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Sancionada com restricões

,
.

,RIO, 13 CV. A.) - o

presi-,
damente as condições em que

.

dente da República saneio- poderão os mílrtares deixar o

O «forrestal» será P'0510 em" servi�ó. dentro, de ,I a.no. Caracteristicas nau, vetando alguns disposr- serviço ativo. I
Y tívos, a lei do Congresso Na-·

II
.

.
�.

NEWPORT, NEWS eVirgi- estaleiros de Newport News, Charles Wilson, do secretário dentro de um ano, deslocará, Se o "Forrestal" 'é o maior -- -----------

I .' - clonai que define e regula ,a·
-- .

nra), 13 lu. p.)' - O maín com a presença da sra. For .. da Marinha, sr. Charles Tho- com seu pleno caregamento "navio de guerra do mundo, o

navio de guerra jamais cons- restal, esposa do antigo se- mas, e do almirante Carn sy, de carburante; munições a ..

':
é tambem o seu preço': SUG �i��ação de inativ:dade dos UNIÃO DOS COM-

, militares dJ Exercito,

Mf;I,l'l-'truído, o porta-aviões "li'or- cretarío da Defesa, cujo '10- chefe das Operações Navais. víões. e aprovisionamento, construção custará, com efeí-
nha e Aeronáutica. Segundo POSITORES

restal", foi lançado dia 11 ao me foi dado à nova unidade, O "Forrestal", que não se- cerca de 76,000' tolen.:.l/1hS. to, 197.869.0QO' dólares..
meio-dia Chora local), 110S do secretário da Defesa, sr. rá posto. em serviço

�

senão Mede' 3.169 metros de com- O "Forrestal" não trans- o novo diP.l�ma le�al�, P,l:'-. RI?, .13 CV. A.) - A �niáo
.

t ponte c'c' "-JO t a' 1 numero de aviões sam os militares a .sítuacào Brasíleíra de Compositores
pnrnen o, sua - l " , por ar un, . .. ;" I • _

A-sob e' 'or 'abon'u tem o mesmo comprimento elmais elevado que os porta- d� ma�IVIdade.medla�te [1- ,realiz<:u eleições par� .a·.r.e-

mensagem r .'( �,'.! . 76 m. 90 em sua extremidade aviões de .45.000 tolenadas, .gregaçao, transferen�Ia p�ra n�vaçao. da .sua. díretorta,
• , ... ,

.

1 '

.

I:'" deles serão maio I a reserva, reforma, Iícencía- tendo saldo vítoriosa a chapa
."

Q
.

t' ?
mais arga,

I
mas a guns .

-

.
;.

.

Estálna Ca"'mará_:,l",. ual rumo. .omar.a III
'Os motores

dO."Fo]'restrtl"'jr'es
e mais pesados, princdi- ������ão?;ube�px�ls�� s���V�i;)� ���a::�I��ca�e�aS�e��!t�:

;;::....., de forca superior a 200.000 palmente os aparelhos e
. - . ". 1'-

=:
11 'd'

RIO, 13 CV. A,) - A men- to. o deputado Fernando Fer- ra que esta
..
va apto. a emitír "'1' 11 ,- 'v I b b dei atomI'co'

,mIssao a pedido. casiao foram esco uuos os
, cava, Q,s, le aal'ao uma e 0- om ar ela. . . .' t ,

sagem do presidente ela Re-I rarí disse que entende que o parecer sobre o abóno. cidade de 40 milhas horarias
.

O Cl!StO desses aviões é
Em m�ls de ��ssen,ta arn- no1'os conselheiros da entí-

pública submetendo à delibe- proi,eto de�i� ser enC�l11inha- 0_ presidente. da l1}e�,a .

fez D'-1. quilha ao cimo de seus I calculado ,aproximadamente gos a leI especíríca c1etalha- dade. '

ração do Congresso a conces- I do a Ccmíssáo Especial qU?_ .entâo ver ao sr. Fernando mastros, o navio tem uma al- em 175,000.000 de dolares. O ,

'são de um abôno ao J'uncio-I está estudando a reclassíü- Ferrari que devia requerer fura igual à de um edifício; "Forrestal" será igualmente
nalísmo publico, civil e milí- cação do funcionalismo fe- encaminhamento do projeto de 25 andares. Seus mastros! dotado de quatro catapultas
tal' da União; lida no expedi- deral. E esclareceu que não de abôno à Comissão Espe- poderão, aliás, ser desdobra- I para o 'lançamento dos aviões
ente do dia 10, da Câmara, �averia proc.rastin,ação por-I c�al, ,estas condições., a SOIU-', dos para permitir-lhe nuve ..

!
e de quatro. ascensores lígan-

48 horas depois de seu rece- que o relator, deputado Fer- cao CIO caso ficou adiada pa- gar debaixo das pontes. ! do o hangarsà pista de vôo.

bimento, como é regimental, nando Nóbrega, lhe aclianta-I ra a próxima segunda-feita.
foi logo despachado à Co-

missão do Serviço Publico, de --------------

qual é presidente o deputado
Benjamin Farah. Este parla ..

mentar, que já conhecia a

matéria, tendo já elaborado

parecer favorável, tentou

reunir naquela oorrnssão _pa,
ra .assinálo-las não, o conse-

. I
Rí:O� 13 i». A,) - O mi- nháo naval anti-aéreo fabri-Inistro da :�v:iarinha, acaini1a:' � cada no Brasil. Seu c:tlibrc ê

• I .

guindo foi ao plenária e re- nhado do chefe do gabinete, i-de 27 mm, pesando 14 tone-

quereu ur'gencia, Mas outro, compareceu ante-ontem, ás "ladas. Seús projetís atingem Iobstáculo se aprêsentou, Não' 10 horas, á Escola Naval, a! a 16 quilômetros em dlstal1-

havia numero. I fim de fazer entrega" áque-! cia horizontal e 10 mil mc-

Manifestando-se a respei-Ila Escob, do primeiro ca- tros em vertie'al.

Imunidades· permanentes
o sõro experimentado para a paralisià infantU

NOVA IORQUE, 13 cu. P.) I criação de um número ele Idetiva, sem o risco de que a

_ O dr. Jonas ,E. Salk .rev�- anticorpos muito .maior, p�- I inoculu�ão possa transmitir a
lou, ontem", que foram reall- Ta elar uma nnul1lcJacle maIS' enfermidade,

- zadas experiencias quç de

monstraram que bem po::;si
vel que seu soro contra a pa

ralisita infantíl produza imu
nidade para toda a vida.
As experiencias, se'gilndo

disse o dr. Sal!, provaram que
o soro pode dar u�a imuni

dade tão eficiente e duradou
ra como a imunidade natural

que dá" !;J. enfermidade aos que
a contrairam e conseguiram
recuperar-se.
Tais experiencias vieram

demonstrar que a imunidade

produzida por seu soro aú�
menta de acordo/com a cJose
aplicada e a frequencia entre
cada inoculação,

/

O dr. Salk pro(;ura agora

estabelecer com pl.'ecisfLO as

doses maximas e os interva

los mínimos requeridos pal'a
próduzir a maior reação pas

siveI de anticorpos no; orga
nismo. Tudo parece indicar,

segunda disse, que a segun

da inoculação deverá efetu
ar-se pelo menos quatro me

ses depois ela primeira, po

rém nunca mais de sete me

ses mais tarde. (Nas experi
encias feitas na primavera
passada com 500.000 crian

ças,'a segunda inocúlação foi

efetuáda poucas semanas de

pois da primeira) ..
O dr. Salk di(l\se que seu so-

':1'0 contém o virus da poliO
mielites para estimular a

produção de anticorpos pois
não acredita que seja oportu
,no empregar virus ativos,
.·tratando-se de uma enfermi

dade tão temível.

Os, que sustentam uma te

se contraria, tratam dê aper

feiçoar um soro com uma

quantidade mínima de virus

ativo, çapaz cj.e estimula:r a

PRIMEIRO CANHAO ANTI-AÉREO
BRASilEIRO

RIO, 13 CV. A,) - O

fun-r em que iam os l,neJinpte"i"
cionário da Comp,anhi� $ide- prende�do-os pouco a(:iante:
rurgica Nacional Heitor Ma- Os assaltantes· fl'ustados,
galdi, após retirar: 500 mil que são antigos e conhpcidos
cruzeiros da agencia do Ban- ladrões, com' várias entL'fl.cl.as
co do Brasil, em Volta Re- nos xadrezes do E�tar1o do

donda, para pagament0 ao Rio, fOi'i1Íll encaminhacios a Ipessoal daquela e�p!'esa, 110- NiteroÍ.
tau, quando para ali se e11-

caminha�a, que estava sendop �����---�����--������----����-------��--���----��

seguido por' dois indiviriuos
de má catadura,
Tambem percebeu a f-Jerse

guição o delegado daquda
cidade fluminense, �,ül'on('J
Armindo Dinard, que conse

guiu passar á frente do r.�rro

/

Lb��t��Pp) FRg��d,�,�n�Yl��)h' o
I

autorida'des do aeroporto de embarque, o principe fretou

Londres não permitiram à um avião por 120 libras e

noite de .11, que o principf nele 'seguiu imediatamente
Ali Khan embarcasse nuhl u-- 1 paru ·0 seu c!est�no.
vião que seguiu para :Dublin. '

porque chegou 15 lnin,utos I "Nunca antes me havia a

antes da decolagem, em vez contecido isto - disse Ali. -

de 20,�C011forme determina o Não me agradou nada. Tenho

regülamento. I importantes assuntos a. r e:"'.

Em
\

vista ele nao ter poelido solver em minhas coudel�
convencer as aut()�;_dades a: rias na IÍ'landa..

Nótulas

o sr. José .t\méric,ó é favorável
RIO, 13 CV. A.) - Ouvido

sobre as idéias defendida�
,

pelo
"SINHÁ-MOÇA" .

'. I LirlS,I

NOVA IORQUE, 13 CU. p.r "
-.----,--- .. -- raíba, .sr. José Américo, assim

- Foi exibido o filme. "Sinhá PARA O SUPREMO se manifest.ou: ...:...... "Já :�xpri
Moça" baseado n,a luta pela SÃO PAULO, 13 CV. A.) J:_ mi, én'l' oportunida.de �·.i;1.nte
abolição da escravatura no Segundo informação correl1- riores,.meu ·pensa.m't::nbel defi
Brasil.'A sessão contou com

I
te nos círculos políticos, o nitivo sO.bre ',à fÓFnmLI�n.laisa presença de homens G0 11€- senador Marcondes Filho de", �lt:;t a ,�ss.egurar H" pal poH

gócios, diplomatas brasiloi- I verá ser nomeado in1nistro' .' Mea -e·' J:tial: c()i.1d}{;0e� fJ ':0-

ros, jornalist�s e personaJi-
I do Supremo Tribunal Fede�' ráveis �l.,l;eforina administra

dades do corpq de ensino. ! ral.' .

'. , c

....
·,· ,:J I t(v�''(ciue 'o ÉraDd �stá preci-

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

--_ ------,------------

TENTÁTIVA DE ASSALTO
Conduzia 500 mil cruzeiros

EJll diversos Estados, 'hs mílíclas foram esten .....

diClas as vãnTagens. GÚ1chamada t'Lei da Prãiá"·.
No no_sso, tambénl. Acontece que aqui, essas
vantagens não foram ainda concedidas aos

beneficiados pela lei, que I eSÍiá em plena vi

gênoia.
Enquanto o govêrno não cumpre a lei; a U.D,N.

faz chantagem com isso, prometendo cumprí
la rigorosarnente, se os beneficiados aderirem'

todos ao. partido oficial.

Fnla-se até na instituição da Milicia Udenista,
dentro da Eterna Vigilância. 'o sr. Brigadeiro
Eduardo. Gomes' e todos aqueles que se b�te'
mm contra ,Q totalitarismo COIU os partidos
militn.rimdos·, tropas partidarias ele assaltos,
etc. etc. estarão de acôrdci com isso?

Q abôno ele Natal, devidC' aos fúncionários
desele 1952', ainda não serà pago no corrente

aho.

Ao' que tudo indica, o govêrno da União es

tá' denunciando, isto é, tornando sem efeit,o,
os acordos assinados com o Estado, porque es- ...

te não cumpriu as obrigações contratuais.
De fato, no caso dos jéeps, ·por exemplo, vi
mos o que aconteceu. Os agricultores foram
postos para trás e os cabos eleitorais, chefes,
chefetes e chefotes udenrstas' tomáram conta
dos veículos,

"

Em entrevista à imprensa, o .sr. Ministro da'
Agricultura denunciou que os milhões empr�
gados pelo' seu antecessor no MiIlistério, em

Minas, Pernambuco e Santà, Catarina não
obedeceram a um critério assiste.ncialista, 'nlas ,

, . paternalista! Com isso deixou claro a ingerên
cia' política nessas aplicações de recursos, que
estão sendo apuradas e ,que re'bentarão em

enorme ·escân·dalo.
. E assim, ainda uma vez, 'os ahos interesses de
Santa Catarina foram sacrificados· impiedosa
mente à fúria partidária da U. D. N.
A- U. D. N. resolveu não comparecer, às sessões
do Legislativo, Em tôrno do caso, nestes últi
mos· tempos, foi feita' enorme 'onda contra a
opo�iç�o, Acontece, no entanto, que o deputa
do, Nélsbn Br'asil, da·,U. D. N., na semana últi
ma, compareceu ao plenário � votou direiti�
-riho. Que é ql.le· há?

União· Nacional

ainda a vantagem de evitar
se reproduzisSé) em .maior es

cala, •
o espetáculo degra

dante �da- corrupç�ío eleitoral I'
at'é que se 'encontrasse um UDENILDA - Ainda bem que o Palácio da Agronômica
remédio pàra .esse ml�rca do ! funcionou!
de consciências que tra:::lsfor-, GOVERNILDO - E'! Mas eu preferia que êle não funcio

nía o voto seçl',c,to num ato funcionasse a energia no Norte do

vergonhoso';'_
..

\ sando para seu 3aneamento

goverl1\),dor, Etelvina moral, ·econól1llco e financf:'i

O' govel'nador da' Pa- 'roo A união nacIonal traria

,GUERRA UO' PARAGUAI
RIO, 13 CV. A.)

.

- ,A Co- I MENTO DE FINANÇAS J;)A
missão de Habilitação de 5a. R. M. - Eulália Silveira
Pensões Vitalícias, cm 'ses- Pereira (falectda) : Ibrantína
são de sexta-feira, tendo em, Silveira Basadona - l6a: C.
vista o deéreto n. 30.900, de R. _.:. filhas; Rosaitha Praun
24 de maio de 1952, decidi�l Heil; Ana Edeltrudes Prauns
deferir os processos abaixo Costa; Carolina Praun Koch

indicados, mandando incluir Maria Praun ela Cunha, e

os nomes das interessadas em I Alvlna Praun Gonçalves -

fôlha dos ESTABELECI- 23.0 R. I.' _: filhas.
�.. ,.,....-.-................-..-.,_-........__ iS-'- ...

�.. _ �.,........,...."'....,........ "WoI"

VONTADE DE FUGIR
VIENA, 13 CU. P.) - Um I peratura de pelo menos 800

homem que ainda não foi' abaixo de zero. . /

possível ídentírícar, . chegou A informação foi divulgada
ontem a esta cidade, fugido pelas autoridades, as quais
da Hungria, dentro de um disseram que um grupo de
caminhãà frigorífico, dentro homens que trabalhavam no

do qual suportou' ma tem: frigorifico viram um índíví-
duo sair de um daqueles veí

ACEITO O PLANO culos c l'li'a::tal'-s.e do local,
TRINIDAD, 13 CU. P,) antes que fossr. possível de-

Informa-se de .Puerto Espa- tê-lo.
nha, que o governo ele. Trini- Os trabalhadorcs afil'm:ím

:� 'dacr aceitou, por 15

vótos1
que-õ fugitivo' de-ve ter, Mt.Ó'.çontra 6, o plano ele Londres a viagem de 320 km quI'! se

para a Federação das An- param Viena de Buclapest,
tilhas BI'itânicas. dentro do caminhão a uma
Nenhum dos seis membros 'temperatura baixíssÍl�a. A

indigenas do Parlamento vo- creditam os informantes que
tau a favor da aceitação do o homem sangrava quando
plano, sendo aguardada :1 de- desceu do caminhão, porque
missão do ministro das Obras I encontraram manchas de

�úblicas, o indígena (L\.joda- sD.ngue nos degraus d�t por-
smgh, I ta ti'aseira cio veiculo.

I -UM ANÃO SALVA A TRÃPEZISTA'·'·
\

SARASOTA, 13 CU. P.) - ra ele algumas costelas, po-
A trapezista do circo "n,in- rém' teV'e alta pouco depois
gling Brothers" Gladys Rim- elos primeiros cuidados me

c1�er, quando se exercitava na dicos�
seção de inverno cio mesmo, Idésenqulibrou-se e caiu do

--------

tr�ezio, .

porém o palhaço! FALECEU UM'anao, Alvm SChwartz, lhe I
salvou a Ivida, ao atenuar o

golpe da queda, aparando-a
com seu corpo.

SChwartz, que pesa apenas
45 quilos, ao rev Gladys cair
colocou-se em um salto por

_HERÓI
LONDRES, 13 CU. P.),

Faleceu dia 10 com 78 anos

de idade o general Sir John
Davidson, heroi da primeira .

guerra mundial. Diretor das
baixo dela e recebeu, toela a operfl,ções militares inglesas
força do golpe.. na França, foi ele distingui-
Graças á rapidez ele penS::l- f do com a comenda da Ordem

mento do pequeno palhaço, a I de Serviço e numerosas con

trapezista só recebeu lesões decorações estrangeiras.
levqs, seg'undo os médicos do Durante treze anos foi re
Hospital de Sarasota, ao qual presentante do Partido Con
foi imeditamente conduzida.. servador no Parlamento pela
Seu salvador sofreu a fratu· cidade de Southampton._

o Riso da Cidadã-

rr?
I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CASA ORIENT{IIL :1: D����o�;e:Rg����G�,sRF���' ���:I:�;el��:ap�:�a������::; �:n:�s:a��:os:uatro últí-

�t·

-,

\
.'

-

_

'.
_

"

.:. AQUINO
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nlio

. �t" _

.�. Representantes ; prenuiicariio o horário de chegada no RIO (Ida) •

�.�, ..�. Representações A.. S. Lara. ITINERAHIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
�� : Ltda.

.� Rua Senador Dantas, 40 - 50

�.� ..�. andar. IDA VOLTA

.;:. :. Tel .. 22-5924 - Rio de Janeiro. Fpolis ltaláí Rio Santos

.!t� ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS �t.. lan��: sa�: 5�� ':::'0���b��u�;'8 50
5/12 7/12 12/i2 13/12

�, OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS M4)DERNOS TECIDOS, PELOS ,.... 17/12 19/12 24/12 25/12
� I MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL �:. ASSINATURAS

.._�
I ..... Na Capital

.f. Organdy suisso branco, largo 1,15 ,..... . . 70.,00 ��. I
� Organdy suisso em cores, largo 1,15 75,00 I �. ASno '.

t"
: ., CCf! 19700,0000.:. .

emes re r., ,

.� Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 100,00 '. ! No Interior

... Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40. 170,00 �. Ano c-s 200,00

..�. I
.

b d d
'

I d I 1 20 200,00
Semestre Cr$llO,OO

: Ny on Amerícano, 01' a o com ve u o, arg., . . . . .. . 1:, Anúncio mediante contráto.

••• Laise Suissa, largo 90 ' � . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240.,00 Os or igí nais, mesmo não pu-

•..... r h I
.

I 2 20. 140.,00 �,� blicados, não serão devolvidos,

:.'"'
Meio ln o pi ençOls, arg., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'.... 1 A aireção não se responsabiliza

.... Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 � . . . . . . . 210.,00 .

pelos conceitos emitidos nos ar-

..�. . Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .. .... 200,00 ,tigos assinados .

•::. Cambraia de puro linho Irlan'deza, largo 90. ,....... 135,00
� Linho misto pi roupa de homem 50.,00
......
..�. Puro linho para roupa de' homem .. :................... 85,00 INFORMAÇÕES
: Setin langerie, largo 1,0.0. ,... 60.,00 UTEIS

:!: �:;:etág:�!�� .��
.

i�d��' ��. �'�l:e's-, .

i�;�." 9Ó
.

: : : : : : : : : : : : : : : :. ;::�� O leitor encont�ará, nesta co- o::;::.. �

.!+ Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo fiO '. 120.,00 luna, infurmações que nece.iaita,
.

.
c.�� Ii_ I 90." 40.

'

diàriamente e de imediato :

�:..
Fai e escocez, largo '... ,00 JORNAIS Telefone

.. __ _-o ���..
Setin duchese, extra especial, largo fiO 48,00 () �'tano �'�i� _ _

.. Setin duchese, artigo muito bom, largo 9Q 39,0':> I
A azeta................ .

- s==
-

.L. lO • -:

.,.. J I 140 85,00
I viáriO au 'rarde 3.579 r - G'I' 1III"::1.:a. """ -_ -- C dC. San an, arg,. i IA Verdade 2.010

'f>:iI"'- '�_jP\oneC:��\,Jk:iOdc;.. ,."..00-"",.,.:,-"-_-
� -{o '�·.,v:.t-�•.".'."'.�,"i�(' asa ��i Lonita Bangú, largo 1,0.0 : .'

'.... 48,00 Imprensa Oficial 2.688
��• .._.. _.

_

-.. Organdy estampado, a comecar de·...................... 18,00
;

I
HOSPITAIS -,

Caridade: d.� Opala estampada, a começar de 11,00
.

(Provedor) 2.314',
-

� � CG'" - -

-"," IDa eIra
..�. Fustão branco, a começar de 18,00 '.1

(Portaria) 2.036 :
Íó.'..;·;·,.... ,_,_ L_ • l.a C ", .:6/ ,}!-:

,� T f t'
.

d I d- I 80 2400
Nerêu Ramos .. ·1········· 3.831 ií.' '. . \tto � ter

__aftN! cttOtO'.
. ,

�.
a e a escocez e a go ao, alg.. . ,.......,

'

Militar

:3:.�1:5:7
�' 1

� �o de

um,,'POlP""'M�5D'

Mcaosrsl'an bAoVredaMdaa'l'�aesenhos novos, largo 80. ��.'�.� i Sã�a;de:)os.t��\ .. � ?�.s�.. ��

D..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maternidade Doutor Car-

J.... C t b 1 1 40 \ 33.00 los Corl'eAa .

..
re one ranco, arg., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _

.

�:." Cretone branco, largo 2,0.0. 44,00 C�1:����S UR-
.

SE. • H O R S E
�:.. Cretone branco, largo 2,20. ...............................• 46,00 Corpo de B�mbeiros .... 3.313 II
�.. Cretone Linnpl, largo 2,20 \ :

. . . . 67,00 Serviço Luz (Reclama- •

i'l
Percal, largo 2,20. 90.,00 I, ções) , �:��: ,;"- __ ,

'De 2,S a 22 H.R
.

I t· I' I 140 34 I Polícia (Sala Comissário
Matena p as lCa Isa, arg., ,00 í .polícia (Gab. Delegado) .. 2.594

� , Materia p.lastica estampada, largo 1,40. �. . . . . . . . . . . . 43,00 , I' COMPANllIAS DE Distribuidor
I j Toalhas plasticas Americanas 59,00 TRANSPORTES

�•.., •• 1, 'I TAAcJ';R.E.
O

'

.. Meias nylon pi senhoras 44,00

�t'" Meias nylon pi senhoras, malha 60 :.,................... 5r,óo Cruzeiro do, Sul .

,�Z� I D b I h
.

65
Panair .

Meias ny on el' y, p omem :................. ,00 V
.

I
arlg .

�t" Colcha de seda cf bico, pi Casal ,.......... 200,00 Lóide Aéreo .

.... Colcha de seda ri franja, pi Casal .. 220.,00 Real ..

.. I 8d I
ScaÍldinavas .

�� Colcha de pura seda cl franja, pi Casa f • • • • • • •• 2 1'1,00 HOTÉIS

�i· Estas são algumas entre as muitas peChinchas oferecidas pela CASA ORIEN- _ :'�:�e�ti·c":::::.:: :: :: :: :: :
••• • Metropol .

� fAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços. _+_
La Porta .

+:. CASA 0RIÉNTAL, a que mais barato vende e melhor �tende. .� Cacique .

+:. Rua Conselheiro Mafl'a, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis. �i i��I�!fI :::::::::::::::::
•:_.

.

. �. Ideal .

-

". • �. ,.... � � • � .. .. � .. .. � � ,.. .. � � .. '.. .. ,.. .. ...,.. .. ,...� '1 ESTREITO.; ;. ".." " ��..,." Disque .

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
"2.500

I

C. RAMOS S/A
Comercio Transportes
1tua João Pinto, 9 FpolL

I
........... -_1

2.021
2.276
'3.147
3.321

.

3.449
2.694
3.371'

.

3.659

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.
Carlos Corrêa, edificada nu

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

guintes I compartimentos 1
.3ala de visita, 1 sala de Jan:
tal', 2 quartos, 1 cozinha, W.

C., Chuveiro, Tem Luz, A
gua e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzeiros.
Tratar com

.

A.J. Dias,
Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
ria) Florianópolis.\

Vende-seDr. Vidal Duira' Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANCAS , Um automovel "CITRO-

REASSUMIU SUA CLíNICA
� .

I
EN" equipado. Ver � tratar

Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3lj2 às 5 horas a Praça Getulio Vargas 19.
Fone 3165. das 14 as 16 horas.

.

06

Idvogãdos'
DR. CLARNO G.

GALLETTI

e

DR. ANTóNIO DIB
MUSSI

- ADVOGADO
Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

----

DR. JOSÉ ME;-[>EI:ROS
VIEIRA

•NO ICADOR PROF155.ONALL�::,::�;�í::�o: , ;:�;'�t:.r�;;�;;::1DRA. WLADYSLAVA DR I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER Francisco de AS8is e na ":anta da Santa Casa do Rio de Janeiro
.

FILHO GARCIA
Casa 'do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardinelli).

, / . W. MUSSI 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 intel'l1o do Hospital mater-
RADIOGRAFIA E RADIOSCONA I sidade do Brasil reles, 22' Tel. 2675. nidade V. Amaral.

I DOS PULMõES Ex-interno por concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu"rtas e Doenças do estômago' intesti-
. Cirurgia do Torax ternidade-Escola Sexta feiras:

Inos'
figado e vias biliares; dos

_ MÉDICOS -
.
Formado pela Faculdade Nacio- (Serviço do Prof. Octávio 'Ro- Das 16 às 18 horas.' rins, útero e ovários.

CIRURGIA-CLiNICA nal de Medicina. Tisiologista e drigues Lima) Residência: Rua Felipe Sch- Disturbro� nervosos.

. GERAL-PARTOS Tisiocirurgião do Hospital Ne- Ex-interno' do Serviço de Cirur- midt, 23 - 20 andar, apto 1 - Consultório' Vitor Reireles.
C

.

Serviço completo e especiali- rêu Ramos gia do Hospital I. A. P. E•.T C. Tel. 3.002 122.

I
alxa

zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especialização pela do Rio de Janeiro
. .

.'

I
Das 16 às IS horas. Santa

RAS, com modernos métodos de S. N. T. E�-inte.rno e Ex-assisr
MédicoC:�id�::Pital de DR NEWTON

'.
ReD.siRdê.ncMia:A,BROIcOlliuvWa.E2'�N-:"_____ Idiagnósticos'e tratamenta. ,tente

de Cuurgla do Prof. UgO
DOENÇAS DE SENHORAS 'b'AVILA -----------

SULPOSCOPIA - HISTERO - Guimarães (Rio). . DR
_

ACHILLE(
SALPINGOGRAFIA - METABO- (;ons: Felipe Schmidt, 38 -

PARTOS - OPERAÇõES CIRURGIA GERAL DHAUSEN
• . �OJ

LISMO BASAL Fone 3801 Cons: Rua João Pinto n. 16, Doença8 de Senhoras - Procto-
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS: BALSn.n

.. Radioterapia por ondas curtas- I Atende em hora marcada. das 16,00 às 18,00 horas. I log-ia - Eletricidade Médica
E CRIANÇAS

I'R R S- J 8 F Pela manhã atende dià-' Consultório: Rua Vitor Mei- Ad dEletrocoagulação - RaiD8 Ultra es: ua ao orge - one.

I Consultório - Rua João Pin- V05'�::l O
Violeta e Infra Vermelho. 12395.

l'lamente no Hospital de reles n. 28 - Telefone: 3307.
t 10 T I U

- Caridade.
I

Consultas: Das 15 horas em o, - e. lU. 769. R P d RConsultório: Rua Trajano. n. 1, DR'-Y-L-MAR C"-I"\-R-R-�-A- Residência: diante. Consultas:· Das 4 às 6 hor::.s. 11:-: a re 01111.43 - ---.-------

10 andar - Edifício do Montepio.. v.c. R Resl·d::'ncI·a·. Rua Esteves Ju' _
'

(
ua: General Bittencourt n. Residência: Fone, 3.422 � ---:=-------- "- _

Horário: Das 9 às 12 horas - CLÍNICA "MÉDICA 101. Rua: Blumenau n. 71. nior 45 Tel 2812 IDA BDI��l{�S�s 18 horas - Dra. ,ra�.ONSULTAS das 10 - 13 40-
I

Telefone: 2.692. GJrS���gA�DSLt�;::LJInO ��= 'D�. ��R�OS F. Ir.. 010010 ati8ta Junior
M���iIdência: Avenida Trom-I Rua Tiradente 9 - Fone 3415 MARIO DE LARMO TOMAGO E DUODENO, ALER- . ENGELSING . De. volta de sua viagem' de estud�s na Capital Fede�

powsky, 84.

I DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇÃO GIA-DE��'ÁT�i�1It E CLI- Médico dos Hospitais Americanos ral, aVIsa a seus clienSes e amigos que reassumiu sua

IRACEMA MÉDICI) e da Força Ex.pe?icionária Bra- clinica de criancas.
CLÍNICA DE CRIANÇAS DR HENRIQUE PRISCO

sllelra

I
..

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS. I.. MÉDICO - OPERADOR Cons. e Res.: Padre Mipuelinho, 12.

DR. NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doencas Internas

1
PARAISO PARTEIRO. Fpolis.

MUND I Do Serv!ço Nacional de Doen-' CORAÇÃO __:: FIGADO - RINS M ..�DICO CIRURGIA EM GERAL
"

'Iças
MentaiS. ,- INTESTINOS. Operacões - Doencas de Se- ATENDE A QUALQUER HORA I

Formàdo pela Faculdade Naci-' Chefe do Ambulatório de Higie:, Tratamento moderno da' SIFILIS nhoras":" Clínica de Ádultos. . DO DIA E DA NOITE --�-�--------�---- _

naol de Medicina Universidade ne Men.tal .

I Consultório...., Rua Tiradentes, I Curso de Especialização no
Consultório: Rua Deodoro, eg-

, do Brasil I PSiqUiatra do Hospital - 9.
'

Hospital dos Servidores do Es- quina da Vidal Ramos. I
RIO DE JANEIRO, Colônia Sant'Ana

1

I HORÁRIO: Itado. '

Residência: Coqueiros, Praia, FARMACIA DE PLANTA-OAperfeiçollmente na "Casa d.e ! Convulsoterapia pelo eletro- As 13 às 16 horas. (Serviço do Prof Mariano de de Itaguaçú Casa da Torre. j
Saude São Miguel" choque e cardiazol. Insulinotera- Tel.: Cons. - 3.415 - Re�. - Andrade)

.

I
--. ---- ...

_--,
.

Prof. Fernando Paulino pia. Malarioterapia. Psicoterap.ia. 2.276 - Flol'ianópolis. Consultas _ Pela manhã no DR. ANTóNIO MONIZ 11 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense _:_ Rua
Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e QUin- - - - - - _._ Hospital de Caridade, DE ARAGÃO Trajano

.

de Cirurgia tas da,:; 15 às 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN A À tal'de das 1530 hs em dian-
.

Prof. Pedro de Moura

I
(manha) VIEIRA te no consultório á Rua Nunea I. 12 Domingq - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

Estagio por 1 ano na ,,"Mater- Rua Anita �aribaldi, eSqUina',
. Machado 17 Esquina: de Tira- CIRURGIA TREUl\fATOLOGIA Jano

-mdade - Escola

I
de General Blttencourt. MÉDICO , dentes Tel276G Ortopedia Í:I S

.

Prof. Otávio Roarigues Lima RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, . ESPECIALISTA EM OLHOS, nesidenci� -'-' l'Ua Presidente f Consultó!'io: João Pinto, 18.
1 ábado (tarde). - Farmácia Noturna - Rua

Interno por 2 _no do Pronto 139 TeJ.2901 OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA C' t· h 4 Das 15 às 17 diàriamente. Trajano
Socorro

\ I TRATAMENTO E OPERAÇõES
ou ln o 4.

Menos aos -Sábados

I
DR. ARMANDO VALÉ- Infra-Vermelho - Nebulização -! DR. GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135� .19 Domingo? - Farmácia Noturna - Rua Trajano

- x -

RIO DE ASSIS I Ultra-Som I Fone: --:- 2.714. 25 Natal - Farmácia Espera.nça � Rua Conselhei-
OPERAÇõES (Tratamento de sinusite sem FONSECA

CLINICA DE ADULTf':] Dos Serviços de Clínica Infantil operação) I C f
..

1'0 Mafra

DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e Hos- Anglo-retinoscopia _ Receita de
he e do serviço de �torlDo 26 Domingo _:_ Farmácia Moderna _ Rua João

CONSULTAS: No Hospital' de .
pital de Caridade Oculos - Moderno equipamento do Hospital de Fpolis. I DR. VIDAL

Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologla (único' A 'cliníca está montada com os CLíNICA DE CRIANÇAS Pinto

10.

I
ÇAS E ADULTOS I' no Esta"do) mais modernos Aparelhos. para Consultório: - Felipe Schmidt, O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

No consultório, à Rua João - Alergia - Horário dfls 9 às 12 horas e' Tratamento das doenças da Es- 38. St A t�' N t 't d' F I'
Pinto nr. 16 (10 andar) Consultório: Rua Nunes

Ma-I
das 16 às 18 horas. pecialidade. CONSULTAS -Das 4 as 6

O. n onro e o urna, SI ua as as ruas e Ipe Schmi-

Diariamente das 10 às 12 e das. chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: - Rua Vit.\lr Mei- I Consultório - Visconde de horas.' dt n·. 43 e Trajano.
H às 16 hqras. 118 horas reles 22 - Fone 2675. lOuro :Preto 2 Residência: Tenente Silveira, A .presente tabela não poderá ser alterada sem pre'-
RESIDENCIA: - Rua Duarte Reb,dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Residência Felipe Schmidt 130

'

Shutel, 129 - Florianópolis. Iherme,5 - Fone: 3783 Fone 2421. 113. Te!. 2365 FONE - 3.165. via autorização dêste Departamento.

�IJ tl.!JIIIlItie>-
.

-- ADVOGADO
Postal 150 - Itajaf

C:llal'j na.

. , .

Lavando· com Baba0

\?irgem ES]Jecialidade
da Ula. IBTZIL IIBDSTIII·L-Jolovllle. (-marca registrada)

omitá,.,se�" fem o e dinheiro
,...-�-------""-------_.- -- -------_._--- -----_....._ ...__ .. -

,--------------_._-------

.._- ._------_._----:-----------------------

"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'O,ESTADO"
NO LAR E NA- SOCIEDADE

«Blcorduuza dtHu 'miá OIOV�D1Ú»
AUGUSTO DOS ANJOS

:M\
:dJ

A minha ama de, leite Guilhermina
Furtava as moedas que o 'Doutor me dava.
Sinhá-Mocinha, minha Mãe, ralhava ...

\' Via naquilo a minha própria ruina!
,

.

-

Minha ama, então, hipocrita, afetava
-Suecetíbil idades de menina:
- "Não, não fôra ela" - e maldizia a

,Q·ue ela .absolutamente não furtava.
sina

Vejo, entretanto, agora,' em minha cama,
Que a mim somente, cabe o furto feito ...
Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha .. :

L

Furtaste a moeda só. Mas eu, minha ama

Eu furtei mais, porque furtei o peito
'

Que dava leite para a tua filha!
-0-

� úLTIMA MODA ANIVERSÁRIOS
'I ADSTRINGENTES PARA

I -'sr. Iosmar da Luz sn- A PELE

va, contador; Dr. Pires
_ menino Haime, filhinho Rara é a mulher que não

do sr. João Leopoldino de usa um adstringente para a

Souza, do comércio local; pele" quer sob 'a forma de

- rev. pde. Flávio Azam- loção ou de creme. De um

huja, professor do Colégi� modo geral servem para fe

Catarinense; char os poros e para tonifi
_ sra. viúva Argentina cal' o rosto ou seja, nesta

Prazeres de' Souza' ultima hipotese, contra as

_ sr. Alvaro'Vidal, com- rugas. As for�ulás. mais

petente operário da Impren-
I comuns de adstringentes

sa Oficial; são as que contêm na sua

'composição o sulfato duplo
de aluminio e potassio (co
nhecido vulgarmente como

pedra hume), o tanino, a

tintura de benjoim e alguns
extratos vegetais obtidos

)01' dístilação como os da
aveleira.
Regra geral esses corpos

são incorporados a veiculos
como alcool, agúa, etc. afim
de formarem os adstrtngen
tes líquidos e que são os

mais procurados. Quanto ao

m-oao � de' aplicação, ou po
dem ser passados a qual
_quer hora do dia diretamen-!
-te"-sobré os potos 'fi rug-ãsc
�om " o. auxilio (le' um algo-

,

.,.,. �
dão ou, então, coloca-se ó
liquido sobre· ,compressas
J.S quais, em seguida� vão

';endo aplicadas sobre os 10-
�ais 'desejados, pelo espaço
le meia 'hora. Adeante da
cemos uma formula de ads

cringente facil de aviar em

qualquer farmacia ou mes

:no em casa.

Ei-la: juntam-se tanino e

llümen (doze gl'amas de ca

Ja) em agua de rosas (du-
zentas gramas). .

Tambem a clára de ovo é

citada como tendo vaIor ads-

Conselhos de
Beleza

,

�'INASCIMENTO

1"�
.� \ I%� -

.

o venturoso lar do nosso

i prezado conterrâneo sr.
, Antonio . Pereira Oliveira

_.;:i] .: Néto e sua exma. esposa d.
Eloah Pereira Oliveira,
acha-se engalanado festiva
mente, desde ontem, com o

nascimento de seu primo
g'ênitc que, na pia batismal

,toada na, parte da frente da receberá o nome de Carlos

blusa. Sáia -bem rodada, ,co- Alberto.

mo está na mada. Faça'-o em
I Ao robusto e galante Car.

al:g<!dão ou sê,da. debruade los Alberto e aos venturosos

de branco ou numa côr ale- g€mitores as felicitações de

gre. O ESTADO.

Participação
Vva. Maria Conceição ,Frap.cisco Xavier Rebelo
Guimarães Collaço e

Senhora
'-tem o praz'er de partici- tem o prazer de partici-
par aos parentes e pessôas, par aos parentes e pessôas,
amigas, o contrat.o de'casa- ,amigas, o contrato de casa

mento -de seu filho Nauro 'mento de sua filha Juça; com
com a srta. Juçá �ebelo.

I

i.o Sr. Naur.o Luiz Guimarães

Collaço. "

Fpolis., 8 de dezem ')1'0 de 1954

, 'cringente, p.odend.o-se prepa7
'ar uma formula misturan
.L, em partes igu.ais, como o

,lcool a sessenta por cen

to.

Em relação' aos cremlii3
. ,dstringentes relataremos a

;eguir a fõrmula de um de

.es para uso durante a noi

ce. Basta misturar em vin
:e gramas de lanolina, duas
�ramas de tanino e outras

luas de alumen.
. Cert.os' sor.os animais pos
suem peder adstringente,
:omo o do cavlj.lo, mas p.o
:tem 'causar' perturbações
mafilaticas em alguns in
Jividuos propensos a esse

:ipá de reaç'Ões. IJa labora
todos especializad.os que

,

: ;ól.hem, .o soro do animal .o

qual, após um tratamento
adequado, é posto em am

p_olas para serem utilizadas

.

A AsS.ociação das Damas de Caridade, dev.idamerite au- localmente e no momento da

torizada pel.o seu dil'et.or, Mons. Frederic.o H.ob.old, está an� aplicação. Quem usar essa

gal'iando, através de uma Comissã.o, d.onativ.os para .o, Na- especie de adstringent� de

'tal d.os doentes p.obres dessa benemérita instituiçãÇl. Ape- ve parar imediatamente c.om

Iam as exmas. sras. que c.ompôem essa C.omissã.o para 0'0 tratamento ao notar. qual

espírito de tradicional solidariedade cristã da nOSSa gente quer indicio de coceira,

no sentid.o de contribuições para aquela piedosa e justa fi- eczema, etc.

nalidade. A campanha, p.osto não exclua d.onativ.os de .oU- Aliás -é' bôa norma deixar

tra natureza, procura .obter, n.o geral, um quil.o de generos de lado todo e qualquer pre
alimentícios de cada centribuinte, t.ornarido-se assim pos- parado de tóucador logo

sivel e facillJi tod.os. Os donativ.os devem ser enviados, d�s- que, apareçam no .rost.o os

de -ag.ora à Farmácia Sã.o Joaquim, na Cãsa Paroqúial, à menores sinais d� ard.or ou'

rua Arcipreste Paiva. vermelhidão.
Nota: _:_ Os nossos lei-

tores poderão solicitar quai
quer conselho sobre o trata
mento da pele e cabelos ·a.o

medico especialista
-

'til'; Pi

res, à Rua Mexico, 31- Rio·
de Janeiro, bastand� enviar
o presente artig.o deste jor�
nal e o endereço complét.o
para a resp.osta.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCQMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS .EM

GERAL. .

•

R O D O L F O C E R N' Y, Fotografo do Jornal "O

ESTADÓ".
_

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160, ou

Telefone: 3.022.
pelo

Restaurante
.

NapoU
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, n.o sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senh.ores viajantes.

NATAL DOS DOENTES POBRES

Na árdua campanha ele 3 remédios para seus males.
de outubro, em que o eleito- Antônio Apostolo, na Câma
rado, em todo o país, reve- ra, em momento algum dei
lou um pOUC.o mais ele adian- .xou de preocupar-se com os

tamento político, venceu, no- 'pr.oblemas .

da . coletívídade
vamente, o sr. Antônio Apos- 'porque êsses também 'eram e
tolo, e, assim, foi reconduzido I

são seus 'problemas. Nâo se

à ��a cadeira ria Câmara Mu- !
negou a colaborar com qual

n.IcIpal, on�e teve, se.m dú-
I quer medida cujo fim' fôsse

VIda, atuação das mais des- IOde amparar o ilhéu, o de
tacadas, levantando inteli-· proporcíonar-Ihe um pouco
gentes teses,. discu.tind.o e a- ! mais de conrôrto e de felici
presentando projetos dos dade. Sua conduta de polítí

�ais in�e:essantes e apoian-! co é aplaudida até pelos que,
do, deCldldaI�ente, todas as. lhe fazem oposição, porque

c��sas que, vI�assem o bene- I em tudo Antônio Apostolo
fI?lO ?a coletividade floria- põe um pouco do seu grande,
�o�ohtana. Em 3 de outubro do seu imenso coração. E re-

ultm�.o, qu_ando choveram elegê-Io foi ato de justiça da

c�ndldatos a vereança muni- coletividade florianópolitana.
cípal, concorrentes fortíssi- Terá mais 4 anos. E nêsse

�os, ,inclusive professores, período, Apostolo, nãd temos

J?r,nahstas e gente- de pres- dúvidas, continuará se em
ngro, o sr. Antônio Apostolo, penhando pelas nossas cau
,em es,palhaf�!.os, apresen- sas, pelos nossos problemas.
tando a conscíêncía do povo. Hamilton Alves
apenas aquilo que fizera, dis-
putou o pleito, -e pode-se di- ·�:�i� �"'--..,. .

zer até que em desigualdade

I
IMPUREZAS· DO SANGUE?'

A União Brasileira de Es- final para ver qual dos três

de condições com adversários
.

t< .udantes Secundários, em nomes indicados pelo Diretor

que andaram soltando di- (IIXIR Df Hn6Ufll1A conjunto com a Divisão Es- do Colégio como o melhor

. nheíro a rôdo pelo interior U. U fltl .tra-Escolar dó'lviinistério ela aluno seria agraciado com a

na esperança de, mais uma AUX. TRAT. SIFILís B;ducação e Cultura patrocí- participação na referida ex-

vez; ludibriar a coletividade.' ,ará no início do mês de Ja- cursão.

Antônio Apostolo esperou pe-
neiro próximo uma excursão Foram os seguintes os co-_

la decisão, aguardou que as de Intercâmbio Cultural co- légíos contemplados em ca- _

urnas se manifestassem, con- p ..... _

J

-no incentivo àq.aêles estu- da Éstado do Brasil, de onde

fiando na fôrça elo seu eleí- ar.IlClpaçaO jantes que mais se distingui- deverão ser apontados o no-

torado e, mais qüe tudo, con- Mario Arthur Ferraresi e
ram em seus estudos duran- me do melhor aluno que re-

tíando na correção com que Olga Friedrich Ferraresi, e -o corrente ano escolar. presentará a União Secunda

agiu na Câmara. Todos. sa- pauticipam aos parentes e
A excursão aludida visa 0- ·rista Estadual na viagem de

bem quão é difícil uma re- amigos o nascimento de seu
ferecer aos melhores alunos intercâmbio cultural às cída

eleíçáo nesses tempos, Os. primogenito -JOSÉ CARLOS dos colégios do Brasil o prê- des, do Rio e são Paulo:

derrotados da última campa- ocorrido
_

no dia 9 de De- .nío de uma viagem às cída- Amazonas - COlégio Espí-
<lha, melhor que ninguém, .zembro, em Canoinhas. Jes do Rio de Janeiro e São rito Santo, de Tefé;

podem dar uma idéia dos Paulo, com estada paga pe- Alagoas - Colégio Dioce-

obstáculos inúmeros que se p
. o Ministério da Educação e sano, de Penedo;

.nírentam Para conquistar a��icipação Culturá, lugares esses onde Bahia .; Colégio Antônio

ilguns votmnos. O povo está Carrtidio Alberto F'erroresi
hes será propiciado um Vieira, de Salvador;

.aturado de demagogia; de e Volga Platt Ferraresi, par-
.nagnifico programa de pas- Ceará - Ginásio Juvenal

mentira, de intrujices. Ele ticípam aos parentes e ami-
seios e visitas de sentido cul- de Carvalho, de Fortaleza;

mer é ação, é trabalho, é que gos o nascimento de seu pr'i-
.ural e cientifico. No Rio, por E. Santo � Colégio Amerí-

se melhorem seus níveis de mogenito CEZAR AUGUS-
exemplo, estão programados cano, de Vitória;

vida. O povo quer, em suma, TO ocorrido' no dia 12 de
oara os excursionistas pas- Goiás - Colégio Santo A-

que não lhe falte o pão para Dezembro, na' Casa de Saude
seios a.os seús pontos mais pi- gostinho, de Goiânia;

comer" a. roupa para vestir" S. Sebastião. torescos, visitas a jIlOnumen- Maranhão - Colégio 'Tei-
,os históricos, às autoridades, xeira Mendes, de São Luiz;
à. ilha de Paquetá, à cidade M. Grosso - Colégi.o Esta
je Niterói, à Acadêmia Mi- du�l de Mato Grosso, de
iitar das Ag.-u-lhas Negr�, à. CuialJá,;
Volta Redonda e permanên- M. Gerais - Gináslõ Dom
::ia de aproximadamente se- Silvério, de Belo Horizonte;
te dias em São Paulo, em vi- Pará....:. Colégio Gentil Bit-
itas ao famoso Parque da tencourt, de Belém;

.•

�xposiçã.o sôbre assuntos Paraí'ba - Ginásio Lins d�
�ducacionais, recepções, fa- Vasconcelos, de João Pessoa'
"em párte do vasto progra-

".

Paraná - ColégiO Pater�
ma elaborado com 'a finali- non, de Curitiba;
jade de satisfazer plenamen- Pernambuco - Colégio In-
te a tod.os .os excursionistas dependência, de Recife;
representantes da mocidade Piauí. - Ginásio Tobias
estudiosa brasileira, Barreto, de Teresina;
Para sorteio do colégio que Rio Gr�de do Sul - Gi-

representaria cada Estado, násio R.oque Gonçalves de
em- reunião de que partici- Cachoeira do Sul'

'

param o_Diretor da Divisa0' Rió Grande do Norte - Gi
de Educação Extra�Escolar násio Natal de Natal'
lo Mini�tério da Educação e Rio -de J�n�iro - Ginásio
,ultura, o Presidente da Fe- São Salvador, de Campos;
leração Nacional dos Esta- Sergipe - Ginási.o Tobias
)elecimentos de Ensino, o Barreto, áe Aracajíf;
'residente _ga U. B.. E. S. e os Santa Catarina - Ginásio
.'residentes de Uniões Esta- Itajaí, de !tajaí;
luais Secundaristas, proce- .

São Paulo - Colégio Gue
:eu-se, em escrutínio secre-' des de Azevedo, de Baurú.
;0, a escolha de um nome

_

de
.

Jolégio dentre todos os exis-
tentes nos Estados, e, uma.
'Vez apurado os nomes dosr--------�o:-�
�stabelecimentos . c.ontempla·
dos, ficou decidido que ore·

presentante de cada unidadE
la Federação sairia do corpo
liscente do Educandári.o, sol"
teado dentre uma lista de
�rês nomes dos melhores alu
nos d.o Educàndári.o, lista es

ta a ser elaborada pelo Dire
tor do Estabelecimento de
Ensino sorteado.

.

Uma vez indicados os trê,

melh.ores alunos 'do Colégi(
que representará .os Estados
o Presidente da União' Se
cundarista Estadual. ,junta
mentfil com.o Diretor do' De
partamento Cultural da mes

ma, proc�derá ao escrutínio

ANTONIO APOSTOLO, mais quatro
anos na Câmara ..

'

�---------------------------------
...., -

-,.L O'}�A, s.

EI·elra..·Técnica
.

(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

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

ELGIN
(A MÁQUINA DE COSTURA' DE FAMA

MUNDIAL) \

Pelos serviços prestados ao seu lar e
pela _valorização sem'pré constante,

ELGIN paga-se a' si mesm,a .

DISTRIBUiÇÃO 'EXCLUSIVA DE
ElETRO-TECNICA INDÚSTRIA E,

COMERCIO S. A.
'Rua Tte. Silveira -24 e 28 - End. Tel.

ELEIROTÉCNICA
Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis- S�nta Catarina

INSENTIVO QA UBES E DO MINISTÉ
RIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA' AOS

ESTUDANTES APLICADOS

�

I'\;

ORGANISADOI
,E. ....

EDITADO
PO�-

'1
BANCO de C�f�ITO

POPUlARrI.

I .� AGRíCOLA' I I

,. f<Mo,rr�,16
.. ,

'1'

": rLORIANÓPOL'IS -516..e�ro.rtn�
.

AVENTURAS 00 ZE-MUTRE'TA •••
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Florianópolis, Terça-feira, �4 de Dezembro de 1954
--------.--�--------------�--------------�-------------------- -----------_.--�----------------------------------------------------

o aSTADO

Oasorganila�a ista' ano a Pre,liminar" �e Sao SilYe�ke
MUITO FALTOU PARA QUEA PRELlMINA.R'DA CORRIDA DE SAO SILVESTRE, ANTE-ONTEM DISPUTADA NESTA CA
PITAC ATINGISSE o BRILHO DOS ANOS ANTERIORES. E ISTO DEVEwSE À MA ORIENTAÇÃO. IMPRIMIDA PELOS SEUS
ORGANIZADORES e . ESTAVA REGUlADO QUE,A GRANDE COMPETlCÃO DE FUNDO SERIA DE 5 VOLTAS E NO EN
'TANTO FORAM DISPUTADAS SEIS. COM ISSO FORAM SACRIFICADOS 'vÁRIOS ATLETAS, ORIGINANDb-SE, UMA CON-

, 'FUSÃO JAMAIS VISTA EM CORRIDAS DESSA NATUREZA
.

/

.............................�•••_ ,-. � � #. • • �..·II ! e ! � :.. �..+:
_r� � � � *� � � � �. � • � • � r� � •• � •.••••••.•• ! • � � �. � � � � � +," � � ��,

"O ·Est�dO" 'Es'port,ivo
...................� ..:......�.

.

._ � ..; "
.

._M.." �:4�fC��J������ ,..�.91J...... _' .. ��. � �. �. �. �. �� � .•
:
•._�_•••_.� ��:-T_..������..��_._ .._�._ �...,
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• ,

Raulino Silva, p repr�sen�anle Báulio ed;���edesenteD-
rleó,Santa Catarina T d' 1-

'.

ti
,Vf�CIM P-ElO ATLHA DO OllMPlCO:!DE BLUMENAU A VII PRELIMINAR DA rQJlB e DO', Ç�8S! o �J lO

CORRIDA -DE SÃO SILVESTRE - NOVO'TRIUNFO ·POR EQUIPE DO CLUBE BLU- tr��é��� ������o:�táOa��:�' Si!r��:o�l��:��'�:ot'��:7,
. recido com 'o técnico Rauli-: pelo que lhe damos inteira

BENAUENSE - THIAGO··clM�PtDiD.Ú�DE'ClASSIFICAR-SE·PORTER SIDO O VEN- ��a���fo d�L:���ro ��ei�::·�I��l:ã�el��iS !�:f:d��:r�lh�ta;
CEDOR DO ANOPASSADO, ORIENTOU iSEU COMPANHEIRa ATE' A VITO'R IA

I
�:�i�:�ã�a::t!;:!:��:,"'k j ::i::iJ:'f:;����.:�i:e:�::

F����, p��e����O!A�!��2�d2 9�m�����!� t��eT�o��?}.�L� Y,�T�:v�!� g"nd:hl.
público numeroso; teve 1).1-

j
Matos, do Caravana do Ar, mento. Thiago completou o laridade no público presente

gar, na manhã de domingo 7.0 - Sebastião· Oltveíra, percurso á frente de Raulino foi a presença, ao lado dos

último, nesta Capital, a VII da Escola de Aprendizes Ma- Silva; .alcançando. embora atletas, em plena corrida, de
Preliminar da Corridaêle São rinheiro

.

com pouc_? treino, uma bôa um garotinho ruivo de seis a

Silvestre, organizada pelo 8.0 - Marcelo Wolpato, da marca e demonstrando .que 10ito anos, pés descalços e,

conceituado matutino "A oa-: Liga EspOl'tiva_ Oeste oatart-. de fato é o mais completo calça comprida, o que reve- RIO, 13 (V.A.) � A Con

zeta Esportiva", de São Pau- iense .
em competições desse 'gene-" leu-se quando retirado da federação Sul-americana de

lo, com o apóio da Federaç�o 9,0 - Avelíno Machado, do 1'0. E' possível que Thiago competícâo por um dos fis-
. Atlétismo informou à C. B.

Atlética Catarinense áfim de 3-. E. Olimpico participe da prova interna- cais: Será êle um futuro D. que homologou como ré

indicar o atléta barriga-ver- 10:0 - Alcides Krick, do cíonal de 31 do corrente, em campeão? í corde sul-americano os se-

de á grande prova interna- G. E. Olímpico. .são Paulo, como avulso. O futuro dirá. Seu nome: guintes resultados:

cional de '31 do corrente na Por' equipe voltou a tríun- Ul\'( FUTURO· CAMPEÃO? João Martins. I 200 metros rasos -- GIa- Lançamento do Disco _

Paulicéia. [ar o.Grêmío Esportivo Olim- I dys Er-betta _ ,A�gentina I�geborg Pf'uller _ Argen�
Este ano o número de ins- pico, que obedece á orienta- - 1-11-54 _ Rosário - 25, .

tina _. 19-9-54 -,- Buenos

��!�qU��tr:�;:��:tiva�Od�êrc: 1;;�fe:���r�r:u;2c�:7;�é. do OSCAI( PROPENSO A INGRESSAR NO: OS. .; Aires - 44,69m

de_,80. atletas disputar-am 'as Aó vencedor coube línda
IMBITUBA -,honras de competir na maior .nedalha de ouro; aos 2.0, 3.0, .

prova de tundo do mundo. 1.0 e 5.0 lugares medalhas de
Conversando com o a-

A vitória coube ao atléta prata e do 6.0 ao 15.0, meda- avante Oscar que vem de I,do Grêmio Esportivo Olimpi- l��S de �ronze, .todas of�rr rescindir seu contrato com
co, de Blumenau,«

_ Raulíno :1 as IPe o t�alsd cAom� � o
o Bocaiuva, fícamos cientes ISilva, o. qual desde o _início jorna espor IVO a merica '..

da prova conservou a ponta.' do Sul
. do seu desejo de ingressar

animado e instruido de perto O G.· E. Olímpíco, vencedor ndo !mt�idtuba A:létidCO Clube,
1 d f" t W ld " t·

.

t 1',
esis in o, assim, os seus

pe o gran e unms a. a e- cole IVO, conquis ou a va rosa

I "t d
.

mar Thia�o de Sousa, tetra- aça "Prefeito Dr. Osmar proposl os e, integrar o

campeão do 'ano' paHsa0(j.
.

�unha", oferecidà pelo novo plantel do A_V�l :m 1955.

Em segundo luga�' rhegou )dil florianopolitano.
Oscar constituIu uma das

Siegmondo Hiernick, também
mais notáveis, revelação do

do Olimpico, vindo em 3.0 1\ PARTICIPAÇÃO "Soccei'" ilhêu .destes ulti-

lugar o herculeo Walmor DE THIAGO ,mos anos, sendo que no ano

Passado ganhou as honras I
SChroeder, do 'Clube Náutico Waldemar Thiago de Sou-
Riachuelo.

.

I
sa, o grande campeão e' re- de artilheiro-mór do Cam-:

Foram êstes os 10 primei- cordista barriga-verde d:e peonato e no atual campeo- ,

ros colocados: , corridas de fundo, devido ab nato mereceu figurar como'
1.0 - Raulíno Silva, dó G. novo regulamentQ da Prelí,- o ponto alto da equipe do

E:Olimpico . minar de Silo Silvestre, se- Bocaiuva, atravessando sua

2.0 �'Siegmondo Hiermick, gundo o qual os vencedores melhor forma fisica e téC-!do G. E. Olimpico 'do ano passado ficam im- nica.

3.0 - Walmor SChroeder, possibilitados de t.omar parte ----�------_.

dG C. N. Riachuelo na classificação., revolveu ai-' >

4.0 - Genésio Pereira, do companhar a delegação de CAMPEONATO CARIOCA, DE FUTEBOL
G. E. Olimpico' . seu clube, o Olimpico, parti-

5.0 - Eduardo Silveíra, do eipando da corrida, mais Pelo Campeonato Carioca ,Cristpvão 1, Portuguesa 1 x

G. :J;:. O�impico i .para incentivar seus compa" de Futebol foralI.l estes o�,� Bonsucesso 1,' Flamengo 3'
-

_ resultados da rodadlit: I x Botafogo 2 e Fluminense

Sá.bado _ Bangú 3 x Amé- ','5 x C�nto do' �.io 3. OJprél�o:
·nca 2. < entre Madure'lra e Olana

,

� I foi transfer1do para a pró-
Domingo - Vasco 4 x São

I
xima 5a. feira. IBRASIL: -CAMPEAO SUL-ÁMERICANO:

DE ESGRIMA
RIO, 13 (V.A.) -'- O Bra-,sil sagrou-se, na noite de .

sexta -feira, campeão Sul:'
Americano de Esgrima,- nu
ma exibição das mais sober
bas ·no Ginásio do F.lumi
nensé, ao derrotar tôdas as

demais equipes' concorren

tes na arma de "Sabre".

CONQUISTA

CAMPEÃO

A conquista da hegemonia
do esporte das a.rmas no

continente, é um título dos
mais ambicionados, e o Bra
sil obteve para tanto as se

guintes vitórias:
1. lugar _ em "Florete"

Feminino por e'quipe; 1. lu
gar em "Sabre" Masculino
- por equipe; 2. lugar _
em' "Florete'" Masculino -

por equipe; ..2. lugar _ em

em "Esp�da" Masculino _

por equipe.

I A vitória nacional Ja' es

tava garantida antes mes

mo de intervir nos assaltos
com o seu último contendor,
e o feito dos esgrimistas
nacionais é dos mais mere

cidos, mercê de destacada

atuação técnica neste '''II O título de campe�o no

Campeonato Sul-Americano certame sul-americano é
de Esgrima". Ao fazer pre-

í computado observando-se as

valecer sua maior classe vitória das armas somente
'técnica ás equipes do Chile, por equipe:
Uruguai e Colômbia, a equi- A VITÓRIA individual
pe nacional; (leu ao· Brasil

,não
entra, dessa forma, para

um título de. repercussão in- a contagem geral. � .

ternacional.
'. o. •

o TITULO

/

BAIXADAS TRES MARCAS DO
ATLETISMO SUL-AMERICANO

.
l _

. .

10.000 metros 'rasos (mar
cha) - Guillerrno Weller
Argentina _ 24-7-54 _ Bue-'!
nos Aires _ 48m 47,2s.

TRANSFERIDO FIGUEIRENSE X
GUARANI'

1

Conspirou contra a realí
. zação do prélio Figueirense
"x Guaraní o maú tempo. O
árbitro João Sebastião da
SiLva (Dião) e�teve no cam

pó' da rua Bocaiuva e cons-
"

tatou a impraticabilidade do

gramado para a realização
do encontro que assim ficou
transferido para Sábado
próximo.

- -......_- ......_.J< - -_- ......_._-,__ ........_..

Ate,nçãQ 11' Alenção!
.1 Seób,ores Gomerciapt�s !'

Lindos cromos e blocos de folhinhas para
ImpreSSÕéS ii vontade e gosto do freguês

Preços Módicos - Unicos na praça
Empreza Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Deodoro, 19 - NESTA

1955,

-xxx_:_.

'Cartões de Natalr;e Bóas Festas
Lindas e

mOdernff" padronizações .

Impressos· ao gost do freguês'
. Pedidos á Emprez

.

GráJica Grajãú Lt�a.
Deodoro, 19. - Florianópolis.

�• �r _-

\-

.

VIRA' O
BONSUCESSO

Divulga o "Diário Cario
ca", do Rio: "O Bonsucesso
excursionará ao sul do país
logo apos o Campeonato Ca-·
doca, sendo que a longa
temporada dos rubro-anis
já está assentada.
Abrindo a temporada o

Bonsucesso jogará em join
ville e logo depois em Blu
menau outros compromis
sos..

O roteiro dos rubro-anis
prevê jogos em cidades do
Paraná e encerrando a ex

cursão jogarão' em Porto
Alegre e Rio Grande.

SAUL MELHOROU
E REGRESSARA'
BREVEMENTE

,'""l� ! "- ·í.tI "4.... I l.. .;

Por intermédio do espor
tista Alfredo Oliveira vie
mos a saber das melhoras
que tem abrido seu irmão
Saul' Oliveira o popular Sau
zinho, que se encontra hos-

/ pitalizado na Capital Fede
ral. Assim mais o nosso in
formante . que ainda êste
mês. Saul terá alta, regres
sando á sua terra natal.
Folgamos em registrar a

bôa nova fazendo votos pa
ra que o grande "crack" a

vaiano se restabeleça com

pletamente o mais breve pos
sível.

com

�;
'-

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

DELEGACIA FISCAL
NOTA

A Delegacia riscaI do Te

souro Nacional comunica 'aos

I interessados que, tendo em
.

vistã a convenrencia do-s ser-
, vicos de encerramento do e

xe�cício financeiro, os paga":'
mentos de APOSENTADOS,
relativos ão mês de dezembro,
serão anteCipados, iniciando
se no próximo dia 14 de de=
zembro corrente.
D. F. em Florianópolis, 11

. de dezembro de 1954.
Mário Salema Teixeira

Coelho - DelegadO Fiscal.
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o ETA.DO Florianópolis, Terça-feira, 14 de Dezembro de 1954 ,
''S. oi 'HMn',..r .'!iII'"

14 DE DEZEl\'IBRO

Vencendo as mais
DE PITIGRILLI

I
des" são adjetivos. Isso sei coisa poderia eu acrescen

Búenos Aires (APLA) - eu. Não são, porém, adjeti- Itar? o gesto do�, mais ve

O diretor de uma grande re- v.os ornamentais; são adje- lhos, que mortificados pe-,
vista de Estudos Cristãos tivos funcionais, como "su- las palavras do Mestre, "fo
convida-me a participar, prema, público, belas, má- ram os primeiros a retirar
com os maiores escritores ximo e comum", em expres- se", não creio fazê-lo mais

italianos, de uma "coleção sões como côrte suprema, evidente, Não há nada que
de episódios de Evengelho" ministér-io público, belas retirar ou acrescentar ao

Iexpostos em forma literária artes, máximo divisor co- episódio. Leiamo-lo juntos:
moderna, designandç-me o !mum". Nada de embeleza- "Retirou-se Jesus para o

episódio da adúltera, para Imento. Monte das Oliveiras. Ao
desenvolvê-lo em uma cen- No dia em que um escrí- romper do dia, voltou ao

tena de linhas. tal' conseguir livrar-se do Templo e todo o povo foi a

Agradeço a honra, mas adjetivo, tão abundante na Ele. Sentou-se e pós-se a�en-I
respondo-lhe amavelmente pior literatura feminina e siná-los. Então, os escribas'

que não, e peço-lhe perdão. na dos seus escritores, pode- e os fariseus trazem "uma
.Explico-Ihe por que. ria proclamar-se padrão da mulher surpreendida em

- arte de escrever. adultério, e empurrando-a Ixxx

t d .

O Sermão aos Bemaventu- para o meio, disseram a Je- iSou contrário a o as as
d d 'I id '1 M t t Ih'

d
ra os, I Ul o a um por mu, 3US: es re, es a mu er IVidas de Jesus. A vida o f' I

di Io ereceria a, um praticante acaba de ser surpreen IC a

"Mestre está contada nos da palestra, a um professio- em adultério. Moises, na
iatro liv-ros de Mateus,qr nal da pena, material para Lei, manda que a apedreje-

.Marcos, Lucas e João, que T? Pmil páginas, Mas, Jesus não mos. Que achas u. er-
deveriam ser definitiv'os. Os

era escritor, Relendo o Ser- guntavam-lhe para tentá-
sucessores abusam da .cir-

mão dos Bemaventurados lo e poder acusá-lo. Mas
cunstância de não se ter

instituído
em Santa Helena, Napoleão Jesus, inclinando-se ao so-

naquela época disse a um general que per- lo, escrevia com 'o dedo na
ainda o "Copyright," e que o

.nanecera a seu lado na ,des-, terra. Mas como insistis
argumento passou a ser de

.entura :
,_ tem em perguntar-lhe, en di

domínio público. "Acredite-me, eu conheço reitou-se e lhes disse "Aque-
As únicas vidas, .de Jesus

JS homens. Isto não pode le entro vós que nunca pe-
que admito, além dessas

ser o discurso' de um ho- cou, que atire a primeira pe
quatro, são a cronologia fei-

rnem : são as palavras de dra". E tornando a inclinar-
ta por Pascal, que é uma 'es-

um Deus". 3e, continuou escrevendo no

pécie de pro-memoria e a
xxx solo: Mas, ouvida tal res-

vida que se conta às crian-
posta, foram se retirando

se' deve "1'0 Ao episódio da adúltera,ças, a quem'
-

um após outro; começando
mancear" a história, supri- .lue poderia acrescentar um

pelos mais velhos} até que.

d ainda não lhes nomem moderno? Que en-mm o o que , só ficaram Jesus e a mu-
int a e que se' limita ao .uanto Jesus andava pelo111 eress , lher. Então, Jesus erguendo-

t
.

cipal que os ./fonte das Oliveiras um pi-argumen o prm _

n "8e perguntou-lhe: "Mulher,
apaixona. .i lampo descia pelo tronco

onde estão teus acusado-
O t Evangelhos Je uma arvore, um passari-s qua ros

" res? Ninguern te condenou?". ..

lareza de ,ho cantava num ramo, umem sua mcisiva c' ,
-

Ela respondeu "Ninguém,. 't't 1'1' um modê .aio de sol "brincava" entreveriam cons 1 u -

Senhor!" E disse-lhe Je-
lo para quem se dedica à os cabelos louro-avermelha-

sus : Nem eu tambem te
arte de, escrever e servir- : .os do Galileu? Adicional'

.on denarei. Vai, e não pe
, lhes de guia, como 'o C,ódigo aquele execrável "sussurar

jues mais".
Civil

-

a para Stendhal Ias frondes" ou 'que "um
, IVI o er< , , .

,A única modificação que
'1' ít lo' antes ,90 uivava ao longe"?que la um capi u <" __•

,e pode fazer é dos tipos
de molhar a pena. Tal leitu- Descrever o tempo que Ia- ,

, ?
rráf icos. Nenhuma água

ra o estimulava à clareza. zra :
,benta me purificaria' se 4)U-

As conversações; as pará- Oh, as condições' atamos,":" lasse meter minhas patas
b 1 a, imas de Je .errcas ou meteorológicas,o as, as m x ' -

•

resta prosa sublime.
sus, são as palavras daque- que praga são para a lite-

le que sabe o que quer di- :atura! Enquanto se desen

zer, o diz e chega a conclu- cadeia uma tempestade num

sões. Basta examinar o seu .oração, o vente sacode in
método: sujeito, verbo e pre- varíàvelmente as persianas.
dicado; seus instrumentos: Basta que surjam os primei
substantivos e verbos. Pou- 1'OS indícios do amor e 0_
quissimos adjetivos! Usa o' Jardim está em festas; o fu

adjetivo quando é ínevitá- gltivo é perseguido pelos
vel. Os oradores descolori- aguaceiros, e a protagonís
dos e os escritores insípidos 'ta se consome de languidez
derramam a chuva de .ume no outono, enquanto cai das
adjetivação abundante sô- arvores a última folha, ou

bre sua prosa, acreditando - vêrde que combinação!
A prosa de Jesus tem sabor - morre 110 primeiro dia da

çar; com motivos decorativos primavera, enquanto uma

por seu conteudo, é eficaz plantinha precoce brota o

pela conexão entre- a forma primeiro c tenro botão.
,

e a substância, é contundan- A literatura sintética de
tê por sua consistência' e hoje, o tão desprezadp "con

por conseg'uinte, não preci- densed" supTimiu t,udo is
sa de adjetivos. Com um soo Tudo isso que não está
mínimo de', recursos verbais, I10S evangelhos. Por' que ha
com uma "aramaico-bãsic'ô" via eu de acrescentar?
obtem 'o máximo resultado; ; E se preveni contra as re

Pa1'afl;asear S,!!us períodós primendas do professor de
f

'

,seria como querer aperfei- gramática, respondo aos
,

çoar, com motivos decora- que sabem mais do que eu

as céltIlas de uma colméia, de Cristo, a, própos,ito das
este in�ncansavel pro- condições atmosféricas: "Da
dígio de edificação e arqtii- hora sexta à nona, 'isto é, do
tetura, como pôr e mende- meio dia às tres da tarde,
cassílabos rimados as pro- fez-se a obscuridade sôbre

posições da geometria 'de toda a terra. "Isto não é no

Euclides. ta de côr, não é um ' efeito
Tomemos o Sermão ,da cênico ide<tlizado IJor um

Monta,nha. São 25 minutos "regisseur" ,de grandigui
de eloquencia. Não há ali gnol. É- um feito de impo
um só adjetivo que dê cor. nente dramatismo com que
Qualquer pedante me dará, toda a ,terra expressava s�:a

4 em gramática, assinalando dor incurável,
que "beatos,. pacíficos, es- xxx

tólidos, necessários e gran'- Tornando à adultera, que

•

severas ,provas ...

o

pelas Fôrças
. " .

sua resistencra

rel6gio Omega foi oficialmente adotado
Armadas britânicas por
e precisão extraordinárias.,

No mar, no ar ou em terra, é de importância
vital para as tripulações de aviões ou navios a

exatidão de s-eus instrumentos de precisão, Após
rigorosas experiências, o relógio Omega Seamas

ter foi considerado como reunindo tôdas as qua

lidades de segurança total. Protegido por uma

caixa impermeável, com seu mecanismo à prova

de pó e de umidade, o Omega Seamaster tem

asseguradas as condi; ões ideais de funcionamento,
nos mais di versos c': rr.as: desde o Ir.o glacial até

o calor e a umidnd: dos trópicos, Sempre exato

e resistente, O Omeg t Senmaster oferece uma sen

sação nova de confiança aos 9ue dependem do

tempo para sua perfeita segurança,

(1
Automático
Antimagnético
Anicboq .e

Produto d.OMEGA S c c r
ê

t
ê Sul.se p-o u r

A Sífilis

Aprovado pelo D. N. S. P., como �uxiliar ,no
tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo, a,radAvel como U�

cor. �,
'

"'j;,-

PRODUTOS

Antaretica
CERVEJAS - REGRIFERANTES

LlCÔRES DUBAR
sempre à, Disposição

DEPOSITO FlORIANÚPOllS
.'

,

DA elA. ANTARCTICA PAULISTA
I. B. B. C.

Rua Silva Jardim, 180-Te,lefon�, 3.800
PRAINHA
E na Firma

SYlVIO ORLANDO DAMIANI & (IA. I
" 'lTDA.'
Revendedores a,uforizados da'

-ANTARCTICA-
Rua São Jorge, 14-Esquinª D. Joaquim.

- Telefone: 3:019 -

HOJE NO PASSADO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.775, nasceu >em Annsfield, Lanarkshire,
Thom:1.s Cochrane, que veiu a ser o 10ó Conde de
Dundonald e foi Almirante na Grã-Bretanha, no

Chile, no Brasil e na Grécia, vindo a falecer em

30 de outubro de 1860 sendo enterrado na ,Aba
dia de Westhinster;
em 1.819, travou-se o renhido combate da Ibira

, poitã-Chico, estando as nossas fórças, vitoriosas,
sob 0/ comando do Barão de Serro/Larg<J;-

_._ -em 1:859, nasceu o General' de Brigada do Exérci
to Brasileiro, Duarte de' Aleluia Pires, cujo bio
grafia (') Almirante Henrique Boiteux publicou
em 0.2° Volume de "Santa Catarina no Exér

cito";
- em 1.864, o Governo do 'Paraguaio 'declarou iuer

ra ao Brasil.

, Emprego
Precisa-se de moços de

20 até 35 anos, solteiros,
quites com o Serviço Mili
tar, datilógrafos e gínasia
nos.

Ordenado de Cr$ 2.400,00.
Carta de próprio punho pa
ra Caixa Postal 192 - Flo
rianópolis, acompanhada de
Lima foto 3 x 4. -

CASA MISCELANIA dbtt"'·

b'llldora doa Rádio. R.C.A.

Vitor, Valnd.y ,DI

PAItA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

eM CORTEllA

e _EfICIENCIA

CASA
Aluga-se em prédio novo,

apartamento para casal,
com Fogão elettico e tam
bém uma loja á Rua 7 de
Setembro n. 5 Tratas na

Rua major Costa 13.

'J) D IS 7'IN ç Ã O O L fM� I C A

Nos Jogos Olímpicos de 1952, após 20 anos de crono

mur,1J!,(!n oficial, foi conferida a Gmeg« a mais alta

distinção d,H/II(/( certame: a Cruz Olímpica, Omtga
cronometrará ainda as Olimpíadas de /956, Eis novas

razões porq;(e o Mundo aprendeu a confiar em Omela.

L'lndustrle Horlos.r ..... G.nebr. 5 u í ç •

-

Com a Biblía na Mão
«No Cen8culo»

TERÇA-FEIRA, 14 DE DEZEMBRO
-:.�..

..

De t.al maneira amou Deus ao mundo> que deu seu

Filho unigênito para que todo que nêle crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. (João 3:16). Ler João 3:12-16.

P�rto da cidade de Filadélfia; nos Estados Unidos,
uma fêmea de faisão conduzia a ninhada de filhotes pela
rua movimentada. Quando chegaram ao meio da rua, ela

parou e esperou até que o último filhote chegasse a sal

\'0, do outro lado, O amigo que contou-me esta história,
disse-me: "Parecia-me que ela olhava ,diretamente nos

n;eus olhos e me desafiava a seguir."
"

Aquêle animal mãe, estava "exp�ndo sna vida ao pe
,

rigo para salvat seus filhinhos. ll:ste instinto é uma re

velação clara do caráter e natureza de ,Deus.
A lei do amor é tanto uma parte da nossa natureza

como o é a lei da gravidade. Ambas provêm de Deus ..tle
tanto amoi.1 que deu, Sua dádiva foi Cristo, que também
de tal maneira amou, que deu. Sua dávida _foi a própria
,vida. Nossa dádiva somos nós mesmos. Será que o ama
I
mos tanto qjue estejamos dispostos a dar-nos por seu

amor e por amai" ao seu rei�o?
-

ORAÇÃO
Nosso Pai, somos-te gratos porqúe colocaste em nos-

jsa
Jiatureza o espírito de renúncia que é a tua caract.e

rística. Conserva-nos cônscios de q�le sem teu auxílio
jamais alguém se daria por amor a outrem. Agradece
:TIoste porque esta lei se manifesta em tôdq a plenitude,
na pessoa de Cristo, cuja vida teveloll nãõ §ló o seu amor,
mas o teu amor também. Em seu nome oramos. Amém.

'

�
l

PENSAMENTO PARA O DIA
"Amor tão puro, divinal, requer mi.nh'alma,

vida, todo o sei'.
.

minha

DANIEL D. BROX (Nova rork)

André 'Nilo Tadasco

Ncljal das, Crianças
Pobre!; do ESjreljo

�.'-'-i!!""""
A Comissão Organizadora do Natal das crianças

póbres do Estreito avisa que, a distribuição de cartões

come'kará no próximo sábado, dia 18, à.s. 2 horas da tar

de, à rua Liberato Bittencourt, n0289, no Bairro de Fá
tima.

No sábado, serão atendidasl exclusivamente, ás cri

anças orfãs de pai:
No domingo, a distribuição de cartões terá inicio as

8 horas da .manhã, s(lndo atendidas, as crianças, em ge
ral.

,

cartões, as crianças RECONHECIDA-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CENTRO EXCURSIONISTA '�RNOLDO RAULINO"
-�PEPICIONÁB!O-

FUNDADO EM 16-9-54,

JOVEM CATARINENSE !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO, PERCA TEMPO, EN

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENDERE

ço A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLIS-S.C.

",
"

'�''#�iP��� _ ,"gps'

Aviso aos inleressadG�
:.'... . � .. ,� _'

'A COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL
BRASILEIRA DE PRODUTÕS ALIMENTARES, Produ-'
tos Nestlé, por sua Filial em Curitiba - Estado do Pa

raná, á Ruà Visconde de Guarapuava 258, avisa a quem
posso interessar que o SR. ANTôNIO HELIO SANTOS,
que exerceu as funções de viajantes da referida Filial e

que � seu pedido se acha desligado do seu quadro de pes
soal' desde 30.11.54, deixou, em consequência, de ser pes
sôa autorizada fi tratar de' qualquer assunto que se rela
cione, dil'et� ou in dirétarnente, com a Companhia..

AGORft NOVOS HORIRIOS
DO

ERL
,Terças -- Quintas - Domingos

9:50 horas
'

Para: Curitiba S. Paulo=Rio
(Correrão por o interior do Paraná S. Paulo e Norte

do Pais)
Segundas -- Quartas -- Sabados

16 :15 horas
Para Porto' Alegre

Raios x
ltpal'lllhllgem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radíograrraa e radioscoplas.
'Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (colécistografia). IRins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hístero-salpingngraría com

inSUfla-I. ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
D1àriamente na Maternidade Dr. carlcs Corrêa.

" '-------�-------------

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
EDITAL

, Faço saber aos interessados que, tendo sido proclama
dos, nesta data, os caridídatos eleitos no pleito de 3 de ou

tubro do corrente ano, ao Senado Federal, à Câmara dos

Deputados e à Assembléia Legislativa, bem como os respec

tivos suplentes, foi designado o dia 17 de dezembro corren

te para, em sessão pública do Tribunal, ser feita a diploma
ção dos mesmos.

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, 10 ele dezerrí
bro de 19�4.

Solon Vieira - Diretor.

t CONVITE DE MiSSa
A Familia de Francisco Berka, convim. aos-parentes

e pessoas amiga para assistirem .a missa de 7° dia, que

mandam celebrar na Igreja São F'ranc.isco, dia.16 do cor

rente (QUINTA-FEIRA as 7 horas,
A todos que comparecerem a esse ato cristão, an ..

tecipam agradecimentos.

(Technícolor)
No Programa:
Fatos 'em Revista Nac.

Preços: 10,00 -- 5,00
Censura Livre.

'As 7 - 9 - Hs.

"Sessões das moças"
.

Doris Day - Bolger C.

Dauphin em:

PARIS EM ABRiL
(Technicolor)

No Programa:
Baadeirantes Na Tela Nac.

Preços 1,00 -'2,00 - 3,50
Censura Até 14 Anos.

�ITZ
As 5 - 7,15 - 8,45 Hs,"

"Sessões das moças"
MACdonald Carey

Betty Glabe - em:

AO CAIR DO-PANO

- João

ATENÇÃO
(Technicolor) A "EMPREZA" avisa aos

No Programa: srs. '''MOTORISTAS PRO-
Noticias da Semana. Nac.
54 x 48.

FISSIONAIS" que a partir do
dia .5 do corrente o abati

Preços: 1,50 - 2,00 3,50. mento será concedido, exelu-
Censura Livre 1 sivamente 'nas sessões Diur-

:ti! I s.IJD']
na" d, 2•. a

�';!�;�sa_
-

As 8 �s ALUGA-SE
'

....,.. (o) - ) ,

- Luiz
Farnando Freitas

1 ° Orador - Oduvaldo IBessa
2°. Orador Alvaro

KoIlross •

Diretor de Assist. Social
•

-- Mário Eduardo Veram
Lacombe
'Diretor Esportivo - ,Clé

cio Comerlato
Bibliotecário - Jandyra

Lobo dos San tos
CONSELHO FISCAL
Flávio Mafra - Ézio

Calliare - Cleonice Maf

fusi - Adyl Calomeno
Sem autro particular no

momento, aproveitamos o

ensejo para apresentar as

nossas

Cordiais Saudações
p. Centro' Catarinense no

Paraná
Ayezo Campos

Presidente

�auro de Athayde
10. Secretário

Com êste va.lo!!' V.S.
6.b ..il". um� cont� que

___
lhe ..endel"6 jur'O com·

\I:.L"__'II!! pens!>dor
e

����§l5�êE�II!!1� levdl"Á pdrl> SUl> residi,.,-

,
cie, um lindo e útil presente:

um BEL/�$IMO eOFI<Ede AÇO eROMADO.

NCO AGORiCbLA
.�c7�,16

-

... r�ORIANOPOl.IS - SANTA C:ATARI� !".,D...�

Alugam-se bons quartos
Com ou Sem Pensão.

1 'Bôas Condições. }

Rua General Bittencourt
nO 43 .

Rock Hudson - Piper
Laurie em:

SINFONIA PRATEADA
(Technicolor)

No Programa:
Noticiar-lo Guaiba. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Até 14 Anos.

----�- --

V,ende·se,EXPRESSO FLORIANÓPOLIS
ANDRADE: & KOERICH

Uma casa de alvenaria,
construção nova, á rua Ne
rêu Ramos. Pequena entra

da e o saldo a combinar.
Tratar no Edificio São

Jorge -
. Sala 4 -- Fone

2192.

"fransport. d. cargas em geral' entre Florian6polis,
Curitiba e Sio Paulo

Com viagens diretas, e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa 'Postal, 435
End. 'I'elegr.: SANDRAD.E

Agência - CURJTmA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

'

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 16 fi6/1678 Fone: 37-30-91

Er.Jd. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e .m 8elo Horizont.
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa

d. Transportes Minas Gerais SlA.)

As 8 Rs

"Sessões das moças"
AO CAIR DO PANO

(Technicolor)
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
54 x 48.

Preços: 1,50 - 2,00 3,50.
Censura Até 14 Anos. I

ALUGA-'SE
Aluga-se, á rua Conselheiro
Mafra, N0 15� um quarto
com entrada independente
para 2 moços eom, Café.

Parficipaçào
Walmir Dias e Sra. têm o

prazer de participar a seus

parentes e pessoas de suas

relações o nascimento de
sua primogênita CLEUSA,

Iocorr-ido dia 10 do corrente

na Marternidade Dr. Carlos"
Corrêa.

'UI?1Jl.IIl Aluqa-se
,

..

�, Aluga-se 4 apartamentos
As 8 Hs recem-construídos à Rua

Anita Garibaldi 83.
Adams Willians,- em: Ver e tratar

,MORBIDA FASCINA,ÇÁO Rua nO 8Q.
na mesma

Parjicipação Veode-se uma camlon.,te em
Ne��t:�i�a. P�roe��aF�;i:e�:�

, perfeito estado de' conservação,
reira Oliveira participam a Imarca �H"V'ROL"T

'

todos os parentes e amigos
' "n fi '.

o nascimento de seu filho I 'T a' t A A .'

d TA'� àCarlos Alberto, ocorrido na �1Il r ar na ,g(iD�la a u",

�:t�r�i::��r�:�!�s Correia Rua Felipe' Scbmidt, 24.

Vendemos
Uma caldeira EUTTNER, de fabricação alemã, com

100mts3 de capacidade para aquecimento. Ver e tratar

à rua Henrique Boiteux, 1F, no Estreito com as Indús
trias de Madeiras Nacionais SIA.

CONFORTO abselute
Grande ECONOMIA

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

�--'-

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
1 QO a 1.000 litros,

J
�,

AQUECEDOR

ELÉTRICO

IMERSÃO f!,

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqueclmento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

fabricodol no. tipoe
horizOIlfOI e verticaL

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

lagem imtantanea. permite o

maior escclo de graduoçõe. de

TEMPERATURA.

• Construção s6lida, sendo' I caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
, m "

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura

I

por: URMOSTATO.
Que proPQrçionl grande ECONOM,IA.

-i ,.

1

,I' GARANTE O QUE FABRICA

/:
(

''''� C.- R4MOSIS.J. C�me�'cio; e Agências
,

Ihu J'cãC! P,nt", 9 Fpolis.. -�Sta.C.tl,in.

I'�,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lindos cromos e. blocos de folhinhas, para

Impressões á vontade e gosto do freguês
.

Preços Módicos - Unicos 'na praça

Empreza Gráfica Grajaú Ltda.

. Rua Deodoro, 19 - NESTA

-xxx

Cartões de Natal e Bôas Festas
-

Lindas e modernas padronizações
Impressos ao gosto do freguês
Pedidos á Empreza Gráfica Grajaú
Deodoro, 19 - Florianópolis.

1955,

Ltda.

Viagem com segurança
.

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS M.ICRO.;ONIBUS DO

lAPIDO �(SnL-BRASILEIBO)
Florianópolis - Itaj'af - Joinville _;_ Curitiba

,
,

� 'toA q IfWJI '" '_<rr'

Agência :.
��

aDa Deodorõ esquina _
da

Rua T.enente Silveira

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS
ANDRADE KOERICH&

"'ran5po�te de cargas '!m geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

\ Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro'Mafra, 135
'Fone: 25�4 - Caixa Postal. 435

. End. Telegr.: SANDRADE
, Agência - CURTTlB/\

Avenida 7 de Setembro 3�20/24
Fone: 847 (Linha 1'3r�It'la)
End. Telegr.: SA'\TT1DRA

Agência: - SÃO pji.Ul..O
Avenida do Estado lfi n6/1678 Fone: 37-30-91

ELd. Telegr.: SANDRADE
Agênciás no Rio dp. "aroeira e �m Belo Horizonte
com tráfego mútuo até Sã., Pauio com II Emprisa

d. Transportes Minas Gerais SIA.)

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

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
I"

��'"_ ..

EDITAL I �;.;>I! 1

Faço saber aos interessados que, tendo sido proclama
dos, nesta data, os candidatos eleitos no pleito de � de ou

tubro do corrente ano, ao Senado Federal; à Câmara dos
.

Deputados e à Assembléia Legislativa, bem como os respec-Itivos suplentes, fo� designado o dia 17 de dezembro corren

te para, em sessão pública do Tribunal, ser feita a diploma-
ção dos mesmos. i

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, 10 ele dezem- (

bro de 1954.
.

IS01011 Vieira - Diretor.

. .ttpal'elbagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
RadiogratIa� e radioscopias.
Pulmões e coração (torâx).
Estomago - intestinos e figado (colecistografla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com-insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.·
!\fedidas exacas dos diametros da bacia para orienta-

ção do parto (Rádlo-pelvímetría), .

.

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
, /,

_-_ .._------,......._.

Florianópolis, Terça-feira, 14 ele Dezembro de 1954
----_....,,_,........._-----

Vende-se oma. camiouete em

perfeito estado de conservaCão,
marca CHEVROLET.
�?�,Tratar na 4Uê'D·�ia. da TAV,' à
Rua- .. fel:1pftTl.cbm.i.dl,.__ 24���._�.�_ .. _

----------------,-�---�.----------��-------

LIRA�-TE·.NI·S CLUBE

1tHue31ClaIUra dr
VHlhns nacirroah

------.------�.��------------------------------------------------------------------------------------------�----..--�--�

�'�-�·.,,-�.�I--"-_ 'e

Atenção 1 Atenção I
Senhores C6merciautes!

o TRANSPORTE HOJE E

ON'J_'EM .. ;

Com o avião á jacto em

pregado no transporte co

mercial e batendo todos os

"records", quando já nos

chegam discos voadores que
nenhum dos nossos ultra-rã

pidos aviões consegue acom

panhar, você pode pensar
nos meios de transportes
de antanho? "pensou quan
to tempo você perderia' pa
ra ir a determinadas. partes
do mundo, hoje encurtada

pela navegação aérea?
Comecemos por aqui par,

dar melhor idéia
.

da dif'e
ren ça, Rio - São Paulo e a

viagem mais comum entre

nós. O avião leva uma hora

e pouco, .pela boa estrada de

rodagem se pode fazer o tra

jeto em 5 horas, e pelos
trens mais modernos se co

bre a distância em 10 horas.

Mas a cavalo o meio de

transporte primitivo, quan
to levaríamos? Apenas 48

horas! E a pé'? 4 dias in

teiros, sem parar .. ,

Do Rio a Belo Horizonte
de avião comum, DC-3, le
va-se menos' de 2 horas, De
trem 15 horas. De automóvel
já se faz em 10 horas. Com
a moderna estrada cuja
construção se está apres
sando, se reduzirá para 8

horas. A pé você teria que
andar 6 dias sem descanço.
E a cavalo mais de três dias!
Pensando num estremo

do país, Porto Alegre:
De avião levamos 6 ou 4

horas, depenelendo do tipo
do avião, DC-3 ou Constela
tion. De carro se leva 24

horas,' sem intervalos, De O "Veterano" comunica
trem se' viaja quatro dias. aos seus associados que no

-� . Pelo mar num navio a vapor oróximo dia 19 (domingo),

,PI�..., fi.
.

.;'liI"'�-

SCO' t ��:s.m�\��'á:!���, :e���:as! ;�Ova�,�q::���o l���i;r;�����
fII til, III levaria uma semana se não sa festa social-desportiva
'---'-

A
houvesse calmaria. Ascava- em homenagem a Srita. AR-

-, '7 ,- '-.
/

---- �- ' ..

�'.'
'\'_ 10- a distância-Seria cumprl-� 'LETE lj"(}NÇALVES� -Rai-

* da em 15 dias e a pé num nha do Clube-Doze e sua
,--- 0URAJ1TE TODO DIA -

/ "
' mes, sem parar. . . candidata ao concurso

. .

nOS V�4P�JOS E no mundo? Hoje se sai MISS SANTA CATA;RINA,
l�'

.

de avião num dia e se che- para a- qual elaborou caprí-

•
�"

ft�,,It
ga no mesmo dia no outro! choso programa, com 6 se-

/.
ce-

\_ guinte desenvolvimento:

� �
,?? €;

�.�
"

1.0 - PROVAS ESPOR-
-; �

.., � � TIVAS:

.

�, \. �
.

.

.J a) -' Regata à vela para
homens e moças, por repre

sentação dos clubes Ve:lei-
1'0>'. e Iate. Duas taças e me

dalhas aos vencedor.es •

.

b) - Natação, 100 e 200
metros, para rapazes e mo

cas, com medalhas oferta
das pelo Lux e Casa Hoep
cke S. A.
2.0 _ PROVA DE ELE�' DELEGACIA FISCAL à .rua �Ienriqu.e Boiteu�, 1�7, no Estreito c,om as Iridús-

GANCIA: r
' . ti-ias de MadeIras NacIOnaIs SIA.

,

de��'�iae�eog;n��em��n�:e���: � Deleg:ci� �i:Cal do Te- f CONY'ITE D-E' MISSI\ cido pela A MODELAR. �ouro Nacional comunica aos I .: ,

. IIMais belo maiô com pre- mteressados que, tendo em '

mio ofei.·ecido pela A MO- vista a conveniência dos ser- A Familia de Francisco Berka, convida aos parentes
DELAR e um premio ofere- viços de encerramento do e- e pessoas amiga para assistirem a missa de 70 dia, que'
cido por JOSE' ELIAS ao xercício financeiro, os paga- mandam celebrar na Igreja: São Francisco, dia 16 do cor-

segundo maiô colocado. mentos de APOSENTADOS, rente (QUINTA-FEIRA as 7 horas.
DESEJAM O MAXIMO 3.0 _ DESFILE DE CAN- relativos ao mês de dezembro,

_

A todos que comparecerem a esse ato cristão, an-

DlDATAS AO CONCURSO serão antecipados, iniciando- tecipam agradecimentos.
MISS SANTA CATARINA. se no próximo dia 14 de de-

4.0 _ CHURRASCO, com zembro corrente"

I
direito a uma cerveja: Cr$ D. F. em Florianópolis, 11

UA
50,00 (CINCOENTA CRU- de dezembro de 1954,

Q" \11!�....
G

ZEIROS).
Mário Salema Teixeira \oi"_"

I 5.0 - TARDE DANSAN-
Coelho - Delegado Fiscal.

.� .

,T�. B. _ OS CANDIDA-

-

I Cr�100,OO- rl:·.·� �".� :���:����:��! .

TOS PARA. AS PROVAS

d
if

�.��jj_.iI�:-If>e ..ende�jur'ocClm.

�:SCR�t���;� �EV�: Ven, ' e·se -

. .'. : .. :

_ le�::s�:: s:� residên-
-----. _.-_. CRETARIA ....DO DOZE. Uma casa de alvenaría, ció.umlindoeútil presente:
ALUGA SE PREZADO ASSOCIADO construção nova, á rua Ne- umBELíSfllMO eOrREde AÇO eROMIJDO.

-
,

.

-

j- Prestigie a rainha de seu rêu Ramos. Pequena entra- �
NCO AGPt"0RCUI".!ChOJO·e0LNOVAOI Aluga-se, á rua Conselheiro clube, para que ela despon- da e o saldo a combinar. t::J'Mafra, N° 152 um quarto também, ao julgamento fi- Tratar no Edificio São

'com entrada independente
I
nal do Concurso MISS SAN- Jorge _. Sala 4 _ Fone '.

� c7�no-, 16 '.

.... F'LORIANOPOLlS -
.

SANTA CATARINA
para 2 moços com Café.

.

TA .CATARINA 1955. 2192.

com

RIO, 11 (V. A) - O dire

tor do Instituto de Fermen-

tacão do Ministério da Agrí
cultura dirigiu aos Postos de
Analises de Vinhos uma cir-

cular determinando rigoroso
cumprimento. ela lei que pvoi
be rotular vinhos nacionais
com denominacão que não

corresponda à procedencià,
qualidade, origem e tipo ele"

artigos engarrafados. Essa 14 - Terça-feira - Soirée '- Colegial Clássico e.

providencia foi adotada em Científico Dias Velho

'firtude do grande .númere de 16 r= Quinta-feira - Soirée - Normal do Instituto

vinhos que, embora fabrica- Educação Dias Velho

dos no Brasil trazem em 18 - Sabado - Soirée - Ginasianos do Instituto
, I

seus rótulos nomes de regi- .Educação Dias Velho
ões vinicolas celebres de vi- --------------------------------------

nhos aí'amadoá noutros pai-

';J" d
_.

-""

::n��s������v���s���lno��1 ' e 11 en10S
;0 território.

\ .• Uma caldeira :BUTTNER, de, fabricação alemã, com
- --- ---------- i 100mts3 de capacidade para aquecimento. Ver e tratar

FORMATURAS DO MÊS DE ,DEZEMBRO DE·1954

/

Clube' Doze
. de Agosto

lado do continente (Rio
Lisboa por exemplo). A pri
meira viagem de volta ao

mundo feita por Fernando
de Magalhães levou, a vela,
1.083 dias, Em 1889 outra

"voltinha" desta levou 72
dias. Já em 1933 a: navega

ção aérea mostrava seu pro

gresso levando na mesma

viagem, 7 dias e 18 horas. Só,
quando se olha para trás é

que se pode aquilatar o

quanto progredimos... E
aí vêm os discos voador-es,
tornando obsoletos os avi-
ões á jacto ...

a c II E
�gêncía
'de

Pú blicidade
lJaIa P..tal. ,ti
1'1"'.'''&
luta ClatarIaa

.

VtNDE-SE
Vende-se um Grupo Es

tofado e um Bureaux.
. Tratar na rua Dr. Victor
Konder 60.

f rARA AQUELES QUE

•

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

.

H,O·....

•••-rAac\',c.· .'t.$•••••
Leve e saborosa para' os paladares mais exigentes

EXija eerveja PILSENER
.

Deposito �ANTARCTICA: Rua SilvaJardim (Prainhà) FONE
I����-=�,��--�

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� lf"'fll"!l)l1l1iii11l._II.

Colégio Estadúaf'·a.oo-
(eDias Velho»

Professor José Warken Filho
FORMANDOS

Acary Pacheco
Alcides Alves Marques
Antônio, Jo,aquim de costa Faria
Dalby Verani Pereira
David Amadeu Gando,lfi
Ediso,n Villela
Elisabeth Maria F, Gallott1.
Evaldo Vi1lel�
Frederico, Platt'
Grimaldo, Co,sta Furtado
Günther José Ammon

Hélio, Silvio Pinto, da Luz
Jaime Sampaio Cardoso � � "';,,:, '�

João Gualberto, Amante
' ,-

r : I

Joaquim José de Lyra '
, '�p ,I

Lia Terezinha Rihl
.

'T....J ;'" �':"'�
Luiz Cândido Silveira de Souza ;' i
Luiz Roberto :prudência .�;. : ' !\
Mm'illo José Nunes de Abreu '>!��,�l

'

-"ii!
Odilon Teixeira Lebarbenchon r�, I ',)'

Ony oaquim de Carvalho '�" 'Tt�!!'" ',c

Orlando 'Ramos Maciel '�,lí'.��. 'i, 1-" ,- '\
..

�
.

' ;" ,</;1 f

Sérgio Ernesto Rothsahl
"

'",,�:'l�, "T";i:J; '\

Sidney Soccas Ribeiro � k I,:"" ,'lIiT�: ' ...

Sylvia Fleming
,

�'i "'\'�! \'. ,,�",. ":'::�

Walter Bernardini �;'{ l
t \;1�, "\"�'

Yara Fagundes Co,elho de Souza
Orado,r: Joaquim José de Lyra.
TURMA "PROFESSOR DR. NILSON ELIAS PAULO"

! "',

3° Ano Clássico
PARANINFO

Professol' José Martins Neto

F,ÚRMANDOS

,I

Alzira Scholz
Anna Therezinh9. MarJa Sanford
Arthur Rodolpho Sullivan
Boris M.guel Moreira da Silva
Danila Carneiro, da Cunha Luz

Deo,do,ro, Lo,pes Vieira
Felix Albino, Go,mes Fo,es
Hédio, Francisco Nunes
Homero, Andretta
Ivo,n'e Frainer Lentz
Jo,sé Hamilton Martinelli
Mário José Caldeira Bastos
Mary Ligocki
Nildo SeU
Norberto Brandt

Lins

,/

Ricciotti Queluz
Ronaldo PiÍlho Carneiro
Waldemiro Simões de Almeida'-
Wilson G\laraní Vieira I
Orador: Waldemil'o Sim'ões de Alme_ida. ,'� �

ria apreendendo, os navios
mesmo estrangeiros, no mar

da China, "a fim de impedir
a entrada de 'carregamentos
estratégicos na China".

PENA DE MORTE
CAIRO, 13 (U, P,) --

RENDIÇÃO EM
MASSA

TUNIS, 13 (U. P.) - Os 6
meses de guerra de guerri
lhas finalizaram vírtualmen
te ante-ontem. O dramátíco
oferecimento de anistia feito
pela França determinou a

rendição em massa dos ter
roristas felagas, com excecão
de dois pequenos grupos,

-

ao

expirar
�

meia noite de hoje
o prazo concedido para a ca

pitulação sem a írnposíçào de
castigo.

SÔBRE ,O SARRE
ESTRASBURGO, 13 (U. P.)

- A Assembléia Consu:tiv:l
do Conselho da Europa !'eu

nida aprovou, o recente a

côrdo franco-alemão soble
o Sarre e exprimiu a I';,pe
rança de que o nrlVO f�tatu ..

to do Sarre ,entre em vigGr
o mais depressa passiveI.

Declaração
Para os devidos fins decla

ro ter-se estraviado a carde
neta n. 1.841. (DEPOSITO
POPULARES) da Caixa Eco

nômica Federal de Santa Ca
tarina.
Maria Ignês Bienhaencheky

NASCEU UMA PRINCEZA

CONVIT.BJ
A::,. G:. D:. G:, A:. D:. U:.

Aug:. e Resp:. Loj:. Cap:.

,
"Reg:,. Cat:."

De ordem do V:. M:.:convido os IIr:. a comparecer a

Sess:. Eco,n:. de hoje, quando serão examinado,s e discu
tidos ass,untos de alto interêsse da Mac:. Cat:.

oi,:. de Florianópolis, 14-12-1954:.
-

"

A:. R:. _' S!,!cr:.

I

No Educandário Santa, Catarina,
-.".....,.,..�'

I
__ o ,. .,

-

I .
,

,

r

t,

Pela vida, pela saúde e pelo bem estar dessas criancas
velam espíritos de escol, afeitos à solidariedade humana �

desligados de .ínteresses inconfessáveis.

DR.RONALDO
COSTA

•

Rumo à Formosa os lança-torpedos I
Acelerada ajuda militar dos Estadas Unidos'

I
TAIPEH, 13 (U. P.) - Seis de agressão dirigidos contra.

"lança-torpedos" estão atu- a Republica Popular da Chi-

I' almente
a caminho de For- na". Após salientar a vonta

mosa, vindos, dos Estados U - de do seu governo de' res-

I
nidos, destinados a reforçar pender aos bombardeios co

a Marinha nacionalista chi- munistas e "continuar con

nesa, anunciou-se, hoje, no tra-atacando", declarou o de

Quartel General-das forças legado nacionalista que a

nacionalistas. China nacionalista continua-

Essas unidades represen
tam uma parte do auxílio mi
litar dos Estados Unidos no

quadro do programa de se

gurança mutua.
Acrescenta-se na mesma

fonte que destacamentos da

Marinha nacionalista devem
':. A propósito do tema _

partir na 'proxima quinta-
.:' ,', os escolares devem tra

'feira, dia 16, para os Estados balhar nas férias? _ as-

'jCONVITE Unidos, a fim de receberem sim se expressou' Gal, eon-
A Direção e os Formandos do Colégio Estadual' "Dias dois destroiers de 2.200 to- selhelro técnico do Minís-

,----
Velho", têm o prazer de convidar V. Excia. e Exma. Família neladas. Essa entrega consti- tério da Educação Nacional

TIM PASSAGENS AE'REASpara as

;:::::::::: :::����:�:m�,. �;�;::;:U{;a�:ff!��i;'p�;: ;::lt�o':;o:n-�,�:a:is�sel��'mo�a':l�d:l;vt·l:d�l.� I' �-oM·UN'DO·... Revisão de preços
_ as 8 hor�s, rmssa .em Açao de Graças na Catedral 1 ,China nacionalista, pro-

� IMetropohtana; , grama que foi aprovada pelo
das. O ano escolar é muito RIO, 13 (V. A,) -

concor-I
ceita esta base, mas esta

às 19 ho:�s, en�reg� dos Certificados, no Palácio da

(' :;ongresso norte-americano fa.tigarrte.tos programas so- Eta mundo velho-sem pie- daram Os orgãos do Ministé- dtsposto a examinar a tabe-

�ssemblela Legislativa do Estado; no decorrer do presente ano. I brecarregados, os fins ele dade l Quando quer ajudar ri� da Aeron��tica em exa- la conciliatória apresentc.ía

às 22 horas, soirée comemorativa nos salões do Lira trimestres penosos; é pre- um pobre lutador, dá-lhe minar a revisao das taríras pelo sr. Gilberto Sá.

Tenis Clube,
'

JETERlVIINAÇAO f)E LUTA ciso, pois, que os escolares idealismo e conformidade, A- das empresas de aviação, a

HOMENAGEADOS DE HONRA NAÇÕES UNIDAS, Nova repousem. Gal. crê na efi- giganta-o! Depois, quando Vf: fim de debater a questão. do

Exmo. Sr. Iríneu Bornhausen, Governador do Estado de [arque, 13 (U. P,) - "Acre- cácia de outra forma de (ou lê) que o idealismo virou reajustamento de salário dos EVJTEM REDUCÕES
santa Catarina. fítamos que podemos recon- trabalho; leituras -Intelí- em ambicâo besta e em vai- aeroviarios. Acham, entre- . WASHINGTON, 13 '( C. P.)

Exmo. Sr. Dr. Waldir Busch, Secretário de Educação, ruístar á nossa índependen- gentes, trabalho pessoal de dade bob;', tira-lhe a vergo- tan�o, �s autoridades 1u Ae- - O general George �IIars-

Saúde e Assistência Social. �ia e a nossa liberdade. Que- pesquisas ou de observa- nha, I r�nautlca que o aumento ta- .hall declarou que os norte-

Exma. Sra. Dna. Ondina Nunes Gonzaga, Diretora do cernas que o mundo conheça ção. Aliás, tem-se observa- E o gigante mingua, até a') l'l,fado deve se restringir
.

ao I americanos devem evitar fa-

Dêpartamento de Educáção. esta ambição", declarou o do nas "classes novas", a anão. E o idealismo perde (I
nível exato do custo de vrca zer qualquer redução impor-

Exmo. Sr. Otávio da Silveira Filho, Inspetor Federal do Jelegado da China nacíona- proliferação de escolares penache. E o lutador vira en- �tual, e sendo assim o rea- tante em suas forças arma-

Ensino Secundário. .ísta, doutor F. S. Tsiang,' na interessados nas questões guia. A aura de admiracâo justamente seria feito numa das.
'

Exmo. Sr. Prof. Orlando Ferreira de Melo, Diretor do Jomissão Politica Especial de arte. Urna boa utiliza- popular esvai-se. O facho'da ,base percentual de 20 a 21 O antigo secretário .le Fs-

Colégío Estadual "Dias Velho". :rue examina uma queixa so- ção das férias' é bom sinal energia, luminoso e vibrante, jPorce�to até o salário de qua- tado fez essa declaracão num

Exmo. Sr. Prof. Osny Paulíno da Silva. viética a respeito dos "atas I do êxito ele cultura".. passa a ser um instrumento
tro m11 cruzeiros e :daí em jantar oferecido em nor.. ra

HOMENAGEADOS ESPECIAIS
- ridiculo apalhacante a des-

escala decrescente. O Sindi- por uma organização de ex ..

_Nossos dedicados pais. ELEICÕES DO. CONSELHO FISCAL DO pertar � riso' público. Eta c��_Aeroviários não a- combatentes.

HOMENAGEM DE GRATIDÃO ' .

'.
mundo velho! Como deve ser I

Prof. Aldo João Nunes. INSTITUTO DOS MARITIMOS amargo beijar alguem, SUb-IProf. Anacleto Damiani. misso, o chicote que o la-

Prof. Dr. Aníbal Nunes Pires, Teve lugar sábado último, Eleitor serão realizadas em nhou! Como deve ser triste I

Prof. Dr. Antônio Moura. f.f'*7� i'::'} lia 11 do corrente, a instala- data a ser ainda fixada pelo saber que não pode nem en-

Prof, Dr. Aujor Ávila da Luz. _ I .ão da Comissão Local de Diretor Geral do D.N.P.S., frentar o julgamento da pró-

Profa. Áurea Miranda da Cruz, !:leições, presidida pelo -Dr. sendo que as instruções refe- pría consciência. Como deve

Profa. Carolina Gallotti Koerich. . "".
' JIACOMINO RUS C I G N O rentes ao pleito já estão em ser doloroso deixar de ser

Prof. Cpstodio Francisco de Campos. >, -rocurador do LA.P.M.' e mãos dos Sindicatos, dístrí- gente para ser fatura.

Profa. Elisa Clara Medeiros Genovez. '/lembro, da Comssião Cen- buídas que foram pela Co- -
... BUM

Prof. João Batista Luft. "'':\ L ]Y��:'j:: ';ral de Eleições para Mem- missão Local de Eleições re-

Prof. Pedro José Bosco, I bras do CONSELHO FISCAL cem instalada.

Prof. José Martim Neto.
- �" lo referido Instituto.

Prof. J�sé Warken Filho. il� il[,?; '. ! .�! A Comissão Local de Elei-

Prof. Julio Herrera. ,. j .• _

�ões, compõe-se dos seguin-
Profa. Leatrice MoeUmann Klappoth.

, .....� tes funcionários: Presidente

Prof. Monsenhor Jeão -Chryssakis,
.'

- Nivio Pinto de Andrade;

Prof. Pe. Tarcisio Marchiorj. Antônio Manoel Luiz e Fran-

Prof. Dr. Wilmar Dias, _�h-:=�c- � \f.!l"· cisco da Silva Teixeira, Mem-

Prof. Dr. Walmy Bíttencourt. bros,
,,)

HOMENAGEM PÓSTUMA A renovação de valores nos

Prof. Milton Eduardo Sullivan, Conselhos Fiscais dos Instí-
Homenagem a todos os funcionários do Colégio Estadual tutos se impõe, pois implica-

"Dias Velho". '
rá na participação direta dos

TURMA "PROFESSOR DR. NILSON ELIAS PAULO"
I contribuintes n'a vida admí-

30 Ano' Científico nístratíva das referidas En-

PARANINFO tidades.
As eleições serão realizadas

em duas fases: a primeira
nas entidades sindicais, para
1 escolha dos Delegados-Elei
tores; a segunda no Institu

to, para' eleição, dentre a

queles
"

dos Membros do Con

selho Fiscal que será consti-
" -, . ,\ tuidu de 4 'representantes.

tes dos empregados e 4 dos

empregadores e um represen- '

tante dó Govêrno, especial-
1 't

'

I
mente nomeado pelo Presi-

, .r ; i..,-, :l.ente da República. ,

- ':'1' -, ,_

'\ As eleições para Delegado-

'Encontra-se em .Florianó
polis, desde há dias, o sr. dr. I

Ronaldo Costa, distinto, con
terrâneo que seguiu a car-

,reira de diplo,mata.,
Nascido nesta Capital" no

antigo prédio onde hoje' se
sttua, a Faculdade de Direito,
,) dr. Ronaldo Costa, ainda
muito jovem, ausentou-se
com sua .tamílía para, o Rio
de Janeiro, onde fez seus es-

tudos. Distinguiu-se sobre
maneira na Faculdade de Di
reito da Uníversídade ponti-lficia do Distrito Federal, tor

O nando-se um líder acadêmico
promotor Público pediu a da mocidade católica. Nessa
pena de morte para 13 israe- qualidade visitou diversos
litas acusados de espiona- países da Europa, indo espe
s'em e sabotagem' no Egit,) cialmente à Roma e à Terra
por conta do govérno de is- Santa. Mais tarde. fez um
rael, como instrumentos da C.!lrso de aperfeiçoamento nos

l'ealização de um plano sio- Estados Unidos, passando de
nista para dividir os Est.ados pois a integrar várias dele-
árabes. ,}I gações brasileiras, màrmenté 'jnos países sulamericanos. Es

tUdioso,. culto e int�ligen'te:, I
sobressaIU-se em todas' as
missões que' lhe foram con� I
fiadas, destacando-se ainda f

pela sua marcante"personali-I
dade.

'

Na residênCia da súa avó, a
exma, viúva João Carvalho, o
ilustre catarinense está re- \

cepcio�ando seus parentes e Ipessoas de suas relacões '

Registrando�lhe a 'visit� à I
terra natal, apresentamos-!lhe os nosAos votos de feliz
estada em nossa Capit'al.· \

,

PARIS, 13 (U. P.) - Nas-

'I
da princesa Mal'guerite de

ceu ante-ontem, a princesa Savoia-Aosta, em dezembro
Maria-Beatrice, filha da ar- último, na Igreja de Bro,u, na
quiduquesa Marguerite e �o França sudeste, foi motivo

para reunir grande número
arquiduque Roberto da Aus-. de- representantes de famí- UM PR'N
logne-sur-Bei pel'to de Paris., lias reai& da Europa. O

ar-I
I CIPE NA

O casamento do arquiduque 'I quiduque Roberto contá 39 FORCA
Roberto, irmão do arquidu- anos e a princesa Margueri- BENGHAZI, 13 (U. P.l
que otto, pretendente ao i te, 24,' sendo sobrinha do ex- Mohledine ek Senoussi min-
trono da Austria-Hungria, e' rei Umbertb da Itália. cipe da família real líbia e
,•••••••••••••• ijI.OC3•••••••�••••••••••••". sobrinho da rainha, foi con

denado á morte na forca, ri' ..
la Côrte Criminal. 'desta ca

pital.
O principe Mohiedin':! res

pondia a processo, como au

tal' do,assassinio, com [)reme
ditação de Ibraim El Chali,
membro do Gabinete Réal e

amigo pessoal do rei Idt'!.'::s,
tio putativo do crimino'so.
A setença foi enviada para

a Côrte de Cass�ão, e se es

·ta 'a confirma!', seguir-se-á

I
Sle imediato o enfor�amento
,d� principe. ,

"Por mais que os sucessos nos elevem,' nos comí
cios, no fôro, no parlamento, na administração, apren
damos a considerar' no poder um instrumento da de
fesa comum, a agradecer nas oposições as válvulas
essenciais de segurança da ordem, a sentir no eonrlí
to dos antagonismos descoberto a melhor garantia da
nossfl moralidade".

.

Esses ,apidares conceitos de Ruy não, valem em
Santa Catarina. Se nós" os da oposição" tomarmos aqui
um paralelepído e dissermos que êle é pedra, os turi
buladores palacianos correm às folhas e gritam que
não, que é páu.

A propósito esta: em Canoinhas o govêrno, depois
de muito acuado, resolveu cumprir' a solene promessa
de fazer uma determinada ponte. O Barrtga-Verde, da
cadeia oposicionista, acolhendo opiniões populares,
lemb1:ou que essa ponte nã.o devia ser feita à rua tal,
mas a rua qual.

E deu, para isso, razões lógicas e técnicas.
De imediato o jornal laçaI, da U. D. N., contraditou-o.

'

Ironizou-lhe o conselho. Achou até que essa ponte, em
vez de ser arqueada sôbre o rio Cã;noinhas, poderia sê
lo sôbre o rio Agua Verde.

Passado algum tempo, quando as obras foram es
, tudadas, o local escolhido foi o indicado pelo órgão
oposicionista! Era o certo! E\ deu certo!

No caso da linha F'lorianópolis-Jaraguá, o deputa
d.o _

Waldemar Grubla, falando pela bancada da opo
S1çao, alertou o govêrno das falhas com que a obra
ia ser iniciada, da ausência de estudos e das terríveis
consequências de um fracasso. A sua voz caiu no de-
serto. -

.
'

,

E, por' isso, 'aí está o govêrno culpado do desperdi
cio. �e 70 milhões, sem poder esboçar a mínima defesa,
a nao ser com afirmações que mais o co,mprometem
porque o povo sabe que nelas não há o meno�' funda�
menta.

O sr. Bornhausen ainda tem um ano de po,der. Avi
sado, andaria se, nesse"final, pensasse um pouco nesses
dois exemplo,s: o da ponte e o da energia.

Se o fizesse, descobriria que a oposicão deve tam

b�m ser ouvida, que o seu empenho é o �esmo do go
verno

..
S. Exa. precisa ter a corag'em desse gesto. Mas

para 1SS0, deve afa,star os raivosos e _os intransigentes
das suas decisões administrativas, 'E também es a

.
.

" s

n;ta��a de polit�zar. t��O! Se errar hu�anum est, per-
S1�tlI no. erro e SUlCldlO. Os seus conselheiros nã6 lhe
dao conselhos: enterram-no, asfixiam-no, levam-no ao
abismo.

Passa?o o seu g.o�êrno,' o sr. Bo,rnhausen, quando
nel� med1tar conclUlra. que foi uma vítima dos seus
am1gos. E' que, a oposição não era assim tão amiga da
onça! O seu mal, infelizmente, começa por casa com
o filho fazendo o macaco em casa tTh louças... \'
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