de ouro de sua

formatura, ocorrida em Pôrto Alegre nos idos de 1904.

A CHINA COMUNISTA' RECEBERA'
PORTO ARTHUR

'

TOQUIO, 28 (U. P.) - A na vermelha que visitou an

emissora de Peiping citou ,I te-ontem a base, de onde

declaracões de um funcioná- transmitiu a informação aci

rio .da ohína comunista, se- ma. Segundo a mesma emís

gundo as quais os russos co- sora, Porto Arthur será, en

maçaram a evacuar Porto tregue aos chineses até o dia

Arthur, importante base na- trinta e um de maio víndou-

vaI na Mandchuria. 1'0.

° funcionário sra." Sun

Yat-Sen, vice-presidente da A rádio de Peiping referiu

China, se uniu aos comunis- se à senhora Sun pelo seu

tas depois 'que estes assumi- nome de solteira, Soong
ram o controle da república I Ching-Ling e como presiden
que havia sido fundada pelo te da Associação sino-sovié

seu marido. E' ainda, irm5. Uva de amizade". Porto Ar

da) esposa do generalíssimo thul' se encontra em poder
Chiang Rai Shek. Participou das tropas soviéticas desde a

ela de úrna, delegação da Chi;' segu�da guel'l:a .

.,
'.,

ASSOCIACAO CATARINENSE DE
.' T

MEDICINA
Com destino à 'Lages segui

rá amanhã, pela Varig, uma
delegação de Médicos da As
sociação Catarinense de Me
dicina composta dos Drs.

Miguel Sales Cavalcanti, Rol
dão Consoni, Zulmar Lins
Neves e Álvaro de Carvalho
os quais irão fazer uma visi
ta de intercâmbio científico
e de confraternização aos co

legas daquela cidade serra

na.

ner, de Blumenau, e presi
dente atual da Associação
Catarinense de Medicina.'
Deverão ser pronunciadas

coriferências médicas estan
do a cargo do Dr. Roldão
Consoni 'uma palestra sôbre
"Esofagoplastia pré-torácica
(casuística pessoal)", outra
a cargo do Dr. Álvaro de
Carvalho sôbre '�Aspeeto!l
modernos da patologia do
recem-nascido" e uma ter
ceira do Dr. 'Zulmar Lins Ne
ves' sôbre "Híbernaeão em

obstétrícía'',
.

Presidirá esta reumao de
médicos 0 Dr. Antônio Raf-

FABRICA DE ACO ESPECIAL
, ,

.

Será montada no Brasil
dependendo da Sumoc

RIO, 28 (J,f. A.) ..:._ Ao de- minha viagem 'à Europa
sembarcar no Aeroporto do disse ele - foi tratar, na
Galeão .de volta da Europa, Alemanha e na França, da
o general Edmundo de Ma- aquisição de equipamento
cedo Soares, .presídenta da mecessarío, â' empresa. Deixei
Companhia Siderúrgica Na- - prosseguiu' - tudo resol
cional, declarou que dentro vido nos dois países e agora
de pouco tempo o Brasil te- ia montagem da Acesíta está
rá uma das melhores fábri- 'unicamente dependendo de
cas de - aços especiais do medidas a serem tomadas
mundo. aqui no -Brasil,' pelo Baric�
"O objetivo essencial de do Brasil e pela SUMOC".
------------------------------------------------'

EXCEPCIONAIS FESTEJOS
Lançado ao mar o "Siderúrgica vr"

BORDÉUS, 28 (U. P.) - nistro conselheiro da Embai
Transformou-se numa festa 'x'ada do Brasil na França, sr,
consagratóría da amizade Ilmar Pena Marinho, o pre
franco-brasileira o lança- feito da Gironda, sr. Labil
mento ao mar, do cargueiro- Ionne, .o deputado-prefeito
carvoeiro "Siderúrgica VI", de Bordéus, sr. cnaoan-neí
construído pelos estaleiros -mas e os representantes da
"Forges e Chantíers", para as firma construtora.
usinas de Volta Redonda.
EsJ;iveram' presentes o mi-

LIÇÃO /

IMPORTANTE
LA PAZ, 28

-,

(U. P') .; O

governo boliviano .garantíu.
segundo os termos de decla
ração oficial entregue á im

prensa, que não seriam eX'c'
propriadas, durante vinte e

cinco anos, as empresas pe
trolíferas, min,eiras, e agrí
colas que se' estabelec,esseItl
na Bolivia êom novos contin
gentes de capital estrangei�O.
Essa declaração visa d'ijI -ple
nas garantias aos c�pltaliS
tas estrangeiros partieipin-
tes da próxima Conferencill

' ....,"""-....".._"""""....,.,""I de Noya Orleªn/il.

NÃO SERA TES
TADA

LONDRES, 28 (U. P.)
Comentando as noticias se

gundo as quais a Grã-Breta
nha cogitaria de fazer ex

plodir uma bomba de hidro
genio na Antartida, um por
ta-voz do Ministério dos For
necimentos e do Armamento
declarou: "Não temos' conhe
Cimento de semelhante pro
jeto". Acrescentou: "Não es

tá prevista qualquer declara
ção oficial a respeito de ex

periencia com a,bomba de
hidrogenio".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


