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RIO" 10 (V. A.) - O go- dos agios às tarifa"

actuanCi-j.
nas ímportacóes, é o SI' Otá-. que o regime -Ie lei1'1'):) Já não CONTRA O DIRETOR DO

.verno pretende -soltcítar ao raso O principal defensor, da vío Bulhões.cclíretor e;;eGuu-1 serve à atualidade econômí- CAMBIO
,
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Para se [ulgar' do desespero de cansa do filho do go
vernador, agora travestido de jornalista, bastará Indícar,

CIDADE DO VÀTICANO, 10

Ije
divulgadas sôbre a saúde t.e, que o coração e pulmões

I
fim da semana fqi adiado, !

dos circulas ligados ao So- no qu'e escreveu ontem na -Gazeta, visando insultar o sr,

{U. P.) - O boletim publica- do Santo Padre. estão em bom estado e .que Parece que a melhora .re- berano Pontifice.' " Aderbal R. da Silva, o seguinte:
do às últimas horas ela tarde Esse boletim, 'que não traz Iol restabelecída a alimenta- gístradu até agortr: está pa-: Realízou-se, hoje, uma to- "Do seu mandato, governou apenas

de ontem pelos médicos' elo nenhum elemento novo, con- çào direta. Os médicos dão a I ralísada e que o enrérmo fi- cante entrevista no Vatíca-
/

. alguns meses, no Brasil; o restante o fez

Papa, 'reunidos em consulta, firma que o soluço que tanto entender, contudo" que vai COl!, hoje menos tempo de pé. no: a do Santo Padre e ".,� na Suíça", ,

foi acolhido' com satisfação contribuiu para abalar a ser preciso ainda um grande Afirma-se, por outro lado, Mons. Montini, nomeado ar- ")Ij'i!1guem ignora que ° ilustre' catarínense, durante °

pelos meios elo Vaticano, que saúde do 'Santo Padre desa- i progresso, pois que o exame que o Papa acusa uma tosse cebíspo 'de Milão, que _J.'ece-. seu .g(iyêrno, afastou-se do exercício, do cargo mas não se

se tinham .inquietado com as
I
pareceu, que não há motivo radiológico completo, prímí- persistente e catarro, e seu berá\d.lit.�i afastou dQ_,jmís. E que não g,ovei'l1InI apenas alguns me-

, informações pessimistas ho- para temer -se uma perttoní- "tívamente previsto para o pulso está menos regular. episcopal a. mãos do' car- ses. As causas dQ seu afastamento são conhecidas e Inde-
·

!
Esses sintomas não SeLO in- deal ,T�e -n" O arcébíspo penderam da sua vontade. Atacá-lo, e ainda com mentil'I�S

j quíetantes e não justtrícam não traiu tis � timentôs', desavergonhadas, porque teve a sua saúde abalada, é ati�'

I as noticias alarmantes que I mas ao dei�,< �_o'& .' 0��nt09 tnde .q��' bem revel� os ser:ti�n.en:os infel'i,Ores e a Irres

se espalharam, mas tempo- do Papa, nao oonseg _. 0- p�.�ablhd�� .do crianço exíbtcíonísta e vaZIO.

1'i',1P- um tanto o otimismo cultar sua emoção. ... i ", Essª Í'aivjt, no entanto, tem no momento a sua expli-
, ,.""�""�·, .. 'vV"''''"�",,,,_ _"""""':"'�'_';""'J'""'�"'� .� : cação. :Elit' é\,Q recalque dó que está acontecendo com o

,. II (;�,sI> ,da 'ene�gia, elétrica no Norte do Estado. Düas linhas

t'!OVA A,UF....AfA· DE G'REV'E ele .extensão fOl'am construi-v- \

( h IVI,...
. das, nos últi!tiós anos, ent

OS' a'eroviá riocse'.mov"I'm"entam I nossa terra; A primeira, de

! .J I Oapívarí
à .Capital, fê-la A-

I
ElO, 10 (V, A.) - Nova ele dos aerovíaríos: se en-

derbal R. da Silva. Passados.
greve dos'aerovláríos"poderá -trar ou não na

.

propalada quatro anos, aí está, apesar

I vil' paralisar, dentro das pro- : greve geral. de com ela não mais se oeu-

xímas horas todas as atíví- I . �

par o atual govêrno, como

dades da aviacio comercial I -------- '--_._,--"- devia, para lhe dar a última

do pafs." ipARALISADO 'O IN_demão.
'

08 representantes ela das-I �, I A segunda, de Plortanõ- J.

;8 C dos empregadores estéo QUERITO SOBRE O polis a Saraguá do Sul, foi

" reunidos em "mesa redonda" SUICIDIO DE ES- obra do sr, Irmeu Bornhau-

I no Departamento Nacional seno E essa aí não está. Fun-

do 'I'rttbalho. .
TRELA ,donou durante 20' dias ape-

Sabe-se que do resultado RIO, 10' (V. A.) - Nenhu- nas. Custou 70 milhões

dessa reunião esta dependen- mf'c pi'ovidencia relacionada importância que, se aplica-

I do uma asse'mb,léia do Sindi.. com o inquérito policial so- da nos projetos já iniciados

cato elos Ael:oviários, .quanda, lore o suicidio do sr. Eelgard pelo govêrno passado, teria '"

\ entáo, será resolvida a grev.!. Est.re�a foi tomada pelas au� resolvido o problema ,que hoje' tortura a administração,

I Tal assembléia' contudo foi, tOl'lelades do 1.0 D. P.. angustia _o povo de enormes zonas do Estado e castiga im
"

-\;t'a:J:r.'.lteiidá, tel�(lo em ,Vi,Pt�b I O processo, remetido há pie?osamentê a.econÔmia caiarinense.

.,
llàWer o leriado' de ontefnSill':' di.as ?aJia a. ProcttradOlria do ... ,J�ea,paz: d� defend�r 0_ e.t:}�0 fa'tal do �ovêJ;no \pat�rnol
terrompido, o prazo de qua,- Distnto Federal, ainda se. o afOlto" gurizelho se atira às in1:iigls põrrtic'as e aos im

.
renta e oito horas dado às encontr� ali. Ei1quanto isso, Q 1 propérios, que,rendo assim distrair' a atençã� llúbliéa com

companhias ,pelos" empregà- delegado Scalfiar Alves, ti- i as suas cortinas de fumaça. ,�

I
dos 'paru' que r e spa 11- t�lar daquela delegacia, con_:- Ao sr. Aderbal R. da Silva .não atingem' ás suas gros
dessem a contra proP9sta tmu8, aguardando o pare- seiras e a sua insolência. No pleito r;J.e 3 de' outubro o' n9me

, fonnulad� na, reunião ele se- ceI' �o.�rocurador Fernando honrado e querido desse J)reclaro contcl'râl1�o foi mais vo-
.

I gunda�rell'a passada, Sua Maxumllano. tado q!le o de qualquer um dos sens adversál'ios da challa
realizada vai ser marcada Até agora, -apena,3, foram da U. D. N. '

1 pela diretoria elo Sindicato, ouvidos pel!) titular daqliele Na Capital dó ·Estado, onde tem o sell ce�tro de ati�
I ficando para ser 'apreciada Distritc os ernpl'''gados ela vidades e onde, segundo o rapal'igo escriba nada fez

.

o

I então a resposta da classe I casa do ex-diretor do Ser;riço seu nome recebeu a mais apoteótica das co�sag:I'ações'po�
i patronal e estudada a atitu-I elE' Trânsito. pulares, nas urnas. Bastara lembrar que a SUl} vota,ção no- .

.

ça que o.seu' "Inteligence Ser:yice" a havia in- ! ' ,

C O
minaI foi muito superior à soma dos votos dados aos dez

I formado de,que eram aquelas as intenções dos 'I!' O PRESIDENTE. DA" COFAP A USAD . can��:�sa:��'f�,i' j�l�ad� pelo povo não,"-precl'''a de' 'defe-
I jornalistas. De qualquer forma o caso é muito �

JORN. CANDIDO DE! de estranhar". ,O
'

f d i S",,· cu'lpados pela alta sa. Desta estão necessitados, sim, aqueles que tudo politi-

'CAMPOS 'i
I S a,zen eiros ao. ,z"aram, do Tesouro às mais nobres instituições,' p'ara fllgl'r

_ Sendo o único a ter dh'eito à palavra, S. Exa. I

I '
, d

,a repulsa do e,leitorado.
'_

.

'

_RIO 10 IV A) A's trê' I disse'o que quis sem precisar ouvir o que não do preco a carne �

.

, ,.,
-

, Ij.

" a r
O. sr. Paulo Bornhausen llao t,em slt�I,açao IDQral para

horas da madrugada do dia I queria. Valeu-se da democrática proibição de , g ed r I •

C d S 'd ' l,he, fazerem perguntas, para se afastar da RIO 10 (V. A.) _ O géne- ,culpados são os "Donos cios
I a�ue e que a gente catarmense eal'regou em tri�

7, fal.eceu no, asa' e au e - '_ ,
.'., .

.
unfo no dia 3 de outubro. _

Doutol' Eiras, onde se encon- I verdade. Mas, sem razão, caiu eril contradições ral Pantaleao Pessoa preSi- BOls", os fazendellos, os
F' Ih 't

'

,

,.
"

f',., Ica- e mm o melhor encarregllil' s d d f d
trava internado há dias, o as mais infantis. Glente da ·Cofap, compareceu I' quaiS, segundo a' umou, f'.,-

D M"
- _e a e esa e

. -

h d
'.

d el' .... ona arlna.

jornalista Cândido de' Carn- - Falou, por exemplo, longamente sôbre os pro-
.

ao Sinelicato do Comcrci� i tao gan an o nos e. mCLt:_J- ----:-- ....:... _

pos, um elos mais antigos e jatos relativos aos rios Julio e Cubatão! Disse Varejista de Carnes Fl'es,:as, Iro, aGusando-o da sltuaçao

ilustres pl'otissi!)nais da im- que esses planos havian1 sido condenados pelOS I para debatél' o prOble:n,1. do (aflitiva por que esta passan-
-

prensa carioca. O extint? foi I técnicos! E depois negou a existencia desses preço da carU3 em faCe da" I do o povo.

f 1 1 ·t pro]' etos e desses planos! I i,numeras r,'e(!;:lr(u.',C'úes que
. Depoi.s de declm:ar.'. \l'.1e 11<;'-

une D:C ar e por 11;U.1 os anos

Idiretor. de "A NOtlCla". - Assegurou que na Empresul 'não admitira po- 'vem l'eeebenci:1 l'e partI) rl';ll
ela podia fazer p'1I.',,, nmar

A D· t
; , ,

,,, I lítica e por isso as nomeações de seus direto- J pOlmlacão da �a,:1il:.).l, da Re-, dificulda.de, fez 11111 apelO a.os
. Ire ona 08. 1.SS�C1aÇ3!) I

-

1-Brasilgira de Imprensa, em res obedecera apenas à competencia
'

técnica publica. ,Esteve presente dr:, açougueu'wl par!1.- que r,e UT:1S-

reverência à memória de I dos escolhidos, srs. G-ustavo Stamm e SDer�n I vado nunle�-o de �oclcs, e::)'-I sem ao povo, t'ao:Gw',.;io l:m

Cândido cle Campo?, sell au- Soenrensen. Mas assegurou também que o i ren�o os trabalhos i'oh n 'pr�- pouco dt: sa' i:iciO )�<;ra V�'n-

tigo consócio e conselheiro" frae3.sso da _linha Florianópolis-Jar�guá era ! sielEmcia do ,comerchnté O,�,- der _-carne maiS !:>arata, n.�

resolveu hastear o pavilhão devida, exclusivamente ao sr. Soenl'ensen! i va:ldo Rocha Pacheco conselhando-os mr,cla a eom-

em funeral, comparecer ín- - Se S. Exa. não possui os projetos que mando'u i o- general Paritaleãú PE'�- prar quantidades cada VE'Z

corporada e convidar, seuc; abandonar, depois de iniciados e, de adquirida '; so�; ao examinar o problemn, menores. Apõs a saích� do ge,-

associados para os funerais e e paga parte da maquinaria, prontificamo- , 'i do preço da' carne, fez, g1'a- I
neral p.an�aleão, o', UÇ011�UPi ..

associar-se à tôdas as mani- nos a conseguí-los. São projetos cuidadosa- , i ves acusações aos "Donos' dos I ros cont��uara�l rC:Hudo'3,

festações de pesar e inaugu- níente elaborados e aprovados pelas compe- ! Bois'�. Disse que a culpa da'l
achando impossl vel atender

rar, oportl1n:únente, sen re- tentes autori,dades federais: 'Se fossem_ execu-
'

alta não cabe aos açougup.i- ao �pelo, d� .vez q'.l'3 afil'rr.mn
,trato' no Panteou da' Sauda- -tRelas, o racionamento, de fato, não existiria ,. 1'os ê nem mesmo aos fl'igo- estao adqmrmdo carne aCIma

.

mais; rificos e sim que os 1U1i.COS I
da tabela. .

de, Q t t
'

________..:..._�� ......,.----...;....----�---------��- . uan:o a res rl:1:�t:c a ('1):11-

'·'U-m'" Prl·n'C'I·'p·'"'e','·.�ara·' salv'ar a Re�u'.�11"clL�a",�aaJÊ:��;€I�f;:����:���fícil Suas aquisições e raenor

o seu negocio,
Por outro lado, a Asocia,

"L' .. 'd 1'18nd.-d' li d h de- ção das Donas de Casa, é111

eVaDia a a � a.ura o er Iro reunião realizada na Liga de
-

oi·· d "T' 'd B -I
'

Defesa Naéional� Lr(ole11bl'rou
- p'reSUD.IVO ',O' ro"no O '. 'taS) '-

oferecer resistencia cada vez

RIO, 10 tV. A) -: Diz um
'

., tindo-nos, suplicando-nos e I maior à alta dos gallem!; c1t

telegi'ama de Fortaleza, que "A �eill'ibliéa Brasileira Ne- I" No entremeio de sua coÍ1- t rogando a Deus para que a- primeira necessidade que,

o' professor Gomes Matos,' gação da..Democracia" ternií- LLerencia, disse Q professor I certemos a escolha 'do ç�ndi- nesta 'capital, atingiu limites

nUlna co_nfel'encia que pro- nou lançando a candidatura i Gomes Matos: "D. Pedro II, o I dato ele outubro de 1955,. ele realmente insuportaveis. F'Ji

feriu no Náutico Atlético de D. Pedro de Orleans, her- j nosso homenageado, elesapa-I o grande imperador, que dor- aconselhado às donas de cash
Clube" daquela capital, inti- eleiro presuntivo do Trono do i recendo há,63 anos na vora- ,me o último sono co�a ca- que comprassem càela vez me,

tulada "D. Pedro II, o Rei Brasil, à s}lcessão do sr. ca-ll gem elo tumulo, está aqui ao I bf:ça repousada nun'! saqui- nos carne, levando à Pl'ati�,
mais liberal do Universo" _ fé Filho.

' nosso lado olhando-nos, sen- j"1lho de terra brasileira", ca a "greve branca",

I

de Mercadorias

u.

MOC, esposa ponto de, vista
Inteiramente diverso elo sr.

Otávio Bulhes, Julga 1 siste
ma dos leilões ainda o me

lhor na atual conjuntura.
econômica, 'até porque qual
quer outro regime mais líbe
ral contaria com poucas dis

ponibilidades em dolares,
previsto como está que elas,
até dezembro de 1955, serão
de 60 milhões, dos quais 10
milhões apenas destinados às

importações.
ESTUDOS

Os estudos para a sunsti-:

tuíção. do sistema de leilões
se realizam em. várias esteras
oficiais e extra-ofi�aís, sen
do certo que algumas altera-

ções ocorrerão, brevemente,
em nossas relações mercan

tis com o exterior. Essas aI,·

terações incluirão a elabora
ção "de novos acordos comer ..

ciais com países estrangeiros,
quando se discutirão as van

tagens e inconveniencias da

mudança do críférío unílata-
raI, ora vigorante, pelo mul- J/
tilateral.

'

k
A Carteira de Câmbio, as

pirando proporcional' a con
fecção dos novos convetiíos
mercantís' em bases mais fa
voráveis ao Brasil, vem ante

cipando o pagamento dos

empréstimos, providencia que
neste ano já permitiu pon
derável economia em libras.

-�,-,----_,...�'-------' ,- -----------------

fiCA-LHE MELHOR •••

DISTRIBUIDO O RE
CURSO CONTRA O
GAL.' MENDES DE

MORAIS
RICo, 10 (V, A.) - Foi tís

tribuído a 23.. Câmara Cri

minal, do Tribunal de Justi

ça do Distrito Federal para

julgamento o recurso elo

promotor Araujo Jorge, con
tra a decisão do juiz Costa
Carvalho que afastara ela de
nuncia na policia civil e ge
neral Angelo Mendes de Mo-

raís, acusado como um, dos

ínstígndores do crime da rua

Toneleros.

CORÉIA REJEITOU,
O PLANO BOLI

VIANO
SEUL, 10 (D. P.) - A Co ..

ré ia ,dO, Sul rejeitou ontem, o

plano bôl-ivÍimo'de fec1e:J.<aei1c
destinado a resolveI:' ao qU�i; ..
tão da reunificação da' Co

',f:éia, qualificando esse pla.po
'{}e ·,"fantasmagórico" e "ina-
ceitável". O sr. Karl Hong
Kee, porta-voz do presidente
Synghman Hhee, declarou
que uma assembléia nacional
única reúnindo os represen-IItantes parlamentares do nor
te e do sul da Coréia somen- I
te poderá 'servir de teatro à '

propaganda c011lUnista, a- i
cresçentando que a idéia ern I
pois inadmissível e até "im- I

pensável",
.

Nótulas
"

- O sr. Governador, depois da monstruosa gafe 1
de se recusar a receber os representantes das

classes índustríaís dei Norte do Estado, sob a

alegação de, que o Presidente da Associação
Ijomercíal de Joinville era pessedtsta, caiu em

si e resolveu ir dar explicações aos joínvíllen-
ses.

,_ Foi anunciado, então, que --8. Exa. partíctparía
de uma grande mesa-redonda, com industriais,
operários e' jornalistas.

_ Mas, na mesa-redonda só S. Exa. tinha o di

reito de ralar. Os demais deviam ficar redon

damente.ccalados, como se vê do seguinte pu

hli,cado pela No1f.eia: "NADA DE PERGUNTAS

Os jornalistas da imprensa falada e escrita fo

ram surpreendidos no sábado pela manhã com'

uma, àclvertencia amigavel feita por uma áu

tOl'idaele ��::rl em nome de uma autoridade,
mais alta, de Plorianópolis:' era o conselho pa

ra que·, na reuí'"ião' que ia ser realizada á noite

na IJfgi11 õe .$ociedade, nã'O. fies_sem apartes n�m

dirigissem perguntas ao gôvernador dO E:stlid'ó
a pl'oposito dos assuntos de que S.- Excia. iria

tratar em seu discurso, isto é, o problema da

energia elétrica, O governador, foi-nos elito,
não responderia a perguntas, não daria entre- .

vista e éonsideraria. os aparte's co,ino desres

peito e. ofensa á sua autoridade e á sua pessca.
Os' jornalistas - pelo menos os cá de casa _::_

foram surpreençlielos com o aviso, pois nã,o es-'
tava em. StUS propositos questionar. o governa
dor durante seu eliscurso e nem estavam muito

ambiciosos da honra de uma entrevista. ' Mas

fol sabido que umil- outra alta autoridade lo

cal teria informado ao Secretário de Seguran-

Café Filho .... em Natal
RIO, 10 (V, A.) - O 'pre

sidente da República, sr, '':;a
fé Filho; seguirá hoje por via
aérea, para Natal, no RIo
Grande do Norte, onde vai
assistir a diversas solenida,
des oriciais e a inauguraeâo
de obras no pãlácio do

.

go ..

vemo. O presidente da Repú
blica deverá 'regressar do
mingo, Dia dezoito 'o sr. 'João
Café Filho empreénelerá nova

viagem, desta vez 'ao Paraná
e a quatro ele janeiro do pro
ximo ano irá à Bolívia 'em
visita oficiaL

O, Riso da' Cidade-�

-- Acha-os muito caros?
- Não! Pelo contl'ário! Bal'atíssimos!
- São, para o sr. mesmo?
- Não! sã..o para a Maternidade Cal'mela Dutra!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� tigos assinados.
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�:� CASA ORIENTAL, a que mais barato vencie e melh?r �tende.
:�: Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Flonanopolis.
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'PROFlSSlóNÀL\ \roR. Rb���:AS\roS DR. J�H�AUPJTZ
, MÉDICO---' Ex interno da 20& enfermaria

I' Com' prática no Hospital São e Serv.iço de g-astro-enterologia
DR. 1. LOBATO ',DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na o::mta da Santa Casa do Rio de Janeiro

FILHO
.

GARCIA - Casa 'do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardinelli).
CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof.

Doenças do aparelho respiratório' Diplomado pela Faculdade Na_' CARDIOLOGIA Austregesilo).
TUBERCULOSE cional de Medicina da Univer- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater-

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675, nidade V. Amaral.
DOS PULMõES Ex-interno por concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu...rtas e Doenças do estômago' intesti-

CirurO'ia do Torax ternidade-Escola Sexta feiras: 'nos' figado e vias biliares; dos

_ MÉDICOS __I Formado pel� Faculdade Nacio- (Serviço do. Prof. .

Octávio Ro- Das 16 às 18 horas. rins, útero e ovários.

CIRURGIA-CLíNICA
I. nal de Medicina, Tisiologista e. .

drIgues LI.ma). Residência: Rua Felipe Sch- Disturbros nervosos.

GERAL-PARTOS Tisiocirutgião do Hospital Ne-' E.x-mterno �o Servl_ço de Cllur- midt, 23 - 2° andar, apto 1 - I Consultório' Vitor

Serviço completo e especiali- rêu Ramos I
gIa do :os:�tald I. f' �. E. T. C. Tel. 3.002. ,22.

zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especialização pela ,o 10 e an�Jlo
.

------------1 Das 16 às 18 horas.

RAS, com modernos métodos de S. N. T. Ex-interno e Ex-asais- Medico do. Hospital de - DR NEWTON Residência: Bocaiuva 20.
t t d C·

.

d P f Ug Caridade ------------

diagnósticos e tratamento. en e e .Jl�r!la o. ro. o.
DOENÇAS DE SENHORAS -I D'AVILA DR. MARIO WEN-SULPOSCOPIA -' HISTERO Cons:GF����aesSc�R�r�t, 38 PARTOS - OPERAÇOES CIRURGIA GERAL

SALPINGOGRAFIA - METABO-
Fone 3801 Cons: Rua João Pinto n. 16, Doenças de Senhoras _ Procto-

. DHAUSEN
LISMO BASAL • d 6 00 à 1800 h I 'd CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

.. Radioterapia por ondas curtas- Atende em hora marcada. as 1,
_

s , or':l�. logia -: �letricidadt; Me ica.
Eletrocoagulação _ Raios Ultra Rés: Ru,a São Jorge 8 - F.one �ela manha aten<!e dla- I Consultorlo: Rua Vitor Mel- E CRIANÇAS

VI'oleta e Infra Vermelho. '2395. nan:ente n.o HOlpltal de l'eles n. 28 - Telefone: 3307. Consultório - Rua João Pin-
Candade. Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Tel. M. 769.

Consultório: Rua Trajano, n. 1,
DR. YLMAR CORR-t!tA Residência: diante. 'Consultas: Das 4 às 6 horas.

1° andar - Edifício do Montepio. ,c,
R G I B'tt t R 'do

.

F 3422 Resl·deoncI'a·. Rua Esteves Ju'-
D 9' 12 h CLI'NICA MÉ:DICA ua: enera I encour n. eSI enCIa: one, .

Horál'Ío: as as Qras -

'101. Rua: Blumenau n. 71. ni.or, 45. Tel. 2.812.
Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho- Telefone: 2.692. DOENÇAS DO APARELHO DI-

ME;SI15 às 18 horas - Dra.
ra�ua Tiradente 9 _ Fone 3415 MARIO' DE LARMO

GESTIVO - ULQERAS' DO ES-

,Residência: Avenida Trom- -
TOMAGO E DUODENO, ALER-

k 84 DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇAO GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
p.ows y, . NICA GERAL

IRACEMA CLÍNICf��I�1IANÇAS -D-R-H-E-N-R-I'QU-E--P'R--IS-C'O-MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS
•

.

MENTAIS - CLINICA GERAL
'

Doenças Internas I

1
PARAISO

Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS MÉDICO
ças Mentais.

. . ..' - INTESTINOS Operações ..;_' Doenças de Se-
Formado pela Faculdade Naci" Chefe do AmbulatorlO de Hlgle",' Tratamento moderno da SIFILIS nhoras -.Clínica de Adultos.
naol de Medicina Universidade ne :r.:ren�al

"

Consultório - Rua Tiradentes, Curs\). de Especialização no
do Brasil PSIqUIatra do HospItal

-19.
-

Hospital dos Servidores do Es-
,

RIO DE JANEIRO Colônia Sant'An� , HORÁRIO: tado.
Aperfeiçoamente na "Casa de ConvulsoterH;pIa pelo. eletro- I

As 13 às 16 horas. (Serviço do Prof. Mariano de
Saude São Miguel". c�,oque e <;ardIaz?l. In�uhnote�a- Tel.: Cons. - 3.415 _ Res. - Andrade)

Prof. Fernando Paulmo.. : pIa. Malal·Ioterapla. PSlCotera�Ia. 2.276 - iFlo:rianópolis. 1 Consultas - Pela 'manhã no
Interno por 3 �nos. do ServIço I CONSULT�S: Terças e Qum- -------.... ,

. Hospital de Caridade,
de CJrurgIa tas da� U lioS 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN I À tarde das 1530 hs em dian-

1!'rof. Pedro de, Mou,;a (I�anha) .'.. VIEIRA te no consultório á Rua Nunea
EstagIO 'por 1 ano na Mater- Rua 1" �)'Ibaldl, esquma . , Machado 17 Esquina de Tira- I CIRURGIA TREUMATOLOGIA

mdade - Escola" de General BItt.encourt. MÉDICO'
dentes Tel2766 i Ortopedia

Prof. Otávio Rodrigues Lima

,RESIDE,NCIA,:
Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA BM OLHOS,

I
R'd "

- rua Pl'esid'ente Consultório: João Pinto, 18.
Interno por 2 "no do Pronto 139 TeL2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA ri ��\en�: Das 15 às 17 diàriamente.

Socorro TRATAMENTO E OPERAÇOES ,ou 111 o .

Menos aos' Sábados
_ x _

DR. RAIROMDAENDAOSSVISALÉ-, 'IInfra-verme���ra_s�!bulização
-

, DR,. GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135;

OPERAÇõES
-

'(Tratamento de sinusite sem I" 'FONSECA
F"ol1e: '"T 2.714.

CLINICA DE ADULT0S Dos 8erviç\)s óe Clínica Infantil operação). I .' ..

DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e Hos- Anglo�retinoscopia , __ Recéitll de
Chefe do servIço de Otormo

,

CONSULTAS: No Hospital de I pita! .de' Càridade . IOculos - Moderno equipamento do Hospital de Fp9lis. I DR. VID�L
Caridade, diàriamente das 8 às CLINICA MEDICA Dlj:. CRIAN-jde Oto-Rinolaringologia (único I A clinica está montada- com os ÇLíNICA DE CRIANÇAS
10.

\ ÇAS E ADULTOS
.

no Estado) , mais lilOdernos. Aparelhos para Consultório: - Felipe Schmidt,
No consultório, à Rua João - Alergia -

. Horário das 9 às 12 horas e

1
Tratam.ento das doençàs da Es- 38.

Pint.o nr. 16 (1° andar)
-

.C.onsultÓrio: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. pecialidade. CONSULTAS -;;-Das 4 as 6

D'iariamente, das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório:...,... Rua Vitor Mei-' Consultório - Visconde de horas.
14 às 16 horas. 18 horas reles 22 - Fone 2675. Ouro Preto 2, Residência: Tenlmte Silveira',
RESIDEN,CIA:, -::- Rua' Duarte . Re�;dência: Rua Marechal "Gui- Res. - Rua São Jorge 20 '- Residência Felipe Schmidt 130
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - 'Fone:- 3783 Fone 2421. 113. Tel. 2365 FONE - 3.165.

ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS
OS MELHORJi;S,'O_S MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS,

MENORES PREÇOS, SO' NA CASA OIUENTAI,

Organdy suisso branco, largo 1,15 .

Organdy suísso em cores, largo 1,15 ;

'Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 .

Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 : .

Nylon Amerícano, bordado com veludo, largo 1,20 .

Laise suíssa, largo 90 : , .

Meio linho pi lençois, larg. 2;20 .........................•
Puro linho fio Irlandez em cores, larg. 2,20 .,." .. , .

Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .... .. ., ..

Cambraia de puro linho Irlandeza, larg. 90 .. ', .. , .

Línho misto pi roupa de homem .. .
�

, .

Puro linho pa� roupa de homem , , , .

Setin Iangeríe, "farg. 1,00 , ,.,'

Tafetá fane ,
, ,

, , .

Faile grosso em todas as cores, lurg, 90 , .

Puro linho pi vestido, o melhor que existe, larg. 90 ,

Faile escocez, largo 90 , ,."
.

Setin duchese, extra especial, larg. 90 , .

Setin duchese, 'artigo muito bom, largo 90 ..

; ,'
.

San Jan, largr 1,40 , .

Lonita BangÚ, largo 1,00 .................•... , , .

Organdy estampada, a começar de ,
'

.

Opala estampada, a começar de , , .' ..

Fustão branco, a começar de .

Tafetá escocez de algodão, lal�. 80 .

Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 , .

Morin Ave Maria , ..
,

.

,

Cretone branco, largo 1,40 ', .

Cretone branco, largo 2,00 , .. ,

'

..

Cretone branco, largo 2,20 .': � .

Cretone Línhcl, largo 2,20 _,
.

Percal, largo 2,20
,

.. , .

Materia plastica lisa, largo 1,40 , .

Materia plastica estampada, largo 1,40 .

Toalhas plastícas Americanas .

Meias nylon pi senhoras .:
.

Meias nylon pi senhoras, malha 60 ..•.................. '.

Meias 'nylon D,erby, pi homem .

Colcha de seda cl bico, pi Casal •. , .......•..•..........

Colcha de seda cl franja, pi Casal' .. :' _ .

Colcha de pura seda cl franja, pi C�al '

.

INDICADOR
DRA. WLADYSLAVA

W. MUSSI
e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI"

DR. NEY PERRONE '

MUND

70,00
75,00 .

100,00
170,00
200,00
240,00
140,00
210,00
200,00
135,00
50,00
85,00
60,00
34,00
59,00
120,00
40,Oõ
48,00
39,00
85,00
48,00
18,00
11,00
18,00
24,00
48,00
19,50
.33;00

_ 44,00
46,00
67,00-
90,00
34,00
43,00
59,00
44,00
5e,00
65,00
200,00
220,00
280,00

INFORMAÇÕES
UTEIS
-o-

I O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que neceasl ta,

I
diàriamente e de imediato:
JORNAIS

. Telefone

10 Estado ,............ 3.022
; A Gazeta 2.656
I Diário da Tarde .,........ 3.579

, f A Verdade. . .. .. .. .. ..... 2.010

I Imprensa Oficial'........ 2.688
t i HOSPI�AIS

'i
(pr�va:d�:fe � . . . . . . . . . . . .. 2.314

.1

I (Po�taria) .':
2.036

· '. N�l:eu Ramos 3;831

IMllItar
3.157

1 '. São Sebostião (Casa de

��.., Saúde)....... .. ... .... 3.153

6. Mater-nidade Doutor Car-
,�J los Correa 3.121
.". CHAMADOS UR-

�� GENTES
'

• Corpo de Bombeiros .... 3.313

� Serviço Luz (Reclama-'

)�
....:, I Poi�:i� 'ái�l�' '6�I;;i��â�i� �:���

; Polícia (Gab. Delegado).. 2.594
·

.

I COMPANHIAS
DE

i I TRANSPORTES
· I AÉREO
,

ITAC
..

O Cruzeirn do Sul .

Ã. Panair .

! I'varig ......••.......••••

V Lóide Aéreo .

�··IReal
.

.... Scandinavas .

"'+Jt HOTÉIS
% lLux ......•..............

"1" Magestic , .. , .

't:� Metropol .

t La Porta .

�•
., Cacique .

..+" Central " .

: Estrela , , ,.:

..�.. Ideal ...........•........
IESTREITO
'Disque .. ! .•••••••••••• "".

Distribuidor
3.700
2.500
3.553 '

��"�2.325 �
2.402 .

2.358 ;
2.500

"2.021

2.2761------------
...-----------

�:��i, Dr� ,Vidal Du'ra Filho
3.449

'

2.694
3.371
3.659

C. RAMOS S/A
Comercio .

- Transportes
Í{ua João Pinto, 9 Fpoli,

ESPECIALISTA EM DOENÇA DE C�IANÇAS
REASSUMIU SUA CLíNICA

Cousultório: 'Felipe Schmidt, 38 das ·3% às 5 horas
"

Fone 3165.06

.......

Advogados
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:' 2.468

'

- Florial1óp01is -

DR. JOSÉ MEDEI-:iõS
VIEIRA _

Reireles -- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 !taja!
San ta Catarina.

·DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43

o ESTADO

PAlA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

A C I T E
Agência

de

Publicidade
I1IJqp_al.n
I'l.rta.'...:u.
luta catarIU

Vende.-se
Um automovel "CITRO

EN"- equipado: Ver e tratar
a Praça Gétulio Vargas 19.

das 14 as 16 horas.

ALUGA-SE
Alugam-se bons quartos

Com ou Sem Pensão.
Bôas Condições.
Rua General Bittencourt

na 43.

,

O MELHOR JURO

5%', .

i:, ..

,',' O
,��:_, '-.::' ,- .1.

'.�. _: �._ _

_

_

o,_ '," J: "

�neslTos POPUi.AR�,

BANCO: AGRíCOLA;
.:; .

"

•. '. ", ;, ;"{" ::,
.'o'.RUA' TRAJANOtr16"
;,?" FLORIA�6pOL'(,.-�;>�

DR. CARLOS F.
ENGELSING

Dr. 40tonlo (Batista JUDior
De volta de sua viagem/de estudos na Capital Fede

ral, avisa a seus clientes e amigos que reassumiu sua

clinica de crianças.

I Cons. e Res.: Padr� lV[iguelin�o, 12.

FllOlis.

Médico dos Hospitais Americanos
e da Força Expedicionária Bra

sileira'
MÉDICO - 'OPERADOR -

PARTEIRO
CIRURGIA EM GERAL

ATENDE A QUÂLQUER HORA I
DO DIA E DA NOITE 1----- _

,

�onsultór�o: Rua Deodoro, es- I'qUll1a da Vldal Ramos.' ,

deRi:;:����a:Ca��q�:hT��r/raia 1 FARMACIA DE PLANTA0
:PR. ANTONIO MONIZ \

'

11 Sáb�clo (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
DE ARAGÃO Trajano·

12 Domingo - Farmácia Catal'inense - Rua Tl'a-
jano

18 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano

19 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 Natal - Farmácia Esperanca - Rua Conselhei-

ro ]dafra
•

26
. Domingo - Farmácia Moderna - Rua João,

Pinto
- O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi-
dt n. 43 e Trajano. _

A presente tabela. não poderá ser alterada sem pr�
via autorização dêste Departamento.

. .",1

, ,

/

I "

.'Lavando com Sabão

\?irgem Especialidade
da ela. I'ITIIL INDUSTBIIL�JoIDVIl18e (marca registrada)

ecoDomiza-se(jempo e diDbei"o
-�------......----� ._------------------;....----�--�-_. ,---_._�-�-- --��.�.=�-�����-----�......-.-._-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
3Flortauúpolls, Sábado, 11 de Dezembro de 1951

Conselhos de
Beleza

BUÇO FEMININO

Dr. Pires

"--� -------- .---------_._--- --o
-- --_

SABADO, 11 DE DEZEMBRO
Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis

a lei de Cristo. (Gál. 6:2). Ler Mateus 11:25·30.

Buscando descobrir' na vida de Cristo o traço mar

cante de seu car5ter, chego repetidas vêzes à mesma

conclusão: Ê a sua capacidade de levar as cargas dos

outros.
Êle levou as cargas dos' desprezados e repu,diados,

por amor aos pub'licanos e pecadores, a quem desejava

p
'..

O.ajudar, sofreu o ódiO. daqueles q.ue o fizeram seu inimi- ; receito do 18go. Êle carregou com a enfermIdade dos cqxos e dos .

cegos; a probreza dos humildes, ,dos deserdados, dos des

locadOR.
Êle supo.rtou a tentação do tentado, pois "foi em

tudo tentado como nós." O "caçula" e o escolhido
Levou sôbre si a tristeza e privações daqueles cujo, dos mimos da familia. Essa

círculo familiar havia sido quebrado pela morte. Levou preferência determina a for
as cargas dos que não possuem lar, pois "Êle mesmo não: mação de uma personalida
tinha onçle recl!nar a cabeça." 1

de defeituosa, pois incute,
O apóstoltl Paulo herdou o seu espírito � escreveu na criança, a convicção de

aos cristãos do primeiro século: "Levai as cargas uns dos I superioridade em relação
outros e assim cumprireis a lei de Cristo." aos irmãos. E isso será, pa-

.

_
O R A ç Ã O ra ela, causa de aborreci-

Damos-te graças, Pai Celeste, �rque Cristo está ao mentos e contrariedades que
nosso lado para njudar-nüs no meio das ltitas que assal- poderão estender-se pela vi

tam nosSi\S vidas. Ajuda-nos a crer nêle, pois somente da tôda.

nêle podemos achar auxílio na tribulação e a paz que so

brepuja todo o entendimento. Em nome' do Salvador

oramos. Amém.
. PENSAMENTO PARA O DIA

.

IQue est.ou eu fazendo para cumprir a lei ele Cristo 'I

HARVEY 1\11. ,THROOP (Yowa)'

.

'O,ESTADO"
NO LAR E NA' SOCIEDADE

TIMIDEZ
J. G. DE 1).RAUJO JORGE

Eu sei .que é sempre .assim - longe dela imagino
mil versos que não diz mas que ainda hei de compor,

perto dela, - meu Deus! ... lembro mais um menino

que esquecesse a lição diante do professor ...

Penso, que a minha voz terá sons de violino

enchendo os seus ouvidos de canções de amor,
- e hei de deixá-Ia tonta ao vinho doce, fino
dos meus beijos, no instante em que minha ela fôr ...

Ao seu lado, no entanto, encabulo, emudeço,
e se os seus lábios frios, trêmulos, se calam,

e.u, de tudo, das cousas, de mim mesmo, esqueço ...

E .f icamos assim, ela em silêncio ... eu, mudo ...

Mas meus olhos, nem sei ... ah l quantas cousas falam!
e seus olhos, seus olhos! dizem tudo, tudo!

-0-
ANIVERSARIOS - sr. Waldemar Schmidt;

- sta, Cecilia Luz

FAZEM ANOS, HOJE: ,- sr. Artur Schneider
- sra. Cecilia Ligocki - stas. Maria e Rômula

Carvalho, esposa do sr. JO-I Martins, estremosas filhas
sé G. L. Carvalho, alto fun- do sr. João Martins, residen
cio-nário da firma Livonius te no vizinho distrrto do Es-
& Cia., nesta praça; I treito.

L O J A- S

Eltlro·,Jécnica
(A ORGANIZ.�:ÇÃO ORGULHO ,DE

'·SANTA CI\TARINA)
.

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casa: a maravilhosa

ELGIN
(A MÁQUINA DE COSTURA DE' F.�MA

MUNDIAL)
Pelos serviços prestados ao séu lar e
pela valorização sempre constante,

ELGIN paqe-se a si mesma.
DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE

,

ELETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

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

Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis - Santa Catarina

Com a Biblia na Mão
«No CenBculo»

•

Os pelos que nascem no

labio feminino constituem
um dos. aflitivos prob'lemas
de beleza. Muitas vezes as

faces são lisas, mas 'come

ça a se notar sobre o labio
uma pilosidade indesejavel,
que pouco a pouco vai se [1,

centuando, dando o aspec
to de um verdadeiro bigode.
No começo o aumento dos

pelos só é verificavel nos

lados, mais depois ganha to

da região labial superior.
Donde provem o buço fe

minino? É causado por al

gum disturbio glandular?
Estas perguntas não podem
ser respondidas de um modo

decisivo, pois ainda ha cer

tas controversias a respeito
da verdadeira origem do
nascimento de cabelos nos

labios femininos. Ha anos

passados pensava-se numa

causa glandular mas h:

mulheres que têm buço e

nada apresentam de anor

mal nas glandulas. Mesmo
as que possuem disturbios
nesses orgãos e que <tomam
os remedios mais modernos,
não se vêm livres dos pe-'
los, quer dos que já nasce

ram como de outros novos

que vão surgindo. Hoje em

dia julga-se que se uma pe
nugem aumenta é pelo fato
de serem arrancados os seus

proprios fios. No começo
puxa-se somente um, mas

depois são dois, treis e as

sim pOI' diante. Sempre acon

tece que os fios arrancados
voltam mais fortes e, nes

se caso, impõe-se a n eces

"idade de nova retirada,
complicando-se cada vez

mais a situação.
Quando dizemos arrancar

os pejos, não nos referimos

.ipenas ao uso da pinça, pois
a gilete, lixa, navalha e so

bretudo os depilatorios e-

xercem o mesmo efeito ne

fasto. Até certos preparados
para a pele e que ingenua
mente são passados sobre a

penugem, podem aumenta
Ia e isto se explica pelo fa
to de que são produtos que
contêm na sua formula su

bstancia capazes de estimu
larem as raizes dos pelos.
As pomadas de foliculina
não constituem processo cu

rativo pois são absoluta
mente ineficazes.
Depois da leitura do pre

sente artigo a -oríentaçãc
que deve ser seguida é a

seguinte: todá mulher que
tiver tentencia a apresentar
buço o melhor é não tocar
nele. Na hipotese de que os

pelos estejam um pouco vi
siveis, nada contra indica o

uso de um preparado para
clarea-Ios. Se existirem pe
los grossos, esses podem
sel'- retirados, mas somente
com a eletricidade e assim
mesmo quando aplicada por
medico especialista.
Nota: - Os· nossos lei

tores poderão solicitar qual
que conselho sobre o tra
tamento da pele e cabe10s
ao medico especialista Dr.
Pires, à Rua México, 31 -

Rio de Janeiro,' bastando en

vi'ar o presente artigo deste
jornal' e o endereço comple
to para a resposta.

O "CAÇULA"

Contribua 11lH'U o êxit(,
e a felicidade de seu

"caçula" obstendo-se de
cumulá-lo de mimos exa

gerados. - SNES .

Um paisano herói
de Humcíté

o trecho que defendiam os afamados baluartes". OS V:1.10-

rosos e aguerridos elementos do. segundo e terceiro corpos

do Exército, sob o comando, respectivamente dos bravos
- em 1.635, tomou posse, na Bahia, do cargo de Go- Osório e Argolo, precisavam de tão valiosa ajuda, para cô-

vernador Geral do Brasil,' PEDRO DA SILVA, roamento de sua obra.
mais tarde Conde de São Lourenço, exercendo-o Tratava-se pois, de uma "operação imprescindível e que
até 23 de Janeiro de 1.639, quando foi substitui- cumpria ser efetuada, também para destruir a ilusão de
do pelo Conde da Torre;

.

inexpugnabilidade da posição".
em 1.735, foi nomeado Segundo Governador Mi- Coube à direção .desse audacioso cometimento de nossa

litar da Ilha de Santa Catarina, �lo Governador gloriosa marinha de guerra, a um dos mais valorosos ma

'de São Paulo, Francisco Dias de Melo; rujos: o capitão de mar e guerra Delfim de Carvalho, títu
em 1.823, o Conselho de Estado, terminou a dis- lado depois Barão da Passagem, por ato de justiça do Im

cussão da Constituição do Império; promulgada perador.
meses mais tarde; "Os encouraçados "Barroso", "Baia" e 'Tamandaré",
em 1.826, no Palácio de São Christovão, . no Rio levando cada um, a reboque, um'monitor, atracado ao lado

de Janeiro, faleceu a Primeira Imperatt íz do Bra- oposto à fortaleza, forçavam, a passagem, enquanto o resto

sil, D. Leopoldina, nascida em 23 de Janeiro de da esquadra avançava, dirigindo o _fogo contra as baterias

1.797, em Viena, sendo filha de Francisco I, Im- do inimigo", - avanço a princípio dificultado por grossas

pera.dor da. Austria; correntes de rerro.. ah postadas para impedir a passagem

em 1.868, travou-se a .célebre Batalha de Avaí, dos nossos navios, cabendo ao encouraçado "Barroso", a (11-

durante a guerra com o Paraguai, e que foi ga- ficil incumbência de remover aquele obstáculo, sob o fogo
nha pelo genio militar do grande Duque de Ca- das baterias inimigas, existentes na fortaleza ou postadas
xias; nas barrancas do rio.

- em 1.880, em Biguaçú, neste Estado, desenvol- A queda do poderoso baluarte de Humaitá, custou ao

via-se terrível epidemia de tifo, ceifando muitas Paraguai a perda de quásí so.oon homens, enorme quantí

vidas; dade de petrechos bélicos e inumeros troréos, que passa

em 1.880, chegou ao Brasil o sábio holandês ram a figurar em o nosso museu histórico e, meio século

Rychoversel, que veiu levantar a carta magn éti- depois, entregues à nação derrotada como testemunho de

ca do Império : amizade!

em 1.907, enviados de Áraranguá, chegaram a Vitor Meireles de Lima o genial e glorioso rrtista pa-

esta Capital, quatro pequenos selvicolas, captu- trícío, contratado pelo Ministério da Marinha, por 16 con

ra dos em uma desumana batida;, I tos d: .I:éiS, hoje 16 m�l ��uzeiros, para perpe:u�r �a tél,a
eT_U 1.932, segl�nd,o uma relação incompleta, atin-I � helOls�10 naval brasI�e�lO na c.ampanha. paIaguaIa: d:I
gra a 198 o numero de cidadãos brasileiros que

xou o RIO em 1a�8, segull:do pa�a o .t�atro das O�)ClaçO�S
tiveram os seus direitos políticos cassados, pelo de, nossa .esquad�a. AC,ol�lldo satísratõríamente pe:o almí-

prazo de tres anos'
rante Jose Joaquím Inácío, chefe da esquadra, que ocupava

em 1.932 o 'sr. Cristovão Camargo iniciava
então o porto Elisiário, instalou-se a bordo do navio che-

, . uma
f d di

-

d "E '1"
campanha no sentido de ser substituido o símbo-

e a ivisao, o .e�couraç� .0
_

rasi .

,

lo de "Papai Noól" pelo de "Vovô Indio", não
Conta o escritor Jos� Leao Ferreira Souto, citado por

conseguindo seus fins;
Carlos R_ubens e� o seu p:'ecios� estudo. sôbre a vida e a

em 1 "32 iovurr t I d L' bô h
obra do Imortal pintor nacional Ilustre filho de Santa ca-

. .., ,segunc o, um e egrama e IS oa, c e- t
.

V·t·
, �

g -ava 1 id d
..

1 d I'
. arma, que 1 01' Meireles, assísttu, sem o menor nervosís-

I co a aq ue a CI a e a pr imerra eva e po ItICOS ' . .

1 ,t I d B' ·1
.

luaí I '1"
mo, varias vezes, aos bombardeios contra Humaitá. "Em

c epor ae os o 'l aSI mc USlve a guns mI ítares : . - . .

" .:
c

'ocasIOes tais, mnguem se persuada que Vitor Meireles se

e�teSddeSp�lltapdosl haviam tomado parte na Revolu- escondesse; contra a vontade do Comandante, estava êle
cao ,e ao a u O' .....

.

., '
.. .

em CIma, no conves, mirando o espetáculo do bombardeia-
em 1.94�, o� J�rnaJs publlc_avam � fa lecimento, mento e tomando as suas notas, estudando os efeitos da

�m _Florl�J:Ol�o.�ls, do sr. Joao To!e�mo de Souza, luz e da sombra'naquele vasto cenário. Foi assim que êle
então Secretárto da Junta Com:I:IaI do Estado; esteve elois meses embarcado, cruzou diversas vezes a gran
em 1.941, a Alemanha e a Itália, declaravam ele fortaleza e assistiu em pessôa a sua tomada em 5 de
guerra aos Estados Unidos da América do Norte. Julho de 1868", quando a guarnição da fortaleza refugiada

na lagôa Junco, "depois de 9 dias e 9 noites de fogo, tendo
resistido a todos .os horrores de um sitio e por último aos

da fome, rendeu-se às nOSS::lS forças, com as dovídas hon-
ras de guerra".

Vitor Meireles de Lima, o imortal pintor ele A primeira
missa no Brasil, Batalha Naval do Riachuelo, Batalha cam

pal de Guararapes, Passagem de Humaítá, dos retratos de
dezenas de personalidades e ele grandes acontecimentos do
mundo social e político do Jmpérío, bem merecêra ela Mo-

/ narnuia do sabío e .magrianímo D. Pedro II, as honras, dis
tinções, cargos, víagens..o hábito de CrIsto, da Rosa e �u
tros, e para todos os brasileiros de ontem, como de hoje.
êle foi um valoroso paisano, glorioso e admirável herói ele
Humuitá, pois, destemeroso, resoluto, abnegadamente pa
triota, revestido de sangue frio e coragem surpreendentes,
manteve-se durante a refrega, calmo e resoluto, no meio
de um chuveiro de projéteis. de lapis em punho, desenhan
do o croquis da tela estupenda e fidelissima com que, Qua
tro anos mais tarde, haveria' legar aos seus patrícios, teste
munho fiel de um dos mais gloriosos episódios da edificante
história naval do seu país. •

HOJE NO PASSADO
11 DE DEZEMBRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

André Nilo 'I'adasco
'

,PRODUTOS

Antárctica
CERVEJAS - REGRIFERANTES

lICÔRES DUSAR
sempre à Disposição

DEPÓSITO FLORIANÓPOLIS
DA elA. ANTARCTICA PAULISTA

I. B. B. C.
Rua Silva Jardim, 180-Telelone, 3.800

PRAINHA
E na,Firma

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & CIA.
o ,

I
.

LTDA.
Revendedores autorizados da

-ANTARCTICA
Rua São Jorge, t�-Esquina D. Joaquim

Telefone: 3.019 -

ENLACE
Realiza-se hoje o enlace se realizará às 16 horas,

matrimonial da senhorita à rua Saldanha Marinho n?
Marússia de Campos Ra- 11, _será paraninf'ada : pela
mos, filha do Dr. Alvaro Noiva: sr, Fernando Her
Ramos e Sra. Mercedes de rera e senhorita Mari-a Au
Campos Ramos, com o Dr. gusta Neves; Dr. Eduardo
Andy Rqsa de Õliveira, fi- Ferency e senhorita Verá
lho da Sra. vva. Miría Rosa Feijó, representados pelo
de Oliveira. 'sr. Darcy Goulart e Sra.

O ato. Religioso, que se Tabitinha Goularte' Dr. Jo
realizará às 15 horas, na sé Lemer Rodrigue� e Sra.
Catedral Metropolitana, te- I Alina Rodrigues. Pelo Noi
rá como paelrinhos, por par- ! vo: 'Dr. Domingos Rosa de
te da noiva: o Dr. Alvaro lOliveira e 'Sra. Ana Luiza

Ran:os e Sra. Olga Caro- Magalhães de Oliveira; sr.
fallls Campos; sr. João Li- Mádo Calheiro e Sra. Ninel
nhares e Sra. Herminia Ra- te Ramos Calheiros. e senho
mos Linhares; sr. Leônidas rita Maria Duarte Ward.
Gonçalves e Sra. Yvone Ra- \

mos Gonçalves; Tenente I .

aviador Fernando Yiegas 8.1VENDE-SI;'
.

Sra .. Bernadete VIegas. _

LI

Por parte do Noivo: a Sra.
.

Vel1de-se um Grupo Es-

vva. Mira Rosa de Oliveira' tofado e um Bureaux.
o' Dr. Nilo Beno e a senhori� Tratar na rua Dr. Victor
ta Tereza Fialho;' sr. José Konder 60:
Pereira e Sra. Olga Ramos -------'----

Pereira; Major José Augus- IMPUREZAS DO SANGUE? '

Uma caldeira 1':UTTNER, de fabricação alemã, com to de Farias e Sra. Maria da

'IIXIR Df H�'Ufli'H'AlOOmts3 de c'apacidade para aquecimento.' Ver e tratar Glória de Campos Garo- LU
:t rua Henrique Boiteux, 117, no Estreito com as Indús- fallis.

t_l'_i.a.;:_�_d_e_M_.a_d_e�i_r_a_s_N_a_c_io_n_<_aI_·s_S_/_A_. A
__c_e_I_.i_m_ô_,n_i_a__C_i_v_il:..,_q.:.1).:_e__:::::::::-_A_U_X_._T_R_A_T_._��!���,.

\/endemos

AV,ENTURAS 00 ZE-MUTRETA .. ,.

PIECI51l'5E
VE

5éCRf.rAll1A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em prosseguimento da de interesse entre a maruj. As 4 Hs.
:lisputa da taça "SEMANA da Capital. 10) Noticiario Guaiba Nac.
DA MARINHA DE 1954" pre- Para arbitrar o importante p:O) Náufragos do Titanic
.earão, logo mais, no Campo prélio foi convidado, o Sr Com: Glifton Webb
da F, C, F, as equipes ela Es- Demaría que gentilmente a, 30) Povoadó Fantasma
cola de Escrita e Fazenda, certou a incumbência, cola",Com: Johonny Mac Brown
vencedora do primeiro· jôgo 'bora.ndo dêsse modo para (' '40) GODY, MARECHAL
ç dos Fuzileiros Navais, sucesso, da programação es" DO UNIVERSO
O jôgo que promete ser in- portiva da SEMANA DA P

,

620' reços: ,
- 3,50,

.eressante, dado o valor dos

lMARINHA, Imp. .Até 10 Anos.
componentes das duas equí- Os portões serão franquea- As 8 Hs
pes, está despertando grano dos ao público, '10) Noticiario Guaiba. Nac.
------- ------.. -------,

'30) POVOADO Fantasma

.tNOTICIAS' DE JOINVILLE 4°) Gody, MarechalUniver-
so ]12 Eps.,.
Preços: \ 6,20 -r ,3,50.
Censura Até 14 Anos.

-

Na preliminar, o quadro
de aspirantes do Caxias F.

, \ "

C. - campeão nessa catego-
ria, fêz alarde dessa 'quali"
dade, derrotando p�lo alto
escorre de 5 x 1 o "onze" do
São Luiz A. C.
DOMINGO O "CLASSICO

E' dig'na de todos os elo-

gios a oportunidade Que vem,
DA RIVALIDADE';

de nos oferecer a eqUIpe do
Dando sequência á disputa dutos dêste, na tarde de do�

. 40 referido Turno Extra de- mingo, encerrando o Cam-Bangu e do Pindórama que
juntem n,ão pouparam esfor-

verão enfrentar domingo peonato da 2a Divisão da

ços com o fim de traz.cr a
vindouro os grandes e tradi- L. J. F., conquistou o Flo

esta capital o categ'ori'.Gádo cionais rivais do "soccer" resta F. C. o tri-campeonato,
onze 'do Colégio Pal'an!.1AnSe, joinvilense: Caxias F. C. x o que é espetacular feito no

dministrativo' do Clube alvi- I h' 't d Américá F.C., práticamente :;;'etor' amadorI'sta do pebolo qua, oJe a ar e no gra-
negro. mado Dr. Adolfo Konder pe-

dando importante passo na joinvilense;
.

De conformidade com o lejará com a equipe do Ban': d�cisão do aludido certame. CAMPEONATO DA DI-
Pelo presente Edital, com que determina o'art. 57 dos gú com ,iníçio ás 14 horas, e CERTAME EXTRA DE VISÃO EXTRA""':" Os re-

base no artigo 54, § 2, dos mesmos Estatutos, o Conse- no dia segurnte ou seja no JUVENiS - Mais dois jo- sultados dos encontros tra
Estatudos' do Figueirense lho Deliberativo só' poderá domingo enfrentará o quadro gos deram andamento ao vados por êsse certame, na
Futebbl Clube, convoco os funcionar em la. convoca- ,girigido pelo Irmão Victor. No certame promovido e reali- tarde de cL.:'lmingo passado,
�enhor'es membros do Con-" ç'üo com a presença mínima prélio qe hoje os dirigentes zado pela Associação dos foram êstes: União- Bôa
selho Deliberativo do Clube, 'da metade e mais um dos do éllüle alvi-rubro pr'esta- Cronistas Esportivos de Vista 3 x Olimpico O, AdhEl
para uma sessão extraordi- I conselheiros efetivos, e em rão significativa homenagem Joinvile (ACEJ), oferecen- mar Garcia 2 x Cometa O e

nária' a,ser realizada em.da- i segunda convocação, meia ao referido Irmãe, em retri- do os seguintes resultados: Bôa Visita 2 x Fluminense 1"
ta de 14 do corrente mês, I hora d!)póis, com qualquer buiçao aos relevantes servi- no sábado - América F.C. 2a InVISÃO EM S. FRAN
na sede da Associação co-I núm�ro de. co-nselheiros efe- ços prestados ao clube. Por- 2 x S. E. Cruzeiro do Sul' 1 CISCO - Pelo Campeonato
mercial, ,sita a rua Trajano tivos presentes, o que será tanto não percam este sen- e no domingo - Caxias F.C. da 2á. Divisão da L.J.F. da
13 (sobrado) e que terá ini- seguido ,a risca.

'

saciona1 dti'élo ele Gigantes. 2 x São Luiz A.C. 2. Zona Dois, em São Francis-
ció' a� 19,30 horas, àfim de Florianópolis, 10 de De- Vigqnirá o preço único de " TRI-CAMPEÃO O FLO- co do Sul, pelejaram União
'lei' ventilado assunto de UI': zembro cié 1954 Cr$ '5,00. RESTA F.e. - Empatando

I
Ferroviário e Paisandú, com

ge!1te e real importância e Charles Edgard, Moritz __:_
,

T�dos â:o estádio ela Praia com o ?�oria F. C. por 3 x 3, a vitória do primeiro pela
que diz respeito ao setor a- Presidente de Fóra! em prellO travado nos,re':

.

.lHa contagem de 5xO.

Fforlanópolis, Sábado, 11 de Dezembro de 1954
I

�����������������������������������������������������������������������Be__
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Figueirense·X Guarant
DOMINGO TEREMOS A PENULTIMA RODADA DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS QU.E 'MARCARA' AS
DESPEDIDAS DO FIGUEIRENSE, E DO GUARANI. SERA' UMÀ DAS PUGNAS MAIS 'fMPOLGANTES DO ANO, ESTAN
DO o "BUGRE" EM CONDiÇÕES DE RfAlIZA� U�A LUTA DE IGUAL PARA IGUAL COM O LlDER QUE �STA' A UM

PASSO DO TITULO

I

o

Colégio Catarinense x Bangú
HOJE, COM INICIO ÁS 14 HORAS, NO ESTA'DIO DA F. C.D., PRElIARAO AMl STOSAMENTE AS EQUIPES DO'COLÉGIO
PARANAENSE, DE CURITIBA, E BANGO A� C., CAMPEÃO' INVICTO DA CAPIT Al, QUE APRESENTARA' SUA EOUIPE
PARA A TEMPORADA DE 1955. ASSIST AM AO SENSACIONAL MATCH. PREÇO ÚNICO - CR$ 5,00.

Brilhou o' Cerâmica, repelindo os 2-,X 1 Pela ,!aça "SE�ANA.D� MARINHA DE
,,�#,.. ,

1954 - Jogarao hoie as 16 horas
-�,,---,-,," -

DERROTADO O AVAl APÓS MOVIMENTADA LUTA Fuzileiros Navais versus Escola de
Escrita e 'Fazenda'Em retribuição à visita que este último por 2 x 1 e para vitória visitante, marcando

I
A'ilAI - Tatú, Waldir e

lhe fez o Avaí dias antes e ') Bocaiuva por 3 a 1. os dois pontos, Danda ; Fausto, Manara e

cujo encontro terminou com A nosso vêr, o esquadrão No Avaí destacamos Tatú, J'aci: Fernando, Wallace

a derrota dos tri-campeões do Cerâmica é Iígpírarnente Manara, Jací, Rodrigues e (Moraci) , Bolão, Rodrigues e

da Capital, o Cerâmica exi- superlor ao do Imbituba, seu I Danda. i Jacó.

bíu-se, ante-ontem, "no está- 'maior rival. Todos sem exce-I No primeiro período não!

di� da r�a Bocaiuv�, c,')llse-I cão convencer�:n, n?tada- houve �bertura do escore
..0, Ar?itro - João Seba�tião

guindo bisar seu teíto ante) mente o guardião Joao, o I ponto inaugural, de autona da Silva, com boa atuaçao.
ríor pelo mesmo escore- 2xl. médio Adir e o "center" I de Branco foi obtido aos 8 Preliminar - Disputada
Acompanhamos a t e n t a- Branco, que foi o alicerce da minutos da segunda rase.. entre o esquadrão amador do

mente o encontro e a ím- Aos 12 Rodrigues empatou e ! Bangú, campeão de 1954 e o

pressão que ��vemos do �ua- Waldir Polleto nos minutos finais Branco, "onze" aspirante do Fig'_uei-
dro de Henrique Lage fOI a desempatou, I rense reforçado com cmco

melhor possível, O seu traín Os quadros atuaram assim elementos do quadro titular

satisfez plenamente, notan-
.

Oompletou no dia 8 elo

cor",
formados: i que foram Julinho, Hélcio

do-se perfeito entendimento re�te o seu 17° aniversá�,io CERAMI?A -lo�o, P_aulo Laudares, Pac�eco. e Meíre
entre os seus onze rapazes, o Jovem e herculeo zagueiro, e Paulo Sá; Adír, ' Adao e les, Venceu o Figueirense pe

todos batalhadors e decididos banguense Waldir Polleto; I Leo ; Neri, Itamar," Branco, lo escore de 3 a ,2, embora
a vencer. No "corpo-a-corpo" elemento que pelo seus dóte"

.

Nascimento e Olavo, joganclo .de igual para igual.

��va:l�; d�����:e ;:n��e���I: ��/��::�êe �:p���s�:g:��eb�� i -----ROMENAGIj\-óos OS CAMPEÕES'
CO�P��i�;�e���c:'sem decep- � ��:���ss �e n�:�za�:��s:�:�s INVICTOS' DE AMADORESclonar. Lutou como poude o i homenagens juntamos :;1

,

.

"onze" dirigido porLlo
.

nossas, embora com atraso,

constituindo-se num adver-

JOINVILE, 9 (Do corres- último, no Estádio "Ernes

pondente Helio Milton Pe- to Schlemrn Sobrinho", com
reira) - O Turno E�ti:a do o prélio· Caxias F.C. x São

Campeonato da la Divisão Luiz A. C., em que o pr i

da-Liga Joinvillense de Fu- meiro levou a melhor pela'
Iebol teve curso, domingo apertada contagem de 2 ten

tos a 1, resultado êsse assim
conseguido diante da gran
de resistência oferecida pe
los cruzmaltinos.
Juarez foi o autor dos ten

tos do campeão dos turnos
iniciais aos 3 e 4 minutos da
2a fasê, conquistando Gas
tão o ponto de honra do São
Luiz ao cobrar penalidade
máxima aos 37 minutos de
��1 fase final.
Os dois pelotões deg la

diarites formaram assim:
Caxias: Puccin i, Ayala e

1vo; Joel, Cunga-Din e Hop
pe ; Euzébio, Didi, Juarez,
Cleuson e Vi.
São Luiz: Bosse, Baixinho

e Puga; Souza, Gastão e

Macau; Alemão, Zézinho,
Augusto e Paulinho.
Bôa foi a arbitragem do

sr. Nilo Gomes de Oliveira I
e bôa também foi a renda:

sárlo leal e denodado. Jogou
o tri-campeão reforçado com

os elementos que pretende
contar para a temporada de

1955, sendo eles Jacó e Jací,
do Paula Ramos; Moraci,
Fernando e Fausto do Atlé-

o. 950 cruzeiros.

Tullo Iavallazzl
Mais uma vez fomos alvos fra uma linda medalha dt' BANGÚ X COLEGIO

ele grande simpatia por par- prata. PARANAENSEte dos dirigentes do Clube E naquele agradável '3 fes-
Atlético Bangú, por ocasião tivo ambiente falaram mais Teremos' hoje à tarde no
da' entrega de medalhas aos algumas pessoas inclusive o gr�maelo da F,C,F. a .oportfí
Campeões Invictos que se, jovem Michel Curi, represen- nídade de' presenciar um
realizou no último sábado no

'

tante da página esportiva do
, choque inter-estadual de

bar MIRAMAR. Abrindo a jornal "A GAZETA" que 'em
, �randes proporções em que

sessão falou o sr. Waldir Ma- I rápido e bonito improviso re- serão protagonistas os con-
fra que agradeceu à todos, licitou aos Campeões ao mes- juntos do C. A. Bangú local
o esforço e dedicação que mo tempo que incentivou-os :::ampeão Invicto de '\mado
dispensaram ao clube,

I
nóvas' conquistas. Após as

res e do Colégío Paranaense
Logo a seguir explicou a cerimônias o seresteiro ca- Ia terra dos Pinheirais, E'

ausência do presidente elo tarinense Daniel Pinheiro grande o entusiasmo que rei
clube Dr� Anterior Tavares,. brindou os presentes com ai,

na nas hostes do clube alví
devido à viagem 'que fôra 0- I guns números ele seu apre rubro local, pois será esta' a,
brigado a fazer na véspera, ciável repertório, Inclusive '

la. partida que levara a e-
ficando assim á seu cargo a

I CINCO LETRAS QUE CHO feito após a conquista elo
entrega, das riquíssimas me- RAM que Ioi oferecido espe- título máximo. Servirá ainda
dalhas a alguns de seus pú- cialmente ao player Hélic .como atração a extréia do
pilos bem como designar vá- Pinto que encerrou com este jovem player Renê que nesta
rios simpatizantes elo clube magnífico título, a carreira temporada defendeu ás co-
para o mesmo fim, ruteboíístíca no setor de A"

res do Paula Ramos, Quanto
E assim um a um foram madores, por, ter completaelo ii equipe visitante é para nós

sendo homenageados debaixo a idade regulamentar. A noi- uma incógnita; sabendo-se
de estrondosa salva de pal- tada foi completada com be, 'entretanto que virão bem
mas. A seguir, Polletto, o bidas e salg'ados,', prolong'::l,l,l preparados, afim ele fazer
"monstrinho" de, tantas e do-se a festa até altas hora� Jôa figura. Além deste ea-
5'loriosas jornadas disse que ctà noite. '�ontro a equipe Paranaense
.'ora escolhielo entre os 17 A todos fI'camos O'I'at·I'ssI·"b - 'ogará no domingo contra a
�lementcis que 'formaram o mos pela acolhiela dispensa- equipe do Abrigo, de Meno
,Jlantel dos Campeões Invic- da, em especial ao Sr. Waldir res.
os para retribuir as home- Mafra que mais uma vez nos

nagens a ele e demais com- proporcionou momentos de
,Janheiros, oferece'ndo\ tam- grandé satisfação.
6�m> ao técnico Waldir Ma- t M. Borges

Completou no dia 8. di

tico.

corrente o seu 18.0 aniversá
rio o player Tullo Cavallazzi
elemento que vem despon
tando como uma elas grande,
promessas de nosso futebol.
Ao Tullo, Cij-re emprestou

seu valioso concurso ao Co

legial, sagrando se Vice Cam

peão de Amadores de Hl54

desejamos às mais sincera:

felicitações, embora com cer

to atraso.

Foi a sexta vez, no corren

te ano, que o Cerâmica en

frentóu conjuntos da Capital.
Venceu o Avaí duas vezes

por 2 x 1; o Paula Ramos por
3 a O, empatou com o Atlé
tico por 2 a 2 e perdeu para

JOCKEY ClUB DE SANTA CATARINA'

r.,

EDITAL
A' Diretoria do Jóquei

Clube Santa Catarina, de
acôrdo com os Estatutos So

ciais, tem o grato prazer de
convidar os srs. acionistas

para a reunião que fará rea

lizar ás 20 horas do dia 30
do corrente, em sua séde so

cial á Rua Fernando Ma

chado, com o fim especial

I

de eleger a nova Diretoria
para o bienio 1955/56. -

Outrossim, comuníca que
o expediente em séde é das

9,00 ás 12, horas, onde serão

prestados todos os esclareci
mento que se tornarem ne-

cessários.
Florianópolis, 4

zembro de 1954
A DIRETORIA

de De-

,VITORIOSOO AVANTE

No quadro vencedor Polli M. UOl'gcs

E D IT A L DE

CONVOCAÇÃO

Mais uma vez estiveram praticou grandes interven

frente à frente na tarde de ções, Canhoto na zaga este

sábado no gramadO do Abri- ve soberbo, Venicio na linha

go de Menores ás equipes do média sé destacou dos demais

Avante x Paladino, enquanto Saulo foi· o melhor

Apesar do calor abafante na lin_ha ele frente,

o match agradou pelo entu- No Paladino Céguinho pra

siasmo dos jogadores além de ticou bQas elefesas tendo en

alguns lances 'de sensação tl'etanto falhado -no 'tento da

que a partida oferêceu, A la, 'litór.ia dos contrárids, Ma

etàpa terminou com o pla- ;J.uel na intermediária esteve

enl'd favorável aos Abrigados magnífiCO; enquanto Fran

pela contagem de 3 x 2, Gols cisco e Celso estiveram em

d,onsignados por intermédio 1.0 plano no ataque.
de' pilnêi e Brasil para o A- O quadro vitorioso formou

va!l1te', Na etapa complemen- com: Jonas (Polli); Canhoto

tal' o Âvante empreendendo e José;·Luiz, Venício e Vilmar,
Úma reação assinalou mais Maury (Saulo) Nilton (Màu
dois gols por intermédio de ry) Hamilton (Brasil) e Dil-

Venício e Dilnei enquanto nei,
,

seu adversário não conseguiu O arbitro foi o Irmão Ro

vasar a meta alvi-celeste gério que se constituiu ;t;m.
uma única vez. Final: Avan- um espetáculo a parte,

, teA x Paladino 3,

• FIGUEIRENSE FUT\EBOl CLUBE·

o ."jJ)()
., •. .,:..,:,,=-.� ........

CINE SAO JOSE'
As 3 - 7,30 - 9;'30 Hs.

"NA TÉLA PANORÂMICA"
Carlos Alberto - Eva:

Wilma - Liana Duval ém
O C�AQUE

No Programa:
Atualidades Atlantida.

54 x 47. Nac.

Preços: 10,00
Censura Livre.

5,00

�ITZ
As 8,30hs.

"Festival de Procopio"
PROCOPTO e seus artista
Na Maravilhosa Peça em

3 Atos.
ESTA NOITE CHOVEU

: PRATA
Pinaliza o Espetaculo:
UM ÁTO DE DECLAMA
çÃO POR PROCOPIO.
Preços:

• Cadeiras Núme-
radas Cr$ 40,00.
Cadeiras S/No 2U Platéia
c-s 20,00
Censura Até 14 Anos.

t;!1BiNIU!
As 8 horas.
Carlos Alberto Eva

Wilma Liana ..Duval
O CRAQUE

No Programa:
Bandeirantes Na Telá Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Até 14 anos

"IUQ
- As 5 - 8 - Hs-

NAUFRAGOS DO TITANIC'
No Programa:
Fatose em Revista Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Censura Até 10 Anos.

,- As 8 Hs.-
10) Ligação Norte Sul N. 16
Nac.

'

2°) Povoado Fantasmas
30 Gody, Marechal. do (Uni

verso lh Eps.
4°) "I'arzarn e a Furia �elva

gemo
, í-reços: 6,20 - 3,50
Censura Até 14 Anos.

- (0)
ATENÇÃO

.

A "EMPREZA" avisa aos

srs, "MOTORISTAS PRO
l<'ISSIONAIS" que a partir do
dia 5 do eorrente o abati
mento será concfl<lido exclu
sivamente nas sessões Diur
aas, de 2a. a 6a. l<'eira;,

A Empresa

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 11 de Dezembro de 1954

Clube de R "Aldo Luz" Clube Doze I
.

\ •

_

de Agosto
Assembléia Geral o "Veterano" eomunica

�oa seus associados que no

De ordem do sr. Presidente, e de acordo com os ·Es- t próximo dia 19 (domingo),

tatlltos.
em vigor, convoco os .srs.' Socios, para compal;.e-I!1iO Coqueiros .

Praia, Clu?e,
.cerem a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se na levara a efeito uma grandío-. .

sede sücial: dia 12 do corrente (domingo) ás 10 'horas, sa festa
.

social-desportiva
com a seguinte ordem do dia:

'

o; em homenagem a Srita. AR

a) apresentação e aprovação das contas do exercício
i LETE GONÇALVES, Rai-

de 1954,
.' i nha do Clube Doze e sua

b) eleição da nova Dtretoría; para o periodo de 27 de 'candidata ao concurso

dezembro de 1954 a igual dàta de 1955. IMISS SANTA CATARIN�,
Na fórma estatutaria não havendo numero legal na: para a qual elaborou capri

hora maJ!caga será a Assembléia realizada com qualquer ch?so programa,. com o. se-
.numero meia hora após.' gumte dssenvolvírnento :

Florianópolis, 3 de dezembro de 1954 1.0 - PROVAS ESPOR-

Moaeyr Iguatemy da Silveira TIVAS:
,

_

1 ° Secretário a) - Regata a vela para
homens e moças, por repre

I sentação dos clubes Ve!ei
o ros e Iate. Duas taças e me-

I dalhas aos vencedores.
b) - Natação, 100 e 2001metros, para' rapazes e mo-.

cas, com medalhas oferta-
o

,
tias pelo Lux e Casa Hoep- .

cke S.' A.
2.0 - PROVA DE ELE

GANCIA:
Mais elegante conjunto

de praia com premio dfere
cido pela A MODELAR.
Mais belo maiô com pre

mio oferecido pela A MO- I
DELAR e um premio ofere

cido por JOSE' ELIAS ao

segundo maiô colocado.
3.0 - DESFILE DE CAN

DIDATAS AO CONCURSO
1\1]SS SANTA CATARINA.
4.0 - CHURRASCO, com

direito a uma cerveja: Cr$
50,00 (CIN'COENTA CRU-

ZEIROS).
.

5.0 - TARDE DANSAN
TE.
N. B. - OS CANDIDA

ros PARA, AS PROVAS
)E

_ NATAÇÃO� DEVEM
lNSCREVER-SE NA SE
'::;RETARIA DO DOZ'E.
PREZADO ASSOCIADO

- Prestigie a rainha de seu

rlube, para que ela despon
cambem, ao julgamento fi
nal do Concurso MISS �AN
TA CATARINA 1955.

-�-----._-,..--_._-- -,__"-�-

EXPRESSO· FlORIANÚPOllS
ANDRADE KOERICH&

Yran$port6 de cargas em geral entre Florian6polls,'
Curitiba e São Paulo

Com' viagens diretas e permanentes
Matriz: -- F'LORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2.534 _' Caixa 'Postal, 435
End. Telegr.: SANDRAD.E

Agência - CURJTIBA -;

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTlDRA

Agência: - SAO PAtlliO
Avenida do Estado 161ig/1678 Fone: 37-30-91-

ErJd. Telegr.: SÀNDRADE
. Agências no Rio de Janeiro e em 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São P�uio eem a Empr&sa

da Transportes'Minas Gerais SIA.)

\

-----_....._- _._��----------�.__ ....'

NATAL DOS DOENTES POBRES
A Associação das Damas de Caridade, devidamente au

torizada pelo seu diretor, Mons. Frederico Hobold, está an

gariando, através de uma Comissão, donativos para o Na

tal dos doentes pobres dessa benemérlta instituição. Ape
lam as exmas, sras. que compõem essa Comissão para o

espírito de tradicional solidariedade cristã da nossa gente
no sentido de contribuições para aquela piedosa e justa fi
nalidade.· A campanha, posto não exclua donativos de ou

tr'a natureza, procura obter, no geral, um -quilo de generos

,alimentícios de cada contrtbuínte, tornando-se assim pos

sivel e fadl a todos. Os donativos devem ser enviados, des
de agora à FarmJ;Ícia São Joaquím, na Casa Paroquial, à

rua Arcipreste Paiva.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
'FlORIANO'POLJS,

DECRETO N. 48
.

O Prefeito Municipal de Flol'ianópolis, no

uso de suas atribuições, e de acôrdo com o

art. 20, inciso X, da Lei n. 22, de 14 de

novembro de -1947.

DECRETA:

\

}

Art. 1.0 ..::_ E' facultado às casas comerciais que .ven

. dam artigos de Natal e Ano Bom conservarem suas portas
abertas até às 22 horas, nos dias úteis, no perjodo de 15 á

24 do andante, respeitadas tôdas as disposições em yígor.
ParágrafO U'nico - Fica incluido neste regime e sá

bado, dia 18, em que será permitido o funcionamento até ás

18 horas.
: Art. 2.0 - Este decreto entrará em vigor na data da

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeiturà Municipal de Florianópolis, em 7 de dezem-

bro de 1954. u

Antônio de Pádua Pereira, Prefeíto=em exercício.

Manuel Ferreira de Melo, Secretário GeraL

\

LIRA TEMIS CLUBE IAte'nção·J Atenção.1
FORMATURAS DÓ ,M1r:S DE �EZEMBRO DE 1954 Senhores Comerciantes'!

.

10 - Sexta-feira - Baile - Faculdade de Farmá-
cia e Odontologia .

11-' Sabado - Soírée _- Academia do Comércio -
30• Técnico

12 -:- Domingo - Soirée
14. - Terça-feira - Soirée - Colegial

Científico Dias Velho
16 - Quinta-feira - Soirée - Normal

Educação Dias Velho
18 - Sábado - Soirée - Ginasianos

Educação Dias Velho

Lindos cromos e blocos de folhinhas para
impressões á vontade e gosto do freguês

Preços Módícos - Unícos na praça
Empreza Gráfica Grajaú Ltda,
Rua Deodoro, 19. - NESTA

-xxx

Cartões de Natal e Bôas Festas
Líndas e modernas padronizações
Impressos ao gosto do freguês
Pedidos á Empreza Gráfica Grajaú í.ttla.
Deodoro, 19 - Florianópolis.

1955, com

Vende-se uma, sómente à '--'.

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.
roda pintada a óleo interna
e externamente. Com' os se

guintes compartimentos 1 EMPRltSA FLORIANóPOLIS S/A. ADMINISTRAÇÃO
sala de visita, 1 sala de Jan- E TRANPORTEJ
sar, 2 .quartos, 1 cozinha, W .:

C., Chuveiro, Tem Luz, A
�ua e. Esgoto. Preço 60 mil

Cruzeiros. Pelo presente, ficam convidados os senhores acio-
Tratar com A.J. Dias.. nístas desta Sociedade a se reunirem em Assémbléia Ge

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata- ral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de dezembro do
da) Florianópolis. corrente ano, às 20 horas' na séde social à Praça 15 de

novembro na 11, nesta Capital, para deliberarem sôbre a

seguinte

Casa�de
mcdeírc

Clássico e

do Instituto

do Instituto

Viagem com segurança,
e

Emprego
Precisa-se de moços

20 até 35 anos, solteiros"
quites com u Serviço Mili

tar, datilógrafos e ginasia
nos.

Ordenado de o-s 2.400,00�
Carta de próprio punho pa
ra Caixa Postal 192 - Flo

.rianôpolis, acompanhada de
uma foto 3 x 4. -'-

CASA
Aluga-se em prédio novo,

apartamento para casal,
com Fogão eletrico e tam
bém uma loja á Rua 7 de

\ .Setembro n. 5 Tratas na

Rua major Costa 13.

Vende-se uma camlonate em
perfeito estado de cODserva�ão,

Imarca CHEVROLET•.
Tratar na 4gên�ia da TAV, à!

Rua Felipe 8cbmidt, 24. ..'

rapidez
80' NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

84PIDO' {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joínvllle - Curitiba

; . .r..-'ff �_���,� j. :�'Tt ;;,�.;.'��

Age"'nCl-a. Kua Deodoro e�qui.n8:�da
• Rua Tenente .SIlvelra

Aviso
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

ORDEM DO DIA
1° Eleição da Diretoria
20 Eleição do Conselho Fiscal para

de 1955
'

° exercício de
\

GREMIO JUVENil DO PRÁIA ClUBf
CONVITE

A diretoria, por meio dêste, tem a satisfacão de con

vidar os seus associados e os do Coqueiros Praia Clube
para' o chá-dansante que realízará, 110' dia 11 do corren-

te, com início às 17 horas, na séde de Coqueiros.
.

Floríanõpolís, 10 de dezembro de 1954.

30 Alteração parcial dos Estatutos
Florianópolis 2 de dezembro ode 1954.

Aldo Rocha - Diretor Presidente
Darci Xavier Fortunato - Diretor Gerente

-------------�-�-,�"._.-

Clube R. C. t 5 de
.

Novembro
CODvlje

De ordem do snr, PRESI
DENTE; tenho a grata sa

tisfação de convidar a to
dós os associados e exmas.

familias, assim como, os

representantes da cronica
falada e escrita (devida
mente credenciados), para
o "GRITO DE CARNAVAL"

que fara realizar o C.R.C. 15
de Novembro, em noite de 111
do corrente, com inicio as

I21,30 horas. DE ANTEMÃO
AGRADECEMOS P E L A I
PRESENÇA.

Egon Olinge, - Secretario
Geral

,
. A Diretoria

----------:..,------

Raios· X
l'ipal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

,

radiológico.
.

Radiogratta::\ e radioscoplas.
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hlstero-salplngograrta com insufla-

-

ção dás trompas para diagnóstico da esterilidade.
·Ra<liog'r�fias �le ossos em gedl.

-
.

Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta-
ção do parto (Bádío-pelvímetría)';

.

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Leve -e saborosa para os paladares mais exigentes
Ef{ija eerveja PIL'�- ENER

,...�.��Deposi,to ANTARCTICA:' Rua Silva Jardim (Prainha) FONE 3.800
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. jantar o Marcehal Eurico

F
· Gaspar Dutra, governador

ranC1SCO ,Juscelino Kubitschek, sena-

Far'aco
dores Vitorino Pl'eire, Juraci MORREU EM PLENA
Magalhães, Freitas Cavalcan- SESSÃO DO, PARLAti, Atilio Vivaqua, Alvaro A-

çlolfo, Gilberto l\.:::<.r.inho, No- MENTO SUIÇO
vais Filho, Rui Palmeira, BERNA, 10 (U. P.) ._::Víti-
Dárlo Cardoso, .deputado Au- ma de um ataque cardiaco,
gueto Viana, embatxaaores faleceu hoje em plena sessão
João Neves da F'olltl:.ura, :":iro I do Parlamento o mlnístro das
Freitas Vale, HUg"0 !3ethiem e Comunicações e Estradas de,
General Agrícola Bethiem. Ferro da Suica, sr. S. Jose-
Ao 'finalizar ó jantar, o dr. ph Escher. O extínto contava

Nerêu Ramos agradeceu a 69 anos.

,-

ducandário ,San'a. CatarinaOUTRA QUE O PREFEITO ARRAZOU

Sr.
A.

Noticias de Jaraguá do Suil,- prêço da sua ruinosa admí

informam que o funcionalis- nistração, ao' ter que renun

. mo muníclpal até ontem não ciar, espontâneamente, á sua

havia recebido seus venci- candidatura à Câmara Fede

,

mentos do mês de novembro. ra1. Esse atraso no paga
mento de servidores é ínjus ..

tificável e revela a que ex

tremos de incúria e má ad

ministração chegou o pre
feito udenlsta de Jaraguá.

E', pois, a de Jaraguá mais
uma prefeitura udenízada, O

prefeito Artur Muller rece

beu, aliás, adiantadamente, o

'Florianópolis, Sábado, 1� de Dezembro de 1954 Separadas do convrvio materno e. paterno, estas cri

ancas ali encontram o seu segundo lar. Essa separação,
que todos sabemos dolorosa, é feita em benefício de todos

nós. E por isso merece respeíto.

Notas & Comentários ·i'�•••nIiliZ.__

SISTEMA BANCARia SÓLIDOII

A nossa Capital foi abala-

Filhinho,
quando eu ôntem lí o Boletím RIO, 10 (V. A.) _:: Encon- esclarecendo que o saneá-

Meteorológico anunciando até às 14 ho- trá-se em São Paulo o sr. 0- mente elos meios bancários,

ras de hoje vento sul, com. rajadas fres- távío Gouvea de Bulhões, di- ora em curso, apresenta duas

cas, pensei em ti. reter da SUNOC, que, falan- partes distintas: A) 'I'écn.ca:

.E na promessa que te havia feito, do à imprensa paulistana a;- B) - Psicologia.

no domingo, de contar alguma coisa Iírmou que, ao contrário do É preciso - disse - que o
�

da, ontem, com a íntui.sta

mais a respeito da nossa vida em co- que se imagina; "é sólido" o estudo amplo da situação St!- noticia do falecimento, às

mum, da Udenilda, tua mãe, e eu, e da sistema afirmou que, ao con- ja feito calmamente, SP"11 13,30 horas, na Casa de Saú'-

complicação do nosso rompimento. trário do mentos com vários que sôbre ele influa o ner-- de "São Sebastião", onde se

Tu eras muito pequeno, não podes presidentes de bancos foram vosismo dos depositantes. encontrava em tratamento,

lembrar-te. Ainda andavas molhando as mantidos por s. s. que fez as Quando a situação estiver do venerando sr. Francisco

calças da gente, coisas aliás normal na / sguíntes declaraçoes: estudada em seu conjunto, Antônio Faraco, chefe de

tua idade, ao contrário daquela molha-
. "A situação do sistema então será possível vir a pú- ilustre e benquista família.

dura lacrimosa com que o Giusepe Parla- bancário continúa sólida. Os blico para informar devida- Tão logo foi divutguda a

Fino agrediu as leais ombreiras do Leo- clepositnates estão hoje me- mente'a todos. os ínteress-i- notícia acorreram ínúme-as

berto, quando atacado de histeria anti'-fotográfica. nos receosos do que h-i al- dos. famílias e amigo') do venc-

A coisa começou quando um dos teus tios me forneceu .guns dias, quando foi no-a- rando extinto, tojos conster-
.

os elementos necessários para mostrar o mal que o lícan- ciado o fechamento do 13:\1'.-
.

Declarou ainda o sr .. Otá- nados, pois o extinto era co-

trópico João Colin estava fazendo à tua mãe' Udenilda. co Nacional Inter-Amer ic-r- v:o G�uve.a de Bulhões 4113 a � nhecidíssimo pelas elevadas

Licantrópico, meu filho, é folclórico, quer dizer lobís- no. O governo examina com situação e de c.alma, .rec()- qualidades de caráter e

co-,homem _ homem lobo ;_ e o Colin foi aqui chamado de todo o cuidado a rede ban- nhecendo como natural a racào sendo muito estimado

Lobo-Mau.
.

.

cária, não havendo, pois, "Corri:a" com. as no�ktas I}.e�ta'Capital, a qual prestou

II Hiroshimou o agitado Secretário a Vila de São Miguel. motivo para preocupações.'. em torno do Banco NaClOn1.1 uma soma considerável de

Fechou a Oficina Central do Estreito. E andava solto, GO- A seguir, afirmou. que na :rnter-:_Americano, mas acen- serviços, no comércio. '

mo o teu vento sul, desbragado, soprando rijo pelas ruas,' atual' situação não e conve- i tuou que agora cuidam de I Natural de Maratéa na;

sem a compostura de um Secretário de Estado. niente entrar em detalhes," consolidar a situação. II Itália, onde nasceu em 2.;� ele)
Ataquei a sua atuação. Teu padrasto deu ordem aos Outubro de 1869, veíu para o I

teus tios para me massacrarem. Mas a coisa não foi tão I
Brasil, que adotou e amou co-lfácil assim. Uh'

. • , • mo a sua Pátria, chegando
à

Então, tua Mãe, a Udenilda, colocou-me à porta da m ',paISanO erOl nossa Ilha antes da Revo1u-}
rua. Todas as juras .de amor se acabaram. Tú, meu filho, :

d H
- i ção de 1893.

então me agrediste com os paralelepípedos da tua íngratí- : e UIDci ta' i Casado e com vários filhos,'
dão, da mesma forma que hoje atiras sôbre teu tio Colin o

. : empreendeu vártss viagens,
excremento cavalar do teudespeito., I numa das quais trouxe seus

Hoje, estão contra êle - e contra mim, que por crime! ILDEFONSO JUVENAL f I'i i fios José, Josefinct,. Narcí-

tive apenas o de descobrir três anos antes aquilo que a
' 1\I,T i S·' F ,

,
.

. ; so, <arc ano e lXGO araco.

acuidade mental do teu padrasto só agora descobriu. Ao Exmo. Sr. Almírante : Em 1939 o extinto mandou t

. Meu filho, cuidado com os tel.!,s tios _ com alguns dê- Carlos da Silveira Carneiro, I 'vir, da Itália, sua vahosa I

les, e com o teu padrasto.
dd. Comandante do 5° Dlstrr- 1 companheira, a exma sra. d.

'

A ingratidão habita-lhes o miocárdio. to Naval, - (modesta con- :
Angélica Gualhanone Fu.ra-

Vejo'que enveredas por êste caminho, com pesar ... E tribuição às homenagens da' co.
.

vais acabar como eu, palmilhando ã rua da amargura, I f "Semana da Marinha"), I Com excepção de sua f'ul.a

sem nem ao menos como o teu pai, poderes levar erguida! '" .
/

I a exma. sra. d. Josofina, 110]0-
a cabeça!... I '

Poderá acaso ser considerado herói, o paisano que es- ! casada com o sr. AntôílÍo Oli-

No dia em que o Dr. Adolfo Konder embarcou, derro- i I;an�o no_ ca�po ele operações, no fragôr mais intenso da-' vero, residentes em Maratéa

tado, para o Rio, à porta do Hotel só havia uns dez grana- peleJ�, �ao terça mortíferas armas com o inimigo, nem! na Itália, os demais filhos a�
cleiros da velha guarda, para levar:-lhe as despedidas. Teu ?OntnbUl: �e qualquer modo,. para que a. vitória se manf... qui residem, e constiiuir:'l.nl

p.adrasto, nem teus tios, tiveram sequer a gentileza de en- ! leste deClSlva?
'

família.
.

viar-lhe um automóvel para conduzi-lo ao ·aeroporto. Foi!, A�redit�am?s qu� s�m; pOFque o valor que o heroismo
\. O corpo do venerando an

teu pai quem o fez,. Udenildo. Porque não é ingrato e pré- iSll1tetlsa, nao � c,[1l'atenstico exclusivo dos homens de guer- : cião foi transferido para a

za as suas amizades.
. Ira. O extl'aOrdl�a:'io sangue frio, o desprendimento da vida: Canela daquela Casa de Saú-

Receio ·por ti e às vezes chego a duvidar da minha pa-
' pelo b�:n �!a Patna ou da H.umanidade, a coragem que por

I

de
-

onde se' encontra de'len

ternidade com relação a ti. Ou saiste apenas à tua mãe?.. vezes ,e�e. mcarna,. man.ifesta-se também no civiL em cir- ' do' sair para o cemi�.�rio Mu
. Porque eu não te vi lá, naquele dia, Udenildo, entre os 1 �unstanClaS que, ll1eqUlvocamente, o evidenciam, ufanan- nicipal de Itacorobí �,s 11 ho

fieis ... Estavas, se_m dúvida, àquela hora matinal, ocupado c,o-nos o exemplo eloquente e admirável elo seu procedi- ras de 'hoje.
em engraxar QS sapatos do teu padrasto... men_:o.. , _, .

O extinto .deixou, além da

Q?anto vale ser poderoso! ..

,' I. LiZll a razao �o mereCIdo galardão dado ao valoroso e exma. ·sra. viúva e elos .ii�hos,

,um dia bateram à minha porta quatr,o dos teus tios. : ll�lo�t�1 pal8an? VItor Meirel�s de Lima, cujo feito extraor- 25 netos e 8 bisnetos.
.

Levavam uma palavra de paz. Queriam que me recon- i dmano, cometido com um SImples lapis crayol1, e depois O ESTADO se as"o,;,·,r 1 '.

f.
.

, tI'
" L ..• ,(,0 a

cHiasse com a Udenilda.
-

. i c�'ans?or .a� o p�ra a téla, _pelo s,eu. mág�co pincel, a História consternação da so�iedade
Quatro horas levaram na minha sala, fumando e pro- I JamaIS olvlda:'�" �orqu.e: ele fOl, meqUlvocamente, um dos catarinense, -aprese:�üa a

curando c_onven�er-me � aceitar uma deputação federal. I nb:·ell:os �� Histona.MIlltar do �rasil, eternisar:_do na téla, exma.
-

família enlutana a�

Pensel em ti, meu fllho... 11PSIS
verbb, acontemmentos, . cUJa rememoraçao exalta o mais respeitosas cOI'.dokn-

Não quís te envergonhar, como nunca, te envergonhei. nosso org�lhO civico, e seriam conhecidos apenas por meio: cias.

Ou queriam diminuir-me, colocando-me ao lado do de nan'atlv�s nem sempre fidedigna� porque deturpadas I ��

Giusepe Parla-Fino _ ou queriam, tarde, reparar uma in- pela FantaSIa, como se o fantástico pudesse substit�ir o I
.

justiça feita., Optei pela primeira hipótese. Recusei a prb- l'tal, .em ,asSUl:tos de .tão magn� i:n?ortância. ! "-Y-I-S-I-'I-1-A-'D-O-'-S-R--C-"A--F"- ,

posta.
Um aos feltos malS extraordmanos da. guerra que man- , V •

,

E

Os quatro. homens de bem que lá foram não puderam tivémos por seis longos anos, com o Paraguai de Solano Lo- I FILHO A PORTUGAL
entretanto ouvir a resposta, uma lição de dignidade qu� eu pez, f?i, sem elú,vida, a temerária passagem de Humaitá e.1 LJ.SBOA, 10 (U. P.) - Sob

tinha reservado para alguns dos teus outros tios _ porque
vomada daquel� formidável posição fortificada qüe o ini- o título BRASIL, o "Diário

êles não eram os culpadas ..'.
migo mantinha numa das curvas do Rio Paraguai, "onde o de Lisboa" refere�se à próxi-

Eleito 04 não, teria perdido a face. iitador a?umulára todos os meios de defeza e que era con- ma visita a Portugal do pre-

E isto é papel que nunca fez o teu pai
�idel'ada como inexpugns.vel", ação que representa uma das sidente Café Filho, e escreve

:iemonstrações mais vibrantes e eloquentes de heroismo dos qUe o estadista brasileiro po
"lassas soldados do mar e ele terra, pois nelas se desenrola- I de estai' certo de que "terá

,'am cênas dantescas de 'bravura, como na abordagem do ! um acolhimento digno das

'Alagõas", um d9s navios de nossa esquadra, por vinte ca- I duas pátrias que' se encaran;
J1õas paraguaias, cujo comandante, o bravo Tenente Mau-

.

com a maior simpatia em

.l'ity, foi um verdadeiro êmulo' de Greenhalgh e_Marcílio todos os seus campos "de a-

! Dias, em Riachuelo. cão".

NOVA FASE t..IA EVOl'UCA""O I Caxias, o nosso maior genio da guerra, já havia consi-
-

- "No momento presente

. 1' , I derad� a pa�sagem � a�Tazamento daquela fortaleza, como 1-- diz o jornal - quando RS

POlITICA::DO JAPA-O' I'l;e�essl,dad,e lm'?reSClllCllvel p�ra o. av�nço .d�s .tropas alia- ! ambições são cruéis e os for-

, .

. (:a,<, ate Assu�çao, --:- �evando �e roldao o 1l11mlgo, e fel�in- i tes es�ã� p�uco dispostos a.
IllO-o de ,mort� em Ple�10 coraçao, com a tomada da capital, ceder a Justlça, reconhecen- i

em 1932, mas se fez notar de- I paraguaIa. Neste sentIdo, conferenciou com o chefe da, es- I do o direito dos fracos afir-'

PC.
i.s da guerra'. pela análise I qll�dr� em· operações, �lmirante Joaquim José Inácio, de-IImamos' internacional:nente',

que fez, no seu hvro "Face do

I pOlS
VIsconde de ,Inhauma, ficanqo assentado que a 19 de que nos anima o propósito

Mundo", da _política ameri� Fevereiro, 08(8), uma divisão de nossa Marinha de Guerra bem consciente de proteger e

cana no Japao. Essa atitude': e divisões dos Exércitos aliados, em mOVimento',conjunto, amparar quem seja digno de

lhe valera ser "depurado", destruiriam aquele formidável baluarte, centro da resistên- nosso auxílio".

pelos, serviços do gen:ral! cia _paraguaia, localisado, à ,margem do tio, "perigosa ope- E o "Diário de Lisboa" con

DO�glas Mac Arthur, e o lm- IraGao que demandava tatica, bravura e destemôr, a qual, cli.li escrevendo - "Venha,

pedlra de assumir o poder tendo sido planejada para 23 ele Fevereiro, teve que ser a_o poi$, a Portugal, o presiden
desde 1946. breviada para 19, visto que a 17, as águas do rio comeca- te CaJé Filho, que terá o a-

ram a baixar".
-

plauso dos que sempre luta-

Com ele, chegam ao poder Segundo o Visconde de Ouro Preto e outros historiado- ram para que Portugal e o

os sobreviventes entre os res çlos nossos feitos de armas no Paraguai, "embora dois Brasil sejam grandes e no

chefet'l japoneses da, época de pontos c;la margem do rio Paraguai, além de HumaHá, já bres, e alarguem a sua ação
Pearl Harbour. O sr. Mamo- estivessem em poder dos exércitos aliados, o assédio da for- defendendo os principias que

ry Shigemitzu, grande ás da, tale7.a não seria c<)mpleto se a: esquadra não transpuzesse honram e dignIficam. os l)O-

polít�ca japoneza. I 1 Continua na 3a Pag!na vos".

PARIS, 10 (U. P.) - (Ser'"

ge de Gom:bourg, da "Fran

ce Presse") -- O .<;1'. Ichiro

Hatoyama, presidente do no

vo partido da direita, deno
minado "Partido Democráti-
co Nipônico", foi eleito pri
meiro ministrõ, em sUDstitui

ção ao sr. Shigeru Yoshida,
com o apoio dos votos dos

dois partidos socialistas da

direita e da esquerda. O sr.

Hatoyama apenas desempe
nhou um papel relativamen
te éficaz no Japão imperial
de outrora tendo sido minis

tro da Educação em 1931 e

HOMENAGEM AO DEPUTADO
, NEREU RAMOS

Por motivo de SU3 eleição homenagem do conselheiro

para o Senado, o DeputadO Humberto Bastos, �s' (!lo�jo
Neréu Ramos foi alvo de �jg- sas referências dos oradores.
llíficativa homenagem na re- seus amigos ali pr-sentes e

sidência dó conselheiro Hum- levantou a.sua taça a senho
berto Bastos. Durante o [an- ra Humberto Bastos,

tal' o presidente da Câmara: (Do Jor�al do Comércío) .

de Deputados foi saudado pe- --

lOS senadores Vitorino F'rei

re, Freitas Cavalcanti, Jura
ci Magalhães, AWi:l Vh'aqua,
Novais Filho e pelos embai
xadores Ciro Freit:::.s Vale e

Hugo Bethlem e- pela gover
nador Juscelino Kubitschek.
1odos os orador es

.

foram

unãníme em realçar a obra

realizada pelo deputada Ne

rêu Ramos 'à, frente da ca
mara de Deputados, lembran
do a sua eminente ríguraco
mo a de um alto padrão mo

ral e político.
Estiveram presentes ao

SANCIONADO 'SEM
VETO O ORÇA

MENTO
RIO, 'O (V. A.) -- O Pte

sídente da República sancio

nou, ontem, sem veto, o Or

çamento, para 1955, com '\:le
ficit" previsto -de três bilhões
e 57 milhões de cruzeiros.

Paralelamente, o sr, Café
Filho determinou a elabora
ção. de um plano de econo

mia que orientara a execu

ção do programa, tendo ('l11

vista as necessidades míni
mas da admínlstração.

AO tempo em que o meu querido amigo Enecíino
Ribeiro era nobre deputado, vivíamos às turras, com
cartas daqui para lá e de lá para cá. Agora o Enedino

passou para a presidência da Coap, deixando de ser

S. Exa. para ser apenas S. S. Ponhamos, com mais
. razão e menos cerimônia, as cartas na mesa: .

Enedino amigo.
Sei que a .Coap, por causa da carne, é um osso

duro de roer. Em todo o caso, aos trancas e pelancas,
vamos atravessando a crise, com o espírito forte, já
que a carne é fraca.

Você tem lido as folhas bornhauseanas?

Nã� 'botou arreparo na insistência delas, para que
o Prefelto Osmar Cunha lhe invada as atribuicões? Ve

ja só o que escreveu o genial Garoto Coca-c�ia a res

peito do ex-prefeito espúrio da Capital:
"O seu maior crime, porém, foi.o· de não
ter virado boi (provavelmente o fará seu

substituto; . :)
.

para resolver o. prOblema
,da carne, em Flor�anópolis".

Já,o outro jornal indag'a:
.

"·.E a carne·.a 16 cruzeiros? Dizem. qüe o

sr. Osmar vai trazer gado de Pôrto-Rico".
Ao que sei COAP é sigla de uma comissão de

ABASTECIMENTO e de PREÇOS.
Sendo assim, o Osmar não pode trazer gado nem

ali das Campinas nem lá da América Central E muito
menos interferir nos preços. Essas atribuições são suas,
Enedino. �e você consentir que outros lancem mãos
delas, a sua repartição perde o objeto e acaba entran
do na história.

O desejo, a vontade, o propósito as intencões os

designios, a resolução, o intento, a 'determim{cão' de
os seus correligionários· atacarem o Osmar sá� imen
sos. Mas, claro, aevem cingir-se à' competência. Você �

deve iluminá-los, fazendo-lhes ver que, nessa questão,
os ataques a êle são ataques a você. Serrano velho sem

querência, você te�á que provar aos da sua taba�sa
grada que essas exigências de matambre de mamata
todos os dias não são passiveis; que filet mignon a

toda a hora enjoa; que. pescoço de boi-carreiro e de
turunas franqueiros também alimenta e e�che m�is a

b�rriga verde de fome do que as explorações demagó
glCas. No Mercado e nos açougues tem havido carne

farta. Muita pelanca, é verdade, Barrigueira, também.
Isso prova, creio eu, que você tem, fiel a um seu velho
programa, feito correr sangue, no matadoui'o, até' .

à

rqeia cane-la. Não vejo, pois tanta:·J.'azão para o ataea

r:m de. tabela. Os preços? Ora, os preços! Os' preços
vao subll1do, enquanto as Coaps vão baixando porta
rias. Esse é o nosso Brasil, sob o regime do iôiô-veloz .

Tudo sobe, em. dobrado. Até as dobradinhas. Não é ti
picamente nacional isso de os açougueiros subirem os

fatos e' a Goap baixar os atos Q que não está certo é
os seus correligionários. pouparem as suas costelas e

quererem churrasquear '0 Prefeito. _

_
Mas, .deixemos tanta carne de lado, que até faz

mal aos nns� Se �manhã sair uma peixada,·que progra
mamos, voce sera meu convidado, para prosearmos
mais � vontade! Seu,

.0
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