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RIO, 17 (V. A.) - Agradecendo a manifestação dos seus

, colegas o general Henrique Lott assinalou que não a con

siderava como homenagem aos seus méritos pessoais, que
não os tinha senão os de procurar 'cumprir estritamente

seu dever. Aceitava-a, de bom grado, como -uma afirmação
de confiança dos chefes do Exército na sua ação à frente

da pasta 'da Guerra, a que tem procurado servir sem des
ralecímento. Acentuou o chefe do Exército que o clima de'
confiança que ora se restabelece em todo ti país é o único
que poderá levar-nos a vencer a crise geral. E' necessário

que se nrme=a confiança de modo geral: confiança entre
os chefes, confiança nos subordinados, e, respectivamente,
confiança destes naqueles. Frisou ainda o ministro, que,
hoje, como dantes, não devemos perder a cbnfiança no Bra

sil, que no passado, como agora, se debateu 'em crises de
toda natureza e pôde vencê-las pelos seus recursos e, 'so
bretudo, pela ação de seus homens.

A oração do ministro Teixeira Lott, curta e incisiva,
causou viva impressão aos generais presentes que coroaram

as, suas últimas palavras com uma calorosa salva de pal
mas. Em seguida, dirigiram-se pessoalmente ao ministro,
cada um levando os seus votos de felicitações pela passa
gem de seu natalício.
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PORTO ALEGRE, 17 (v. 3) - No caso de ecusa, PTB, dada a notória íncom-

A.) ---: Cerca das 2 horas de

I pela
maioria do Diretório patibilidade programática e

hoje, depois de �n:Plos deba- Na�ional dos ítens 1 e 2, I pela responsabilidade ínegá
tes sobre a posiçao formal pleitear o lançamento de vel que cabe a alguns dos

que deverá levar o PSD gaú- candidaturas próprias sem seus atuais dirigentes no a

cho para a importante reu- .icôrdos ou alianças. I gravamento
da críse moral,

nião do dia 25, foi finalmen- 4) - Excluir qualquer pos- ·política e financeira que a

te aprovada uma resolução sibilidade de acôrdo com o hassala o país".
que se,' resume nus' seguintes
ítens: MORREU O POPULAR 'NON' O� Na ocasião, foi S, Exa. sau-

"O Diretório Regional do
.

'dado pelo sr. Des. Flávio Ta-

PSD resolveU:' RIO, 17 (V. A.) - ]faleceu populares e aplaudidas do I
vares presidente do Tribu-

que o representante do a,omualdo Peixoto, qué outro comêco da era radiofônica nal, que lhe expressou a sa

PSD riograndense junto ao não tôra senão o famoso No- no B;asil. Como pianista au- tisfação de todos pela sua.

Diretório Nacional seja au- ,lÔ,. uma das figuras mais todidata, fazia' "coisas incrí- escolha, que recaiu num ver

torizado a sugerir as seguín- ----- veis" no teclado, aparecendo dadeiro juiz e que, com brí

tes medidas relativas à dís- AUXILIO CRISTÃO sempre como uma das figu- lhantismo, já integrara a-

cussão do problema sucessó- WASHINGTON, 17 (U. P.) ras mais simpáticas do pro- quela Corte Eleitoral. O dr.

rio. federal: ,
_ Onze milhões de quilos de grama "Azes", na Rádio Mai- Nicolau Oliveira, em nome

1) _ convocação dos par- produtos alimentícios, 1'01.1- .rtnk Veiga. Nonô atuou tam- da Procuradoria Regional,

tidos políticos de índole de- pas e medicamentos foram bem no programa "Picolini" saudou tambem o novo mem-

moerátíca e re lti p
, .

d
' .

dI'
.

b bro do Tribunal.
,

1 10 rograma- envia os a pessoas necessr- o �opu ar. corruco, Bar asa. . I
tico comum, para um amplo tadas em todo o mundo du- Juníor. MaIS .tarde passou Agradecendo, o Prof. Hen

entendimento -na base se- rante os primeiros nove me- para a Rádio 'Globo!. Desapa- riqúe Stodieck confessou-se

guínte: ,a) ._ 'elaboração de ses de 1954, segundo informa receu aos 53 anos 'de idade. II feliz em voltai' ao Tribunal quatro anos, quando comple

um programa mínimo de go- o .Setviç,o Mundial de Bene- Nonô o "malabarista elo te- catarinense, através da hon- tára o seu tempo no mesmo.

vemo: ,b),,- escolha poste- rícencía. Esse auxílio foi clado" era ainda um elos' rosa indicação elo calenda cargo a que voltava, lhe fi

ríor, dentre, os nomes suge- pr�st�do pelas IgrejaS" pro._I nbss�s' ma·is inspirados' COI11- ! T�ibunal de Justiça.. Len�- zera a saudação' de despedi-

ridos, por todos. os partidos testante e Ortodoxa. .

'. posítores., ,

' bIOU o papel da Justiça Elei- da. O novo juiz, a seguir, re-

.cehgados.r dos candidatos a
,.. ' ""-. ". 7

. toral na realização da demo- cebeu os cumprimentos dos �

�:"���:�li:a vice-présídente Alô, Alô, Palhoça -
'
,,,oia, .ali,ntou o alto a� cOl,gas, p""a, p""nt" NECESSAR10 A 'PAI O ESTUDO DAS

, ve�ieÍJ.�l:,�c�������ç:o co�� Eli1 dirá de ontem, deu entradama Assembléia, o veto N
'

t
I

I
MEDIDAS COLETIVAS DA ONU

'
.

projeto Afonso Arinos, sobre ao Projeto ele Lei n. 1:159, ie 11�11-54; -que, autoriza o Po- ,O.'U' .a S NAÇõES UNIDAS, 17 '(U., Político" ela :Asscmbléia' Geral
as alianças partidárias; caso. {ler Executivo a abril' ])Ql' c!}nta do ,JsaJdo do exercício :.\1)-

PJ· - Os Estados Unidos de- Charles Henry Mahoney dis-
'não' seja possível o entendi- tertor, o crédito eSll.eCial :(1e' C�stil5o-:6ÓQ�p·��s�iscentos e cln- clararam ontem seu apóio ã,'�: "A seguranca coletiva e o

menta proposto no ítem an- eoenta mil cruzeiros) para a i'inha .de· (lístl'ibuição de ener- _ Por inacreditável que pareça, um dos jor- conservação do Comitê Espe- (!!�armamento 'são fac.es 0'>

tel:ió�'�'
.' 7> g'ia e,l�tric� de P!�!l.O:�.A�_. t, '.=�ais, g�venüsta�, "!..�:.:' �9::b!.!;.; Q�que !o' _ fe�o i _d�s7�� �,�: ci�l_de ���idas �o:r;��_v��_,

cl,a_s!.�?§��eéuma
�l��.m3:_nJ.o�.�a.

_

. '''''-z.=.. , 'I
�.,... �"�fl5as ân 1\:ssé-lllblelfu, no corrente ano. jQuanb ,) -ds- :I"ra-çoes Un'tttas, por_Que 'o O pr(,�to- de ambos c ean-

(CE' .preeíse que.. os honiens da noss-a' gera- quecimento, Deus do céu. Porque o curi,pso nãó vai C?nCeito d� segurança cOI:- seguir uma proteção comum

alí ao Palácio, anele encontrará o sr. Volney Oli- tlva necesslta de apreciaçao digna de confíança cQntra a

_ :. d'" d d veira,' e lhe pede e�pl�caçÕes? eonstante. agressão,- e, dessa forma, ga-

çao .se COOvençam e que 80· a ver a e Pai' mais inacreditável que àinda- seja, o Falando perante o Comitê .ra;ntir uma paz dumcloura.

único britador que a riquíssima Prefeitura de FIa-

DOS salvará:»)· Tianópolis possuia estava emprlÇstado ao pobrezi-
"', nho do Estado!

OpOrl008 declara"a-o do Dr-Ioad'81-ro Ed' no'ardo Gnmes - o govêrno do Est:111o, dizem os relatórios,
,

,'y "U
"

adquiriu milhões e milhões de maqüinaria. Tinha

,ao paraolnfar .

a turm!l!de I. s·.pl·rant,es da Reser·vo· �
de tudo. ApUÍ'elhara-ile. E depois, disso ainda teve

UJ-IIU li a coragem de tomar o único britador da Prefei-

.

RIO, 17 (V. A.) - ',;E pre-. �nulam no ;10rl.;�mte', I dj:'.�e mens respons?;,\,d;,; pe�os '10S-
. tura!

císo que os homens 'de nossa o brigadeiro H:dlmrdo' GOl11E'S sos .destinos coleti 110S, SC?:::. - A situação da Prefeitui:a não é de terra ar-

geracão, maximé os �'ue fa- em seu disCLll':C:J de l"jaranin- na vida polítiiJá in,ernr,,:;o- 1
_ 1 raza( a, como dissemos. E' infinitamente pior. E'

zem parte das elite" diri1en- fo da primeira turma ele oIi- nal ou nacional, sE;a na "ich de tapera! E' caótica! E' de falência absoluta! Os

t'es,'se convençam de c;ue só ciais da reservJ. ·1t., r::\B\ em economicà, social e "'llJtul'aL levantamentos vão estarrecer até éstatuas.
.

fi. verdade no.) s>.1.l'lari por- São Paulo, e"1 S�l) .j0S'� do.� pelo ato de' se afast.are::) -·0 material rodante, da Prefeitura, na sua

que só ela é capa;: de nos li- Campos. Disse ainda: "Gran- sempre mais das norJ':as <h 'quase totalidade, não rodava. I
-

. ,vrar dos males que se acu- de é o risco de (!lle 08 � i:(;_ lei moral ,e dos L.!l)re:; l'2Ji- - Um restaurante, nos Ingleses, obra monu-

,�, .,.,_,_..._.__...."..,....,..,..�-�... giosos;- Venh8rrl a cc,nfLl).1dfr _mental do 8x-prefeito, gabadíssima, foi por êle
, ,força,com violencia, inicjati- mesmo alugado por Cr$ 300,00 ao mês. Por igual

,('ONSUMO DE MATE BRASILEIRO va cóm glorilL�fH:�,O de si importância, o sr. Paulo Fontes arrendou um qui-
mesmos, o governo (;om a im- osque da Praça. Dois valores iguà�s a um terceiro,

Portug.al e Esn/anha cO,nsu'm'lra""o posição brutal e totalital'ia. a são iguais entre ·si. O tal restaurante colossal' vale

� objetividade :.!o!u as '.anta- I um 'quiosque!
RIO, 17 (V. A.) _ Proce- duto. fornecidos pelo Institu- gens pessoais, () re�ll�tado au- - Os saldos do ex-, são vinculados. Emprés-

dente de Lisboa chegou o sr. to Nacional do Mate que
tentico que visa o bem co-' timo da Caixa, depositas, etc". Que gênio adminis-

. Francisco Ferreira Leite, distribuiu entre as compa- mum e durável com o sucesso trativo! �ais um pouco ... e a Prefeitura fecha-' '.

�nviado àquele país para fa- nhias dE) navegação; outras momentâneo'.'. varia e iria à .hasta pública.
zer propaganda do nosso ma- empresas, escolas' e ·3.SS0-

. 'R,eferindo-se aos rUH1GS' - Os deputados situacionistas não mais com-

te. Levou 360 quilos do pro- ciações profissionais, acom:" c:efinitivos que nosso lHlís parecerão à Assembléia, por medida de �conomia.
panharido cada pacote as espera, afirmôu Eduardo Go ..

I
Caso único até na Ilha dos casos raros: fecha-se

necessárias instruções sobre mes: "Esses rumos hão de I um poder para' poupar vintem. Mas, os mesmos

d d· d ser os da recupera<.�i;) de d t do preparo as lversas mo _a-
'

epu a os, sem tra'balhar, continuarão a perce-

RIO, 17 ,(V, A.) _ No cor- lidades do mate. qualidade e a :,irtude de ([e1- bel' a parte fixa dos subsidias! Para haver coerên-
rer desta semana o T.R.E; de- Falando à reportagem, dis- ·xar a sua ma:r.a na traJj,·',o da, deviam ter renunciado. Aí, sim. Mas ganhar
verá apreciar, em plenário, o se o sr. Ferreira Leite, que

dos nossós 'lnte!)assados' e .sem trabalhar e sem permitir que os outros traba-

processo referente ao pedida Portugal tem possibilidades que identificam nossa missão lhem ... é feio!

cl� registro de nova entida- de comprar mate brasileiro, comum com o f,entil1lcnto ele

é!e pol�iica. Partido Popular assim como outros países do honra e nova;; re,;;)l}llsabili-

'De·mocratico. O referido par- velho mundo. Acredita que
dades que, temp.erand·) os

tmo fez juntar ao' pedido lis- Portugal PQssa absorver caracteres, dão em�r.gla.'i V!

ta.s 'de' eleitore's, cujo exame quinze mil quilOS de' mate tais ao coração do povo"

o :TÍ'ibunal.mandou proceder por ano e informçlU que a

de acordo com o que dispõe' Espanha já firmou . acordo'
o 'Conselho EleitoraL

NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Tomou posse o

Prof, H_,enrique Stodieck I

Nomeado por ato recente I prêço em que é tido o do
do sr. Presidente da Repú- nosso Estado, tendo palavras
blica, tomou posse ante-on- de saudade à memoria:

.

do
tem do cargo de juiz do Des. Lima Pedreira, que, há

egrégio Tribunal Regional
Eleitoral, o SI'" Professor

Henrique Stodieck.

EMPRÉSTIMO DE 160 MILHÕES DE
DOLARES PARA O BRASI{'

.

WASHINGTON, 17 (D. P.)
- Funcion\ários do governo

norte-amerícaoc disseram
ontem que o Br2l:"jl está pro ...

curando obter o . financia
mento de um emprestímo de
160 milhões de dólares, -. rnas
até agora ignoravam se t�is
negociações eram oficiais. , ..

Os .nossos informantes re- .LONDRES, 17 (U. P') ,- Os

velaram que esse país está trss técnicos ocidentais que
promovendo conversa ç õ-e s � re'un.iram no FOl'ei'gn Ofíi
privadas com bancos de Nova ce, para �tJtudar a, nota 80-

Iorque, para ,financiamento víétíca de t3 do corrente, que
do empréstimo do Federal propõe uma conferencia ge
Reserve Bank.' O primeiro ral sôbre a segurança curo

vencimento no valor de .... péía, realizarão, nova sessão
13.400.00 dólares, será lY.I.go de trabalho ontem, às 11 110-
este mes. Afirmaram q\}e � raso

escassea.de dolares no Brasil
é aguda, devido a baixa nos

preços do. café.

SEGURANCA
. ,.

EUROPÉIA

EXPLOSÕES ATÔMICAS
I WELLIGTQN, 17 (U. pj) - pàssibilidades de locál de 'ex
O ministro do' Exterior T. C. plosões de bomba ele h'dro
W�bb, declarou na quinta_( gênio. Webb duvida da vent

feirá que o governo da Nova \Cidade da noticia, mas friso!l
Zelâfidia está coligindo in-' crtW o governo da NOVf-l Ze

formações a respeito de uma lândw,' está preocupado com

expedição. norte-americana o fat(!) pois quaisquer expl,l'
ao Antártico, com o quebra- são naq·uela zona pode,'ãQ ter
gelo "Atka" :para sondar as seus efeitos no país .

.:....._-

ALCOÚlATRAS NOS EE, UU,·
',i DALLAS, 17 (U. PJ - Nos de Temperança. O dr. Duke

I "Estados Unidos, eXiste.m ;at:l- McCali declarou a cerca de
almente 4 milhões de '<'aleQ- 200 pes�oas, ao ser, inaugLt:'u-

'I ó1atras" que criam pl'.�1b1e� ela a Convenção da Liga 01"'. ..

; 1Al!m ,que deste núrrl�!'o perto
mas, ,�egundo informou () �h(')jlm nÍilhão são akoül"tm.il
presitlente da L,iga Nac�·"mai crônj�� ..

MAIS UM!

BUENOS AIRES, 17 n;.
" P.) - Walter Haliste;in. mi
! nistro do Exterior da Ale-

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

MINISTRO A�EMÃO NA ARGENTINA"
, I

com

NÃO TERMINARAM A APURACÃO
,

, "

GOIANIA, 17 (V. A.) - O • criar uma contribuição para

;, T.R.E. chegou à conclusão melhorias e exercer rigorosa
,I
que em menos de um mês fiscalização 'na cobrança dos

será .impOSSível fornecer re- impo�tos, especialmente no

copa e refeitório e de sultadds oficiais para as e- imposto terr�torial urbano.
lavandária elétrica. ; leições majoritarias neste' -----------------....:..-

Com elas:
.

o EducandáriOI! E�tado. O Serviço de 3.pura-1
O RISO DA.,CIDADE· ..

Santa Catanna se aparelh:t.h çao mostra o sr. Ludovico
definitiva m e nt e, para ar: com grande vantagem sobre
grande obra assis'tencial quel; Galena.
lhe é finalidade., qual a de.labrigar, edllCar e instr�ir .os,; TAMBEM NO PARA'
filhos dos .�anseneanos. j BELEM, 17 (V. A.) - Sa-
Pal' ocaSiaO das solenida-·v\

des de amanhã, numerosos.�'internos receberão o sacra- �
menta da Crisma.

.

t'

Para assistirmos a.., esses�!atos, recebemos gentiL convi-'!i
te da diretoria da Sociedadeà!
1 D· \
e e efesa Contra a Lepra. ,1
Dos atos inaugurais. pubrt-,

i'tcal'cmos ampla reportlagem.;=

manha ocidental, foi recebi-,
do, ante-ontem pelo presi�
qente Peron. Visitou o Pala
cio do Governo" acompanha
do do ministro do ExterIor
da Argentina, Jeornimo Re

marina e do embaixador ale
mão, dr. Helmut �erdeng�.
Halistein chegou,' '\a 13 cio

corrente, para' uma breve vi
,sita a esta capital, antes .1('

11' a Montevidéu, ond'e presi
dirá a delegação de seu país
na conferencia geral 5a
UNESCO.

I J

para sua compra. OBSERVADOR

\- \

GRAND,ES OBRAS-,SERÃO INAUGURÀ�
DAS AMANHÃ NO ,EDUCANDA'RIO

SANTA CATARINA I

. \

WASHINGTON, 17 (U. P.) Realiza-se amanhã, às 15

,- O senadqr democrata Ge- horas, no Educandário San

orge Smathers declarou que ta Cataril;la, a inauguração
aceitou o convite para atuar, das "novas obras ali realiza

como observador senatorial, das pela sua benemérita di-

'nas sessões de inauguração reção.·
/

/

da Conferencia Econômica, Essas obras, construidas
da Organização' de Estados: com 'auxílios federais, cons

American9s, à realizar-se no tam de uma' completa cre

Ria de Janeiro na semana che, de novas alas da enfer-

mm'ia, nova cozinha,

r

UDENILDA - Adeus, que-
rido! Foste o' pior do slfl
do mundo!
J�

.... /

..

'. 'EXPOSICÃO DE 'PINTURÁ ,

;;

I'naugu�ada em.Roma; de autores
brasileiros

RQMA, 17 (U. P.) - Foi dades .italianas do mlmdo

ina\Jgurada mi Gaieria Na- das l'.rted e da politica
ciorial de Arte Moderna uma Ncm \-1i�('uroo pronunciadO prQ�ima.
exposição de obras de Pinto- nesta ocasião, o embaixad::>r

res

b�asileiros que figmaram 1�;���õ�s i;;l�;S�eq�: ��:;�� Alô" Ali), Brusque
,

na BlenaJ.. de Arte de Veneza. va de ser maugur�cl;3" Y13an· E� data de ontem, deu entrada na Assembléia o veto;
A cerimonia de inauguração I,do uma cooperação cada vez ao Projeto de Léi !Í. 1.145, de 5-11-54, que autoriza' Poder

assistir�m., o sr. Carla:" �lves 'mais estl;eita entre a :Ul.I.�a l.Exe�u�ivo a

ab�ir,!poJ'
conta' do. saldo do;exercício �t, ,erior,_de �,ouz�, .. en\�aixauOl �o e o BraSIl, no plano E\�Plll- o �l'�dltO espeCIal de ·Or$ 200,000,00 (duzentos mil cruzeiros)

Brasll' e mumeras personalI- tua!.
.

}Ial'a a comtrúçâo do CmlÍl'O de Saúde d'é BRUSQUE:

mente no fim do mês em

curso estará concluida a -apu
ração do pleito de 3 de outu
bro ultimo neste Estado. In
forma-se ainda ter sido a

provado ontem o novo orça
mento da prefeitura de Be

lem, havendo um "deficit"
de 22 milhões de cruzeiros: IPrete.nde o sr. Celso MalcheI'

. F
_.' .. - __::.

,

-

.J,."

('

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLtNICA ,DE OLHOS .....:. OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do-

DR. GUERREIRÓ
.

M E D I· C O S I nr. JuUo Paupitz 'I DR,. CLARNO ·G. Cht:fe do Serviço de Ouvidos _ Nariz e Garganta
AlUO DE LA I] Ih'

GALLETTI do Hospital de Florianópolis .

RM9 DR. NEWTON DRA.WLADYSLAVA
.

ri O : - ADVOGADO -:- .
A'clínica está montada com-os mais modernos

CANTIÇAO . D'AVILA I w. MUSSI Ex interno da 20a enfer- Rua Vítor Meirellea, 60. Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
.

_ MÉDICO _ I CIRURGIA GER�L .

e marra e Serviço de gastro- FONE: 2.468. ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
i3NICA DE CRIANÇAS I Doenças de Senhoras -

I
- enterologia da Santa Casa _ FlorianópoU. - NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites ..

A D U L TOS Proctología - Eletricidade DR. A�'lONIO DIB do Rio de Janeiro (Prof. inflamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas Médica MUSSI W Berardinelli). lONISAÇAQ, MEDICAMEN'rÇ>SA (Moderno aparelho

)RAÇÃO FIGADO Consultórí a : Rua Vitor ' C d ur logia O ESTADO
.

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de-

. _ MÉDICOS _ urso e ne o 1

RINS - INTESTINOS Meireles n. 28 -,Tetefone: CIRURGIA-CLINICA (Prof, Austregesilo). " Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muitos
Tratamento moderno da 3307. \ QERAL-PARTOS 'Ex interno do Hospital -AlJMINISTRAÇÃO

casos são evitadas as operações das Amigdalas '

SIFILIS ' Consultas: Das 15 horas Serviço completo e e1!pe-' maternidade V. Amaral. Redação e Oficinas, à rua
ULTRA VIOLE.TAf1 FRIO (Tratamento das Faringite!

Consultório _ Rua Tira- em diante.

ICializad0
das DOENÇAS DE Doenças do estômago, Conselheiro Mafra, n. 160

e_lU amações dos Ouvidos)
mtes, 9.'-. . Residência: Fone, 3.422

.
SENHORAS, com modernos ínte.tínos, figado i e vias Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139

. RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
HORÁRIO' R l' 1

'

d
.

ôstí bili d
'.

s útero e Diretor: RUBENS A.
REFRATOR (Moderno Aparelho p'ara RECEITA de' .. ;

• -. ua: B umena n.' 71. I
meto, os de díagn stícos e 1 lares; os rins, ,

Das 13 às 16 horu. tratamento. ovários. RAMOS (OCULOS).
el.: Cons, - 3.415 - Res. SULPOSCOPIA ""- HISTE- Dísturbros 'nervosos.

"

�": . LAMPADA de FENDA (Verifícação e diagnostico de
- 2.276 - Florianópolis. RO _ SALPINGOGRAFIA Consultório: Vitor Meí- lesões dos Olhos)

I.-R-.-R-O-M-E-U-'-B-j-A-S
....

T-O-S
DR.,��RJ�E:EN- -

R�:i���a�r�:M�r B!�!� re��s2�6' às 18'h�rãs:" ..�-

Gerente: �g:g:gos F. DE
Grande Prática ��F:�iT�:�eE���os Estranhos de

PIRES CLlNICA MÉ:PICA DE curfas-Eletrocoagulação � Residência: Bocaiuva 20 Pulmão e Esofago '
.

.

ADULTOS E CRIANÇAS Raios Ultra Violeta (! Infra '/ . Represent�ntes: ,

I
Consultório: Visconde de

o.uro
Preto 2 (Altos da CalH!

____________ Representações A. S. La-
. Belo Horizonte "

Consultório - Rua João Vermelho. L. .. ra, tôa.: .. Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365
.

.

Pinto, 10 � TeJ. M. 769. -Consultório : Rua Traj"no, "AD, V O G Anos 'Rua Senador Dantas, 40 Consultas, _ pela manhã no Hospital _·A tardeConsultas: Das 4 às 6 ho- n. I, 1° a.n. da,r - EdifíC,io, do ° d7. - li an ar.
'

das 2 horas em diante no Consultório
rae, -

� Mon tepio. ..

; !
. Te!.: 22-5924 -. aio di! !

'. 4es-idjlncia: Rua Esteves Eorár.o: Das 9 às 12 ho- DR.! JOSÉ MEDEI- Janeiro
.

1--'--
.

Jún ior, 45. 'Pel. ,2.812. ras � Dr. MUSSI.
,o nos VIEIRA Reprejor Ltda, j

_'
.,

.

-

Das15 às 18 horas - Dra.
� ADVOGADO _ ' ..

Rua Felipe de Oliveira, n., DOENÇAS DO APARELHO
.
DIGESTIVO

Consultório: Rua Vitol' OLHOS. - OUVIDOS MUSSI. '..

i 21 _ 6e andar.' ULCERAS DO EST.oMAGO E DUODENO, ALERGIA.
Meireles, -22 Tel. 2675. NARIZ E GARGANTA R�sidêdcia: Avenida Trom·· Cai� :à':::\::���ri;;" ItaJa Te!.: 32-9872 _ São p&ulo DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

�::n�.S;:::'", �ar- bn. JÚLÍO DOIN
powsky, 84.

DR. MARIO LAU.. AS��Nt.;:'AS Dr. Miuuel:Nunes Ferreirá
Das 16 às 18 hora. "

VIEIRA RINDO Ano ........ C.$ 170,00 QONS. _- A' RUA VICTOR MEIRELLES N0' 18 10
Residência: Rua F�llpe '. � MÉDICO I '

.e ll .•� se/mestr�o' i�ier��! 90,00 ANDAR DAS 9 ÁS 11. HORAS - DIARIAMENTE.
Schmidt, 23 - 2° andar, OL�b�CI�t�i�'S E�A I I . DR- CLA:UD.IO Ano Cr$ 200,00

RES. - DUARTF. SCHUTEL .N° 38 _ FONE: 3.140

apto 1 - T..l. 3.002. .. -
,

.

,

-, B,ORG'IES Semestre .. ;. ICr$ lJO,OO
1----------·, RIZ E GARGANTA Anúncios mediante 'con-

DR. WALMOR ZO-' 'TRATAM::JgESE .OPE-j ,F�roAe�V��r��O:ccursos tr�� orig.inais, mesmo Dio Dr'
I

Cario·s F mEngelsl·ng'MER GARCIA Infra-Vermelho' - Nebuli-] perante o Supremo Tribunal publicados, não seria devol- ,.
.

• •
D9lomado pela Faculdade zação - Ultra-Som ... Federal ê Tribunal Federal vídos. Médico dos Hospitais Americanos e da Força'aelenal de MediCina da (tratamento de sinusite sem de Recursos.

\
A direção nãa-se respos-

\ Expedicionária Brasileira .,
Universidade do Brallil operação), ESCRITóRIO!:. 'sabiliza pelos conceitos emi-I M1:DICO _ OPERADOR --:. PARTEIRO

.

Ex-interno por concurse di Anglo-retínoscopía - Re- rIortanôpolts - Edifíc io tidos nos art igna asainados. Doen�as .de Senhtj-as e Crianças - Partos - OperaçõesMaternidade-Escola ceita de Oculos - Moder- São Jorge, rua Trajano. '12 /
- O MaIS Moderno e eficiente Tratamento e

. Operações(Serviço do Prof. Octávio no equipamento de Oto�Ri- . - J o andar - sala 1. • - -

&�_ -
'

das doenças de Senhoras ,.

Rodrigues Lima) nolaringología (único no ,. Rio d-e Janei.ro -:- Edifício;.
.'

-'-'::." Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruass tono
Ex·interno do Serviço de

.' .Estado)" Borba Gato, Avenida Antô- lnformal'õ.es turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade'Cirurgia do Hespítal Horário das ,9 às 12 ho- I n io Carlos 207 -, sala 1008. Y insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se.:
I. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16 às'18 horas

.

utets xos :- Tratamento pré-nupcial e pré-natal..·Janeiro C'ons�ltb:do:- - Rua Vi- �per�ç�es e.specializd�s do ouvido, nariz, garg�nta,MidicG do.Hospital ide . tor : 'lV1�rr�les' 22 - Fone sinusites, p�hpos, d�svlo� do septo (nariz) labio partidoCaridade ,,;1, 2675..
"

.' , Dr. Ylmar Corrêa'
/ .

o leitor enc@!ltrari, nea- - Operações de hernias, apendicites, ovário utero.
DOENÇAS DE SENHQ!!A,S �

. _.R.es .. '" ls�� $�E1 J<;>rge, .... " I'CLINliCA MEDICA I ta coluna"
I infoftnaç�. Que hemorroides, adenoides, hidrocéles, varícoceles e

'

- PARTOS-OPERAÇOES· 20 - Fone 2421 .

'1 nflcesalta, diàrl.&.ent,•. e,' de: - varizes, elefantiazes,
'

C R J A Pi t 16"
,

CONSULT' A'S das(10 - 13, horas I
,.',ons: .ua o o n o n. , �

I
' imediato' \

das, 16,.0.0 àa' 18,00, DR. VIDAL Rua Titadente 9 s: Fona 3415 .• C I R U R G r 'A -E 1\1 G E R A L '

horall. ' CLíNICA DE CB1ANÇAS II
I

Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas .

P I hl tende
- JORNAIS 're efoa. . h,émorroides com 6 injenções, sem dôr: ,'.,d�:ia:e�te n: Dós- CONSULTóRIO ..:_ Feli- � O .atado ..•...•.•• 1.8U OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE' (Papo)

Resi��:��e Caridade. P,eC��;iT�S _ Du 4� �Ore José ravares .Iracema �i!�:e�� 'T�;cÍ;'::: :::�: Tratament����r:�ações ��:::�:ag���!re�d:í. vesicula e

6h!l Diário da Manhl ••. 2.461 Tratamento da .Sífilis pelo processo Amer·l·cano maIS'Rua: General Blttencourt a�
.

oras. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS. _;.. CLINICA O O
Residência: Tenente Sil- GERAL

A Verdade·:........ Z. 1 .

,

,;' moder�o, em 3 ou 15 dias. J.
D. 101.

I
Iriiprensa Oficial 1.'88 Técnica única no mundo ..para o tratamént.o· do Heman.

'
,

Telefone: 2.893. veira 130 HOSPITAIS .

( h d h
"

Do Ser�iço Nacional de Doenças Mentais.
"" . glOma manc as e vin o) ,no rosto. ou bO corpo� com ('

..

FONE - 3.165. (:�.
I De C.:ridade:, ,10001.0 de cura.

.

'

DR ARMANDO· 'VA Chefe do Ambulatório de Higiene Mental. (,
d ) , lU 1<

. .'
-

ORo l\NTO-NI·O MO-.
'

I
.

'An
(Prove or

.

•.•..... Receita de óculo,s..:..._ Tratamento e operaça-o d·s-doençuPsiquiatra ,do Hospital - Ce ônia Sant a.' • O., '"

LÉRIO DE ASSIS
. (Portaria) . . .. . . •. •• o dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABIS".O

, NIZ DE ARAG.AO·, Convulsoterapia. pelo . eletrochoque e car- N
A R < 1811 :&III.

ereu amoe .

• • . • . . • ETC.
J

_ M�mICO - '.; diazol. Insulinoterapià. N,[alarioterapia. Psico-. Mill 1157
Dos Serviços,de Clfnlca In:. CIRURGI� TREUMATO- terapia.·

.

�.. 810�:ba,iii;'('c���' "-TENDE A QUALQUE;OI��RA DO DIA E DA
fantil da Assistência Muni- LOGIA CONSULTAS: Terças. Quintas du 15 às l ..

de Saúde) 1.16S
cipaI e Hospital de Caridade: Ortopedia 17 horas. Sabado (manhã) ';'Z Maternidade Doutor
CLtNICA Mi1:DICA, DE Consultório: Joã.o, PilÍto,

,

Rua Anita Garibaldi, esquina de .General Carlos Corra. •.. 2.111
CRIANÇAS E ADULTOS 18. Bittencourt. 'lll CHAMADAS uR.Das 15.' às 17 diàdamen te. T 1 2901_. Alergia -:- ' RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 e. j J' G'Ii'NTES,

.Menos aos Sábado! ...
Consultório: Rua Nunes

,� Corpo de Bombeiro. &.313
Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 18,1i. i ,Serviço Luz (ReeI.-.
15 às 18 horas.' Fone: - 2.714. -

) • AO'maçoes '. ,,"0'1 ..
Residên�ia: Rua Ma.r,echal

O,R. H,E N R'I ,Q U E Policia (Sala Cúm�-
Guilherme, 5 - Fone: 3783. -

á f ) 8

DR: I. LOBATO
PRISCO ,PARAISO .. , Dr. Ney Perrone" Mllnd PCi���:) (G��::�l�:: ::::4

FILijO. :MWICO., COMPANHIAS D.

Doenças do apBre�o re.epi- Opel'açÕes';;';;; 'D(W)nças Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni': TRANSPORT.

ratório de Senhoras - C�eIi d. versidade do Brasil A'-:R1l:0

TUBERéULOS.i, d I RIO DE JANEIRO TAC ;.. 1.700

i)ADIOGRAFIA 'E R A'DIOS
A u tos.

.

Aperfeiçoamento na "G"sa de Sáude São Migu.el'" ,Cruzeiro do Sul •••• 2.500

'N
..

M t
.

C' I H k
n . .l1� -

. Curso. d. Especialiaaç'o
-

aVIo o DrCOPIA DOS,PULMOES Prof. Fernando PauJino Panair .... :.••..•• ,11'.352535' ..• (
.

a·r.
"

' oepc .e>lCirur'';'l'a· do" Tor·... .

nOI'Hospltal dos S.rvidorlls f" t 3' 'd'· S r'ç d CI'rurgl'a 'Vari"
• _ _ ,

'n, erno por anos o e Vl o· e • • .•
'

•••• , •••• ,

Formado
.

pela Faculdade aO E�tad,o Prof. Pedro de Moura Lóide.A'reo ó.; .. ... 2.402·
-

RAPIDEZ _:_ CONFORTO - SEGURANÇA
'

Nacional de M�ici:ila, Ti.àio- • (Serviç.o ,ai) Prof. 'Ibrla- E��agio por, 1 ano na "Maternidade - Escola" Real •...••..•••.... Z.35� Viagens entre FLORIANOPOLIS'_ RIO DE JANEIRO
l()i'ista e Tisiocirurgião do I no' de Andrad.) Prof. Otávio Rodrigues Lima' Scandinav.. ;...... 1.500 Escalas intermediárias em Itaja!, Santos, São, S...
Hospital N.er.êu. Ra!D'o:s .. (�o.nsul·tas _ P.la .....nhl _

Interno por 2 ano do Pronto Spcorro . ..
H9TaIS . hastião, flh� Bela, Ubatuba, send.o nestes quatro últi.

-

1 - u_ " I'l�" ''a'l' L Z 021no' t dCurso de especlallzaçao pe a _.' .

.

,;- x�
.

'" .i''! '\ :Ú' aJ: ......... : ....
.

.
. '1 S apenas pa:r;a movrmen o e passageiros .

.

S. N. T. Ex-intemo e. �x-a8�, �o HC'spltal. de Caricà�.. OPERAÇOES ' , '[ '/' Ma,utle .• . . . •. . .• 1.278 As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba não
Hist�nte de Cirur�ia do Prof. A tarde, das 15,30hll. CLINICA DE ADULTOS . . Metropol ..... , . ... 3�147 prejud�caTão o horário de chegada. no RIO (Ida) e

Vlo Pinheiro Guim_.ries e� diante no conSult6rio,. 'DOENÇAS DE SENHORAS ' La Forta ; . . . . . . .. 1.121' ITI�ERARIO DO N/N "CA�L HOEPCKE"
, '(Rio). .

á Rua ,Nunes Machado 17; CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente Cadque 1.449
.

.Gana: Felipe SebmJ,clit, 18. • das 8 às 10. '
.

'

".
Central. . � . . . . . . . .. I.'" IDA'

.

_ FODe 8801. E�qll,n� de Tltadente•. T.r. No con'sultóriõ, à Ruá ,João Pinto nr. 16 (lo and.) ••trela .•... _ _. 1.171

Atende em ho.ra marcada. 2.7136. Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. Ideal
,

a.'5'

Re!: Rua Sio,Jorif. ao - Residencia - rua Presi-, RE�IDEN:CIA: -,- Rua Duarte Shutel, 129 _ Florianó- ESTR.ITO
FQll8 2891.-

.

•

dente Co'ltinho 44. .polIs. .. . ,Dfaqu.. •••....•••
, I

-

- .._--_._� - -

/

Florianópolis, Quinta-feira, 18 ,de Dezembro d�' 1954 _._---_._. -

__ ._�-�-.._..:.._"; --- .. �._' --- .. ,--- '--'"

o aTA.DO

Prollssíonal

-- MÉDICO ---:

:om prática no Hospital
ãn.Franclscc de Asst8 e na

Santa Casa do Río de

,
Janeiro

CLINICA mpICA ,

CARDIOLOGIA

-------,.-

Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos
Residência: Coqueiros,-Praia de Itaguacú Casa d�

... Torre.

DR; ANTONIO MODESTO _

DR. 'POLYD9RO S. �IIIAGO '

':

.

MÉDICOS DO SERylÇO DE RADIUM E RADIOTE-
'

RAPlA DO HOSprrAL DE CARIDADE.
. ..

AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO
,ESTAGIO EM S .PAULG PARn. .8TUALIZÁÇAO NO

T�ATAlI:'1ENTO DO CANCER E· DE TU�O�ES EM GERAL.

VOLTA

Fpólis ItaJaí
Rio
6/11
18/11
30/11

S�ntos
7/11·
19/11 .

.

·1/12
II 11/11 13/11

------_._-_._--

• "oH "

- ----" -----"---------------------..,....------.-;'"'::_..:.,._;.., i

Lavando·�'�coiD.� Sabão ,

\iirgem. EstoeciaHda'de
da CIB. IBTZIL INDD&TIIAL-Joloville. (marca' registrada)

econ�miza-se�fempo- 'e "'dinheiro .,

____...... .... ·�v,_· .__. ...._-:--�_.,_
_. .___ -.--__• �_,.........,.........._

..... ,

l'"

,�,' 'I'" 'j ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .STADO

Mergulhos
,
elenU'ficos

NO LAR E NA SOCIEDADEJBI���Lz:':,""E�I�:'�:
Tu C ria

. nheiro Jacques Piccard che-

Q a gou Castellammare di sta-

J_ G. DE ARAUJO JORGE bia, para efetuar uma última

revisão do- batiscape "Tries

te", no qual, em eompanhía
do seu pai, se propõe reali
zar diversos mergulhos cíen

tificos da baía de Nápoles. O
professor' Auguste Piccarcl,
retido na Bélgica para uma

série de conferências, sóinen
te mais tarde chegará a Cas

tellammare.
Ainda não se sabe quando

serão realizadas as imersões
no batiscape, visto como a

Marinha italiana não deu a

conhecer a data em que po
derá pôr à disposição de ci

entista a corveta e o reboca

dor que participa"ram. dos
trabalhos relativos aos pre
adentes mergulhos.

- menina Cátia Walles
ca, filh.a do sr. Prof. Mário

FAZEM ANOS, HOJE: . Wiethorn;
_ exma. sra Gillette - jovem Paulo Goulart; O "Satosin" é "excelente

Barros Caldeira de Andra- para combater as con se-

da, viúva do nosso saudoso ENFERMO quências dos I resfriaàos:
conterrâneo sr. Patrício Cal- Acha-se recolhida ao irritações dos bronquios,
deira de Andrada; Hospital de Caridade, ten-
_ sr. Arlindo Pinto da do sido submetida a uma

tosses, oatarros. Peça ao seu

Luz intervenção cirúrgica, a
farmacêutico "Satos!n ', in-

_ sr. Tenente Manoel menina Yolanda, filhinha dicado, nas traqueobron
Clementino de Souza, da do nosso prezado conter- quites e suas manifesta
Polícia Militar do Estado; râneo sr. Arony Natividade ções, Sedativo da tosse e
- sra. viúva Maria

RO"'I
da Costa, alto funcionário

mano Moreira do Tesouro do Estado. expectoran te.

- sra. viúva Izaura de O ESTADO formula os

Oliveira. Lobo Klass; melhores votos de pronto

Num tlpolPlão de
a�o» 'ba 18 aDOS p

.

-

MIAMI, Fl.orida, 16 (U'. P.) romete
- Faleceu dia 12, com a ida-

A
-- -_-- de de 44 anos o sr. Fred Sni-

ouás, «Santa ·Catarina» ��ie��:, �:�n;���g��aaP�il!�;
o proprietário agradece a preferência que sempre i em um "pulmão de aço" du

deram. á s/água e comunica, que os pedidos devem ser
rante 18 anos e 7 meses.

feitos pelo telefone 62 - 37, .e que os preços continuam Fred Snite fôra atingido

os mesmos:
por essa doença em abril, de

Engradado de água não gaseificada, com 24 gara-
1936 quando se encontràva

f ti
. / C $ 20 00 em Pequim. Depois' ele hospí-.

as lpO cerveJa .:. r , talí d
Engradado com 24 garrafas de 1/2

a iza o durante vários me-

Iit 'g 'f' d
.'

Cr$ 36,00
.ses na China, foi transporta-

1 ro - a ua gasel lea a . �. d
.

o para Chicago em um "pul-
mão de aço".
Com o tempo, graças a um

"pulmão de aço" menos in

comede, Snite conseguia sen

tar-se algumas horas díarla-

O Dr. Alvaro Ramos e Familia, convidam a todos mente. Á despeito ela sua mo-

. os seus parentes e pessoas de suas relações, para assis- léstía Snite queria ter uma

tirem a missa que farão celebrar sabado, 20 do corrnte, .vída.norrnat e a sua coragem

ás 7 horas, na Catedral, em sufragio a alma de seu

gen-,I
constituia um, exemplo para

1'0 BENITO ARAUJO, falecido no Rio deJaneiro, ante- os milhares de pessoas do-

cjpahdo seus agradecimentos. ". entes de poliomielite.
.

.
'

"o,ESTADO"

A 'carta que escreveste é a. oração que repito
todas as noites, sempre, antes de me deitar,
á hora em que abro a janela ao azul do infinito
e me ausento de tudo. .. e me esqueço a sonhar ...

Eu, descrente da terra e deis homens, descrente
mais ainda dos céus, com bem maior razão,
murmuro a tua carta religiosamente -,

pois fiz do teu amor a minha religião ...

Tua carta, nem sei:.. releio-a a todo instante,
ela acende em meus olhos tristes alegrias
·e me faz esquecer que te encontras distante ...

Paradoxos talvez, mentiras!... Não te -esqueço
se toda noite assim (há não sei quantos dias),
como teu nome' em meus lahios... rezando,

adormeço! ...

ANIVERSARIOS

-
.

espantava até arre-
guezía ... -Hoje não, .:
bom humor aqui é
mato! Faço o. regi
me Eno dláríamen
te - "Sal de Frueta"
Eno ao levantar e ao
deitar. - Comboa di
gestão, livre de. pri-
são de ventre, das

frequen t e s-enxaque
cas, sou outra!

.

Não se

ja "do contra", torne Eno
antiácido, laxante' e estomacal:

.

.1
' ..

<'

�
,P'r

.

"Sal de Fructa"

ENa
Partlcrpaçao ./

Geraldina J; de Simas Minervino A. Azevedo
e .

e

Senhora Senhora
Tem o prazer de partící- I Tem o prazer de partici

par aos parentes e pessoas par aos parentes e pessoas

amigas, o contrato de casa-I amigas, o contrato de ca�

mento de sua filha Solange. samento de seu filho Hen

Simas com o sr. Henrique
I rrque Azevedo com a se-

Azevedo. I nhorita Solange Simas.

Henrique e Solange
Confirmam
15,11-54

Parlici.pação
Arnaldo Luz"e' Senhora participam aos parentes e

amigos o. nascimento de seu filho Marcos José, ocorrido
dia 13 do corrente na Meternidade Dr. Carlos Correa.

Fpolis, 13 Novembro de 1954.

MISSA

Resfriou-se 1

CONVERSAÇÕES
NOVA IORQUE, 16 (U. P.)

- Os Estados Unidos ínícía-'
-

ram importante série ele con-

versações econômicas com a

Iugoslávía, que, no momen
to, é objeto de forte solicita- .

ção quer do Ortente, quer do
Ocidente. Ao que se sabe, a

Iugoslácia procurará conse

guir excedentes. de cereais

'1
norte ...amertcanos, a fim ele

eq��ua. falta ele tr·igo.

1'IIia' IIOIQIITD r

I.IIBI ClUSOTlDO

SALÃO DE IN
FÂNCIA

PARIS, 16 (U. P.) - Come

çou a funcionar, prolongan
.do-se até o dia 21 do corren

te, o Salão da Infância, que
assim se realiza pela sétima
vez naquela capital, e que
constitui uma das manifesta

ções mais de agrado elo pú
blico parisiense .

. MóVEIS <USADOS

VENDE-SE

Fone 2940
das 11 ás 12.

diariamente

a ClT E
Agência

de
Publicidade
,.,.' ÇaIu P..t� ,.
l�, :rl.rlaa6peU.
� Bata CatarIu

Flortanôpolís, Quinta feira 18 ele Novembro de 1954 3

o..

CONTRA

I
-4

OXIDACÃO
. .

...-

do óleo resultante das

altas temperaturas;
provocando resíduos

causadores do DESGASTE.

•

... 'r-

Cise SHELL X·100· MOTOR 011
A estabilidade natural do SHf.:LL X-lOO

MOTOR OIL é reforçada por "aditivos"

anti-oxidantes, que impedem a formação
de resíduos por mais severas que

/,

sejam as condições de trabalho do motor. -

,
":

"

-,

J.

cooperar com os democratas �'BOIS BELLEAN"
SAIGON, Indochina, 16 (U.

P.) - Dizem que o porta-a
vrões francês "Bois Belleau"

chegou ante-ontem àquele
pôrto, conduzindo 1.791 fugi
tivos do Vietnam Setentrio-
nal.

.

WASHINGTON, 16 (U. P.) dial. O' presidente declarou üveís efeitos dos resultados
- O presidente Eisenhower em entrevis�a. à imP:'ensa,�d:"s eleições sobre a orienta
comprometeu-se a cooperar que a luta cotídíana pela paz�çao de sua adnunístração, o

com.a Câmara dos Deputados é por demais importante. pa- presidente respondeu que
dommada pelos democratas ra que possa ser prejudicada julga que os americanos a

n� realização 'do seu pro-I por qUal��ler situação polít�- creditam na política modera

g;�ma de luta pela paz man- ca. InqUlndo sobre os' p08S1- da, desejando evitar extre-
mos sendo isso, precísamen
te; o que o inspira.

AVENTURAS 00· •••
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A parte ,espórtiva dos ção, tendo as' duas defesas

I
é U,1n valor no�o, de �?tavel Rodrigues (Toinho) e Her-

b Ih d ta ag lidade rera (Caréca).
.

festejos da poss.,e, do n,ovo ri a o como poucas ve- coragem e mUI I ,

O
.

t tú do muit b 'FIGUEIRENSE - Mafra,Prefeito da Capital, dr. Os-. zes, s arqueiros a u e rnarcan o mUI o em o ex-

1\11' f ti
.

tí E Suma um ele- Hélcío (Geraldo) e Trilha;
mar Cunha; teve" lugar na Ia ra es iveram impeca- rema. m

, "

\ . .

I t
.

t d g nde futuro Vico, Anibal e Laudarestarde do dia 15, na 'praça .veís, primcipa men e o pn- men o e ra .
.

futebolística da Praia .de melro que se impregou mais Entre os avantes destaca- (Dalmiro); Plácido, Juli-
,

,

� d D
.. . Luízinho um nho, Danyr, Pacheco e A-

fora, e constou", de duas a run o. os zagueiros, gos- mos o meia , "

bôas pelejas entre os con- tamos mais de Danda, s,e- garoto de estatura alta, de- raujo (Zani).
juntos do Avai e Figueiren' cundado por Hélcio Wal- senvolverido um jogo téc-

1
se, os tradicionais rivais do dir Trilha e o gancho Ge- nico e combativo. Outro. O árbit?·o

, 'f bô f'
.

I' d f t O ta O sr, João Sebastião da
pebol ilhéu.

'

raldo izeram oa igura. va or e u uro. s res n-

D 'do V' f' f' T f rcaram se Silva,.bo apito, houve-se
, O primeiro, embóra pos- os me lOS ICO 01 a, IgU- L�S es o ,-.

suidor do titulo de tri-cam- ra saliente. O grande médio com regularidade.
Peão da cidade, vinha de joinvilense foi estupendo do Os qu.adros

f b fu��
uma campanha apagadissi principio ao im, em, mere-

d fi 'M A"VAI, - Tatú, Waldi� e O Joga-aperitivo ,dispu-
ma, com derrotas sucessí- cen o igurar como o e-

1 Ih' 'L d 'Danda', Péres, Bráulio 'e tado. entre as equipes se-
vas, muitas das quais a ar-

' or em campo. .au ares-

'mantes, o que importa di- Braúlio, Anibal, Moraci e Morací; Loló .(Bolão) Luí- cundárias, também não a-

zer que o alví-celeste vive Péres Satisfatórios. Péres zinho, Bolão (Giovarii) '. presentou vencedor: 2 x 2.

atualmente � pior .fase da ....;..----------.:......:::-"..--------::---�,__:.--------------

sua' longa existência, tendo O' B'a gu';' e';' o nov'o -cam.-mesmo, vinte, e quatro ho- "n
ras antes, sido superado pe-

���d; xC1���;;qtaQ�:�
_ p'

.

eã 0- 'd e, a,m a',d o,��s '

sa que representou o seu a- ..

deus á corôa de campeão de
O album do oampeonato para Leônidas que apoiava co Cclegíalíno. Com 3 x 1 no

54,' pois foi fazer compahia de Amadores, teve sábado úl- ,pela esquerda; recebeu Leê- marcador o Bangú retrai�l-se
ao tric�lor nopenultimo lu- timo no stadium da Praia de nidas e com um sensacional um pouco dando oportumda
gar Mas, ia jogar reforçado Fora' sua última página que

I chute decreta a abertura da de a que o Colegial contra
com alguns dos novos valo- foi gravada com letras de ou- \ contagem"'3,p�s a �elot'.l. :0- atacasse �om. perlgo a, meta
res que pretende contar pa- 1'0, pelos conjuntos do Bangú cal' na parte íntertor CU) t ....a- do pequeno Vílmar, que co�
ra a temporada de 55" como e Cólegiár;'ambos invictos. O, vessão e ganhar o fundo dr.i; t�va com o fator chance pOlS
o colossal "center" Giovaní, 1.0 com 3 empates, frente ao redes sob o olhar atento de ,Vl� a pelota nada menos que
atualmente no Atlético, Mo- Postal Telegnífico ,e Radium Victor. Cresce o Bangá pro- tres vezes chocar-se cont!.'a

raci; também do tricolor es- no returno e o próprio Cole- curando a todo transe con- suas traves.
estreitense e o' meia reve- gial no lurno enquanto o po- quistar o seu 2.0 ponto p0is Aos 2'1Y2m. o juiz expulsa,
lação do Colegial: Luizinho. legial havia empatado com o bastaria ao Colegial o empa- injustamente o centro médio

O Figueirense, ao contrá- Bangu no turno e com o Pos .. te para conquistar novamE:!l- Nelson do Bangú poc- jogo
rio do seu maior, rival, vi- tal TelegráfiCO no rettu;no es- te o título. E comegll!ram violento, pois nem ,sequer,

nha de uma bela campanha, tunda assim com 'um ponto pois Amante reeebendo de conforme própria declaracáo

sendo o líder com grandes acima do Barigú na tabua dê Glauco fintou Arilt,)::.'l e ful- do jogador foi chamado uma

probabilidades de levantar .. classificação. minou no cantO' dirl2ito' d�,. única � vez a atenção alem

o titulo. Áinda mais, a es-. , I meta de Victor que, embora disso a falta que conietel! �ãl)
tréia de Vico, a sensação do FOl grande o numero_, de

mergulhando não eonseguiu' foi tão grave para pum-lo
América de Joinville era adeptos de am�os os con,llm-

. deter o balão que le;mva o como fez V. S .. Desce Aman-,
aguardada com ansí�dade tos qU� COI�O se esperava

I endereço certo. -Bang':l 2 x (l; I
te ,para o p�sto de �-relS(�n .

.

d' 'tO 1 I t d proporClOnaram a renda re-
d l' os adeptos banguen Dal em dIante o· ,_,olegw.lI_n �SCr! Ive pe os orce 0-

d d t t O B
. 'e Iram -

-

;

_

'"' 'r ',. "d' 'd 11 b l'- cor es e ceI' \lme, a,ngu - Po'rem o Coleg'ial embo- procurou, dese"pe1,cldalac;nteres o quer! o c u e a VI
f'

,. r ' -

t- .... 1 -ses, -

I '

1 b "

d 1 01 o' pnmelro a .apon ar 'la - . -

'so não perdeu t(T[J.l.. o goa anguense c, q t.I'� n:...o
negro, que pou e co ocar

, .. d t d N' f . tira nervo .)".
--

. .

,'t <" ,

h
- .

t h grama o en o e1 a ren e.
t ca"o dentro 'a ("ln" consegulU pOls,a de.e�,d, 111éS-

na canc a um conJun0.0-, "
, I men

e a a.. ....<
, '

'

Apos a saudaçao aos torcedo-
'cha pois num das ataques, mO.com a salda_de "felson a-

mogeneo. res começaram bater bola ,a I
consegue por' interm,étilO, de presentava-se intrampÜ;liveL mos ao vestiário do Campeão HO'M'ENAGEADOS OS UNIVERSITARI'OSMarcador em branco e�pera ?e seu forte �dvers�- 'Manéca (penalti) !xtlan�ar E com esse �lacard de ... x 1

i Invicto. Lá o entusia�mo C;J'a

I
�

"
,

ofi no e nao durou mUlto POlS: ás redes de Vilmal'; e�te lan- o match atmge "eu 1mal" grande. Tilodí o', coach ,'ito- _. '. , .

o Colegial tam,b
em adentrava' ',' , ,sendo proclamaria o Bangu I, -' Conforme estava anun

I h,stas
FranCISCO Jose

,pereI-P d· d 16 h I. ce decorreu da �egul11te ma- " -
'" rIOSO nao chegava para os, .

d l' d M' h I C
'.

P douco epOlS as o
no gramado sendo rec'ebido .' .'

b _ Campeão Invicto de D51 I
' .

'

i Cla o, rea Izou-se, segun, a- ra, IC e Ur! e e ro
ras, presente grande publi- com estrondosas. ma,nifesta- ne1�a. cavall�,zzi reeI' el� u�.l1! O gramado foi' inv?,jiLio abraios., Os J�gadOre� .

eram "feira última, no Clube Doze Paulo Machado, ,respectiva
co, vendo-se, ,no pavilhão /

cões pelos seus adeptos es-'
passe nllo tCten r�, t�el':3egl,ut 1 o

pelos torcedores tend,)
,

Nd ' const�ntbe�lehn et fehcltados de Agôsto, a homenagem mente -de "O Invicto", '''Ad
",.

t "d d
", h'" '. . por Po e o vaI 8 e a a lira '

;. .,' por ao rI an e conqUlf'ta. "d I t'
, .

G ,,' "O ESTADO"as au Or! a es, o, ,omena- pecllamente os mtel'nos do
do "enalti e fUS1Ll, salta Vil:" de emoçao desmamdo: Passa- presta a pe, o an l_?O pres:- azeta e

. .

. _

geado dr,,:' Osm�r 'Cunh�".o Colegio Catal'inense que para �, , o 1 t b' _
do 10m. -do termino da par- Num canto Marreco ain- dente da Federaçao Cata!!' Em belo ImprOVISO, Q dr..

t
.,.

O
. .,

,
'

, - mar e consegue c.e er o a
. . , , ' ., d D tU' H '1' M'lt P

.

d'Jogo eve mlClO. s prlmeI� 'la se transportaram no afan
1"" lh'" d d tida dlnglmo':llos Dftrfl c 'iés-, d'a sobre o entuslasmn !]atu- mense e espor os nI- e 10 I ,on erelra Isse.

t f d' , ao que e esca.vo,r" (I as
, ' I ".

d
.

'f'
'_

d hros mmu os oram e, gran- de verem o clube de sua pre-
" tiario do Coleg(al q :.Ie' como ral nos delarou: Jogamos versItanos e nosso corres- a tS1gm Icaçao a omena-

de equilíbrio, tendQ, porém, ferencia conquistar o Tri- mãos ('obra para 11r:1 ccntr8_- não podia deÍx<Jl' de, 'er era com toda as forças de ql!e' pondente na cidade q,e gem, enaltecendo o feit-() do
logo 'após, os avaianos exi- Oampeonato. Precisamente rio, que chuta salvandc. ('lau- de tristesa. Ntan ('anto Ma- dispunhamos, porenlnão es- lJoinville, dr. Hélio Milton esporte universitárió cata
gido de seu antagonista ma- ás 3,20 horas o árbitro Sr, dia úm goal certo, formanão néca e Cavaliaz.:!.!, ,sentados tava em minha 111ente unia! Pereira, aos componentes da rinense, na Paulicéia; ondelores esforços, pois passou Osvaldo Meira (Dica) deu grande confusão na area l'U- trocavam de roup"- enquanto' vitória tão espetacular' pelo' delegação universitári� ca- foi constatado ter a F C.D.
á ofensiva', sem, etntretanto, ínício a tão esperada conten- bra do que se at,rbvc:ta '_;a- eram consohnlos pelo Padre placard de 3 x 1.. Nr) ChUVE'i-.; tarinense que tão gloriosa- U. progredido b'astÇ\nte' nestil;,ar partido de sua leve da sobr� um intenso nerv()�, vallazzi pára fínu,lis:'l.l·; U C'JU- Nunes e outro reverenció 1'0, Cláudio, a maior revela .. mente s,e houveram nos re- tes últimos anos. E ,termisuperioridade., O arbitro sismo geral. Porem logo ,de} ro passa por Vilmal' í) quan- que não conseguimos identi- ção de 1954 foi diz(.�nclo: até' centes Jogos Universitár�os ,nou por oferecer ricos tro
deixou de punir os dois con-, inicio quando decorriam 2m, do ia ulLqpassando a linha ficar. Murilo e Jair trocavam que 'um dia contal1l0S com: Brasileiros, em São Paulo, féus ao atleta artilheiro do, \

juntos com faltas, máximas, o Bangú, mostrãndo-se lJIe-: de goal surge M;arreco crue opiniões. Dizia o médio li/:ce- alguma chance; mesmo a,,-
i quando levaram de venci" selecionado Danyr, e ao pre

para cada lad..o, encerrando- lhor armado conseguia faze"c 'estirando-se ao solo detem' Campeão: A defesa do Ba-ng.í sim jogamos mais e merecia- 'da os bandeirante na ·me- sident(� dá el).tidade, ,acadê
se o prímeiro suplementàr com que a bola hei ia-w o" com as mãos o courn. Penalti atuou na tarde de hoje Cori1 mbs a vifória. Lcrmidas era Ilhór pugna de todo o, gigan- mica Cóllaço, o qual agra--
sem abertura de �score. travsesão de Victor, demens .. '"claro' e indiscutíveJ. ivIunéca muito acerto, fjzemos tudo outro que vivia assediado pe- tesco certame. 'deceu em nome dos Sf:!US
Nà segunda fase as coi- .tI'ando que tudo fariam para

I
cobra e consigna isto. aos para vencê-los porem eles l�s torcedores do gremio aI-

r
Grande múmeroh de estu- colegas a homenagem ..

sas mudaram e'o Figueireíl- conq)listar o título' que -há 130m. Agora com:2 x 1 no souberam se-defén(Ier e ','Ol1ii- VI-rubro. Abordado rela no�- ,dante da nossos, tres Facul-
,se passou a atuar melhor. dois anos est'ava de posse ::e 'marcador decorrem mais al- truir um placarü que veio no sr:, reportagem o med!.o io'i dades

-

compareceram' aó a- _ E,...a.ss�ni, num, _ambiente
_

, ,Mas' o marcador �r- seu rival.
_

.

I guns m�nutos e O árbitro en- fipal a dar:,lhes l11',:rr:clda'- düen<i?: E�tou contente comi João Pinto, além dos jorna- da In�lÍor' camara<Jagem, ten-'inaneceu intato, ben( tradu':- Nota-se melhor ellt�:csa-, cerrava' a fase iniciál sem meate a v,iAil!l'ia H,��por.deu (Lêr n::1. 6a. página) ristocratico clube da rua do sido oferécido aos pre.::zindo 'o que foi, o encontro mento por parte dos r.Jlpilos � que o, plae�rd fosse alt�rado :Mul'ilo�:'U: ve.rd;lU0 l'UC �l�l"t - sent�s, um� bôa cervejada,da .rivalidade. de Tilodi que �meaçavam a
I
Recebendo ambós novas ins- ram bem;J,o?:-.via POdE::'Ít;.mOS 5 Xl, PRO' FIGUEIREN'S'E oferta da conceitúada, Cer-

" todo instante a meta do'· alvi- II truções" retornam ao gl'ama.-' pelo menos empataI' _;e tive',- J vejaria Catarinense, "pres-
, Apreciação sôbre os 22 anil

..
Ao'S-15m� o clu�e .da rua '"da 1Já�a, decidír�m.o títul,O,

'o s�J;l1os apr()y�ita,cto ás

oportu-, Sexta'fe�ra últ�rria voltou favor do Figu�irense, por tou o nosso talentoso colegàBocalUva leva o pamco ao' Bangu Jogo de", s?1l.dar tenb :Qldades surgIdas. E foram se a se reUlllr o tnbunal de 5 x 1. d,e imprensa justa homena-
; O jogo não foi ·dos me- último reduto adyersárbsr-:l- I

aUll.len!ar a contagem e C(Ó- retirandO", e com ,eles nossa Justiça Desportiva da F.C. A decissão não é defini ti- gem aos qual honraram e
lliores mas, todavia, não VRp!lo um gol I!e.rto ).llTLsle- : segue pois Hélio ,numa eS,ca-. r�po�tageni P9i$ nada r.1ais: F. que apreciou o "cas_o" va, pois haverá revisão do dignificara'm, lá fóra, .,0 no
esàgradou, pois apresen-

t fensor co�trário entretanto pada pela esquerda' dec,êfa 'tm�a:nos anotar pois el'a�n Bitinho, tendo o orgão., dis- 'processo, possÍvelmente ,a- me do esporte univérsitário
1:!, muitos lances -de sensa-I n�al rebatida a pelota só'nra mais uma vez a queda .do 'clr- os ultmlOs, ' 1 scguida fo- I ciplinar se l11anifestàdo a! manhã.

"
bru;riga-verde.,

�l�;,

li�'_Avaí X
7: •

FigueireRse:
zero a zero

_',,\

,.
•

de .preferência
-.

as articulaçõeso reumatismo ataca

'O 'reulualismo

ataca,
.: ..

de pi4eferêl1cia

,Milhares dé pessoas - jovens e ido
sas - sofrem de reumatismo. Poucas,
)no entanto. sabem que estão sendo

, vitimadas por uma enfermidade car-

díaca! O reumatismo (cujo' micróbio
ainda é desconhecido) ataca de pre-'
Jerência e primitivamente o coração.
Só depois de instalado no miocárdio,
é que se estende a outras partes do

organismo, na .gr a n d e maioria dos

CélSOS ftS a r t i ,:1,1 ! :1 ç Õ C s , produzindo
aquela dE5agLiLl�{�"rL� "J0�' ·!lOS ossos".
O estudo moderno das moléstias car
d-íaéas tem cl.e gado a novas e sur-"
preendentes constatações - ratos
que, para sua tranqüüídade, você ,d{!
ve saber. E para isso o Departamento
Médico da Sul America preparou -um

folheto, que lhe será enviado ime

diatamente. caso V. assim JJ deseje.

A 'Sul Amulca lhe cfare.,a, 9r"tllaomeni�. o ,folheto'
G R Á li S'!

, IIDoenços d'o Coruçih..
;'

I com tudo qva você \ar.cisCl
lober sôbra essa. enfermiJ,,,lou, Peça-... Q,n-lio h"j••

A SUL AI\IERICA • CAIXA POSTAL 971. RIO DE JANE-iRO

----�------ -.- - --

Peço·lhes que me rem'etam o folheto

,
"Doenças do COTaçeio"_ Sul

Nome: � __

Compai'lnia Nac;onc.j ..1. S.guro.l
d. ViJa, Fundod" em nu,Data do nase.: dia,__ -=-mês. ano__,...._..

PrOfissão _
, casado ? Tem filhos !....,- _

RUa, N.o Sairro __

Cldade__-.....,---------..,-- Estado"",'-- _

13·aa�,a-1 78 O
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CARNE 1l. Cr$ 50,00, NO RIO

É preciso-tabelar o boi em pé
RIO, 16 {V. A,) - Até o

. fim do aI).O o carioca estará

pagando 50· cruzeiros pela
quilo de carne de primeira,
_ declarou o vereador Os

mar Lopes de Rezende - co

mo uma decorrência da li

beração do preço do boi em

pé, concedido
..
pela COFAP

há poucos dias.

_. A negra profecia daquele
. vereador (que é agrônomo,
diretor de Agricultura no go

.vêrno Mendes de Morais e

que é um estudioso dos pro

blemas de abastecimento)

advém do fato, segundo nó"

disse, de serem os frigoríficos
os reais e legítimos proprie
tários das invernadas, Com o

preço do boi em pé, adquiri
do nas invernadas, livre de

qualquer tabelamento, os fri
goríficos imporão o preço

que desejarem.

o general nãosabe
° sr. Osmar Rezende dis

se, ainda, que 'a liberação do

boi. em pé, concedida pela
COFAP, adveio do fato de

não saber seu presidente que

as invernadas são proprieda
des dos trigorrücos," embora
através de interpostas pes
soas fisicas ou [urídicas.
.Líberando o preço nas in

vernadas,
.

automáticamente,
está liberado o preço aos .tor

necedores dos açougues. E

daí ser previsto para mais al

gumas semanas o preço de
50 cruzeiros pelo quilo de

carne de primeira no Dis

trito Federal.

Solução
O sr. Osmar Rezende, co

mo técnico, dá a solução pa
ra o problema, dizendo: "A�
bastecímento só se faz com

estocagem e estocagem quer
dizer frigorifico nas mãos do

govêrno- para reunir, nos pe·,
riodos de fartura, as sobras
da produção, e distribui-Ias

nas entre-safras. Com isso 0,

cabar-se-íam, para sempre;
as faltas dos produtos e a va

riação dos preços para mais.

Entretanto, o govêrno, a

gora mesmo, está pondo à
venda o único frigorifico que

possui, o pertencente às Em

.prês;;:S Incorporadas ao Pa

trímonío da União".

Preço elevado
Em seguida dirão aos açou

gues, aqui na cidade, que não

podem obedecer ao tabela

mento da COFAP pará a car

ne distribuida ao carioca, em
.virtude de terem comprado
nas invernadas a mercadoria

a preço mais elevado. A CO

FAP, então, nada mais terá

.
a fazer do que se render ao

preço que o frigorifico deter

minar.

Jl!J0ra"cada vez que usar

,
KOLYNOS v. Ob�m

MAISpnUIE(fA7J
-

do que 121.111oo!-,

....yapoJ' Q

Nót-7l AÇãoAnti-EnzimdtiiJa !
�����----p�--�--�----�--"--------��

• ,HOMENAGENS AO MINISTRO
TEIXEIRA LOTT

RIO, 16 (V, A.) - Toda a tro da Guerra em benefício

oficialidade - chefes de re- do Exército e que, em breve

partições e comandantes de súmula, podem ser mencio

tropas - do Exército home- nados: complemento dos efe

nagearão o Ministro da. tivos dos oficiais nas dife-
. Guerra, general Teixeira rentes unidades, inclusive

Lott, cujo aniversário trans- nas divisões de cavalaria e

corre hoje. unidades de fronteira da Ba.

Entreas homenagens figu
ra a da Maruja, do Exército

pela atenção especial que
vem tendo o general Lott na
recuperação da' frota maríti
ma do Exército.
Sentido das homenagens
As homenagens ao general

Teixeira Lott, ínspiram-se,
'também na soma. de provi
dências tomadas pelo l\1fuis-

R. M.; fixação de critério pa
ra promoção; fixação de nor
mas para' nomeações para
missões no estrangeiro, regu
larizaçâo do pagamento ela

etapa triplice e das diárias;
reajustamento do plano de
obras, dando especial aten
ção ao .problema da residên

cia de otíclaís e sargentos;
ampliação da Academia Mi

litar e, alterações no RISG.

_/

Litografia
VENDE-SE

Maquina Litográfica, de 1/2 folha Prensa Motori
zado formato grande, para passar transporte.

Pedras e Matrizes.
Informações a Rua França Pinto, 42 (Vila Maria

na) - São Paulo.

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

MILITARES CONDENADOS
TEERA, 16 (U. P,)........ A exercito. Ainda dependem de

Corte Marcial condenou a julgamento mais 45 grupos.

morte dia 11, á noite, quatro Até agora, 81 oficíals compu

dos dez oficiais' que formam receram perante as cortes

o oitavo grupo de militares marciais, tendo sido proteri
iranianos acusados de trai-I das 61 condenações á morte,

,

ção por. participação em .uma elas quais foram execut ad.is

organização comunista do 2]..

(,: .. :

} .. '\�jOjacilio Araujo
Cirurg.Den.isja

Professor da Faculdade de Odontologia comunica
aos seus 'clientes que já está atendendo. No horarío ha-
bitual. '

Rua Felipe Schimidt _' 34 _ sala i '

para o seu

-calézinho

de tôdas

as

horas

eH

• Duplamente filtrado.

• Dissolve-se ràpidamente.

• . e mais econômico.

Em pacotes duplós de PQpel
Kraft, de 1 e 5 quilos.

c i a . PARANAENSE DE

REPRESENTAÇOE-S
Sede - CURITIBA

..

«Creio que a [ome 'pode
banida do Mundo»

ser

(SNA) _ O dr. Frank humanidade ainda não fo- mudando da era do "cão-
C. 'Laubach, conhecido mis- ram supridas, pois não há come-cão" para uma em

sionário protestante e mun- suficiente compaixao da que' o homem demonstra
dialmente conhecido pelo

I

parte dos hor/2nf? compaixão pelo seu próxi
seu trabalho "suigeneris" I

"Não obstante, .estamos
'

mo."
de alfabetização, foi home-

---------

nageado por 150 eminentes
líderes religiosos e jorna
listas, em um. almôço em

Nova Iorque, por _ocasião
de seu 70° aniversário.
O dr. Laubach a ler mi

lhões de pessoal' em todo o

mundo, por meio de seu

método singular, por, êle de
senvolvido e supervisionado
em muitos países.
O dr. L. ensinou a ler mi

se a si próprio, em seu dis

curso, como. :'um incurável
e desesperado otimista".
"Sou otmista quando fa

lo aos "pequenos", disse

êle, "mas fico desesperado
quando falo aos cínicos que
não crêem que o mundo

I , RIO, 16 (V. A.) - Atinge bandeira brasileira pelo pa

possa 'melhorar" I a cêrca de 200 o número de vílhão panamenho, a fim de
,

"Sou otimista porque vapo�'es na:ionais que se en- ; fug�r:m ao pa.g�mento. obrt
creio que a fome pode -ser

conti am pr estes, a trocar a gatórío: de salarlOs_ mais ele-

banida do mundo. A ciência ---- vados e contrataçao ele em-

nos tem capacitado,' pela IMPUREZAS DO �ANGUE ?1 pre�ados em quant�c1ade
primeira vez na história hu,

�IIXIH Df Hulj(UfID". Ar mal�r do que a -que sena de

mana a fazer uso de nossos LU IlU _ n-b
desejar.

recUl'�os naturais potenci-I .'?,m vapor n�cional está 0-

ais, mas as necessidades da AUX. TRAT. sIrIUS brigado a funclO,nar, com em

pregados em numero de 12,
pelo menos, com relação aos

barcos do Panamá. Além dís
'so quando deixam as águas

I' brasileiras, os nossos vapores
ficam obrigados ao pagamen
to de salários acrescidos .de
determinadas percentagens a

quê fugiriam, se' adotassem
a nacionalidade panamenha..

C O N V \1 T E Por êsses motivos, agindo
A Diretoria da Sociedade de Assistência aos Lázaros e.: com instinto de conservaeão

I •

Defesa Contra a Lepra, em Santa Catarina, tem o prazer I na defesa dos grandes capí-
ele convielar as autoridades civis, militares e" relígiosas, os

I
tais invertidos na indústria,

membros do Conselho Deliberativo, os sócios .da Sociedade, i os barcos brasileiros se pre-'
bem assim, o povo em geral, para a inauguração da nova

.

param, para a "naturaliza
Créche do Educandário Santa Catarina, dia 19 do corrente, ção" panamenha, ficando co-:

às 15 horas, no Roçado, município de São José. mo nacionais, apenas, aque-
Florianópolis, 16 de novembro de 1954. les pertencentes ao Lóide

Pela Diretoria: ',Brasileiro, à Costeira e com-

Maria l\'Iadalena' de Moura Ferro - Presidente. panhias do govêrno.

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

dícos e está

E indicado nos casos de fraque
zu, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substaneías
tais como Vanadato de sódio, Llcl
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz,
de cola, etc., de ação pronta e etléu
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para no,
mens, mulheres, crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes roê-

licenciado pela Saude Publica.
I

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

� PANAMÁ EM VEZ DE BRASIL

-

I

Sociedade de Assistência eoslézaros
e Defesa Contra a lepra de Santa

Catarina

QUADROS DE SÃO PAULO EM MILÃO
MILÃO, 16 (U, P.) - Qui- I seppe Ermini, .

Ministro da
nhentos quadros do Museu' Educação Nacional e terá a

de Arte de São Paulo chega- presença elo sr. Chateaubri

ram ontem a esta' cidade, and, fundador do Museu de

procedentes de Dusseldorf, São Paulo, 'ficará aberta até
onde' foram expostos. teveréíro de 1955. Compre-

ende entre outras .obras de
A exposição milanesa que Velasquez, Renoir, Rembran

será inaugurada a' 25 dó cor- dt, Goya, Van Gogh, Mariss
rente próximo, pelo sr. Giu- e Picasso.

"Entre os mais humildes comércios do mundo está
o do livreiro. Embora sua mercadoria seja a base da

Civilização, pois que é nela que se fixa a experíêncta hu
mana, o livro não interessa ao nosso estamago nem à
nossa vaidade. Não 'é, portanto, compulsoriamente ad

.quírído. ° pão' diz ao homem: ou me compras ou mor

res de fome. ° baton diz à mulher: ou me compras ou
te acharão feia. E ambos são ouvidos. Mas se o Jivro
alega que sem ele a ignorância se perpetua, os igno
rantes dão de ombros, porque o próprio da ignorância
'é sentir-se feliz em si mesma, como o porco em 'sua la

ma.

E, pois, o livreiro venele o artigo mais difícil de ven

der-se, Qualquer outro lhe daria maiores lucros.. ele o

sabe e heroicamente permanece livreiro.

E é graças a essa generosa abnegação que a árvore
da cultura: vai aos poucos aprofundando as suas raizes

e dilatando a sua fronde.

Suprima-se o livreiro, e estará morto o livro, e ·com

a .morte do livro retrocedemos à idade da pedra, trans
feitos em tapulas comedores de bichos de pau podre.

A Civilização vê no livreiro o abnegado zelador da

lâmpada em que arde, perpetua, a tremula chamazínha
da cultura".

Monteiro Lobato

CONDENADOS
i

PARIS, 16 «r, P.) A Nova acrescenta que, por ou-
Agen,cia China Nova anun- tro lado, doze "C'é'I>iões nacío
ciou que cinco novas conde- nalíatas chineses" foram

nações à morte acabam. de
ser pronunciadas na China condenados a penas de prí

! contra agentes secretos de são pelo tribunal popular de

Chiang Kan Shek. A China Wenchon.

LIRA TENIS C,LUBE
PROGRAMA DE FES',l'AS PARA O M�S

DE NOVEMBIW
Dia 21 � Tarde Juvenil das 16 as 20 horas

....
Dia '27 - "Grande Soirée com a famosa Orquestra Ta

. bajara de Severino Araujo. Reserva de me

sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16.
Nota _ Nos dias 13 e 20 de novembro os salões do

Lira Tênis Clube, foram cedidos ao Clube
Doze de Agosto.

CLUBE '�DOZE DE AGOSTO"
. .

Dia 20 :_ Sábaelo. SOIRÉE das Rosas. Atrações espe
ciais, das tl,30 até às 2 horas, também �a sede
do cintilante Lira Tenis Clube.

,

Dia 28 - Domingo - Churrasco-Dansante, das 10 às
17 horas.' Esta reunião será realizada na sede
do aprazível "Coqü'eiros-Praia-Clube".

,

Tanto para ::;ulrlÉE das Rosas, reserva.de mesas á par
tir do dia 10, como para o Churrascó-Dansante, ínscríções
a partir do dia 20,_serão feitos na.Secretaria do Clube Do-

ze' diàriamente das 8 às 11 horas.
. .

(LU,Bf DOZE DE AGOSTO
CONSELHO DELIBERATIVO

..
De .ordem do sr. Presidente, convoco os membros' deste

Conselho para uma sessão 'extraordinária a realizar-se na

próxima quinta reíra, dia 18 do corrente, às 19,30; a fim
de se tratar de assunto urgente e de interesse do Clube.

Florianópolis, 12 de Novembro de 1954

M. Gonçalves
10 Secretário.

SUBlEVACAO FRUSTRADA
,

,

RIO, 16 (V. A.) - Infor- lefones e a rede de energia
mam de Manaus que elemen- elétrica. Dois foram os cabe
tos da Polícia Militar tenta- ças do movimento, ambos
ram sublevar' a corporação, sargentos. Um deles foi' detí
sendo presos. Houve, luta do" mas o outro logrou tu
corporal durante o motim, gír, após o domínio do movi
sendo depredados moveis, te- .mento pelas autortdades.

Aos Moinhos- 'de Fari-b'ba
, .' e Frigo,jli(:os'

-

A MANUFATURA DE CAIXAS M.API LTDA. - Estabe
lecidos à Rua Martinico Prado, 178, em Ribeirão Preto, Es:
tado de S. Paulo, com capital registrado de 1.000.000,00, com
prédio próprio, todo forrado, com área ele 450 Mts,2 de sua

propriedade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para
negócios todo o Esta:do de S. Paulo, Minas e Goiás, está in- •

teressada em representar as índústrías acima a base de co

missão. Interessa- também outros ramos. Os interessados
poderão dirigir-se a mesma, envíando condições; bem como

solicitar as mesmas.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O B
" Fest.·vi.dade ,.

de San �1· � eat8fl-na " � .

aogu e o novo 'cam- I. U '�'� � �-� � � �. � � � • � � � • • • • • • .". • �,. � � • • � • -:+;

este m'uP����ul��nd������o��g'm a ex
virl��i:IO�::!ire ��d����3o dE �f Sensação no Comercio deTecidos t

;E.,!�,����f:d��;:�V�; ;��::���:.f� ���::��;: de ��:,JJ:�u�::�H����:�::��:�::�o :�t:::;��i� :�:���:.. A CA'8A ORIENTAL ::;�.::i�;..".'·..estava no alge da alegria. da com um. convite para tano, Prelado Doméstico, Assistente ao Sólia Pontifício
� �"T

Contando apenas 16 anos o

I
cõmparecer-mos no bar Mi- etc

"monstrinho" foi declaran- ra-Mar para pa 'ticipar-mos
.

Aos que o presente Edital, virem, saudação, paz e :
do: Estivemos feliz nos arre- das comemorações em rlgosí- benção em Jesús Cristo. �... :'..t'+.
messos a goal e principal- [o ao tít,ulo recem conquista- Fazemos saber .que, de acôrdo com a praxe estabele- .,..� ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS �••

d d I °
,.., I OS MELHORES, OS MAIS BÚNITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS !.,+..

mente na defesa on e sem- o. E a comparecemos-
__ \ cida e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no dia 25 do cor- ..... : j

pre impecável. Confesso que ql�e nos. cham,ou a atenção rente, feriado estadual por decreto lei de 12 de julho de I. MENORES PREÇOS, SO'·NA CASA ORIENTAL ��
no final "preguei" acho que fOI um lmdo bolo em forma

1938,' a festividade de Santa Catarina, Virgem e Mártir, !:: �!.
em consequencia do nervo- de um campo. de fute?ol, Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo modo que .:+1 oorganddY su�sso branco, largl· 1,151.1.5 ,., ".......... .-7570,00 If.:�.
sismo pois estava preparado. mandado construir por Slll1- � rgan Y SUlSSO em cores, arg.·, , . , . . . . . . . . . . . . . . . . ,00' �

Claudio em primeiro plano. patisantes do clube, ° qual segue: ,,�.� Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 100,00 r.�
, 1) Às 10 horas, solene Missa Pontifical. ..... I d I A' b d d I 40 170 .....

Na linha média Marréco via-se a seguinte gravação:. d S�'
Tu e e ny on mencano, 01' a o> arg. 1, .•.......... ,00 I�l

2) Às 16 horas, Procissão com a Imagem e an- �, N I A
.. -

b d d I d I 120 200 .....
cumpríu uma atuaçã° exep- Bangu' Campeão de 1954 �.. Y on mericano, 01' a o com ve u o, arg. r- • •• '. ••• ,00

, � ,

, ,

ta Catarina, para a qual convocamos todas as entidades �1 .

1 '
90

'

240 �.
cíonal seguido por Leônídas e Foi servido pelo garçon da-

e instituicão católicas desta Capital, que nela deverão �.� Lal�e lsuissa, aIrg. . 1"
.....

2' o'
•••••••• , •••••••••••• ','

• , • • 140,00 �t'"
Nelson. No ataque Neí e A.. quela casa doce-s salgados ' Meio inho pi ençors., arg. 2, , " ,00 ��

"

tornar parte, designadamente pela seguinte forma e nes- T.� I d I 210
,.'

mante foram os melhor.es, No e bebidas tudo por conta do +!� Puro linho fio Ir aru ez em cores, arg. 2,20 ", ..... , .. '... ,00 � ,
ta mesma ordem: ,'1"_ P n h f' I 1 d b 1 220 200

Vice-Campeão a linha média clube. Falaram na ocasião ..��
uro m o OI r an ez em ranco, argv z, .. ,00

foi o ponto alto, sendo que várias pessoas de realce na
Cruz processional; Grupo de anjinhos, Colégio Co- Z� Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 ., ,........ 135,00

Murilo e Jair estiveram em vida do clube; tendo a desta- racão de Jesús, Asilio de Orfãs, Cruzadinhõs, Congre: �.� Linho misto pi roupa de homem 50,00

gac�ões 'Marianas Femininas, Associação de Santa Zita, .�
..

1.0 plano. No ataque Caval- cal' o craque Siro Soncini que _ -'.j
Puro linho para roupa de homem ,......... 85,00

lazzi foi ° que mais se des- em rápido improviso felicitou Associação de Santa
_ Terezin�a, Da:n�s de �arida?�, �� Setin langerie larg 1 00

..

60,00

tacou seguido de Manéca e seus púpilos bem como ape- I Apostol?dos da Oraçao Terc;l.:a FemlI:ma, Açao Católi- �� Tafetá faile .: ........ : ... ::::::::::::::::::::::::::::::::; 34,00

Luizinho. tOU para que se esforcem ao ca, Abrigo de Menores, Colégio Catarinense, Congrega- �.i Faile grosso em todas as cores, Iurg. 90 ,., .. , ,.... 59,00

Os dois conjuntos alinha- máximo em 1955 para con-
I

ções Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem Tercei- .!+. Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00

ram: quistarem ° Bi-Campeonato. Ira Masculina, Carro Triunfal, Revmo. Clero, Pálio con- r.1J. Faile escocez, largo 90 , ,...... 40,00

BANGU" - Vilmar, elau- Disse mais que autorisado' dusido pelas merrtíssimas Autoridades, especialmente, '.J Setin duchese, extra especíal, largo 90 '; , " -. 48,90

dio e Polleto; Marréco, Nel- pelo Dr-:- Antenal' Tavares I convidadas, Bandas de Música'e povo. i ��� Setin duchese, artigo muito bom, largo 90 39,00

son (Amante) e Leônidas: digno presidente do clube, Antes da supra'mencionada �ora, as referidas As- �� San Jan, larg, 1,40 , , , .. :...... 85,00

Amante, Góia, Glauco, Nei e será ofertado uma linda me- sociações e Entidades se postarão dentro, no adro ou I�t� Lonita Bangú, largo 1,00 " , , , ,... 48,00

Hélio. dalha, premiando assim ° es- mesmo fora da Cate.dral, ca�a �ma no lugar que lhe fôr . �t' Organdy estampado, a começar de .. , , ,..... 18,00

COLEGIAL - .Víctor, Aril- .orço e dedicação de cada reservado e competir no préstito. �t' Opala estampada, a começar de ,
' ,...... 11,00

ton e Baião; Pàulo, Murilo e player. Cada Associação deverá apresentar-se com os res- �.� Fustão branco, a começar de ,........... 13,00

Jair; Hulse, Luizinho, Caval- Para finalisar queremos 'a- petivos estandartes e distintivos. ;� Tafetá escocez de algodão, largo 80 , .. , ,... 24,00

lazzi, Manéca e Felinto. gradecer as gentílezas jíe qUG O préstito desfilará CONTiNUA, LENTE E ININ- � Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 : ,."...... 48,00

.
° juiz foi o senhor Osval- fomos alvo bem como feliri- TERRUPTAMENTE, i, é. se mqualquer parada na mar- � Morin Ave Maria " , , ,. 19,50

do Meira (Dtco) que estéve tal' à todos os bunguenses cha.. �;j Cretone branco, larg·. 1,40 , ,................. 33,00

regular. Seu principal erro grande feito.
I

Os fiéis e fam,ílias que não puderem 'acompanhar a (fi Cretone branco; largo 2,00 ,.................. 44,00

foi como referimos no come·· M: BOl'gf:S �rocissão, de�el:ão postar'se nos passeios .das ruas do tra- � Cretone branco, largo 2,20 ,." .. " ,...... 46,00

.� Jeto, para.. aSSIstIrem a .sua passagem. �•...: pcretonlel Linh2021,0 largo 2,20 :
'

, , .. , 9607,00
------------------------ O préstito obedecerá ao seguinte itinerário: Praça :-:tl erca, arg., ,00

C I b d P h
15 (lado do Palácio),. Ruas: Felipe Schmdt, Deodoro, �.... Materia plastica lisa, largo 1,40 .. , ,................ 34,00

; U e·
.

O, eu aSCQ Vidal Ramos, Arcipreste Paiva, Praça Pereira oliveira1i.:.
Materia plastica estampada, largo ·1,40 , .. ,....... 43,00

. (lado do Ipase), Rua Anita Garibaldi, Av: Hercilio Luz, .•:� Toalhas pla§ticas Americanas 59,00

Rua Fernando Machado e Catedral.
. Meias nylon pi senhoras ",..

. 44,00
O "Club do Penhasco" comunica aos seus associa- T.� .

1 I h 11 60 5<'
Para a solene Procissão,. convidam-se todos os fieis +� Melas· ny on p sen oras, ma la , , .. , . , . . . . ,00

dos que no próximo dia 27 levará nos salões do Lira Te:.. � M 'as nylon Derby pi homem 65,00
nis Clube, a 2a festa do Concurso "Miss Santa Cata' e a população em geral. '..... C ell h d· eda cl 'bl'CO pi Casal··········,········,······ 200,00

.

l(U':�"
, b 'lh t d I O t

.

Sendo costume, ali�s mui,to. louvável e piedoso, en- t ° c a e s" , , . ; .

rm. .,.,u que sera a l'l an a a pe arques ra "Se-
f t f f h d d

T Colcha de seda cl franja, pi Casal 220,OQ
vermo Araujo" - TABAJARA. ,

eItarem e ?rnameAn a.rem os leIS as ruas e· ac a as as
Colcha de pura se<;!_a cl franja, pi Oasal ., ,.. 280,00 '

Reserve sua mesa (4 lugares) na Relojoaria Muller. casas em clrcun,:_tanclas se�e�hantes, ? mesmo .se ped� ..�+ .

, ;.--------------------- espera por ocaSlao da Proclssao de Santa Catarma, glo: Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN-

AVI-s ao Pu'bIl-co I
riosa Padroeira da Arquidiocese e do Estado.

I �t" rAL na a campanha de forcar a baixa dos precos 'i', O Desde já hipotecamos bençãos a t�dos quanto� �e �t" CAS:�RIENTAL, a que m�is barato vende e �eihor atende,
I j

Sylvio Orlando Damiani & Cia. Ltda., tê� o prazer qualquer modo co�correrem para o brIlho da ProcIssao �t. Rua Conselheiro Mafra, 15 _ Telefone 3.493 _ Florianópolii,
I

de comunicar aos seus amigos e fregueses, que foram da excel7a �adr.oeIra. +:.
4

nomeados pela Cia Antarctica Paulista "REVENDE Flol'lanopohs, aos 14 de Novembro de 1954. �.,� � � �.
-

� � � � � � � � � � � � .,.. � � � .. � .� � .. � .. � � ..
�

DORES AUTORIZADOS DOS PRODUTOS ANTARC� De ordem e comissão de Sua, Excia. Revma: ..�.��".�"...�.�"..".".".".".".".".".".".".�, ••"+"."."."."."."."....>;
TA" �. Trabalhando em igualdade de .preços com o

Mons. FREDERICO HOBOLD, Vigário Geral

CINE SA-O· JOSE' I'
Noticias da Semana. Nac.

"Deposito Antarctica", esperam continuar merecendo a
JOSÉ RENATO DE SOUZA, Provedor do SS. Sa- Preços: 7,60 _:3,50.

:-

mesma preferência com que foram distinguidos até a cramHenEtroTOR DUTRA S
' . As 3 hs.. Imp. até 14 anos.

presente.
<

, ecretano
Dan Dailey - June Ha-

6

, .

I?ITZ

(

As 5 - 8 horas.

18 DE NOVEMBRO
A DATA DE HOJE .RECORDA-NOS QUE:
em 1757, foi concedida a última _licença para a

impressão do "Ethiope Resgatado", -de autoria de

Manuel Ribeiro da Rocha, natural de Lisbôa e

domiciliadé na cidade da Bahia c'omo advogado.
_ QUINTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO Este nome, injustamente esquecido durante as

.

Portanto o que 'eu falo,''- fa,lo-o. como o Pai mo tem lutas em favor da emancipação dos escravos de-

dito: (João 12: 50). Ler João 12: 44-50.·
.

ve ser lembrado, conforme Rio Branco que diz:

JESUS se consideraya uma pessoa através da qual "deve ser venerado como.o mais antigo abolicio'

Deus, o Pai, satisfazia as necessidades humanas. Era so- nista do Brasil";
lícito na sua maneira de atender as necessidades fisícas, em 1823, foi assinada a convenção do Pastoreiro

materiais, espirituais e sociais dos homens. Êle tornou'se , de Pereira, nascente do arroio Miguelete" entre

para muitos no passado e se tem tornado para. nós no I os delegados do G�neral D. Alvaro da Costa de

'presente, o CristeJ> através do qual beus sara o coração. Souza de Macedo, comandante das tropas que

ferido. .

. '. I ocuparam lYIontevidéu e fiéis ao Rei de Portu-

Na execução da nossá tarefa de cada dia,' se ela é gal, e os delegados do Generql Lecór, Barão da Tuiuti e assumiu o Comando das Fôrças Brasi-

digna de ser chamada obra cristã, somo.9' pessoas atra- Laguna, comandante em chefe do exercito bra- leiras;
vés das quais Deus está átendendo as necessidades' hu- sileiro que sitiava aquela praça, quando da em 1904, em São Paulo, faleceu João Pereira

manas. Para sermos semelhan·tes a Cristo temos que

eS-1
guerra da Independência; . Monteiro, filho de João Pereira Monteiro, nas-

tal' conscientes dêste dupl? ,aspecto das no,ssas ativida- em 1837, os revolucionários da Bahia atacaram cido no Río de Janeiro a 16 de Maio de 1845;
des Estamos interessados tanto no aspecto material co' o forte da Ilha de Itaparica, sendo repelidos pelo _ em 1932, quando «;la realização do Congresso Re'

mo' no aspecto, espiritual da nossa ta,refa? Nas nossas I

.

Coronél Antonio de Souza Lima, depois Briga- volucionário, reunido no Palácio Tiradentes, no
atividades diárias busc�mos ser, as pessoas através das deiro; Rio de Janeiro, o então Major Juarez Tavora

quais Deus poâe abençoar as pessoas com, quem lida- em 1837, faleceu o Círurgião fluminense JOÃO apresent'ou uma proposta para .que o partido a

mos? ALVES CARNEIRO, nascido em 1° de Olitubro ser organizado pelos participantes ·da Revolução
Precisamos fazer isto sincel a e humildemente afim de 1776; . NacionaI de 1930, fôsse denominado "Partido

de que Deus possa to�ar os corações e trazê-los à pleni- - em 1864, na Cidade do Serro, em Minas Gerais, Nacional Socialista";
.

t�de da vida em Cristo, por nosso intermédio. nasceu ANTONIO ERNESTO GOMES CAR- em 1945, chegou a esta cidade de Florianópolis,
. O R A ç Ã O NEIRO, .o herói da Lapa, quando da Revolução em propaganda política, o Brigadeiro Eduardo

., Querido Senhor, aJuda-nos hoje a ser ctilmo Cristo, de 1893, falecendo em cónsequencia de ferimen' Gomes, candidato pela União Democrática Na-
satisfazendo tôda a sorte de necessidade humana. Só tos, em 9 de Feveriro'de 1894;

.

cional à Presidenci da República, tendo sido As 8 horas:
assim será natural para nós falar a agir de modo que to' -' - em 1824, Porto Bélo, neste Estado,' foi elevado à fragorosamente der:t�otado quando se processou Com: _ Cornel Wilde _

ques os éorações dos_outros pa,ra que satisfaçam as ne- categoria de séde distrital; a respectiva eleição. Stephen Coc_haran.
cessidades de suas almas. Por athor de Jesus. Amém. em 1895, deixou o cargo de Vice-governador - em 1.953, assumiu o Comando de Infantaria lli- UM SEGREDO EM CADA

PENSAMENTO PARA O DIA deste Estado, para· o qual fôra eleito pelo vóto' visionária /5a, 'com Quartel General nesta Capi- SOMBRA.

,Enquanto não nos tornamos !canais de Deus para-- diréto em 8 de Setembro de 1894 e empossado tal, o Exmo Sr. General e Brigada Octacilio No programa:

satisfazer as necessidades dos outros, nossa tarefa - não em 5 de Outubro de 1895, o Engenheiro Polydo- Terra Ururahy, recebendo-o do sr. Cél Gaspar Cine Revista _ Nac
está cumprida. 1'0 Olavo de San'Tiago; Peixoto da da costa Preços: 6,20 _ 3,50

•

;AiiiÃ'alCTiCA'O d'I-SI.Sli.jeéi

1°) ENCARCERADAS
com - MirQslava.

".

2°) OS VALENTES não
CHORAM - com Preso
ton Foster .

Jornal na Tela Nac
Preços: 6,20 - 3,50

•

Imp. até 18 anos.

H OJ E NO PASSADO ver - em:

A NOIVA DE PAPAr
(Technicolor)

No Programa:
Cine Jornal Nac.

Preços Cr$ 10,00 5,00
Censura Livre

Com a Biblía na Mão
Dan Dailey - June Ha-

«No Cenaeulo»

ver - em:

A NOIVA DE PAPAI

(Technicolor)
No Programa:

.
Cine Jornal Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Até 14 Anos.

_;_ As � 8 Rs,-
. -'.

...::... As 8 Hs.

p��j���hr�:IS;::le 1,[1,!1 • ;�g"!!l(Colorido)
No Programa: As 8 hs,

Esporte Na tela. Nac. George Negrette
Preços: 10,00 - 5,00 MELODIAS DE

Censura Até 14 Anos. OUTRORA

em:

....

As 8 horas.
O 6°. Grande filme Fes-·
tival:

UM SEGREDO EM CADA
.

SOMBRA
Com: - Cornel Wilde
Stephen Cocharan.
No programa:

Cine Revista - Nac -

Preços Cr$ 8,00 I 4,00
Imp. até 14 anos.

Leve e saborosa' para os paladares mais exigentes
.

Ef{iJã Guaraná Antarctica
Deposito, A TI}.

f,. --��.

Rua, Silva Jardim, (Prainha)TI A Fe E 3.8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 18 de Dezembro de 1954

ta Assembléia legislativa do Rio G. do Sul
- A, Briga.da Milltar.e a «Lei da Praia»

'\ Como é do conhecltnento face de pronunciamento

jU-,
u Legislação Federal, por (t

e todos, o Govêrno Federal rísdicíonal, seria de, admí- tribuír vantagens a muitos,

ela Lei n. 288, de 2 ele junho nistrativamente,. estender' a civis e militares que; efetiva

:e 1948, conhecida por "Lei aplicação das leis já citadas mente, não participaram de

ia Praia", assegurot\ aos mi- aos casos identicos, já que tal operações de guerra, mas,

ítares em serviço. ativo no entendimento resulta do né- tendo em vista haver a Jus

leríodo da última guerra, .no xo existente entre a Fôrça tíça riograndense reconheci

ítoral do País, o direito de auxiliar, que é a Brigada Mi- do, em face da Lei federal, o ,

romocãc ao, pôsto imediato, litar e o Exército I. .Nacíonal, direito reclamado por alguns

\0 sarem transferidos para u de que é reserva". oficíais e praças, foi o proje

zeserva Remunerada. Um dos mais brilhantes to aprovado, devendo ir, por

Nos dispositivos da reterí- parlamentares gaúchos: o 'estes dias, à sanção do étie-
a le1, estão compreendidas deputado Pio Müller da .Fon- fe do Poder Executivo.

LS' policias Militares, como toura, vem' de. apresentar à ,Envidaremos esforços no

:orças auxiliares e reservas Assembléia Legislativa do Es- sentido de trazer ao conheci-

1ut;;ão da la. Linha do E- tado, projeto que tomou o menta dos nossos leitores, o

'ê;cito. número 40-54, dispondo sô- teor 'do judicioso pronuncia':
Muitos Estados já deram bre a concessão de vantagens menta dos integras juizes,

umprimento à referida 'lei. a oficiais e praças ela Briga- peJo fiel cumprimento da Lei

Iguns, entretanto, ainda da Militar que participaram" da.Praia por parte do Estado

ão o fizeram, como o nosso, das "operações de guerra", do Rio Grande 'do Sul, o que'

ue muito é'mbora a Assem- nas zonas consideradas como .veío beneficiar aos valorosos

léi� Legislativa pela lei n, tais, de, conformidade com a componentes de sua gloriosa

.59, 'de 27 de maio do correu- Lei federal 228, de 2 de junho Brigada Militar, bem como

e ano houvesse determinado de 1949,. (Lel da Praia). da L�i em véspera de san-

cump?lmento, de tão judí- Sôbre tão importante as- ção, para conhecimento dos

ciosa quão patrlótíca provi- sunto discursaram em a ses- milicianos catarinenses e de

ência do Govêrno Federal,. são de 12 do corrente, os de- todos os :que se interessam FARMACIA DE PLANTA-O I 'Vande' 5° uma caml t m
os requerimentos dos ínte- putados Pio Müller, Croaci. pe.a melhoria de situação

"
'

'-I ... V 008 8 e
ressados se' acumulam nas de Olívpíra, Cândido Norber- desses abnegados . servidores TraJ.2anOoSábado .(tarde) - Farmá�,ia Cataririense - Ru.a p'erfol-to esta.do d,e. C·ODServ8p.a-O,
repartições que os eleve en- to e Perachi Barcelos, uns do Estado, e que bem podem U y

caminhar ao poder compe- defendendo o projeto, outros servir no caso de possíveis 21 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra- mar"a- CU"VROLET.
'

�ente, e af.';ficnin dormindo, desaprovando-o e criticando recursos i10 nosso Judiciário. jano li n

montoado's�.sem.solução, _em
!' 25 (Feriac}o), - Farmácia Noturna - Rua Trajano 'Tr.al.a'r na AgAofl,·a da T" .�, à

,)rejuizo das partes. de na�a\-
�27 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua .

ti .., llU

adiantandQ tal protelaçao, _��
Conselheiro Mafra Rua Fellpl Scbmidt 24

.

���rq��, �.;�a.d.(�o,Od:l�e��;�.l�·�' P.�," ..fI.
.

l.l''''''íi'''.' CO"J
;;elh;i�'oD���:go

- Farmácia Esperança - Rua Con-
.

"

,.

o em janeiro-de 19;)2, de 0.- • $
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

.�----,-------

.

ôrdo com Q Pare.c.er da C'\i:;-
.

'.' .". _ f.II!! Sto, Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi-

. r:;,,��:�::;��o��'o���r: ,"�/ ' ,III!A'. '

"
,

11. nA4;,.:;�:,%ru;�j,eJa não poderáser alterada sem pré

�:m��ss�/:'����i�O;,��l�i���:�:r� :'/
.

.._ ,." 0lIIIAI1TE TODO DIA :ia autorização dêste Departamer.to.

.

prestado, a'1��1 qe,:que?l�an; I" '�, nos \IA/)�JOS .

d� �eib::d�.f:.�i.p�8����r�1:60_A�:, .".11, D���I/.ft�, t"-tmodificadQ.p�lo artIgo 1° ;,;s
� ->., / � >

Lei 616, de 2-2-949, na opor-.:::: i -

.

iIl ��. ,

tunídade Aê.,Jl_ua aplicaçi'lcL" �
-e-

�j �.., � � ,,'

não póde agora negar ames" .

�

mo direito .aos demais ele-
-

mentes da CQl'POI�ação.-
, No Rio Glaí'ld:e do Sul, di·
versos efementos de' sua glo
riosá Brigada Militar, obtí

veram favorável pronuncia- ANDRADE & �OERICH
mente da Justiça, quanto ac Tr-ansporte de' cargas iQrn geral entre Florian6polis,
direif;� que. lhes assiste, dai' Curitiba' e São Paulo .

�ntagem;l.�Si ?_���i:�i�", ,.� _ _ �om, viagens diretas e permanentes
"tendo o Departamento -â,,- ._ -Matrlz:' "-- 'FbORI�NO:POLIS .__ _ .' _..........

Serviço Público, l:epa,rtiçã:J Rua Conselheiro 'Mafra, 135
st!melhante à nossa Cespé, 0- Fone: 2534 - Cllixa Vostal 435
pinado no sent�q9 de ql,.le, em �nd.' Telegr,: SANDRADE
face do pronl.!-tlCiamento ?'J Agência - CURJTIBA

, Judiciário, no caso do Tenen-, Avenida 7 de Setembro 3320/24
.� te.A. P. da S" idêntico ao d:: .Fone: 847 (Linha Paralela)

< jM.or B. L .. dé C., sejam de- End. Telegr.: SANTfDRA .

t.
feridas a êste as vantagen: Agência: - SAO PAULO
que já fotam

.

reconhecidas Avenida do Estado 16116/1678 Fone: 37-30-91
na referida decisão, cuja có- End. T�legr.: SANDRADE
pia se encontra no inclusc, Agências no Rio de Janeiro e f1rn Belo Horizonfo

t expediente.,', cO'm tráfegõ mútuo até São Paulo com a Emprisa
certo é queo Conselho tem d. rransportes Minas Gerais SIA.}

entendido que os benefícios

dispensados aos" servidores
públicos nas leis 288, de 2 de

junho de 19'1:8, 616, de 2 de

fevereiro de 1949 e 1.156, ele

12\ de julhO de 1950, só se tor

nariam aplicáveis aos agen
tes públicos do� Estado, ine.:
diante ato Legislativo, c1êle \

emanados que lhe incorpo-

PARIS, 16 (U. P.) - Fa- Instalada, desde 1943, nos

leceu nesta capital, o famo- atuais "ateliers" da Avenida

,o costureiro Jacques Fath. Pedro I qa Sérvia, a casa

O farecimento do conheci- animada por Jacques Fath

do mestre da moda parisien- conhecia extraordinaria ex

se se deú em consequencia pl;Lnsão desde 1948, espeéial:
de pertinaz moléstia, cujos mente, depois da assinatura

. prim'eiros sintomas remonta- de um contrato com o fabri-

vam a fevereiro. Ultimamen- cante americano Joseph Hel

te, seu estado se agravara. pert, que lhe valeu a criaç_ào
Jacques Fath tinha apenas de numerosos modelos na-

42 anos de ,idade. Nascera em quela epoca, em Paris e; No:
Maisons-Lafitte, subu r b i o va Iorque. Sua: cifra de ne

desta capital, em setembro gocios ultrapassou no ano'

de 1912. Era bisneto de uma passado meio bilhão de fran

modista' que g�zava da pro- C98.

teção da Impeliatriz Eugenio. Jacques Fath; conhecido no

de Montijo, a esposa de Na- mundo inteiro,_ e ten<;io gran

poleão III, e manifestaJ;a des relações de amizade e de

desde a infancia o gosto pela negocias no Brasil e Estados

elegancia.feminina. Em 1936, Unidas, foi acíma de tudo,
instalou, com uma socia, ,trabalhador' infatigavel. A

uma casa de alta costura, de&peito da enfermidade que

O fai110so costureiro fez a o consumia; dedico;u todas as

guerra dé 1939 como artilhei- suas forças à casa de modas

1'0 de segunda cla,;se e sali- e à sociedade perfumista que a -
.

entando-se,' recebeu a Cruz fundara e dirigia 'brilhante'-
_� ,

-=-, �..::
, de Guerra. j

mente. �. -;:== �'''...1_ _--aNI 10 - ��
... ::::s "'" GIl' � ftUII" --.;-

(O'N'Y'ADO'R I�)� \ �- d:bJkiodt �6c#!A�'''-�'' _., �

• � \ivfc,� de onde _,'
- ,'�r:

:' � f eprezrt'P �� < �'ll"'�_""'- t:J1Ia � ::".r!Ji."\'�J
'_ A g90perativa de Consumo dos Empregados da Org, , i�;-;'" �os� '.Ad c ..�

,
..�.� � 7J!1�

H. Lage em Imbituba Ltda. precisa de contador l�abilitadC! ,��." �<' \!;to '" 1Cf,' -��....� ,.

M'"
:

para 'os serviços p�ermanentes de sua escrituração. Os can- 'j �-::,. / .c..,dio Oe UI" pu----

5a'
:

didatos dcverão dirigir,�arta, com referências e pretenções,-
"

OHM "
'

à citada Cooperativa, eln Henrique Lage (ex-Imbituba), ,� JI
Santa Catarina. '

.

I!!

___-_---------'-
-

.----

_'--, H O RS s �

As, ?ubI iCO _;r-:�'!!: �,,�a.�_��22 H.A�
I

% Distribuidor
A CIA. ANTARTICA PAULISTA,Il,1dustria Brasi' �

leira de Bebidas e Conexos, en1 Florianopolis, ,comunica . �, C, RAMOS SIA
aos seus freguezes em geral a nomeação de " "Revende- '1, Comercio - Transportes
dor Autorizado dos produtos Antartica a firma, Silvio Rua João Pinto,. 9 Fpoli..
OTlanc1o Damíani - eia 'Ltda, aten'dendo pe16 fone 3,019

�XPRESSO . FLORIANÓPOLIS

rassem as regras editadas, a

tal respeito, na ,esfera fede
ral.
Mas no que tange ao pes

soal da Brigada Militar, em

'" MISSA
Benito Bastos de. Araujo

(FALECIDO NA CAPITAL FEDERAL)
MARIA RAMOS DE ARAUJO e FILHOS, V:v<\ .

AMALIA BASTOS DE ARAÚJO (ausente),' ALCI
DES BASTOS DE ARAÚJb' e FAMILIA, IVENS
BASTOS DE ARAÚJO e·FAMILIA (ausente), EDGAR
BASTOS .DE ARAÚJO e SENHORA, (ausente), AN,
TÔNIO BASTOS DE ARAÚJOS e FAMILIA, ·(ausen-'
te), LUZIA BASTOS DE ARAÚJO e FILHOS (ausen
te), MANOEL PEDRO DA SILVEIRA' e FAMILIA

(ausente), profundamente consternados, comunicam o

falecimento de seu 'querido esposo, pai, filho, irtnão, tio e

cunhado - BENITO BAsTOS DE ARAÚJO - ocor

rido no dia 14 e convida� para a missa de 7° dia q;ue

por sua bonissima. alma farão celebrar Sabado, dia 20,
ás "I horas, na IGREJA DE NOSSA SENHORA DA

CONCEIÇÃO.

Viagem' com seguranç'a
e r�pidez", ,

sO NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SDt-BUSILEIBO»
FloriaIi,ópolis - .Itajaf - Jainville - Curitiba

, .....-

• Kua Deodoro esquina:da
• Rua Tenente Silveira .Agêncià

dePrecisa-se casa

Precisa-se, 'para ca$al, podelldo ser por contrato de
3 anos.

.

, .' ...

A tratar no éabo Submarino.
. Rua João Pinto, 26 COID a' Gerencia.

I

)

•

Com ê,!)�� Vf.;..�oV' 7J. S.
61J�i�.. um6 contA que

;I�:�_"••!::"
lhe ",endll� ju,.� com·

" pens6dol' e.

levcli�';' pArA SUA residin.
,

.

eie, um lindo e ú�a presente:
um BEUSSIMO eOFREde J4ÇO eROMADO.

NCO AGORicOLÂ
�c7�,16 .

.... ...._ FLORIANÓPOI.IS - SANTA CATAQ!MA ;.riU

�pal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Badiégrarras e radioscopias.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos efn geral.
Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta

"

..........o..:....ÇJí.o_ do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente ná Maternidade- Dr: barlos":Uorrêa.�·

Veleiros
.

da Ilha.· de
=-,' �-Sanla Colar:ina;.,

ASSEMBLElA GERAL
CONVOCAÇÃO'

De acordo com o Artigo 2,5 dos Estatutos, convoco

os Senhores Associados para a Assembléia Gera.l Ordi
naria no dia 20 do corrente as 14,30 horas, em sua .séde
social, afim de se proceder as eleicões do Conselho De'
liberativo

'
"

.

Flori';'nópolis, 17 de Novembro de 1954
Arno Schmidt
Comodoro

MORREU ,UM DOS MAIS
FAMOSOS COSTUREIROS

I

..

Em Paris, contando 42 anns, faleceu
Jacques Fath, mundialmente

/. ,

conhecido Funcionária para' Escritório
MOÇA 22':23 anos, datilografa, ginasiana, desemba

raçada, referências para escritório, ,

ORDENADO A COMBINAR.
CARTAS PARA CAIXA POSTAL, 80 FUNCIO

NÁRIA ESCRITóRIO

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O dr. Osmar Cunha, prestando o compromisso, na,
•

PrefeÚura

A posse i
do dr. Osmar Jantar

Cunha, no dia 16 último,
transformou a fisionomia da Às H:I,30 horas, no Hotel

Capital, cansada da estagna- Lux" foi-lhe oferecido e às
cão e da pasmàceira que vi- autoridades que vieram as

veu nestes últimos anos, en- sistir sua posse, um jantar,
tregue à politicagem e ao i a que estiveram presentes ai'

no sense. 'seguintes pessoas:

Na Prefeitura, no ato da posse, o dr. Osmar Curiha
pronuncia o seu discurso

1

Às 15 horas, na Câmara Dr. Osvaldo Rodrigues Ca-

Municipal, presentes autori- bral, Presidente da ASSêm
dades federais, estaduais e bléia Legislati la do Estado;
municipais, enquanto o povo dr Almyr dos Santos Pinto,
enchia literalmente tôdas as .více-presidente da Assem

dependências da Prefeitura, bléia Legislativa do' Ceará e

J o dr. Osmar Cunha, primeiro exma. sra.; sr. Hugo Marçal,
prefeito constitucional de representante do Governador

Flortanópolís, tomou posse, do Paraná; sr. Antônio de

que lhe, deferida pelo sr,

An-,
Pádua �ei'eira, Presidente da'

tônio de Pádua Pereira, pre- Câmara Municipal de Floria
sidente do Legislativo, ' nópolis; dr. Aderbal Ramos

No jantar do Lux, o dr. Ac1erbal R. da Silva, sauda os

visitantes e exmas. sras.

. 'I i,;�:i��""o(�fi"
No ato da transmissão do da Silva; sr. Antônio Após

poder, o novo edil proferiu o tolo e exma. sra.; Jornalista

eloquente discurso que ontem Osório Nunes, presidente do

inserimos. Conselho Deliberativo da As-

Durante longo tempo, após sociação Brasileira dos Muni

a posse, o dr. Osmar Cunha cípios; sr. Alfredo Holfme'is

I permaneceu na Prefeitura, tel:_' repr.esentando 'a ��S?ci�
recebendo cumprimentos e a- açao Gaucha dos MUl1lClplOS,

braços.' o'
, 1 dr: Ângelo Novi, represen-

Alô, alô, Criciuma
.

Em data de ontem, deu entrada na Assembléia, o veto

ao Projeto de Lei n. 1.146" de 5-11-54, que autoriza o Poder

Executivo a abrir por conta do saldo do exercício anterior,
o crédito especial de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzei

a construção do Pôsto de Saúde de NOVA VE

município' de Cl'icimna .

..

I I
tando a Câmara Municipal to; dr. João Batista Bonnas- Aderbal R. da Silva saudou, I
de Laguna, acompanhado de sis, Prol'.' Flávio F�rrari, sr. em rápidas e aplaudidas pa
sua exma. esposa; dr. Rubens Gustavo' Neves Filho, sr. Ruo lavras, os visitantes e exmas.

Ide Arruda Ramos, dr. Charv : bens Lange, sr. Dalmíro Ma- sras.; o deputado Almir Pín-

{'les Edgard Morítz, dr. Ylmar fra, sr. Osni Melo, sr. Mário tOT do Ceará: dr. Hugo Mar

Corrêa, dr. Ar.mando Valério Couto, sr. Alvaro Millen da çal, do Paraná; dr. Alfredo
de Assis, dr. João David Fer- Silvei: ... , sr. Newton Ramos, Holfmeister, do Rio Grande I
reíra Lima, dr. Telmo Ríbeí- sr. Celso Ramos, sr. Manoel do Sul e dr. Osório Nunes, di-
1'0; dr. Rafael Cruz Lima, sr. Ferreira de Melo, sr. Manoel retor do Conselho da Asso

Domingos D'Aquino e exma. Fiuza Lima, sr. Antônio Píu- ciação Brasileira dos Muni
sra.; sr. Cristaldo de Araújo; za Lima, dr, Luiz Rocha Frei- cípios, falaram a seguir, sau
Coronel Antônio ele Lara fl,i- re e sr Luiz Fiuza Lima. dando o novo governante f'lo
bas; sr. Osvaldo Melo; dr. 'O Prof. Flávio Ferrari" em' rianópolitano sendo calorosa
Dib Cherem; dr. Alfredo brilhante improviso, fez o 0-' mente aplaudidos.
Cherem; sr. Vitório Cechet- ferecimento do jantar; o dr. Festejos populares

- Escolas de samba e blocos

carnavalescos, entre 'os quais
o ruidoso BORORóS, desfila-

\ ram pelas ruas, à noite, com
enorme sucesso.

No adro da Catedral foram

queimados vistosos fogos de
artifício.
A S. M. Comercial abri-I

lhantou os festejos.

j---

'O dr. OsÓrio Nunes, municipalista brasileiro, quando
falaya, no jantar oferecido no Lux

Carla aberta ao ,dr. Osmar
Cunha, Prefeíto da Capital

Volto hoje à luta, após 'um seu benefício. E não é tanto,
lescanso de dois meses de fé- demandando para sua exe

'ias que a mim mesmo pedi cução, apenas, vontade de

; obtive. Férias de gente po- trabalhar. Dentrp do Gabine

ore com uma voltinha por te ouvindo às vezes pedidos
rerto e filando a bóia de absurdos e perdendo horas a

�ons amigos de encantadora fio .em volta com essa buro-

idade sulina, onde pude rei cracia balofa e desint�gran
adequírír as forças perdidas te, que só serve para por obs

na' luta durissima para ob- táculos à marcha do progres
ter o "pão nosso de cada dia". so, não adianta. Não adían
.

Aqui estive a 3 de outubro, tou nunca 'a nenhum dos go

votei e regressei no outro dia vernantes.'

para o, retiro. Sei que você não é homem CARTA N. 20 ' �R$' '�'O'O OO� 00Agora, o assunto. Meu ca- para passar horas a fio na ,

'1 � , ;', "�,'.� '.. ''-li''''
1'0 Osmar. Você mal começou cadeira de Prefeito, examí- Dona Marina. " ',' ,

e j á se 'assestam as batertas nando mapas e pondo alf'íne -

'

Coletora _ Estr?it�: ."': 1
h

, �

•

mascaradas para pipocar tes nos pontos em que "deve Hoje chegamos a ultima�.
'

.

uma' administração de três ser feito .ísso ou' aquilo" .. ; urna na sua zona

de�'inflU-IF 'Q ii"elias. Cartinhas para cá, su- 'As estradas, o calçamento ência. A� secções do Estreito
I ....,e I!t · an . �,."

eltinhos para lá, chamando de ruas e o resto que falta à foram 20. Em cada urna, 5
r I. .. � 7 �você de primo rico, porque, Avenida Mauro Ramos, des- eleicões: .para o Senado, pa-: ' ,

.

afirmam, há ,dinheiro no pé prezada por causa do nome. ra � Câmara Federal, para a
:

/ 'V _'_ "',,: ;.
de meia que o outro deixou Você não tem fábrica para Assembléia, para a Pretcrtu-

,

" São JO,ã'Ü !,:-�a. bela fazenda da Coxilha Rica :"_"foi
oara você gastar... imprimir dinheiro, mgs. ra- J ra e pàra '

� Câmara Muni��i- um Iumínoso àsüü para um grupo entediado da cidade .
.

Já estão exigindo qUE! você, zendo estradas para a ílha, pal. Ao 'toüo 100 upuiacocs
'" Tinhamos ali a impressâo de sermos personagens

faca de comeco em quatro fiazendo obras por concor-. diversas. reais de uma história real, conhecida na fantasia de
dias, o que o 'outro não exe- rência pública, fazendo aqui- A última, a de hoje. é a ria

um filme de saborosa e humana filosofia:
.'

cutou em quatro anos, isto é lo que você muito bem sabe 46a. secção' - Barreiros: : Da vida nada se leva. Cada qual fazia o que lhe
em 48 meses ou sejam 1.440 que é necessário, tudo isso se

apetecia e' níriguem tinha que dar satisfação a nín-
dias. (Se o cálculo não for encarregará de produzir a- Senado

guem. Completando, o script da fita americana, aceí-;'
de acôrdo com' a matemática quilo que um Prefeito neces- távarnos a concepção de Aporeli: A gente leva da' vida,'
eleitoral udenista, quero crer sita para administrar. Nerêu 134

a vida que a gente leva. E toca a levá-Ia .

que esteja certo).

I
É 'como disse aquele cele- Saulo.......... 112 .....

Jornais para políticas, não havia; prazos para"
Pois bel1,1- O que' eu desejo bre engenheiro: _ "Façam- Aristiliano. . . . . . 81

prescrições e decadências, não corriam; as ações eram,'
nestas linhas é avisar a você

',se
primeiro as_ estradas e el,as Konder 85

livres, e não executivas, nem paulíanas, nem de uso-

para que não caia na tolice se encarregarao de fazer .o
capíáo, nem ordinárias, nem preparatorías, nem co-

de dar trôco a esses amigos resto". ' Câmara Federal
minatorias, nem sumarias; os mandados eram de se-

.Ialsos da nossa Cidade. 'E não faça colcha ele reta-
gurança para a mesa variada e farta, que Q Waldo

Você não póde e não deve lhos. Pedaço aqui, .pedaço A. S. T. 131
presidia sem ares de magistrado; rádio, só de bateria,

distrair-se com puerilidades. lá,.. U.D.N.-P.R.P. 81
que nos cantava os golos do Vasco e as defesas do

Isto é exatamente o que eles' Comece e acabe, para co-
G

.'
, arCJa ...

querem. Não perca tempo e meçar outra coisa. No fim, Assembléia
De faisendé só houve partidas de canastra, arrís-,

continue firme. Já no dia se - tudo pronto! cadas depois de examinar o horizonte para a certeza,
guinte em que você assumiu, Por fim, peço para que não P. S. D; 71

de que o CeI. Trogilio não apareceria!
encontramos continuado o esqueça aquelas palavras de U. D. N. 67

x x
serviço de calçamento no Es- grande municipalista, ditu;s

_

x
treito e iniciado o de uma para você: - "Dr. Osmar, os Prefeltura O que nos queríamos, lembrando Euripedes ou'
rua nesta Capital. Vinte e � munícípalístas de todo o Bra-

Sofocles era aquilo: "mover o corpo e deixar a alma'
85quatro hOI as depoi-. .

I sil, têm olhos postos na ad- Osmar. . . . . . . . . .

preguiçar, sem pressa nem cuidados'·.,' "

'

: �<;: 'ministração do nosso Presí- J. José 67
Pisando aquele chão serrano, com pés 'possàntes<�,

O '·D:;IA DE ONTEt,.J1 DO PREFEITO Mantenha o ritmo, Você dente, que é o sr.".
dominadores, tinhamos qualquer coisa do Chanteeler, 'IV disse que ia fazer "uma me- Faça daquelas palavr�s se� I

Câmara Municipal de Rostand.',
"

,_',VISITAS Vitório Cechêtto, Diretor xida" e está mesmo mexen- lema de trabalho. E maos a
De vereda nos reintegramos no,meio, na inçlU"men-:,_:.Esteve no gabinete do novo dos Serviços Gerais. do. Não póde parar. O tempo obra sem olhar para trás, I u. D. N. 78

tária e no vernáculo.
'

, ";'�':.,
Prefeito de Florianópolis, .em Relnoldo Alves, Diretor ,�fi) que você tem é para díspo-Io sem ódios, sem se perturbar P. S. D , M

_ Que alarido' de cartucho foi êsse, Cersinho? iÍl-'
d d d d t d

'

··t tacanho At'e' que enfl'm, Dona Mari-visita de cortezia, o Dr. Ader- Fazen a. a serviço c1 nossa gr.an e ean e o espu'l o quiria o Sérgio.
bal Ramos da Silva. O Dr. Dr. Dib: Cherem, Procura- causa. Reformar Floria,nópo- dos que já abriram fogo com na, o seu dia chegou. A sra.

_ Fui eu que de já hoje samiei chumbo em riba
Osmar Cunha recebeu, tam- dor' Municipal. liso Vesti-ia de novo, dando à o fito de distrair sua atenção Ivenceu. Leia e releia a vota-

dum carancho! _ respondia o doutor! /bém, a visita: de muitos ou- Rubens Lange, Oficial de nossa querida terra aquno I
da obra que tem de executar.' ção para a vereança: U.D.N.

O Waldo, por informações de linguas viperinas,
tros amigos e correligioná- Gabinete dó Prefeito. que vimos reclamando em A. F. S. , - 78 e P.S.D. _, 64. Vamos

levou para a Fazenda uma adega e um bar. Trouxe-os
rios, entre os quais o Dr. Ha- SERVIÇOS aos_' foguetes. Das 100 apura- de volta, decepcionando com a turma:
roIdo Pederneiras. O Dr. Osmar Cunha deter- ções, a sra. perdeu .99 e ga-

� Vocês querem aperitivo?
'

.NOMEAÇÕES minou o calçàmento das ruas INS'TITUTO DO'S INDUSTRIA'RIOS nhoill! Chi. .. pô-pô! Chi. ...<'-":,,,,"
_ Nãããão!

OChefe do Executivo Mu- Araújo Figuerêdo e José Jac- pô-pô! Chi ... pô-pô!
_ Querem leite gordo? Leite com farinha de mi-Íl:to?'

nicipal,fez as" seguintes no- ques; localizadas no centro E D I T A L Parabens, Dona Marina! "':_ Quereeemos! j .{
meações: da cidade.

,
Tendo em vista o que foi determinado'na Portaria 102, Chi ... pô ... pô! Eu não lhe

Na segunda-feira o Nuta veio a cidade.
Manoel �erreir,a de Mello, 'Foram também reiniciados de 16-8-54)' do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e dizia para não perder as es-

_ Traga pão _ recomendbu'..lhe o Waldo.
para o cargo de Secretário

I
os trabalhos de calçame�to Comércio baixada de acôrdo com a Lei 1.999, de 1-10-53, os p e r anças? Chi. .. pô ... pô! I

_ Não traga! _ protestou o Newton.
Geral da Prefeit.q.ra. elas ruas CeI. PedrQ Demoro Decretos 36.132, de 3-9-54, e 36.222, de 24-9-54, �ste Instituto Compreendo ,e justifico a

_' Por que?
Dr. Nilton Ramos; Diretor I e Santos Sara�va, no �streito' comunica aós srs. empregadores que receberá todas as con- sua alegria. Chi. .. pô ... pô!

"- Porque nós queremos SÓ,bôlo de coalhada!
de Obras\públicas. ,(entrada e s�1)da da cldade). tribuições em �trazo independentemente das parcelas cor- A m a n h ã, chi.. ,pô-pô...

x xrespo�dentes a verb�s contestadas pelos srs. empregadores, quando, passar... chi ... pô-
x

':1
como descontos sôbre abonos anteriores à Lei supra men-

I

pô.,.' êsse foguetório. . .

O Jacinto e o Zé Fernandes, do Eça, não me sal-
cionada diferença de salários de menores, etc., sem a com- I chi. .. pô-pô, daremos o re-

ram da lembrança. E' que ali, entre os da nossa tr�b.u'petente' autuação e levantamento de débitos, por parte da e sultado.'-. chi. .'.pô-:pô.. .

_ tão longe de amargúradas ilusões e de falsas deli-
fiscalizacão até 31 de dezembro próximo futuro.

I
final:

'

'cias, trilhando um solo eterno, e de eterna solidez,Apó; e�sa data, passará esta instituição a proceder à, A sra. já reparou .... chi. . .

com a alma contente, e Deus contente de nós, serena-
eXigência

_ compulsóri� daquelas contribuições, com as san- p�-p�, qu�. o Ti.m:. �
chi...

mente e seguram�nte habitávamos o Castelo da� Grã-
ções impostas pela le1. po:po. . J� deslst�u. A A' "Ventura.

Florianópolis, 18 de novembro de 1954.
. 1 Ate amanha ... chI. .. po-po.

Cyro Belli Müller - Resp. p/Expediente.
'"

BUM.

o A ITALIA AGRA
DECE

,. WASHINGTON, 17 (U. P.)
- O governo da Itália ex-

pressou oficialmente seus a

gradecimentos ao governo
dos Estados Unidos pela aju
da: oferecida durante os de-
sastes causados pelas ínun- COMEMORA-SE amanhã, dia 19 de Novembro, o

dações de Salerno. 65° aniversário da adoção da Bandeira Nacional Bra
sileira.

Nesse dia a BANDEIRA será hasteada ás 12,OQ
horas, sendo arriada à hora normal (18,00).

Previsão do tempo até às

14 horas do dia 18.
: Tempo _ Em geral instá-
vel. Afim de dar início às obras da Escola de Aprendizes
Temperatura _ Em declí- Marinheiros da cidade do Rio Grande, no Rio Grande do

nio. Sul, seguiu ôntem o ilustre Comandante do 5.0 Distrito
, Ventos - De Sul, à Leste,

\NaVal, Ahnírante
Carlos da Silveira Carneiro.

com rajadas frescas.
,

O ESTADO rormnla os melhores votos de boa viagem
Temperaturas _ Extremas e de breve regresso.

de ontem: Máxima 24,8. Mí,
nima 18,1.

o TEMPO

TIM • • •

O 'depucado Almir dos Santos Pinto, vice-presidente da
>

Assembléia do Ceará, quando discursava
o

Florianópolis, Quinta feira 18 de Novembro de 1954

Dia da Bandeira

ALM. CARLOS DA SILVEIRA CARNEIRO

----_ ----_........._-----

Loteria do E'stado
?

HOJE:

GUILHE ME, lAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


