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RIO, 14 (V. AJ - O sr. Ca
fé Filho, escreve o Diárf» de

Notícias, fêz U}l1U visita ines

perada à Oâmara dos Depu
tados, ontemv.à noite, quan
do conversou longamente
com o presidente da Casa. A

companharam-no o chefe do
Gabinete Civil ela Presídên-

mandato de senador -- rnari

dato de oito anos conquistado
nas últimas eleições em San

ta Catarina. Examinou a

Constttuíçâo, consultou a

migos e permaneceu em dú
vida.

�I __ o

I

o Momento- Nacional -0-

Durante a conversa de on

tem, entretanto, .o 'sr. Café
Filho aludiu à mensagem que
fá enviara ao Congresso pe-:
drndo licença para se ausen

tar do país, e, segundo a in
'formação que nos foi dada
depois, explicou ao sr. Nerêu
Ramos que ficaria na Bolívia
apenas três dias do mês de
janeiro, quer dizer: antes que
termine a presente sessão le
gislativa, última da legisla
tura, prorrogada que foi até

'

31 dêste mês.

cía da Repubuca, sr. JOsé
Monteiro de Castro, e o aju

sem' com- dante de ordens do chefe do
Govêrno. Sua condição de

antigo parlamentar e seu

temperamento anti-rotineiro

com outros eminentes corre- e antí-prôtoeolar empresta
Iigíoná.ríos, estou formando ram à visita um caráter \ de

numa dissidência do PSD "simples cortesia", que aque

gaúcho em franco desacordo la hora não serIa tão sim

com o sr. Peracchi Barcelos", pies. Passava de 22 horas e o

seu presidente em exercício. presidente da n8públi.e� vol-
Trata-se de boato de ím- tava de uma víagsm ao Rio

prensa mal' informada. A Grande do Norte.

ninguem prestei uma só de- Sabe-se, através de boas
claracão nesse sentido. A fontes ligadas ao l�at�tn e ao

banc�da federal participou próprio sr, Nerêu Ramos, que
TARSO DU�RA: NÃO HA' da reunião do diretório na- o presidente' da Rêpúbliea

,

DIVERGENCIA cíonal do PSD, na qual a sec-I'foi conversar Cf)D.1 o da cã-

RIO, 14 (V. AJ - A propô- cão do-Rio Grande do Sul mara a propósito de alguns
sito de notícia de que, teria manifestou um ponto de vis- problemas qué serao críartos
havido dívergencía de oríen- ta previamente asentado por pelo seu afastamento do

tação entre a bancada fede- to dos nós, em consonância país. O sr. Café Pilho, irá à
ral do PSD e o sr. Valter Pe- com o recente pronuncia- Bolivia. Quem seria seu, su

racchí Barcelos no encamí- menta de POl:tO Alegre. bstituto no catete, estando
nhamento da solução política Estamos aguardando a vago o cargo de více-presl
no que: toca ao .probléma convenção nacional, fia ex- dente? Seu substituto consti-'

presidencial, o deputado Tar- pectativa dos acordos a se- tucional ímedí-ito, nas atuaís
so Dutra, recem chegado de rem concertados entre o PSD circunstâncias, ú o presidcn
Porto Alegre entregou-à re- e outras,' agremiações políti- te da Câmara.

portagem, hoje, as seguintes caso E nisso se resume a nos- O, sr. Nerêu Ramos nut.ría

declarações: sa atitude da qual não me dúvidas quanto il solução que
"Regressando ontem 'de consta haver qualquer dís- criaria para sí, caso assu

meu Estado, encontrei aqui a : crepãncía na representação misse a chefia do Exeeutiv(),
versão de que, juntamente! federal do partido". parecendo-lhe que perderia c

Etelvíae.. O prBrevo'lução�adverfe
�promisso� Os ganchos ualdes,

RIO, 14 (V, ,A.) - "Como poderá pôr em risco a sobre- que se considerar anti-demo- enviou sábado e que foi' di
em 1930 estamos num clima vívencía do regime' e o futu-' cratíco um amplo entendi-! vulgado domingo último. O

de revolução" - este é o títu- 1'0 mesmo da nação. menta inter-partidár-io de local onde almoçaram, OS
lo que os jornais que oírcu- Se aqui disser' que o tragí- que venha resultar a prece- presidentes da UDN e do

taram hoje à tarde 'deram as co epísodío da rua Toneleros nização do governo de união PTB foi a resídencía do sr.

suas príncípaís "manchetes", constitui apenas a fagulha a nacional. ,Fernândes Tavora, secretá
ao darem divulgação ao dís- deflagrar ,os, dramatícos a- Eariamos pelo revés � go- rio-geral da União .Democrá-

curso que o governador Etel- contecimentos do mês de a- vemo que o povo está a re- tíca Nacional, e, eleito depu-
-víno Lins proferiu em Recife gosto". E' visível sua corres- clamar: um autentico gover- tado pelo Ceará com o apoio'
durante a solenidade de for- pondencía, com a morte de no de oposição, para usar as do PTB.

matura dos novos agronomos João Pessoa em julho de 1930.' palavras da recente entrevís

pernambucanos, dos quais foi Aqui e ali o que havia - di- ta que .eoncedí a uma emís

paraninfo. , gamos com todas as letras - sara carioca: oposição à de-

Pela indiscutível autortda- era uma revolução em mar- magogía, oposição à corrup

de do sr. Etelvina Lins nas cha, õríunda, sem dúvida de cão, ao medo. Fariamos, em

discussões dos problemas po- gràve crise economica e em suma, uma revolução que o

líticos 'da atualidade e pela que as fagulhas se sucedlam, povo deseja - a revolução 'da
importancia que se está dan- num ambiente impregnado verdade levandólhe a verdade

do ao referido discurso, aqui de inflamaveis. que ele' quer e preci.sa ouvir,
vão seus principais topícos: Se assim entendo, se a tan- para que possa partícípar
"Homem de governo e de ad- to arrastado sou pelas mi- com os homens públicos das

ministração, vosso patrono nhas observações de políti- reais e dramáticas perspec
sente todo esse drama pun- co; e de político isento de adio tivas dos problemas que nos

gente, ao' mesmo tempo que ou de objetivo pessoais, do afligem e ameaçam o futuro

se desespera, em testemunhar medo ou de qualquer senti- da nação.
a vocação suicida dos, grupos mento mesquinho .,..,- não te- NÃO TEM O P.T.B. COM

sociais em atríbuír ao Esta- nho porque silenciar ou medir PROMISSO COM QUAL-
do a solução, etetíva de todos as palavras. QUER CANDIDATO

os males, em teimar num Se o' que desejo, se o que RIO, 14 (V. A.) - Ao alto

provídeneíalísmo estatal 'co' desejamos todos é salvar o, de sua primeira página, co-

mo remedío uníco para todas regime, salvar a nação, o ca-: mo matéria principal, em PIasme'llo do abone aos funel·ona'rl·os .

as aflições, e necessidades minha é este: conter a todo destaque em sua segunda e- II
No .dominío ideologico e custo os efeitos da inflação díção de hoje, o vespertino

doutrinaria todos concordam violenta que aqui e alhures "O Globo" assinala: "Pode- Decisão· do Governo. ""O mais certe",
na eleição da democracia co- - pois é da história das nu- mOS informar que' os presí-

,

'

�. _

- mo regime. e�celente �e vida ções que a ela Chegara�ll � d�nt�s da UDN e_ PTB, srs. ,OS que receberao o abono •••
'

e de 'governo, na pratl�a� empobrece o povo, desorganí- Artur, �antos � Joao Goular.t, RIO 14 (V. AJ _ isstá de- ra o pagamento do abono, .categoría ou sítuacão [urídt-
d

.

q ase tod: ,-'="gente d i-���--wA -, _.�lo'" V;f"""'" 'untos' na resi- ," -'- J rr= I,'

APavia, u a e v za a economiaç-eormuz o pais urn10ç�aú, .. ,' '--" r.;rl;rl"
_ __p�o·()"pr:.!"'{Ln.".n"""_""'�.l", ..Tq!l<'lv;', como n pagamento ca exceptuados os que per- URACA�OE t 'd

.,

1
-.

d ía d
' ,,",,

�l--C4\lUC'O
'''' "b,.-....!Iv- U .'10:'" t)1'u

I'
� v�Y;-T � ���- ..."..-...,.."

'

xa ao s a o esse pengoso fi. convu sao SOCIal e, desg'l'a- ,encla um amIgo comum.
.... '. o. t

.,
- .,

'-'7 r--'- _-"'.'; "H�>;.u.zt>it'OS
destino da universal provi- cadamente, ao dileml.\ _ di- , O' sr. João Goulart afirmou tu par a efetuar o p�",arn.en o do abono nao e �ro�lema do I,cebere� ae.,.. 'lI,lU �:.�-�

.,

�_-==.�
'

....
dencia". 't' d d 'd" . A t S

'

t do abono aO funclOnal!SrílO

I
DASP, estou alheIO a ele. .)! ou maIS. Tambem serao con- EfETJ'LA""'�'�'��Eura oU�f e��ll' ePl,_ �--..'!"d�' 'P�OT'BSl. ,_.

r. Utr" an os ,qu.e o
1mblico, civil B militar" embo· que, competia ao DASP f�€:r

I
templados os interinos, ad-,. �LJ'I\�, -.- ::",

;., Apelando j)àra o ,bom sen- como aze- o com a lVI- nao em compromISSO' . ,. .' .- , . . , .

" '" ,_". l4�n, ,c, ,'"

$0 de todos, afirma: "Numa .�ão política, com os p�ll-tidos algum com qua}(i�r candi'':_ 1'a conste do. proJetol;,

a�)er-ltOI
f�l:o :: o maIS e com, o l11.Itldos apos a vIgencia ?a 'AINDA CO-NCL"UIDAé ea

-

"li t' d h
",

bl' t dat'o a' 'p "d ". d"';' R 'tu-ra de Ç1l'edlto

espee,
la1 ·(Jara. Exec�tlv,o . leI do abono- de emergencla, '

po, em que ,!uase ,
o -a e omen� pu Icas se en re- re&l enCla '" e-. ' r-'" "s C ER-O t

.
-

'

gentt: se 'preocupa em estili- devorando em marato,na de- pública. E aduziu que .a �gre- ra�e-r face, a ::sP���: ',' eu
,O QUE R:O�� A �u emporanos, os c�ntrat�- RIO, 14 (V.Á.) _ Parece

zação de planos, em luxos de " magógica, se a grande prell- miação trabalhista elaborará
O mIais ce. o, a. co..-,o 'O 14 (V

A

A') O d I
os quet exerçam funçoes per ,- "acacionismo."

,

. _ .' , . _ dec arou aos vespert,mos o " RI , .. -, epu- manen es, os que recebem a mas não há
programas, em cogltaçoes se- mmar de um ptograma de um programa mupmo e o . T' d' l' ) t d B

. . 'F" . 't d' . . como deixar de dizer' que. ','., ", . , . _ .'. . sr. JaIr ovar, Ire "01' gera a o eOJanun ara, presI-' con a as economIas admI- ,

-'
,

cundanas, lembraI-VOS - JO- austel'ldade e a preSCl'lcao da submetera aos smdlCatos 0- .

t �' 't d C
; -

d S
.

I
.

t t· ! neste país certas coisas
vens agronomos de '1954 demagogia 'irresponsa"v' 1 e perários, aos org'ãos de clas-

elo DASF'.- orgao 'iue, es llCJ:)U den e a omlssao o erVI- 111S ra Ivas, OS que trabalham' ,.
< ,

,

e
d d 'd t (' ( P'b!' d C· t d

' .

d d t' marcham e quando mar
de que em qualquer profis- criminosa? se 'e às ent�dade,') represen- por 01' em o �r��I en e "a e ço l� ICO a

.

amara, en o
I
em r��Ime e 'acor o en re, ',-

são h' ma virtude que não Se está em causa e salvacão tativas�, posteriormente, o
Filho as posslblhdades pum recebIdo o projeto de abono

I
a Umao e os Estados, os que ch��, 'o fazem eo� a tran-

. .ta, ub 'lh t '

'

.

' ",

a
-

cóncessão dO"abono ---- é o sexta-feira passada, apres-: percebem pela verba de ser- qUlhdade das tartarugas
e mUI o rI an e e nem mUI- do país, se está em jogo O apresen�ar� aos demais par-' , .

'

. . I . preguiçosa V·
to sentida interêsse do povo, que J'á não tidos, como base de entendi- aproveitamento de verüa,s sou'"se em redIgIr o parecer, VIÇOS e encargos e pessoal de ,s. eJa-se, por

.

consignadas no orean}ento. de maneira a que a materia i obras. exemplo, esta noticia: tendo
Para o tecnico, como para sabe como enfrentar a brutal mentos".

N'o or"amento ha.· , :!0mo e 10- tenha rapido andamento na-, Os servidores das autar- em vi!!ta o que solicitoÍl o
o homem de governo, não carestia' da vida com os pre Esta nota de "O' 01 b " '" •

,

" -''', "

' o
.

o, '

grco, despesas obrigatória:; de ,quela casa legislativa. quias tambem receberão pelo! Tribun,al.. Regiona, 1 Eleitoralraro, as melhores, �,oluGões, e.os em asce,neão cada vez conf'I'rnla a"sI'111 l)lename'lte' o d S-
-

( '"
, ,

' �
_., cumprimento integreI, mas ,Em seu parecer, o sr. Ben- parecer Fará, ainda que seja' e erglpe, o Tribunal Su'-

�:ob���':��: eene�r����� mais vertiginosa, não há por- no�iciário q�1C esta sucursal. lr�partes que podem ser po- jamin Fará defende a con- ,I necessaria a suplementacão perior' Eleitoral resolveu

concepções: ,Foram ditadás,

N
'

I
dadas aqui.e ali. Talvez es-I cessão' de abono ao servidor financeira do governo. P�ra 'Conceder prorrogação, por

honesta' e silenciosamente;"

O t
�, sas sejam as sacrificadas pa- civil ou' militar, de qualquer os inativos OU pensioni.�tas, o mais.de 30 dias, para a con-

pelo bom senso". E mais adi-, , U ' ,a s E'STAT,IST'ICA D,OS T','Rr'l r
deputado manda conceder se- elusão da apuração elei-to-

ante: "Nunca foram tão gra- _ [ J
tenta porcento do abono. ral naquele Estado. Não é o
Os civis menores que ganham fato edificante?

'

ves, como nos dias atuais, as -

Nos govêrnos passados, a Prefeitura da Capital, 'MAIORE'S PARTIDOS DO BRA'SIL' a�ima de mil e duzentos cru-

��=ns��ilid:o����ep����: ta1vez a de mais modestos recursos no Brasil, '" zeiros tambem terão direito

brasileiros.' Os erros acumu-
era auxiliada pelo EsCada. Agora, recentemen- Atendendo 'a solicitações feitas divulgamos abaixo um a cinquen,ta por cento de 1)(,- TEMPORAL,lados de, há muitos anos, os te, o ex-prefeito Paulo Fontes fez o inverso,: quadro comparativo das eleições para a Câmara, dos anos nefício.

desajustamentos de após-I
entregou ao Estado grandes verbas para se- ,de 1950 e' 1954, relativo aos tres maiores partidos brasileiros, ------------ CAUSA PREJUIZOSguerra, as dissenções inter-
rem aplicadas no serviço 'de luz!, , I isto é o PSD, a UDN e o PTB. SOMA DE ,R'lO' " ,14 (V.A'.) _ Emnas, o personalismo e medio-
O Estado, com esses donativos, de mão bei- Ei-lo: ;'

cridade, a prescrição do espi-, jada, não só aufere as rendas do serviç,o, como 1950 1954 lEGEND'AS' 'consequencia de violento
rito de renuncia, a desfaça-

ainda está debitando à Prefeitura uma, ,res- PSD UDN PTB PSD UDN PTB
, ! temporal qúe desabou sôbre

tez dos que conspurcam a
peitável conta mensal pelo fornecimento de

, Amazonas' "

. . . .. 2 2 1
,

1 1 4 RIO, 14 (V.A.) _ O d�pu-' São Paulo, o pavilhão de
função publica, a ambição

luz! "Pará 4 1 1 4 tado Ulisses GUlmarães a- exposições de animais do
impudente na conqul'sta ca-

Parece anedota, mas é a pura verdáde: a Pre- Maranhão. � : , , .. 4 B O O '

h" G d C' N t
.

presentara,' oJe, parecer na ran e lrco 01' eamerlca-
da vez maior de lucros, a ex-,

feitura financiou o serviço e�agora, em vez de Ceará ''' : : 6 6 7 20, Comissão de Justiç.a da Ca- no, bem como a exposiçãoda
tensão du'm "tI'al'n" de vI'da lucro, está tendo 'um enorme prejuizo. Ficou Rio Grande do- Norte,.. 3 3 ,2 ..

b
.

t Af C h' A' t t' P,

1
mara so re o proJ-C o on�, ompa,n la n ar Ica ' au-

'ncompatível com as nossas ( sem o dinheiro que deu - e não devia, nem Paraíba. . . . . . . .. . . . .. 4 4 5
A
.'

I l' t f'
d 6

' so rmos de soma de 'e- ,IS a, que unClOnam no

Possibilidades, o alarmante' po ia dar - e ainda está ameaçada de ficar Pernambuco. . . . . . . . .. 9 ,- O 5
d Pld' t PI'

.

d' h' d f 2 gen as. e o que a Ian ou, arque l'lrapuera, rUlram

fenom,ena que envolve o país,
sem o m eIra o ornecimento de luz que pa� Alagoas .. , , . . . 1 1 5

I I
. f t C� df II 1

a guns co egas opmarão pe- ragorosamen e, erca e
o Estado, os municípios e os gou para azer,.!

_. Sergipe .. , '. . . . .. 2 1 4
-

t t' t d' O' la incostitucionalidade da cinquenta animais ferozes
Proprios cidadãos creio Essa operaçao, mu a IS mu an IS, poderia ,as- Bahia " , . . . 7 6 4 ,

.

rf' d °PI' 1 I
materia. Só uma reforma ficaram sob os escombros,

que nenhum 'exagero vai na sIm ser exemp I lCa a: sr. au o ,Fontes en- Espírito Santo ,'........ 4 3 2
t d

..

t
-

d' 6
constitucional poderia de- exigindo de seus donos

apresentac.ão deste quadro rou e SOCIO na cons ruçao e uma casa para Distrito Federal 4 2 6 '/
- h. d P t f' 1 d

'

81
terminar a soma de legen- grande esforço para evitar

Sombrio".
�

ser aluga a. ron a essa, PI a uga a. Mas o São Paulo . . . . . . . . . . . . 9 13 4

DepOis de mostrar os idéais 'sr. Pauló fontes, em vez de l'eceber as vanw- Estado do Rio , 7 8 5 4
das. ' a fuga em massa.

Com que Pernambuco vem gens do, aluguel, está obrigado a pagá·lo. Não Mato Grosso 3. 3 3 1"

O R·' d
'

C·d d'-Procurando despertar a cons-
foi mesmo um alto negócio ,para o Estado e Minas Gerais � 16 12 5 18 9 5 :' 180 - Q

,

1 a e
clencia nacional para os pe-

uma criminosa aplicação de dinheiro para a Goiás 5 2 O 4 2 1

rigos que' rondam' o pal's a'fir'- Prefeitura?
I
Par'ana'

, , ..

3 2 3 4 3 3

lllou: Aí está a causa princi- As folhas governistas que viviam a insultar os

fsanta'cat��i��"
: : : : : : :: 4 4- 1 5 5 O �

p'al de todos os males e afli- deputadOS da oposiçõ;o que compareciam a' As- Rio Grande do Sul ..... 8 1 10 7 ,I 11 I,

Ções, a crise ec�nomica que sernbléia, silenciaram por inteiro depOis que
se caractel;iza pela espiral in- os srs. Nelson Brasil e Volnei Oliveira come- Total 114 75 56 125 75 64

flacionaria',' pelo alarmante çaram também a frequentar as sessões. Quanto às bancadas de cada partido na próxima le-

"deficit" orç'amentario e pelo A ling'uagem do filho do, governador já se em- gislatura, ficarão assim \,constituidas:
inqUietante emperra:tmnto parelha com a de, certo papelUChO do sul, a P',S.D. . ,..... 125' Deputados
das atividades produtoras. estas hor�s falido e sepultado ao lado do jor- U�D.N. . , , 75

. nal do sr. lrineu BQrnhausen. P.T,B.
.;

..

, ,.. 65

O Estado, entretanto, já esclareceu i não desce. P.S.P. . , , , 26

Que suba, pois, o fedelhote ou vá pentear ma:" P.R. ,...... 15

cacos. Brincar com garrafinhas de coca-cola P,L. . ..
'

,." 7
tambem lhe sabe bem. P.T.N, 5

° papel deste diário, d'entro da vida política de P .R.B, '............. 3

Santa Catarina, é definido:.e 'responsáveL Não P.S:B. .

'

, .. , 3
oscila a qualquer ventinho provocador. Os seus P;D.C. 2

compromissos são com o, povo, esse mesmo po- P.R.T.' , .. ,........ 1

vo que, a 3 de outubro, sem os dois milhõés da

luz,da Estrada Scheroeder, deu ao re�utalbo
Nereu Ramos 160.980 votos.'

'
.

Clima "de

Assim parecia não haver
dúvida. ° sr. Nerêu Ra�os
assumiria a presídêncía da
República em pleno exercí
cio do mandato de deputada,
em situação perfeitamente
derínída, O sr. Nerêu Ramos
concordou:

ACAMADA
A RAINHA.
LONDRES, 14 (D.P.)

A -rainha-mãs Elizabeth es
tá acamada em sua residên
cia. Clarencs House, ataca
da de um resfriado. Um co
municado oficial diz que a

rainha-mãe cancelou um
chá no Clube Feminino ca

nadense, marcado para ho
je. Esta é a primeira vez

que desfaz um compromís.,
30 por motivo de enfermi
dade; desde que voltou dos
Estados Unidos.

'

2 O

O 1
8 1
3 ,O
3 1.
6 1

:3 2,
2 1

6 3
1 O
3 5
5 12

4 4

4 1

Total da Câmara ... 326
(Do "Correio do Povo" de Porto Alegre)

A CRISE SOCIAL
Aí 'está, como corolário ine

'ijtável, a crise social que se

Pressente na inquietacão das
llIassas, pod'endo levar"-nos a

tollsequencias imprevisiveis.
está o agravamento da
à., do agravamento da
moral em que nos de

��etnos, Aí está numa pala
-

'o fermento tragico que

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' +.. Rua Senador Dantas, 40 - 5°

.ZI .... andar. IDA

�:� ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇÓS ..�.I ���: 2i559J; No���:/���ir�� Fpolis

�� OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS ...�. andar sala 512 -,pão Paulo. 5/12
.�. : 17/12
� MEN?RES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL :�� ASSINATURAS

• ' ..�.
'

Na Capital

� Organdy suisso branco, larg.'1,15 .;........................ 70,00. tI
' �

,

Organdy suisso em, cores, làrg, 1,lp ,.......... 75,00 �:.. I Ano c-s 170,00
.., T 1 dIA' b I 1 40 100

'

�.. Semestre
, Cr$ 90,00

'......' u e e ny on mencano, ranco e cores, arg., ., . . . . . . ,00 ! � I No Interior
'

.

� Tule de nylon Americano, bordado,' largo 1,40 170,00 �•• !
Ano Cr� 200,00

�� N lon Amerí b d d I d I 120 200,00
' SemestIe Cr$llO,OO

i y on mencano, ar a o com ve u o, a,rg." . . . . .. . A" di •

I '� nunclO me ian te contrato.

�� Laíse suíssa, largo 90 -, . . . • . . . . . . . .. 240,00 �:.. Os originais, mesmo não pu-

r'
,

Meio linho pi lençois, Iarg. 2,20 .':' ; :......... 140,00 _�� blicados, não' serão devclvidós.
f f ,�) A direção 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.
'

'...i j Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 135,00

�� Linho 'misto pi roupa de homem , " 50,00'

� Puro linho para roupa de homem 85,00 INFORMAÇÕES
�. Seti� langerie, largo 1,00 � '

. . . . . . . . 60,00 I UTEIS '

..��t"" �:i;:ág:�!�� .

��
.

t�d��' ��. '��;�s'
.

i,:�g'
! •

9Ó :
.. , . . . . . . . 3549',0000 '

-0- I
::..

. , u ., . . . . . . . . . . . • . . • . ,o leitor encontrará, nesta' co- .� �

Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00 luna, informações que neceastta, ' �
�c.��

'O Faile escocez, largo 90 '... 40,00 diàriamente e de imedíato : I
'....�

JORNAIS Telefone �

...
Setin duchese, extra especial, largo 90 :'........ 48,00 O Estado 3.022' �_',':.,,'. setín duchese, artigo muito bom, largo 9.0

'

39,00 A. ��zeta 2.656;... - ;:;;=:� , Il1O • --:
�i San Jan, larg, 1,40 ,...................... 85,00 1�1���d��eT����.:::::::::: �:�i� � P _. lw de�, ftUI" -(-

--

� Lonita Bangú, largo 1,00 !........................... '48,00

,�16�';���I�ficial
........ 2.688,� ,

" \ong' do� _..1_ �.� ,
_

Organdy estampado, a começar de '. , , . . . . . . . . . . 18,00 �c, .J de� .

,_�""' ' ",d �'
�•..: Opala estampada a começar' de 1100

Caridade:'
,

. _,-..kICI" .,_- , • ......"..� -', ",�,. "'\'

�I""
, .' . .

. . . . . . . . . . ., (Provedor) 2.314 __• ��,

�-
.

r nert"'- . �... -" r:-,,"

�••,

Fustão' branco, a começar de 18,00 'I (Po:t�ria) 2.036 : �,;.;.< _vos C
ser'.,.� C fifi

- " �'

.... Tafetá-escocez de algodão, lai g. 80 ,.......... 24,00 Nereu Ramos ; 3.831 L r,

.�." �_�"to. \hd" "-H-ontMCmotorS·aM
.�

,

,

h I 8'
Militar.................. 3.157 .....

...-

,
� Cassa bordada; desen ps novos, arg.. O " :. . .. . . . . . 48,00 i São Sebostião (Casa de �

J.�: Morin Ave Maria........................................ 19,50 M�t����áad; "D��t��"c��:
3.153

JDJ Cretone branco, largo 1,40 33.00 I C
•

3.121

:. Cretone branco, largo 2,00 44,00 CH�MA���a UR-" .. .. . ..

r

.... Cretone branco, largo 2,20 � 46,00 '
GEN�ES

3.313

'.'
.

H O R S 'lO JW

.. Corpo de Bombeiros .... f •
•

�.. Cretone Linhol, la'rg. 2,20
,

, ,...... 67,00 Serviço Luz (Reclama-
.

S "

�;';, MPertCal.'alaprlga· t21.'c2aO l'l's'a" 'l'a'r'g'" ·1·4·0····· , 3940,'0000 �

IPoir�i� 'á"a'l�' '6��'i��â�i� �:cig: �� �e 2,� à 22 H.R
+!+ a en s ,., ".. .. . .. . .. .. .. .. . .. t Políc(a (Gab. Delegado).. 2.594

� � Materia plastica estampada, largo 1,40 ;.... 43,00 1,COMPANHIAS
DE i8: Distribuidor

, , Toalhas plasticas Americanas :.......... 59,00 TRANSPORT:e's �
f·� Meias nylon pi senhoras .' ".. . . . . . . . . . . . . . . 44,00 'TAACÉREO" 3.700 '% .

C RAMOS S/A�:� Meias nylon pi senhoras, malha 60 : .... , .... :,......
.

5P,oo

'i'lcruzei��'
'd�' 's�i':::::::: .

2.500
'

�'\i .

.�. P
.

3..553 Comercio Transportes
� � I Meias nylon Del'by, pi homem '

.. '. . . . . . . . . . . . 65,00 van:ur 2325 ':..lua Joa-o - Pl'nto, 9 FpOll'c...... ..

I
arlg ".............. . I H

-

, I Colcha de seda c/ bico, pi Casal 200,00. Lóide Aéreo 2.4021...... Colcha de seda cl franja,·pl Casal -" .. : ;'.. 2'20,00 Real 2.3'58
,......

.-.. j
'......... C 1 h d d

.

I f a J'a pi "'asaI 280 ·.·1 Scandinavas 2.500
...,,.. o c a e pura·se a:c r n, \. ,.

.,., •... ,........... , ,Of! . .. HOTÉIS I
..'t.. .�._'-.._' --:- .� ü=-.".,__..._.�.�. _2.021

_

: E tas Sã0 91p"lma� p.n1!:.p �� -õt"_'-(!if '� '�'(III.' •. _--
- --'-.-. -. _�:''''L'''' ..

;
•.•.. -." ",-

.... � 'T. ! '--:��I'..i-%:..:_ ..
-':" :.-� '2t,:; -:;,Ih.útas�.pêénl.nchas oferecidas pela CASA ORIEN- l� MagestiC ,... 2.276'

., •. _
__ �� Metropol 3.147

-

yrqfg,L,T l}a sua campanha de forçar a baixa dos preços. : La' Porta 3.321

+:. 'CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende. fi.. Cacique ' 3.449

. � �
.

1 f 3493 FI'
.

l' • Central ., ,.. . . . . . . .. 2.694

: Rua,Conselheiro Mafl:à, 15 - Te e one. -, oflanoP!o IS� : fit Estré'la ..,.:............. 3.371

... ,

" 1 fi.. Ide',al 3.65ft'

.+.,
,.. �,.. .. 4\ ,.. .! "" ,.. ,.. ,.. ,., ,.. � ,.. . ,.. ',...,.. ,.. ,.. � ,.. �. IESTREITOc,,:,,:,,�.";;M.tI••"' w."."."••••".".".�, ., "." " ".".".".'+: Disque 06

.

' - ---------------------�-------------

IN,O-, ICA'·DOR PROF,15510,'NALI �,R. ROM�ÉI�DUIEcSoBAS,TOS Ex interno da 20& enfermaria

ICom prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterologia
"

DR: I. LOBATO 'DR. WALMOR ZOMER ,I Francisco de �ssis: e na. "'jnta da Santa Casa do Rio de Janeiro

FILHO I GARCIA'
. Casa do RIO de Janeiro (J'rof. W. Berardinelli). ,

" ,CLINICA MÉDICA Curso 'de neurólogia (Prof.
noenças do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austregesilo).

-

TUBERCULOSE ", cional de Medicina da Univer-, Contultório: Rua ,Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater-
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA' :. §.idade do Brasil reles, 22 Tel. 2675. nidade V. Amaral.

'

I �OS .PULMõES I �x.mterno P?r concurso da Ma- Horários: Segundas, QUnl'tas e Doenças do estômago' intesti-
" Cirurgia do Torax. . termdade-Escola.. Sexta feiras: nos' figado e vias bilial'es; dos

_ MÉDICOS - Formado pela Faculdade Naclo·
I
(Serviço do. Prof.. OctavlO

RO-' Das 16 às 18 horas. rins, útero e ov-ários.

CIRURGIA.CLíNICA nal de Medicina, Tisiologista e
.

drlgues LI.ma) .

/
'Residência: Rua Felipe Sch- Disturbros nervosos.

GERAL-PARTOS Tisiocirurgião do Hospital Ne- E,x.mterno �o Serviço de Clrur· midt, 23 _ 20 andar, apto 1 Consultório' Vitor Reireles
__.:. ADVOGADO -

Servi o completo e especiali- rêu Ramos )
gla do Hosp!tal I. A. �. E. T. C. Tel: 3.002 122. Caixa Postal 150 - Itaja!

d d
ç

DOENÇAS DE SENHO- Curso de especialização pela �o. RIO de Jan�lro
.

,'Das,
16 às 18 horas.

. ·Santa Catllrina.

zR·aASo CIlOslri modernos métodos de S. N. T. Ex·interno e Ex·assis- ,MedlcoC,do. Hospital de DR NEWTON Residência: Bocaiuva 20.
, t t d C·

.

d P f Ú
' al'ldade

diagnósticos e tratamento. ' en e e .IrUr�la o. ro. go, DOENÇAS DE SENHORA _ b'AVILA ,DR. MARIO WEN-
---

SULPOSCOPIA' - HISTERO -! GUlmaraes ,(RI'!). I' ,s DR ACHILLEf'
SALPINGOGRAFIA 0...0. METABO- I ,Cons: Felipe Schmidt, 38 -

PARTOS -: OP�RAÇÕES CIRURGiA GERAL "

DHAUSEN
• CJ.,j

LISMO BASAL ,Fone 3801
"

I
Cons: Rua Joao ,Pmto n. 16, Doenç,as de Senhoras - Procto- 'BALSI1' TI

.. Radioterapia por ondas curtas- ,Atende em hora marcada. 'das 16,00 �s 18,00 hor;:t�. ,i logia � �letricidad� Médica CLíNICA MÉDICA :qE ADULTOS l'j

EI t lacão _ Raios Ultra j Res: Rua São Jorge 8 - Fone �ela manha aten�e dla-; Consultol'lo: R\la V�1;or Mei-' E Ç:RIANÇA'S ,;: I Advo�ado
V.elrotcoagIu f' V .melho 12395 , "

rlamente no Hospital de ,'reles n. 28, - Telefone: 3307. Consultório - Rua João Pin- . .::>
10 e a e, n rae,.' C 'd d ' C' It D 15 h to, 10 - Tel. M. 769. I.
Consultório: Rua Trajano. n. 1,

'

"" R' I·an. a e.

'd' 'Otnsu as: as, "oras em

Con.sultas.: Das 4 às 6 h'orr.s. '1'
Ru � Pad.re ROlln.4 ':l I

10 andar _ Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORR�A eSl(encla:. ' �an e;.. .' _ .

u

H ... D 9 às 12 horas,-
1

CLíNICA MÉDICA
Rua: General Blttencourt

n'l
Rcsldencla: Fone, 3.422 Resldencla: Rua'Esteves Ju- -----------------�--..;---__;;...:..--

.

orano. as
, I J. 101. Rua: Blumenau n. 71. - niol:, 45. Te!. 2,812.' I, O A 1 I B t· t J

·
.

DI. MUSSI: CONSULTAS das 10 - 13 ho- Telefone: 2.692. DOENÇAS DO APARELHO DI-

'1 Der;olta d-� s�aDVi�gem a I� a DOIOrDas 15 a� 18 horas - Dra. raso
. ! _ GESTIVO _ ULCERAS DO ES- DR. CARLOS F. .

�
MUSS�-•.. ' .

Avenl'da' I R'lla"Ta'adente 9' - Fone 3415, MARIO DE LARMO

II
TOMAGO E DUODENO ALER- ENGELSING de estudos na <Capi.tal Fede-

Reellden8c,!4'a: '
Trom· I

DR JOSÉ TAVARES I Ã GIA,-DERMATOLOGIA E CLI- I
pows cy, •

I'
CANTIÇ O NICA GERAL

Médico dos Hospitais Americanos ra avisa a seus clientes e amigos que reassumiu sua
,.

IRACEMA'
MÉDICI) ...

_._:
.. . .

e da Força Expedicionária

Bra-I
clinica de crianças.

MOLE'STIAS NERVOSAS- E CLÍ�IC!D��TCORJANÇAS I DR. HENRIQUE PRISCO MÉDICO __:;il�i��RA'Do'R _
Cons. e Res.: Padre Miguelinho, 12.

DR. NEY PERRONE l\lENTAIS - CLINICA GERAL .

Doenças Internas
'

1
PARAISO

.

PARTEIRO Fpolis.
, I Do Serviço Nacional de Doen:' CORAÇÃO - FIGADO - RINS MÉDICO CIRURGIA EM. GERAL

MUND
.

ças Mentais. ..'.:'
.

- INTESTINOS Operações _ Doenças de Se. ATENDE A QUALQUER HORA I \
Formado pela Faculdade Nacl' , -Chefe do AmbulatorJo de Hlgle· Tratamento moderno da SIF}LIS 'nhoras _ Clínica de Adultos DO DlA E DA NOITE -----------�-------------

naol de Medicina
.

Universidade ne_ Men�al ! Consultório - Rua Tiradentes, I Curso de Especialização" no <?onsultór�o: Rua Deodoro, es.
i

do BraSil P�.l9Ulatra, do Hospital 9., '

I' Hospital
dos Servidores do Es- I q�llna. d� �Idal Ham:9s. ,

I
RIO DE JANEIRQ, Coloma SantAn.a I HORÁRIO: tado. Resldencl,a: Coqueiros, Praia j FARMACIA DE PLANT'A-OAperfeiçoamente na "Casa de Copvulsoterapla ,pelo eletro- As 13 às 16 horas. (Serviço do Prof Mariano de de Itaguaçu Casa da Torre. ' ,

'

Sande São Miguel" choque e cardiazol. Insulinotera· Tel.: Cons. - 3.415 - Res. - Andrade)
.

I
- __

O::'

I'
, . .

'Prof. Fe'rna'ndo Paulino. pia. Malarioterapia. Psicotera�ia. 2.276 - Florianópolis. ' Consultas _ Pela manhã no
- PR. ANTONIO MONIZ ,11 Sabado (tarde) - Farmacla Catarmense - RUI)

Interno por 3 .a!10s. do Serviço CONSU�T�S: Terç�s e Qum- - . -

_

-- Hospital de· Caridade, DE ARAGÃO Trajano. .

de Cirurgia tas das 10 as 15 hOlas. Sabado DR. JULIO DOIN I À tarde das 1530 hs em dian-
. , '. , . .

, l;"rof. Pedro de Mou,;a 'I (manhã). '... , VIEIRA té no consultório á Rua Nun.�
12 DomllWo - FarmacIa Catarmense - Rua Tra-

Estagio' por 1 ano na Mater· Rua All'lUl Garlbaldl"

esquma! Machado 17 Esquina de Tira. CIRURGIA TREUMATOLOGIA jano
nidade - Escola!:

- de General Bittencourt. 'MÉDICO dentes Tel2766 'Ortopédia 18
Prof. Otávio ROdrigues Lima \ I RESIpENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, Residenci'a _ rua Presidente I ConsultÓl'io: João Pinto, 18. Sábado (tarde) __; Farmácia Noturna - Rua'

Interno por 2 _no do Pronto 139 Te!.2901 I
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA C t' h 44 Das 15 às 17 diàriamente. Trajano

Socorro ',-
-----.---- TRATAMENTO E OPERAÇõES.

ou ln o .

Menos aós Sábados
'

r.-

I
DR. ARMANDO VALÉ- \ Infra-Vermelho.:... Nebulização -ti DR GUERREIRO DA

" Res: Bocaiüva 135.
19 Domingo - l'.armácia N?tm'na - Rua TTajano

- x -

RIO DE ASSIS I U1tra·Som • Fone' 2714
.

25 Natal - Fa.rmácia Esperança -. Rua Conselhei·,
OPERAÇõES . (Tratamen, to de sinusite sem 'hONSECA �

.
-

., .

,

f
'

.l' 1'0 Mafra
'

CLINICk DE ADULTrél Dos Serviços de Ch.nica In antU I operação) I Ch f d' .. d Ot' ,
' .

, .

. '

DOENÇAS DE SENHORAS da Assis�ência Muni�ipal e Hos· Anglo.retinoscopia _ Receita de i
e e

.

o sei ViÇO
.

II ormo

,. 26., Domingo _ Farmácia Móderna - Rua "JoãO
CONSULTÀS; No HOlipital de" pltal 'de., C�rldade : Oculos - 'Moderno equipamento do Hospital de Fpolts. DR. VIDAL'

Pinto
Caridade, diariamente das 8 às CLINICA ,MÉDICA DE CRIAN- de Oto.Rinolaringologia (único I A clinica está montada com os CLíNICA DE CRIANÇAS
10.

"

ÇAS E AD.ULTOS '",I, ..

no Est�do) mais modernos Aparelhos para Consultório: - Felipe Schmidt, O serviço noturno será efetuado pelas fármácias
No consu:ltóri'llj, à, Rua' João - Alergia -

'

.. Horano das 9 as 12 horas e Tratamento das doenças da Es- 38. pto. Antônio e,Noturna,'situadas às ruàs Felipe Schmi.
Pinto' nr. 16 (1° andar) Consultório: Rua Nunes Ma- I

das 16 às 18 horas." i pecialidade. _. C,ONSULTAS -Das 4 as 6

Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 às I, Consultório: - Rua Vitor Mei-I
Consultório - Visconde, de horás.. dt n. 43 e Trajano.

14 às 1íi horas. 18 horas reles 22 - Fone 2675. Ouro Preto 2 Residência: Tenente Silveira, A presente tabela não poderá ser alterada sem pré'
RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 -

,
Residência Felipe Schmidt .130"

'

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

2 Flortanôpolis, Quarta-feira, 15 de Dezembro de 1954
-----------------.__ ---_- "-

VOLTA
Itajaí
7/12
19/12

Rio
12/12
24/12

Santos
13/12
25/12

.�•• - ••..-.f""'''�

Dr. Vidal Dutra filho
ESPECIALISTA' .EM DOENÇA DE CRIANÇAS

.REASSUMIU SUA CLíNICA
Copsultório: ',Felipé Schmidt, 38 das 3% às ,5 horas
Fone 3165.

.

DR.·'JULIO PAUPITZ
FILHO Advogados.

DR. CLARNO G.
GALLETTI .

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI - ADVOGADO

Rua Vitor Meil'eles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

e

DR. ANTôNIO DIB
MUSSI DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEIRA

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

Iiavando com· Babã.o

�irgem EspecialidÇlde
da· ela. IITZIL INDOSTBIIL-Jolnvllle. (marca re.glstra'dal

ecoDomiza-ser tempo e'dinheiro
------�------------------��-------------

.0 ESTADO

Ccsc de
:madeira

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 compartimentos 1
,ala de visita, 1 sala de Ja,n
til', 2 quartos, 1 cózinha, W.

C., Chuveiro, Tem Luz, A
�ua e Esgoto. Pl'eço 60 miÍ
Cruzeiros.

'

Tratar com A:J. Dias,
Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
ria) Florianópolis.
.�. _.���-------

Ve�-de-se
Um automovel "CITRO,

EN" equipado. Ver e trat,ar
a Praça Getulio V�rgas 19 •

das 14 as 16 horas.

-�.:.

.

,I

sr:..���!RCtt,
ESPECIALIDADE

---_._,---_. -------_ .. _'-----------,_ .. __._._---_,--'------------

\_Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Conselhos' de
Beleza
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,NO LAR E NA SOCIEDADE PRODUTOS VITAMINA
DOS PARA A PELE

,

Dr. Pires
De alguns anos para cá

muito se tem .f'alado sobre,
os preparados á base de vi-

. taminas ou vitaminados; co
mo sendo verdadeiros ali
mentos para a pele, sobre
tudo as que se apresentam
enrugadas. ,A incorporação
das vitaminas aos cremes,
leites e oleos de beleza faz
se garalmente por interme
dio de oleos e gorduras ve

getais ou animais os quais,
como ninguém ignora pos
suem um alto teor vítamini
co. Sob esse ponto de vista'
são muito melhores, do que
os seus congéneres mine

rais, .dertvados do petro
leo, e que muitos anos. cons

tituiram os excipientes co

mumente usados para a

fa-,brtcacão de cremes e de

mais "preparhções de toucá-
,

dor. I
,

Mas os oleos e gorduras
vegetais têm um defeito,
qual o de ficarem facilmen-
te rançosos, sob a influen
cia do ar e da luz e, emcon

sequencia, apresentarem um

G dor desagrapavel e, ainda, I

irritantes para a pele. En-,tre as melhores gorduras "

vegetais para o rosto citam- ,

se os oleos de oliva, amen'-Jdoas doces e O de abacate.

Este ultimo tem sido bas

tante usado pois alem de

muita vitamina possue tam
bem a lecitina, corpo que é
considerado como dos mais
nutritivos para a pele.
'Entre as gorduras de ori

rem animal ocupam Jogar
le destaque os oleos de tar

taruga e das glandulas des-
te animal, da especie conhe-

p -I" � -

L t' ,

'

cida como' gigante. É um

I :a'IIClpaçao U a co ntra
de mecanica da produto riquissimo em vita- Manio Arthur Ferrares! e '

�inas e facil�ente absor- Jlga. �riedrich' Ferrarêsl, O .deserlovidô pela epiderme. Tam- part'iclpam aos parentes e

gueira lO cem o oleo de jacaré tem .migos o nascimento de seu A India está empenhada
sr, Aôr' Seixas Ribei- alto valor vitaminico. Cor- primogenito JOSÉ CARLOS

]numa
campanha que visa

z re 'uma lenda no nordeste ocorr-ido no dia 9 de De- conquistar as grande ex-.

sra. Edula A. Medei- brasileiro de que as mulhe- .embrc, em Canoinhas. tensões dos deserto�: trans-
'i'es de certas tribus pas-

-, f'ormande-as em regroes cul-
.3'am no rosto e,seios exclu- p I· i

-' tivadas. Em Jodpur, no Es

;ivamente esses oleos '(tar" ar.1� paçao tad,o de R,ajastã, foi insta

';aruga e jacaré) e, resulta- Cantidio Alberto Ferroresi lada uma estação de' Reflo

.lo, conservariam até idade e Volga Platt Ferraresi, par- restamen-to cujo viveiro cen-,
Gar- wançada uma pele firme e .icipam 'aos parentes e ámi- trai, devidido em 448 cantei-

3em rugas e o busto sempre ';'oro' na�'cimento de seu pri- 'ros, produz cêrca de qua
sr, Oswaldo Eloi de r'ijo. mohnito CEZAR AUGUS'- ,renta mil mudas de plantas

Oliveh'a-:' ' Modernamente muito se TO ocorrido no dia 12 de destinadas a' experiências e
- sta. Euiamita Pereira 11 tem falado sobre o 'e;nprego Dezembto, na Casa de Saude distribuição. Para deter o

- sr. )\iax Muller da vitamina F óu acido lino- ;.' Sebustiãâ. avanço do deserto de Rajpu-
- sr. João Batista Ribas leico e c�ja extração é fei- tana, qU.e todos os anos a-

- sra. Maria Farias Di- éa do toucinho. A incorpo:- _, ._' crescenta mais um quilôme�
niz, esposa do sr. Othoniel ração do acido .linoleico aos tro à sua superfjcie de

S. Diniz; preparados de b,eleza é berr Par.·,cl-P· i::Ilça-O�207.200 km2, foram lança-
- sr. Aristides Fernan- recente de modo que não se U

. ·1 das de a'vião mais de qua-
des ,de Souza, coletor fede� 'pode ter ainda umá ideia de- Walmir Dias e Sra. têm Q tro toneladas de sem'entes,
ral em Campos Novos; 1 'in ida. Reconhece-se ser um ,)razer de participar a �eus inuma faixa de 41 kms. Os

I
.

panos e corpo com um corte - sra. Maria de Lourdes' produto tido como alimen- parentes e pessoas Ide suas postos das estradas de fer-
interessante na frente; gO-I' Torres. 'ticio pa,ra a pele e tenha relações o nascimento de Iro e d policia receberak

.

linha de fustão ,com uma ti- -' Sgt. Viriato Garcia, Judo otimos resultados no ,sua primogênita CLEUSA,'mias de duas toneladas de
ra tambem de fustão e três do Exercito Nacional, ser- tratamento de certos ecze- )corr(do dia 10 do corrente' sementes selecionadas, para
bo.tões de cada lado. vindo no 140 BC, onde goza mas, conforme. se verificou nà Marternidade Dr. Carlos' iniciar a formacão de oasis

,(APLA), de merecimentos pelas suas no estran'geiro, onde, essas Corrêa. : na regi��� árida." A�-

Ch�V1S1-0- ,elevadas qualid�des., "xperiencias foram feitas torrenCIaIS que calram' so-
� ANIVERSÁRIOS em primeiro logar. bre Jodpur auxiliaram. 10

NASCIMENTO Nota: - Os nossos lei- Parl'-CI-pAça-O trabalho do serviço de te-

FAZEM ANOS, HpJE: tores poderão 'solicitar quel-
• U florestamente e' numa vasta

.

Z" L
.

M O I 'd..J
I Antônio Pereira Oliveira a'rea desert.a esta-o brotan-- menma ara uZla. ar o nosso preZ!1.\' :ruer conselho sôbre o tra-

da Costa, filha do sr. Adal- ,conterrâneo dr. Walmir tamento da ,pele e cabelos
Neto e Sra. Eloah Faria Pe- do plantas de várias espé-

t I' d· t M'bel'to Costa; \ ,Dias e doe. sua exma. esposa ao medico especialista Dr ..
l'eira Oliveira participa� a jcies. Os trabalhos de reflo- '

o,ra' eCllen 0, e IS'sa_' sr. Oswaldo Pio de AI- foi enriquecido, no dia 10 Pires, à Rua Mexico, 31 _

todos o.s parentes te aml.gos restamento prossegüem ati-

me!da de Oliveira; do corrente, com o nasci-IRio de Janiero, bastando en-
o nascImento de seu. fIlho vamente para a criação de �" ,�""'!J,

_:_ sra. Filomena Bitten- 'mento de sua primogênita !Viar o presento artig9, lles-
Carlos _Alberto, ocorrIdo �a ;um cinturão verde de 643 '.

A família do 'saudoso FRANCISCO ANTONIO FA-
court da Silveira; CLEUSA, ocorrido na Ma- te jornal e o endereçQ com- �atermdade Carlos CorreIa' kms de comprimento por RAC�, falecido no dia 10, dês,te mês, convida os parentes
_ sra. Isolina Penedo ternidade "pr. Carlos Cor-; pleto para a resposta.

dIa 8 do corrente. 'I oito d'e .largura qU,e deve�'á e pe'Ssôas amigas para a Missa do 7,° dia; em sufrágio à
- sr. Olivio 'o. Pereira; rea", nesta Capital. .'

constituir uma barreira ao alma daquele ente quarido. que será rezada na Igreja de
_:_:_ 'sr. Amaro Seixas Ri- A galante CLEUSA e aos avanço do deserto. O apro- S'ãó Francisco 'às 7 horas no dia 17 de Dezembro (6a

beiro venturosos genitores as fe- O I
- I veitamento de vários rios e �feira).

NASCIMENTO: ec �rÔC'ao t
'

- sr. Antonio Machado, .licitações de O ESTADO. u Y
,

(O
ven o, que sopra com ' Outrossim agradecem sinsibilizadas as manifesta-

Liit.liiíi Para os devidos fins decla- grande velocidade, suficien- 'I ções de pezar, pela triste ocorrência, e sobremodo as pes-
.

Pt.
..

Uma vez mais se, encontl'a
ro ter-se estraviado a carde- te para movimentar moinhos sôas amigás que confortaram o mesmo durante sua en-

ar 10
..

'

lpa..ça-o engalanado festivamente o
�1eta n. 1.�41. (DEPOSITO que retirem águas duma, fermidade, pela estremosa dedicação aquele ente querido'lar do nosso prezado conter- f d'd IPOPULARES) da Caixa Eco- pro un I ade de 91 metros, e a todos aqueles que nos trouxeram a -sua preciosa soB-

râneo sr. Luiz Boaventura da . '

nômica Federal de Santa Ca- são fatôres de grande im-' dariedade num gesto comevente de fraternidade cristã,I
portâneia na lu�a contra os n'ossos sinceros agradecimentos.
desertos. I • I , Florianópolis, 13 de Dezembro de 1.954.

AUGUSTO nos-ANJOS \

'Triste, a escutar pancada por pancada,
A sucessívidade dos segundos,
Ouço, em sons subterraneos, de Orbe oriundos,

� O' óhoro da Energia abandonada!

É a Dôr da Força desaproveitada,
- O -cantochâo dos dinamos profundos,

, Qqe; .podendo. mover milhões de mundos,
, Jazem ainda na estatica do Nada!

É õ soluço da forma ainda inprecisa .

Da transcedência que se não -realiza .

na luz que não chegou a 'ser Úlmpejo .

E é, .em suma, o subconsciente aí f'ormidando.
" Da' Natureza que parou, chorando,
No rudimentarismo do Desejo!

\' .,;
-0-

Bodas de Praia
,

"

Comemorou, ontem, 25 anos de feliz consorcio, o sr.

t Adhemar Bitten-court 'I'olentino, conceituado e atívo Via

jante-cornércial, e sua exma. 'esposa, d. Herondina da Sil-
va Tolentino.

'

O di';tinto casai que goza de geral estima em nosso

meio social, têm os seguintes filhos: exma. sra. Helcia

Maris, casada com o sr. Helcio Nascimento Moritz; exma.

snra. Helmir, casada com o sr, Agenor Krobel; Adernar,
F'ranck, Elvira Maris, Alcides, Ari, Helena Maris, Este-
Iita Maria; Edemee Glaucía,

.

O estimado casal conta já, com tres\ netinhos: Alber-
to, Agenor e Monica Deyse. •

Pelo feliz evento seus filhos ofereceram uma recep
ção aos' parentes e pessôas amigas que foram à residên
,�ia 'do casal, à rua Menino Deus, apresentar felicitações.

O ESTADO, embóra tardiamente, formula os melho
,

res votos de felic.idades ao distinto. casal, extensivos aos

da exrna.: família.

1'92. - Um modêlo muito

prático para qualquer hora
do dia em fazenda de álgo
dão gfossa; Sáia rodada de

--0--

auxiliar
IOE;

,

- sra; Vanda Claudio Ri-

l'OS;
- sr. Roberto Lapagesse

Filho
::_ 13ra. Irma Rego, esposa

do sr. Daniél Rego
sta. Orlandina

da;

Silva, prestimoso propriHário
do Salão "Cinco Minutos", e

de sua exma. 'esposa d. Alzi-
, linda Longal' da Silva, com

tem o prazer de partici- I
tem o prazer de ,partici- o nascimento de seu décimo

par aos parentes e pessôas, pár aos parentes e pessôas, segundo filho, uma galante,amigas, o contrato de casa- amigas, o contrato de casa-
- e robusta menina que rece-

mentp de seu filho Nauro

,mento
de'sua filha Juça, com beu o nome de ROSEMERY,

, com .a srta. Juç�Rebelo. o Sr. Nauro Luiz Guimarães ocorrido na Maternidade "Dr.

,
Collaço. Carlos Corrêa", nesta Capital.

em data de 13 do corrente.
O ESTADO se congratula

com o distinto casal formu
lando mil venturas à galante
ROSEMERY.

Vva. Maria Conceição
Guimarães Collaço,

Francisco Xavier
..,

Rebelo
e'

Senhora

Fpolis., 8 de dezem bro áe 1954

Part�cipação
Walmir Dias e Sra. têm o prazer de participar a

seus parentes e pessoâs de suas relações o nas'cimento de
sua primogênita Cleusa , ocorrido dia 10 do corrente na

. Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

CASA MISCEANIA dlattJ.
b\l\dora do. RAdlol R.C.A)

Vitor. Valvul... DiacH .

QUARTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO

PASSADO 1 Com, 'a Biblia na, Mão15 DE DEZEMBRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1.646, o' então Mestre-de-Campo Francisco Re
bêlo, comandante' das fôrças bahianas em obser
vação na margem direita do São Francisco, des
troçou completamente o Capitão Samuel Lam-
I '

bert, que o fora atacar com 500 holaúdêses, em .

Urambu : ,:Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vi� J

/
' .

:_ em 1.808, o ForÚm de Aproâgüe, na Guiana da. (João 14:6). Ler João 14:1-7.

Franceza, foi atacado e tomado pelo' Comandante
, ,Inicialmente, seguir a Cijsto não significava seguir

Yeo (inglês) e o Capitão-tenente Luiz da Cunha nova religião, mais sim um caminho novo. Era um novo

"Moreira, mais tarde Almirante e Visconde de Ca- curso de vida, tanto em visão como em ação, como Je-

bo Frio; sus mesmo 'indicou por palavras e atos.

em 1.836, foi suspenso das funções de Tutor do Ao contrário de um trilho, um caminho sai de um '

Imperador D. Pedro II e das Príncezas, arranca- ponto certo e leva a. um fim definido. Um caminho é o

do do Paço de São' Christovão e remetido preso
meio necessário para as relações entre pessoas de dif'e

para a Ilha de Paquetá, José Bonifácio de Andra- rentes lugares e nações. É" o elemento que determina o

da e Silva, como suspeito de conspirar contra o movimento e o progresso de qualquer comunidade ..Quan-
Governo; \ to melhor o caminho mais agradável é viajar por êle ..

em 1.842, nesta então Desterro, nasceu José Can- Há salteadores, barreiras e acidentes ao longo da es-

dído Lacerda Coutinho, falecendo a 2 de Novem- trada da vida. No meio dêstes perigos Cristo está, pronto
bro de 1.900;', a ajudar aquêles que o seguem. Cristo é o único camfuho

_ em 1.861, faleceu Francisco de Paula Brito, li- através do qual a humanidade alcançará sua meta final

vreiro e impressor, animador, no Rio de Janeiro, na vida em demanda .da eternidade. Os' que andam por

dos, primeiros ensaios' de muitos dos nossos es-
êste caminhonão devem nunca olhar para trás, mas sem

critores e poétas. Nascera no Rio em 2 de De- pre avante, em direção a Jesus, "o autor e consurnador

zembro de 1.809; da .nossa fé". 1l:,ste é o caminho para os que querem se-

em 1.864, como a de São Miguel, foi instalada a' guir o Mestre.

Comarca" de Biguacú, hoje· próspero Munlclpío ;
em 1.869, em Iguaçu-Guá, .no Paraguai, o Major
F,rancisco Antonio Martins, surpreendeu e dis-
ersou o acampamento do Coronél Caneta, que
ficou prisioneiro com mais de 40 soldados, junta
mente com dois de seus Estapdartes. Os brasi
leiros constavam de 60 homens de Cavalaria da
Guarda Nacional; • "1"'11"'1
em 1.896, foi fundada a Academia Brasileira 'd�

ORAÇÃO
Ó Pai Celeste, livra-nos de segtrir caminhos errados.

Ensina-nos o teu caminho. Dá-nos a graça de andar díà
'riamen te com Cristo, o verdadeiro' e . vivo caminho. Em
nome de, teu filho que ensinou, seus seguidores a orar,
dizendo: "Pai nosso que estás nos céus .. .". Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
• Porque creio em Cristo seguirei o seu

vida.Letras, a imortal organização de nossos intelec-

caminho há

RENATO TULLI (ltália)tuais;
- em 1.923, foi pacificada o Rio Grande do Sul.

Uma revolta tivéra início a 25 de Janeiro, quan
do da posse no Governo do Estado, do Dr. Borges
de Medeiros.

---------------,--�--�._---

lOJAS-

Eletro·,Técnica
.

(A ORGANIZA,CÃO ORGULHO DE
SANTA CATA'RINA)

Apresentam as' ermas, sras. Donas de
Casa1 a maravilhosa

EL'GIN

'André Nilo Tadasco

\

BRINDE
Com cumprimentos de' Bôas' Festas e Feliz Ano No

vo o sr. Jairo Pereira, Gerente da Sucursal de Florianó
polis dos Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda., recebe
.mos atencioso brinde, constante de um cinzeiro de porce
lana, cuja oferta muito nos desvaneceu e nos manifesta
,110S gratos.

(A MÁQU�NA . DE COSTURA DE, FAMA
MUNDIAL)

Pelos serviços prestados ao seu 'lar e
pela valorização s�mpre constante,

ELGIN paga-se a si mesma.
'

DISTRIBUICÃO EXCLUSIVÀ DE
,

ELETRO-TECN.ICA INDÚSTRIA E
,.

COMERCIO S. A.
Rua Tte. Silv.eira 24 e 28 - End. Tel.

EtETROTÉCNICA
Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis - Santa Catarina "

tarina.
Maria Ignês Bienhaencheky

,.

ZE-MUTRETA .. r
\ .

AVENTURAS 00
,

,

I
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

Salve, Paula Ramos Esporte .Clube '!
o PAULA RAMOS ESPORTE CLUBE, UMA DAS MAIS líDIMAS EXPRESSÕES DO FOOT-BALL BARRIGA-VERDE, COM
PLETA, HOJE, 17 ANOS DE EXISTÊNCIA, FUNDADO POR UM GRUPO DE DENODADOS ESPORTISTAS E DEPOIS GUIADO
COM MÃO FIRME PELOS IRMÃOS CARIONI, DESFRUTA HOJE O TRICOLOR PRAfANO DE G R A N D E ·E JUSTIFICADO
PRESTIGIO EM TODO O ESTADO E MESMO NO PAíS; TENDO SIDO PORTRES VEZES CAMPEAO DA {IDADE, E UMA
VEZ VICEmCAMPEÃODO ESTADO. A' FAMILlA PAUlAINA, OS NOSSOS CUMPRIMENTOS COM VOTOS DE MUITAS

PROSPERIDADES.

NOVO ZAGUEIRO
PARA O AVAl
Acha-se nesta Capital,

vindo de Henrique Lage, o

jovem "player" "colored"
Paulo,
Dotado de bom físico o

novato futebolista perten
ceu ao Cerâmica, daquela
vila, e está nas cogitações
do Avaí para a temporada
de 55.
Paulo, segundo nos infor

maram, possui predicados
para brilhar no tri-campe
ão. Sua posjção : zagueiro
marcador de ponta.
Felicidades.

ortivo Moraci retornara
ao tri-campeão
Morací retornará ao Avai

foi o que nos informou o

categorizado player, ante
ôntem.
,O antigo zagueiro do Ca

ravana do Ar integrou no

corrente ano o Caravana do
Ar, após ter realizado com

êxito. o curso de Sargento da
Aeronaútica.
Maís um reforço valioso

para o clube presidido pelo
engenheiro Celso Ramos Fi
lho.

Pavão, do Guarani a favor do Bocaiuva .

Bonga, do Boeaiuva, a favor do Atléhco ....•... '

• I

Tião do Imbitiiba, a favor do Bocaiuva .

ARQUEIROS VASADOS
.

Bubi (Bocaiuva) i. 22
Soncini, (Atlético) ., 22
Lelo Guarani) 20
Tatú (Avaí) :. ',' 18

Miltinho (Imbituba) ................•....... 15
. Mafra (Figueirense) 12
Brognolí (Paula Ramos) 11
Alcides (Paula Ramos) ;............ 8

18 Asdrubal (Figueirense) :............... 4
Atlético :' ',' . . .

-

3
Avai 19 Aldo (Bocaiuva) ....................•.•••.••

i� A�olfinhopEJ!�;�AD�S 'MA5úMAS'
. . . . . . . . . 1

16 Erasmo, do Guarani, no jogo contra o Bocaiuva:

20 desperdiçada. \
19 Orlando, do Figueirense,

ba: desperdiçada.
22 Pacheco, do 1ijigueirense, no jogo contra o Imbítu-
19 ba: desperdíçada: ,

,

Valéria, do Paula Ramos, no jogo contra o Avai:
;onvertida em gol.

Lauro, do Atlético, no jogo
convertida em gol.

'

Julinho, do Figueirense, no

desperdiçada.
Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o Atlético: con

vertida em gol.
Guido, do Avaí, no jogo contra o Guarani, conver

.ida em gol
Giovani, do Atlético, no jogo 'contra o Avaí: des

perdiçada.
E'rico, do Atlético, no Jogo contra o Figueirense:

convertida em gol.
, Betinho, do Figueirense,

.

no jogo contra o Avaí:
convettida em gol. '

,

Harley, do Imbituba, no jogo contra o GuaranÍ:
desperdiçada.

E'rico, do Atlético, no jogo contra o Bocaiuva: con

vertida em gol.'
Plácido, do Figueirense, no jogo contra o Paula Ra-'

110S: desperdiçada.
Nenem (2), do Guaraní, no [ogucontra o Atlético:

EXPULSõES
Trilha, do Figueirense, no Jogo contra o Imbituba
Frederlco (2 vezes) d'o Atlético, nos jogos contra o

IBocaiuva e o Guaraní.
Adilío, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético
Manara, do A.vaJ., no jogo contra o Atrético
Duarte, do Avaí, no jogo contra o Atlético.
Cazuza, do Atlético, no jogo contra o AvaL
Abelardo do Atlético, no jogo contra �o Figueirense
Jaime, do Figueirense, no jogo contra b Imbituba
Waldemiro, do Bocaiuva, no jogo contra o' Atlético.
Julinho e I::'<miyr, do Figl.��irense, no jogo contra o '

Paula Ramos.
Bitinho, do Paula Ra;nos, no jogo contra, o Figuei-

NÚMEROS DO CAMPEONAT01 DE
PROFISSION·AIS

JOGOS REALIZADOS

Guaraní 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense' 1
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Imbituba 2

Figueirense 2 x
' Atlético 1

Imbituba 1 x Guaraní O
Avaí O x Figueirense O

. Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avaí 3 x Bocaiuva O
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2
Avaí 2 x Guaraní 2
Imbituba 3 x Atlético 2'

Figueirense 1 � Bocai17va O
Imbituba 2 x Avaí 1
Paula Ramos 2 x Guarani O

Atlético 1 x Avaí 1

Figueirense 3 x Guarani 2

Imbituba 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Guaraní 2
Atlético 3 x Paula Ramos O

Figueirense 2 x Imbituba O
Paula Ramos 2 x Avaí 1
Bocaiuv� 4 x Imbituba 1

Eígueírense 2 x Atlético 1

Figueirense 3 x Avaí ,1
Imbituba 3 x Guarani O
Bocaiuva 3 x Atlético 2
Paula' Ramos 3 x Figueirense 1
Guarani 2 x Atléticd 1
Avaí 1 x Bocaiuva 1
Atlético 1 x Imbituba O
Bocaiuva 4 x Paula Ramos 2
Guarani 4 x Avai 2
Figueirense 3 x Bocaiuva 1
Imbituba 2 x Avaí O
Paula Ramos 1 x Guaraní 1

Avaí 5 x Atlético 1

TENTOS A FAVOR

Bocaiuva •••••••••••••••••• 0·0 •••••• ",.'

'.-', ,�

Figueirense ; .. ' 1. r •••••••••••

/ Guarani .

Imbituba .

Paula Ramos .

1'ENTOS CONTRA
Atlético .

I

Avaí .

Bocaiuva '"
' 25

Figueirense ., 16
Guarani 'c' •••••••••••••• 19

Imbituba
'

'
.. ': . . . . . . . . .. 15

Paula' Ramos : 19

, , ARTILHEIROS

Danyr (Fig�eir�Ese) .:.(.............. 8
Pacheco (Figueirense) ., :.. 7
Oscar (Bocaiuva) : .. ' / ,6
Lando (Imbituba) ...............•... 6
Wilson (Paula Ramos) 6
Pitola (Guaraní) 6

Jair (Bocaíuva) ,......... 5
E'ríco (Atlético) 5
Rodrigues (Avai) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 5

Valério (Paula Ramos) ..................• 5

Neném (Guaraní) 4
Barata (Paula Ramos) 3

Carriço (Bocaiuva) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Édio (Paula Ramos) 3
Fernando (Atlético) 3
XUxú (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3

Harley (Imbituba) '.................. 3
Bolão (Avaí) 3

Hercilio (Atlético) '... . .. .. 3
Lauro (Atlético).................... 3
Waldir (Imbituba) 2
Anastacio' (�uarani) ..........••..... 2

Zacky (Boctuuva) 2
China Bocaiuva) ,....... 2
Jacó (Paula Raínos) � . . . . . .. 2
Vitor (Guaraní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2
Saul (Avaí) � ,'............ 2
Biscoito (Bocaiuva) ;..... 2
Ernani (Imbituba) ", 2

, Wallace (Avaí) 2
Sombra (Atlético) � . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2

Betinho (Figueirense) 2
Plácido (Figueirense) 2
Bráulio (Avai) ' ,. .. 1
Caréca (Imbituba) •.....•..•..••...•• 1

....".,.......,...",..............
Néde (Avai) .................••...•••. 1
M�ma.ra (Avaí) .....•. 1

, I

"

Oangú e ColegioCalarinense empataram por 1x1
NAO AGRADOU O INTERESTADUAL DE SABADO NO ESTADia DA RUA

BOCAIUVA
I

'

em tôdos os setores. Não foi demasia o jogo pessoal, tira- Nei seu trabalho foi bom
n�m sombra daquela equipe vam toda a potencialidade do mesmo sem contar com a a

harmoniosa que estamos a- conjunto. juda habitual de seus co-

costumados a ver. " ,

A equipe visitante é pós- mandados.
Suas linhas não tiveram' suidora de um bom jogo de Hélio esta caindo de pro-

um bom trabalho d0 coorue- conjunto faltando entretan- dução; cedeu seu lugar à

nação. Jamais conseguiu en- to finalizadores. Em suma Góia que apesar de jogar
tender-se' em todo o 1,1'2.[15- assistimos a um match que poucos minutos apareceu
correr do match; oois seus não chegou a agradai'. I.) 1 .'0 com mais vantagens. Nos vi

elementos, empregando em tempo terminou empatado sitantes; Flórido, apesar de

por 1 x 1, tentos oonsignudos traído no gol de Nei esteve
Duarte (Avaí) ...•.......•.•.•••••••• 1

por Ney para os locais, de em tarde feliz.
Guida (Avaí) ...........•........... 1 fora da área e Nilsen cobran- Joel, portou-se com regu-
Cabana (Imbituba) :...... 1 do magistralmente unia íal- laridade ao lado de Parulím.
Oséas (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ta no bico da grande área. Parulím superior a seu

Renê (Paula Ramos) 1 Na segunda etapa o placard companheiro de zaga. .

Adílio (Bocaiuva) ..... '.' . . . . . . . . . . . . . 1 não foi alterado permane- Genovéva, formou com An
Nizeta (Guaraní) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 cendo os 1 x 1. No quadro 10- tenor e Silvestre o ponto alto

-

Poli (Guarani) ,...... 1 cal analizaremos () trabalho do clube da' terra dos pi-
Giovani (Atlético) � �.... .. . 1 de Valdir. O arquei fo que de- :nheirais.

'

,

Gerson (Imbítuba) .. 1 fendeu o Colegial pelo qual

I
Antenal', magnífica sua a-

.Amorím (Avaí) 1 se sagrou Vice-Campeão, tuação, Apoiou com maestria
.Loló (Avaí) ;........ '1 nesta temporada, esteve bem, demonstrando muita classe.

RECORDISTAS DE TENTOS POR JOGO lemonstrando estar em gl'an-l Silvestre no mesmo plano
Barata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense}, - de forma. -. l de Genovéva.

. com 3 gols Cláudio 'a revelação de 54 r Tonólli, com altos e baixos
oortou-se com bravura den- depois que recuou para a U

I ;1'0 da área, aparecendo nos nha média melhorou.
1 aríces ' mais difíceis com Eli, seu trabalho satisfez,
I.' :?;rande oportunismo. Foi SLl- Nilseu fêz o gol e não mais

ostítuto por ser o atacante apareceu por ser muito vi
�ontrário de maior estatura, giado.
'evando assim pelo alto nrtl- Jaime, jogou muito" o pla-
da vantagem. Baião .que su- ,yer catarinense.

,

bstituiu Cláudio não conso- Pessi não comprometeu.
guíu aparecer. Polletto. Co- Os quadros alinharam:
mo sempre esteve seguro. BANGU' - ValdiJ:, Cláudio
Pena que tenha aparecido (Baião) e Polletto; Marreco,
nos lances com' certa víolên- Máncio '(Nelson)

.

Leônidas,
cia. Renê (Amante) Célio (Mané
Marreco longe de bisar sua ,ca) Glauco (Célio) Nei e Hé

atuação do jogo final e de- lia (Góía) ,

nsívo pelo Campeonato Ama- COLEGIO PARANAENSE

101', quando constituiu-se no - Flórido, Joel e Parulim;
jogador n. 1 da cancha.

.

Genoveva, Antenal' e Silves-

no jogo contra o Imbitu- Márcio, seu trabalho satis- tre; Tonolli, Eli, Nilseu, Jai-
rezo .

' I' me e Péssi.

Nelson substituiu .a Marcia O juiz foi o sr. Manoel da
sem proveito. Paixão Tourinho, que, fazen-
Leônidas não esteve em dia do sua reentreé em nossos

feliz.' Atuação regular. gramados, apareceu com re-

Renê, nem ,pareceu ser o I gularídade.contra o Figueirense: \player que deféndeu ° clube Renda - Cr$ 1.635,00.
dos Carioni. Sua conduta foi M. BORGESjogo contra .0 Avaí:

Quem se locomoveu, sába
do

'

Último, ao estádio da

Práia de Fóra, com o objetivo
I de presenciar um choque de

" grandes emoções como estava

I previsto, saiu desolado, pois
o conjunto do Bangú, Cam

! peão Invicto desta tempera

I da, não produziu o que se es-

perava, notando-se falhas

•

CASA,
Aluga-se em prédio novo,

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

Rua major Costa 13.

.CASA
Vende-se uma de, madeira,

toda pintada a óleo, com- to
dos os confôrtos, água, luz,
esgôto.
Vêr e tratar à 'rua Cruz e

Souza, (Travessa Santos
30-A) nesta cidade.

NEGATIVOS

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.

Vende-se
Vende-se um ótimo Ponto

Comercia! no Coração' da
Cidade

'

Informações nesta Reda-
- .

çao.

VENDE-SE
Vende-se um Grupo' Es

tofado e um Bureaux.
Tratar na rua Dr. Victor

Konder 60.

ALUGA-SEfraca.
- - - ------

Amante que o substituiu REGRESSOU Aluga-se, á rua Conselheiro
não conseguiu' se destacar.

. .
.

,

Mafra, N° 152 um' quarto
Perdeu duas ocasiões de ouro De Curitiba, onde perma- com entrada independente
para marcar, fraco seu de- neceu algumas semanas, re- para 2 moços com Café.
sempenho. gressou, há dias, o .nosso : -----_

Célio, apesar de sua cate-
I estimado colega de impren- Alug'goría já conhecida do públí- s.a e particu�ar amig? Jopn�- a-se

co não produziu nada de lista Francisco Jose Perel- Aluga-se 4 apartamentos
útil, sendo substituido por ra, fundador e co-proprietá- recem-construidos' à Rua
Manéca que esteve com Nei rio do hebdomadár io "O In- Anita Garibaldi 83.
em primeiro plano' nesta jor- '!D utsau ut!pa as anb "oiJ!! 'I Ver e tratar na mesma
nada inexpressiva do clube -ital. Rua 'nO 80,
de Waldir Mafra.

Glauco, correu muito, po
rém desordenadamente. '

Célio, que voltou à cancha
para substitui-lo, nada fez.

NO SUPERIOR TRIBUNAL OCASO,
BITINHO

Francisco Prazeres, 1 vez
'Saul Oliveira, 1 vez

CLASSIFICAÇÃO
PROFISSIONAIS

,1°. lugar -.Figueirense, 7 p.p.
20• lugar - Imbit"ba, 8 p.p.
3° lugar - Paula Ramos, 10 p.p.
4° lugar - Bocaiuva, 12 p.p.
5° lugar - Guarani, 13 p.p.
6° lugar - Avaí, 14 p.p.
7° lugar - Atlético, 16 p.p.

ASPIRANTES
1,0 lugar - Bocaiuva, 3 p.p" (Campeão
2° lugar _t Paula Ramos, 10 p.p.
3° lugar - Figueirense e Imbituba, 11 p.p.
4° lugar -'- Guarani, 12 p.p.
5° lugar - Avaí, 14 p.p.
6° lugar - Atlético, 19 p.p.

RESTANTES JOGOS
Dia 18 -:- Guaraní x Fwueirense
Dia 19\ - Paula Ramos, x I,nbituba

Segundo. apuramos, o Tri
bunal de Justiça Desportiva
da F.C.F. resolveu entre
gar á competência do Supe
i"ior Tribunal de Justiça
Desportiva da Confederação
(Brasileira de Desportos" o

julgamento do rumosos caso

Bitinho --Ç,- P. Ramos ;_ Fi
gueirense, após ter dado
proprovimento 'por 5 xl ao

recurso do alvi-negro que
solicitou os pontos da 'parti
da com o tricolor por consi
derar aquele player como

I tendo .atuado irregularmen
, te no cotejo entre os dois

IclUbes. ,.':'��
Portahto, águardemos a

d.ecisão final do tão discu
üdo caso.

rense.

iz;victo) .

J GIZES QUE ÂPITARAM
Oswaldo Meira, 13 vezes

Oswaldo Silvejra, 9 vezes

Oswaldo Ramo's, 9 vezes

João Sebastião da Silva, 4 vezes

Gerson Demadà, 2 vezes

. (.

j.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Atençâe senhores sucies do
Clube do Penhasco

A Diretoria do Clube do Penhasco, por nosso inter

médio, tendo em vista o que- ficou deliberado na reunião
de Assembléia Geral, realizada em 8 de Novembro do cor

rente ano, quando se resolveu admitir a entrada de mais
cem (100) sócios-proprtetár ios do Clube, avisa aos se

nhores sócios que, tenham interêsse em propôr a venda a

pessoas de' sua amizade, que o façam com a maior ur

gência, nos escritórios da TAC, uma vez qúe o número de

propostas que vêm sendo recebidas tem sido bastante

elevado, estando próximo a ser preenchido o total de va

gas proposto pela Assembléia Geral, e ficará definitiva
mente encerrada a admissão de mais sócios.

Concurso
Miss .Sanla' Calarina
Recebemos, à ultima ho- título da mais bela catari

ra, um convite gentil para nense e sua convidada srta.

mais um "cocktail" BON Doris Brüggrnann.
·lVIERINO, - muitos outros Na masa da convidada es-

por certo acontecerão' -, pecial da noite, srta. Cecilia I
programado para o dia 9 do Althoff, candidata do "7 de

corrente, no agradável e Julho" de Tubarão, viam-se

simpático Bar ,NEPTUNO, a Sra. Edith Althoff, proge
situado no terraço do edi- nitora da encantadora can-'

ficio Ipase, e que traduzira a ditada - Sr. Paulo Medei-:
homenagem das candidatas 1'OS e sua noiva Stella Al

flor-ianopolitanas do Con- thoff .:_ Sr. Aggeu Medei

curso "Miss Santa Catari- 1'OS e 'Sra ..
- Sr. Celio Me

na" à sua encantadora co- deres, acompanhado sua

'lega de Tubarão. A êsse a- noiva srta, Myriam Cunha e

contecimento,' comparece- Sr. Aggeu Medeiros Filho,
mos com prazer, e isso por- da sociedade de Tubarão. O

que já nos acostumamos, co- Sr. Elpidio Machado, geren-
,

mo de resto acontece com- a te da firma Germano Stein

sociedade local, a ver nas SIA. patrocinadores do de

festividades programadas licioso "coocktail" Bon Me

pelo nosso certamen esta- rino. Na mesa da sra. Oti-'

dual de beleza, inconfundí- lia Fialho, viam-se sua ele

veis sucessos,' que estão gante filha Vera, que se fa

marcando épocas, como a- zia acompanhar da srta. Ni-

'contecimentos que são de ce Faria. Srtas. Joaquina
alta elegância e significa- Blumenberg - Nair Carone

ção social. ' 1- Paulo João Medeiros, Ha-
Embora sabendo ser im- milton Alves - Merieles

possível registrar o elevado' Iconomos - Dr. Ciro M.

número de pessoas repre-INunes - Sr. José Antonio

sentativas da nossa elite so- Queruz - srtas. Leni Bal lod

cial que lotavam inteira- e Lizete Olinger. Srta.

mente as amplas depen,dên,- Sonny Althoff. Srs. Arturo
cias do BAR NEPTUNO, Butiz - Adolfo Marinho -

contudo anotamos: na �e- I Dr. Dib Cherem ,,- Sr. Enio
sa do sr. e sra.' Desembar- 'Carneiro da Cunha Luz.

o,

gador Ivo' Guílhori Pereira I Cronista Zurí Machado.
de Melo e sua g.raciosa f�-IJornalist� Manoel de Men_e
lha, srta. Ita G III Ih,on pereI-I'

zes e muitos outros que nao

ra: de Melo, como convida- nos foi possível registrar.
dos os srs, Dr. Azevedo Tri- A reunião que transcorreu

lha - Sr. e Sra. Desembar- com muita animação, músl
gador Flávio Tavares da ca e alegria, prolongou-se
Cunha Melo - Sr. e Sra. pela madrugada a dentro.

Luiz Fiuza Lima - S-r. e Nós que damos especial
Sra. Dr. Ivo Sel! - Sr. e significação às reuniões so

Sra.' Cristiano Pereira - ciais, como veículo de novas

Sr. e Sra. 'Acácio Santiago relações e fortalecimento

Sra. Madelena Viegas e sua das amizades já existentes,
filha Waleska (simpática aguardamos que outras a

candidata do Lira Tenis conteçam, para melhor apro

Clube) que se f'asía acom- ximação das pessoas que

panhar do sr. Eduardo Lins I povoam �s�es seletos ambi-

Na mesa da convidada es- �entes SOCIaIS.

zio Spindola, a bela candi- Cecilia Althoff, foi, sem

data do Figueirense, srta, dúvida, o ponto alto da noi

Jussá Cabral -, Srta. Trude te. Ostentava um vaporoso

Michels, recentemente Ian- vestido em organdi branco

cada como candidata (com com motivos vermelhos,
grandes credenciais) do

I
saia muito ampla, sendo a

Avai F. Clube, à disputa do blusa com decote canôa.

Magnifica residencia·
Vende-se, por motivo de mudança, uma magnífica

residência coten do : 4 espaçosas salas,' inclusive sala de

jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, 'cosinha
com' armários embutidos, instalações sanitárias comple
tas, varandão, quarto de empregada e respectiva instala

ção sanitária anexa. Area construi da, 163m2 em' centro

de terreno' murado e' ajardinado de 13 x 55 metros

(715 m2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 de

póaitos, sendo 1 para len ha e outro, grande, para guar

da de móveis, etc... ótima localização (Avenida Trom

powsky 56).
Preço de ocasião considerando o motivo da, venda.
Informações: Rua Crispim Mira, 22 e Avenida I-Ier

cilio Luz, 60, nesta Capital.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS, DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARlDADE

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da Mesa Administrativa d� Irmandade do

Senhor Jesus d,os Passos e Hospital de Caridade, pre
vino aos interessados que até o dia 27 desde mês, às 12

horas, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Se

cretária, propostas, em cartas fechadas, para o forneci
mento (h� todos os artigos necessário ao seu consumo, du
rante o semestre de janeiro a junho do proximo ano de
1955.

Consistório, 12 de dezembro de 1954
José Tolentino de Souza - Secretário

•
..

I

I
Agrad'am a \ todos

os h e m e n sl

Linda caixinha colo

rida, d e n o m i n a d a

PRESENTE GILLETTE,
contendo 5 Munidores,
cada um com 10 lâmi
nas GILLETTE AZUL,
e g e n til dedicatória,
prontinha para você
assinar e oferecer I

Ou talvez seja mais inieressanle
oferecer ambos? Seu presente, assim,

será completo e agradará mais!

Moderno e p r
á tico,

GILLETTE TECH é o

aparelho tecnicamente

perfeito, que propor

ciona verdadeira satisfação
no barbear. Um presente que

agrada sempre a homens de

tôdas as idades - apresentado
também em atraentes estojos
de matéria p.ástica.

.'

("
VENDA EMA TODA p, A R TE

IA·1n
-·�-''''''!''''''���WI' _

,_ ----;-------------------------- --;..._--__;_-----
---------------�-----

in e In. a 8 Será no Rio o XVIII Congre�so Internado-
_,

"

nal de Geografia
CINE SA-O JOSE' -

.
UMA HONRA E UMA VI-, uma Comissão está tratando 'tais para sede do próximo

II,I, '��. R .." TÓR�A PARA O BRASIL, de todos os detalhes para conclave, inclusive nações
As 3 - 8 Hs ,�)I�____:' - O QUE PODEMOS ES- que o Congresso se consti- como a Inglaterfa e a Aus-

. i.... PERAR DO CONCLAVE - tua num êxito sem prece- tria. E fo� escolhido o Bra-
-- -. • .0

•

O NOSSO PROGRESSO EM dentes, E membro de hora sil, deslocando pela primei-
As 8 Hs i MATÉRIA GEOGRÁFICA da referida Comissão o de- ra vez para a América, do

Sessão Papular - FALA À REPORTAGEM putado Lima Figueiredo,.... Sul a realização do Con-
Rock Hudson - Piper ,O DEPUTADO GENERAL que comentou para a repor- gresso, Isto representa para
Laurie em

I' LIMA FIGUEIREDO I tagem o que significará pa- nós, conclui o deputado Li-
SINFONIA PRATEADA Rio, (4-gência Nacional) ra o nosso país a presença ma Pigueiredo, uma grande

(Technicolor) ,- 'Muito aproveitará no Ide geógrafos de renome em e esplendorosa, vitória, cuja
N? .Programa: _

Brasil, a realização na Ca-I con tacto com os nossos prin- importância só poderemos
Notícias da Semana. 40 x 48. pital da República, do' cipais problemas, avaliar, na ocasião em que

.

Nac. : XVIII Congresso In terria-] UMA GRANDE HONRA estivermos colhendo os seus

Preços,: 3,5? - 2,00. , cion�l, d,e Geografia, "que í Não resta .dúvida, disse � frutos.
Censura Ate 14 Anos, I r?u�u'a cerca de.1.�O? espe- nosso entrevistado, que fOI JÁ PROGREDIMOS MUITO

, ,._. . ... cialistas nessa matéria, mo- concedida ao Brasil urna O general Lima F'íguei-
_ As 5 - 8 Hs._- i���r�iI:í�r, d:rnamente ligado, à solu- grande honra. Quando, <, em redo, autor de numerosos

E O SUCESSO CONTINÚA iij lr çao ?e grandes, �roblema.s 1�52,' se realizava em Was- ·tr�b�lhos de conteudo geo-

Jamês Stewart - June . _C___ de ordem econorruca e f i- hirigton o XVII Congresso gráfico e estudioso dos pro-

Allyson em:
_ 8 Hs. _ : nanceira. ,

, ,I�t�rnaci�nal dê Geog�'afia, blemas. da Ge�política, tem

MúSICA E LÁGRIMAS H H B I M'
i O conclave esta marcado varros paises se candidata- a seguinte opmião sobre o

ugo ass - ever y 1-,
' ,

(Technicolor) h I .

. para agosto de 1956 e já ram, oferecendo suas capi- progreesso da geografia em
c ae s -:- em. '

_

No Programa: ENCONTRO NA PONTE'
nosso país:

Fatos -em Revista Nac.
I

- Essa matéria deixou
No Programa: ,.'Preços: 7,,60 � 3,50. P

.

1 B '1 N
de ser simplesmente des-

Censura Livre
aisagens (O rasu, ac.,)

VI�I i r� �
crítí a a t

Preços: 6,20 _ 350.
1 IV P ra ornar-se prag-

mátíca, utilitária. Saimos da
_.

, PJ'
Censura Até 18 Anos...

,nebulosa
da geografia de-

r"] PJ leI ��_ . AT��ÇÃO corada para a geografia
-

,

_ A "EMPREZA" avisa aos I aplicada aos grandes pro-
As 8Hs' , I srs. "MOTORISTAS PRO- blernas nacionais. E uma

.

E'ISSIONAIS" que a partir do Pelo presente, comunicamos que ,
nomeamos os I prova disso é a presença

Allan Ladd - Lizabeth 'dia '5 do corrente o abati- srs'j atuante do Instituto Brasi-

Scott em em: j mento será concedido exelu- IRM
-

OS CRA M
' leiro de Geografia e Esta-

O ULTIMO CAUDILHO
. f A VA ,para desempenharem as funcões de l"t d t dsivamente nas sessões Diur- , .

•

ISO
lCI a o a o o momento

(Technicolor)
,

nas, de 2a. a 6a. }i'eira. nossos agentes, nos' municípios de FLORI1\NÓPOLISo a intervir na discussão de

No Programa: A Empresa
' -

, assuntos nacionais dé gran-

,A�tua'lidades Atlantidas TIJUC
de porte, já tendo a seu eré-

54 48 N DELEGACIA FISCAL' AS, SÃO JOSÉ, BIGUAIÇÚ, 'PALHOÇA, SANTO d't
x . ac.

1 o uma soma apreciável
Preços: 7,60 - 3,50. N O T A AMARO E LAGUNA, neste Estado.

de serviços prestados. Ou-

Censura Até 14 Anos. A Delegacia Fiscal do Te- tra prova do progresso da

souro Nacional comunica aos EMILIO ROMANI & CIA. S. A. t}0ssa mentalidade ge,pgrá-
interessados que, tendo em fica é a atua�ão brilhante
vista a conveniência dos ser� de brasileiros em Congres-
vicos de encerramento do e- sos Internacionais, tocando

As 8 Hs �:����o �!na��e��Ê;�Á�;�� I Casa estUo colonial californiano �!O�:s:e;'�)� o:Og;:;��s !:��
1°) Bandeirantes Na Tela V
Nac.

. rel�tivos ao:mês de .d�z�mbr?, ende-s,e, à _Vila 'Cél. L?pes Vieira 111'. 7, (transver- h�es internacionais da geo-

I serao anteCIpados, lllIcmndo- sal da rua PreSIdente Coutmho), de alvenaria, area de grafia.
2°) A .BALA PERDIDA , se no próximo dia 14 de de- 150m2, contendo sala de jantar, três quartos, cosinha,

---------

°

Com. Joel_Mac. Crea I zembro corrente.. . .

. banheiro, duas varandas e ,duas passagens e mais, gara-
3 ) TUBA�AES DE TERRA. D. F. em Flonanopohs, 11 gem com porta de aço corrediça e rancho de material,
Com: Klrk Grant de dezembro de 1954. Itudo construido em terreno de 250m2.
Preços: 6,2? - 3,50. I Mário Salema Teixeira Tratar no lócal, a qualquer hora do dia. Moti'vo da
Censura Ate 14 Anos. Coelho � Delegado Fiscal. venda: mudança.

o

A história de um assassi
no sem piedade:
ADAM WILLIAMS
MEG RANDALL em:

MORBIDA FASCINA'Ç�O
No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac

Preços: 10,00 - 5,00
Imp. até 18 anos.

l2ITZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, i'líü\�' I
cío Possídonío Alves. 2813/54 - Ana �aria vess. 1420/54 -

a
'

· ·

t d P- "1 d O·Helmiro Duarte Silva. 3307/54 - Wladyslau Kluczewski. VISO aos 'In eressa' OS receio o 183205/54 - João FIrmino da Silva. 2fi26/54 - Francisco
•

,

"

' -

,

,

Maykot. 28B2!54 -- ,Cantino Schmidt. 2863/54 - Teo<J,.oro
,

Bainbinetti. 2314/54 -- Nomínando Nunes Ferraz. 2591/54 -

Waldemar Jacinto. 2188/54 - Gerafdino Nunes da Silva.

1489/54 - Olindina Veras Dutra. 2408/54 - Antônio Azeve

do. 788/54 � Jonas Hoíanda de Oliveira. 1670/54 - Antônio

Gustavo Werner. 2157/54, - João Sampaio. da Silva. 834/54
_ Alcebíades Costa. 1090/54 - Reduzindo Franciij.co Antô

nio. 393/54 - Milton Santos Zandona. 229/54 _:__ Jósé Elias ..

385/54 - Malvina Luíza da Silva. 164/54 - Manoel Pedro

Ferreira. 231/54 - ouííherme Braz Farias. 237/54 - Lau-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
I

FlORIANO'POllS

roski.
I

A COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL
BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES, Produ-'
tos Nestlé, por sua Filial em Curitiba - Estado do Pa
raná, á Rua 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 a seu pedido se acha 'desligado do seu quadro de pes
soal desde 30.11.54, deixou, em consequência, de ser-pes
sôa autor-izada a tratar de qualquer assunto que se rela
cion s; direta ou indirétamente, com a Companhia. ,

TRÂNSITO' LIVRE
O nariz filtra, umedece e

aquece o ar que entra 'nos
pulmões. A bôca, porém,,

I '

não tem esse papel. Tudo o
1.

dl I'que impe Ir a ivre pas-
sagem do ar pelo nariz cons
titui ameaçar à saúde por
que obr'iga ,

o indivuduo a

respirar pela bôca.
Os' mais frequentes

obstáculos a que se res

pire pelo nariz são: conges
tões da mucosa nasal, tumo
res, desvios do septo na

sal, aúrnen to de; volume das,

an'lídalas, carnes crescidas

n11 garganta, polipos e cor
pos estranhos,

Ferifique se é perfeita
sua respjração nasal, e,
caso contrário; mande
examinar nariz e gar
ganta. - SNES�

Aluga-se em prédio novo,

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

Rua major Costa 13.

,CASA
Vende-se uma dê madeira,

toda pintada a óleo, com to

dos os+conrôrtos, água, luz,
esgôto.
Vêr e tratar à rua Cruz e

Souza, (Travessa Santos
'30-A) nesta éidade.

E A L

;PRODUTOS
/

Antarctica.
CERVEJAS - REGRIFERANTES

LICORES DUBAR
sempre à' Disposjção

DEPÓSITO FLORIANÓPOLIS
DA CIA. ANTARCTICA PAULISTA

I. 8:8. C.
Rua Silva Jardim, 180-Tele.fone, 3.800

PRAINHA

Vende-se

I T

E na Firma
SYlVIO ORLANDO DAMIANI & CIA.

lTDA.
Revendedores- autorizados da

�ANTA'RCTICA-
Rua São'Jorge, 14-Esquina D. Joaquim

- Telefone: 3.019

Uma casa de alvenaría,
'construção nova, á rua Ne
rêll' Ramos. Pequena entra
da e o saldo a combinar.
Tratar no: Edificio São

Jorge Sala 4'':__ Fone
2192.

,D

Cm" o presente, são convidados os abaixo relacionados,
para der.tro em 15 dias, ri contar desta data, virem à Por

taria ela Prefeitura prestar esclarecimentos em .assuntos

nos qi.a is são partes Interessadas:

N°. - NOME -' AS�UNTO
Guias

3194/54 - Júlio Braz d� Cunha, 3290/54 - Valdivia Joa

na Ávila. 3436/54 - João da Luz Ferreira. 3245/54 - Olim

pío Coelho: 1606/54 - Adolfo Çoelho dos sántos. 33'18/54 -e-e-

Instituto de' Previdência e Assist. Servo Estado. 2493/54 -

Deolandino Lopes. 3146/54 � Fernando da Silva" Milles.

2962/54 -:- Ozimo Jordâo Clemente. 3116/54 - Lygia Fer

nandes de Souza e Outros. 2308/54 - Jaime Mendes. 2480/54
_ Bento Faustino daSilva. 1775/54 - Milton da Silva. 23�4!
54 - CloÜ�des Berto da Silveira.' 2534/54 - Juván Rocha.

2491/54 - Olga B. Ebel. 2364/54 - Maria Isabel Lamarque
Oliveira. 1711/54 - Antônio Cesário da Silva. 193/54 -

Curt Walter Nietsch. 'i43/54 - Pedro Passos da Silva. H:i4/
54 - Àrtur Souza SiÍva. 26/54 - Francisca de Souza.

Certidão Negativa
2972/54 - Emidácio Câmara da Silva, 2750/54 - Hene

nina Caetano Moura. 3037/54 - otto Dornbusch, Antôn.o
Galluf .Júnior e Outros. 3107/54 - Alvína Abraham. 2831/53
- Francisco de Assis. 676/54 - Cora Seara Guimarães e

Outros. 868/54 construções Com. e Ind. de Madeiras

(COCIMA).

delína Correia Peres.
-

Consertos' de Prédios

167/54 � Celeste Duarte. 837/54 - Jai!;:. B. Pontes. 830/
54 - Anuncíata Cursí. 1066/54 - Francisca Martins. 2054/

54 - Iracema vaiente Cardoso. 1256/54 - Ascendino Perei

ra. 2457/54 - Antônio Tibério da Silva. 1240/54 - Lídio

Francisco Mendes. 3375/54 - Robélia Cheriaud. 3365/54 -

Natalicia Luz. 326/54 - João Gonçalves Lucas.

Demolição
222/54 - Banco Nacional do Comércio/S. A .. 2934/54 -

Neogenio Grillo e Outros. 2901/54 - Rachel Ramos da Silva,

3004!§4 - Martano Agostinho Vieira. 3153/54 - Carlos Mi-

-----

pelo

Construção de Prédio

290/54 - João José Mendonça. 775/54 - Raimundo Fír

.níno da Silva. 1813/54 - Ernesto Stodieck. 2197/54 - Max

Jlaumann. 1979/54 - Zilma Machado Carreirão. 1319/54---:
Romua'ldO Pires. 2505/54 - Dílma Born Machado. 2177/54 I

_ Zoraída da Cunha Neves. 2592/54 - Construtora Civitas

Ltda. 1556/54 - Montepio dos Fune.. Públicos' do Estado.

Construção de Rancho

Certidão Diversas 72/54 - Procópio Dárío Ouriques. 1976/54, - Rubens
2973/54 - Emidácio Câmara da Silva. 1247/54 - Emma Alvaro Silveira. 1852/54 - Martinho Thimóteo Alves. 1941;

, I

Brüggrhann. 3170/54 - Gregório Rubineck. 3171/54 --: Gre- 34 _ José Pedro- Morfim. 2360/54 - José 'Balbino da Silva,

gório Rubineck. 3257/54 ,- Manoel Gonçalves Pires. 3206/54 ,�239/54 - José Norberto Ramos.
- JO,ão Quirino Neto. 48/54 ..:._ J>edr�o Bubick. 1379/54 - An- Construção de Galpão
tó�io Felisbino da Silva 2332/54 - Antero Adolfo Aguiar. 357/54 - Ernesto Amaro Vieira. 1560/54- - Alberto Ge-

2822154 - João Rosário de Almeida; 2282/54 - Helmor Pe- raldo Nienkotter.
dro da Silva. 2076/54 - Associação Irmão Joaquim. 3232/53 Construção de Garage
- Moelmann & Ráu Litda .. 125/54 - Humberto Zataríaní. 471/54 - João Berka.
1626/54 - percilio José 'dos Santos. 1720/54 - Ema ,Paulier,. Construção de Muro

da Silva. 759/54, - Lanir Faisca. 578/54 - Osvaldo Bitten- 3277/54 - Rodolfo da Silva.
court, 1096/54 - Demerval Vieira. 725/54 - Dárío Justino Barraquinha
D'Avíla, 299/54 - Otávio Armando de Brito. 451/54 - Bento 357/54 - Lydio Manoel Tavares. 356/54 - Daniel Go-
de Oliveira e Outros. 422/54 - João. da Maia. 762/54 .L Ra- mes Caldeira. 2725/54 - Caramurú F. C.R.

fael Gomes da Cruz Lima. 244/54 Már io Ribas Maciel. / Instalar um Auto-Falante

309/54 - Dilmo Solom da Silveira. 3343/54 - Igreja Evangélica Assembléia de Deus.
Desmembramento

289I/54 -, ,Júlio Cândido de Oliveira.
Acréscimo

607/54 - Alberto Schutz. 2�21/54 - Francísca Pires

Moellmann. 1100/54 - Carmelo Prisco. 756/54 - Atilio PoUL

Transferência de' Negócio
3288/54 - Nicolau Manoel. 3082/54 - Dotalicio André Pe

.reira. 2980/54 - Manoel João Constante. 2885/54 - Nirceu

Andrade. 2807/54 - Manoel Tertuliano Vieira. 2305/54 -

Osvaldo D. Bernardi. 2808/54 - Manoel Teodoro de Souza.

2806/54 - J·oão Teodoro Machado. 2310/54 - Manoel Teo
doro da Silva Jr. 2477/54 - Salomão Palatnick. 2478/54 -

Antônio Valério da Costa. 2357/54 - José Francisco da Sil

va. 2141/54 - Orivaldc Alves Peixoto. 1436/54 - Leõny
'Tiago da Silva. 1474/54 - Isolína Laura da Silva. 2203/54 -

,

Irmãos Almeida Limitada. 751/54 - Antônio Souza Leal de

Azevedo. 1825/54 � Nilza Maria do Nascimento. 4012/54 -

João Santos da Silva. 3954/54 - João Santos da Silva.�685/
54 - Humberto Ouríques, 13/54 - Abelardo Santos da Silva.

600/54 ---' Waldemiro Manoel Amaro. 1121/54 - Zeferino õo-:
vita Vieira.' 1065/54 _:_ -oodorredo Rosa, 928/54 - Roberval
Silva. 1056/54 - Alcebiades Firminio da Silva. 293/54 - Ro
sa & Pereira. 247/54 - Walter Alves da Silva. 143/54 - Cid

Licenca
.

,

2727/54 - Ulisses Catarinense da Silva.

Alinhamento e Nivelamento -

Úl03/54 - Álvaro Accioli de Vàsconcelos.
Consto 'de Marquiseti

1874/54 - J. Moura & Cia.

Entrega de Rua

2632/54 - Henríque Teófilo Deucher.
Restaurar do Prédio

2375/54 - Desp. Regional Servo Social da Indústria.

Estabelecimento Comercial

1418/5'1 - Antônio Alexandre Ouriques.
Baixa de Impôsto

1203/54 - José João Ferreira. 3034/54 - Roberto In6,-

FOTOGRAFIAS
ACEITAM:-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS _

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM
{'iERAL.

RODOLFO CERNY, Fotogr�fo do Jornal "O
ESTADO"..

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou
Telefone: 3.022.

Vende-.e
Vende-se um ótimo Ponto

'jomercial no Coração ,da
'::;idade

Informações nesta Reda

ção.

VENDE-SE
Ve:nde-se um Grupo Es

tofado e um.....Bureaux,
Tratar na rua Dr. Victor

Konder l' 60.

Pereira da Conceição. zio PollackL"
_

Transferência de Prédio Instalar Anúncio Luminoso

3429/54 - Roberto Waldir Schmidt. 3359/54 - Inst. A. 2785/54 - Werner Müller.
Pensões dos Bancários. 3-Í54/54 - Anisio Evaristo, de Souza. Registro. de Carteira

2471/54 -.., Osvaldo Bulcão Viana. 2918/54 - Amador Gon- 2299/54' _,__ Pedro oascaes.
Transferência de Terreno Estabelecer-se com um Bar

»:

I 2142/54 - Luiz Fernando Sabino.

calves. '3258/54 - Julibio Jupy Barreto. 3363/54 - Nadir da

I
Manter Aberto Estabelecimento

Cunha 'Cereja. 3362/54 - Brando Ramiro da Silva. 3428/54 2627/54 - Alcides Honório Bernardino.
,

- João Duarte Silva' Jr. 3385/54 - Clube do Penahsco. 3383/! , Reforma

54' - Henrique Stefano 3384/54 - José Mussi. 3380/54 - 01-1 2172/54 - Entreposto de Vendas Cia. Ant. Paulista.

ga Kirchner Sullivan. 3381/5'4 - Artur Rodolpho Sullivan ??Y8/54. - João Batista d?S sant�s. 2398/54 '- �ourival da
(os menores). 3336/54 - Dulce Gama SaIles. 3147/54 _ Ar- ,SIlva Lmo. 3345/54 - Jose Fredenco Peres. 464/;)4 - Fran

noldo Pereira e Ligia Pereira. 1315/54 - Florisbelo Silvo" Icisço Xavier Pinheiro.-1290/54 - José Carloa-Veloso. 1733/

3396/54 - Viareza Ltda. 1248/54 - Emma Brüggmann. 2222/ 154 --, Norma Tolentino de Souza Amorim.

54 - Leontina Fábio Guedes. 2405/54 - Caixa Econômica Construção de Rancho
,

Federal. ' 1388/5.4 - João Bejamim Rosa. 1183/53 -'Antônio Flo-
Transf. de Casa de Madeira rindo Coelho. 1151/54 - Hilário Francisco Nazário.

2·330/54 _ Mauro José da Silv�. 1276/54 - João José Consto Casa de Madeira

dos Santos. 3060/54 - Adyr Barbato Mattos. 3334/54 _ Her- I • 1393/54 - Maximiano Alvim da Rosa. 659/54 - Walde-

berto de Ffeitas Tibau. 3018/54 - Clara Anselrrl.o 3158/54 mar José Cardoso. .

'-,Maria Amália da Costa. 3239/54 - José Galdino dos San-I C�nstrução de Prédio

tos. 2411/54 - Anália Maria Cordeiro. I 1518/54 - Empresa Melhoramento e Obras, 1119/54
Devolucão de Escritura Cemitério I

Norma Mussi. '

3441/54 - Guilherme Jacob Probst. 3307/54 - José Car- I Construção Casa Mixta

los Nunes. 1908/54 - João de Deus da Costa Carvalho. 802/ II, 1495/5� - Nilsa Gonçalves Duner.

54 - lavá Alves. 3108/54 - Manoel Oriasino Veras. 3225/54(,; Consertos

_ An:tônio Orle. 3150/54 --:- Maria Francisca D'Ávila. 3348/54.1 1762/54 - Procópio Frapcisco de Andnide. 1624/54
_ Martinha Maria Pires. 1562/54 - Danilo Lehmkuhl. 2119/ Júlia Mathurin. 1299/5,\ - José Fernandes de Aquino. 1506/
54· - Balbina q. Portela Amaral. 2256/54 '_ João José Pi- 54 - Polli S. A. Comércio,e Indústria. '

nheiro. 1821/54 - Clarice (la Silva Mendes. 1628/54 - Ben,..\. Construção de Muro

vinda E. dos Santos. 1835/54 - Nagib Jorge Massad. 2234/54 I 1395/54 - Artur Wuszlel'. 1,503/54 -- Mária Jozina da
-

po,
'Ubio Alonso de Cisne. ,2352/54 -, J.oseUna

Lentz Teive.

)1'
França.

2164/54 - Agenor Povoas Jr. 3013/54 -'Waldir AlbanL 2171/ Instalar uma Marquisete
54 - Zenir Crespo. 2856/54 - Almerinda Neves Botelho. 1061/54 - Irmãos Rosa Ltda.
2767/54 - Augusta Nun�s Farias. 2506/54 - Gercino Bote- I Estabelecer-se
lho. 8/49 - Artur Rosa Filho. 2971/54 - Aldo Roca. 1618/54 730/54 - Marcos.,Nildo Nunes.
- Waldemar Osm.ar Hermann. 2524/54 -'Maria Zenaide I Instalar um Parque Diversos
Santiago Medeiros. 2510/54 - Atayde Herminio Vieira. 3049/ 654/54 - Inácio Zelrojeski.
54 - Osvaldo Ramos. 3047/54 - Osvaldo Ramos. 3048/54 -I Baixa de Impôsto
Osvaldo Ramos. 1786/54.- Pompilio Geraldo Fidelis. 3242/54 1999/53 - Erany·'Nicolau Vieira. 500/54 - José Nicolau
- Osvaldo Martins. 3657/54 - Belarmino P. Pires. 3938/54, Vieira.
- Maria Vieira. 'Barraquinha

Const de Casa de Madeira 1091/54 � Fluminense Futeból Clube.
, "

3352/54 - Henrique Alfredo da Rosa. 3299/54 - Mauri.,. Demolicão
.

,

Restaurante' Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em L.,ages, no sul do Brasil, o melhor! .

Desconto-especial' para os senhores viajantes.'

ALUÇA-SE'
AIuga-se, á rua Conselheiro
Mafra, N0 152 um 'quàrto
com entrada independente
para 2 moços com Café.

Alugq-se
Aluga-se 4 apartamentos

recem-construidos à Rua
Anita Garibaldi 83.,

'

I' Ver e tratar
\

na mesma

Rua nO 80.

IALUGA-SE
! Alu�am-se bons, quartos
,

Com ou Sem Pensão.
I Bôas CondiçÕes.

Rua General Bitt�ncourt
nO 43.

1553/54 - Inácia Zeferino.

Rénovaç�o do Alvará
1127/54 - Carioni � Irmão.

;Pede Exemplar ,do Código de Obras

1341/'54 - Moellmann & Ráu Ltda.
Diretoria de Administracão, em 11 de dezembro de 1954.

Natércia 'Lemos Müller - "Chefe do Expediente e Pessoal.
, .

Emprego
Precisa-se de moços de

20 até 35 anos, solteiros,
qqites com o Serviço Mili
tar; datilógrafos e ginasia
nos.

Ordenado de Cr$ 2.400,00.
Carta de próprio punho pà
ra Caixa Postal 192 - Flo
rianópolis, acompanhada de '

uma foto 3 x 4. -

'•••.,.aC",ICA' .11.$••••• ·

,II
.

'.- " .

Leve e saborosa para· os paladares mais exigentes
Ef{ija eerveja PILSENER

Deposito ANTARC:r:ICA: R,ua �ilvaJardim' (Pr'ainha) �ONE -3.800�',��.,��""""'___

J'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

AGORflnVOs RORIRIOS
na

\.

Terças - Q\Jintas _, Domingos.
9:50 horas

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

do País) "

Segundas - QU�Hta:S ..

- Sabados

_
16 ;15- horas <; "

Para Porto.Alegre/ �. .'

Raios X
.... . .

.-.�.�.

.... ,

Áparelhagem medernà e -completa para qualquer exame

"l . radiológico.
.., . - ,

.

'., -

Radiograna.l�!ê·J!adioscopias.
Pulmêes e coração ctor�",). "

,J

Estomágo '._ Intesrtnes e figado (coleelstografia) ;
Rins e,beX'igâ� (Pielog.uafia):. .

�, ..

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla-

. ção dali trompas para diagnóstico da esterilidade•.

Rjl.di�grafiàs de ossos em geral.
Medidas exatas .dos diametros da bacia para. orienta,

.

ção de} parto (Rádio-pelvimetria).
Diàrlamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

_'
-.

---. -,
.. ';_.....

Com êste 1/a.lolI' V. S.
ó.bt'iIl'4 :Ama. adOta. que

:I'l��-••�=-
lhe ..ender'& juro com·

-.t: pensi>dol' .

. e

lew.l"& pó.ró. suó. residi,,
ció. um lindo e útil presente:

um BfLíS�í/'Y70 eOFREde AÇO. eROMI{D_O.

d� NCO AGORiCbLA;
. " nua ;;-�/IO-' 16 .

.,

....
.- FL9fHA.I;IÓPOLIS -�. SAr:.TA CATARINA •. _'__

o

'

.....·:�H....õJ·.

. EXPRESSO FlORIANOPOllS
ANDRAI?E & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6polll,
. Curitiba e São Paulo .

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLlS

Rua Conselheiro 'Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixà "Postal, 435

.
End. Telegr.: SANDRAD.E

Agência - CURJTIBA
Avenida '7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 íLinha Paralela)
..End. Telegr.: SANTTDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado J6 116/1 fi78 Fone: 37-30-91

ELd. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio ·de Janeiro e C!m 8elo Horizonte

com tráfego mútuo até São Paulo .com li Emprila
d. Transportes Minas Gerais SIA.)

Veode-se uma camionete em

perfeito 'estado· de conservação,
marca 'CBEVROLET. .

n�Tr'àtar �Da 4g,êD.�la. da T4V, à
Rua fellpe Scbmidt, 24."

Ven'deri�os,
".. '. '. '. ..

Uma caldeira :BUTTNERJ•.•de fabricação alemã, com'

100mts3 de capacidade para aquecime:v_Jo. Vei' e tratár

à rua Henrique Boiteux, 117, no Estl'eitô'�C'O� as Indús-

trias de Madeiras Nacionais SIA.
..

'" �

.'

Florianúpolís, Quarta-feir.a, 15 de Dezembro de 1954

Fabricado, no; ",tipOl!', .
_,

'

hofizQI\fQJ , .vtrth:.ol.
i:

I,l.,.*�,. "'__. • ...

-

l

-

l .; � Construção s6lida, sendo I caixa interna de' COBRE ..
,

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
.• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura' pac TiRMOSTATO.

ql.je proporcfona, grande >ÉCONOM,IA.

1Jt:ikb· �!t O QUE FABRICA
, --:--

--::::;;:.;..·...�·...dI.4·-íl�llíiii-=-�· �

Clube Ooze
de Agosto

o. "Veterano" comunica
LO� seus associad-os que no

.n-óximo dia 19 (domingo),
10 Coqueiros Praia Clube,
levará a efeito uma graridio- QUE ACHA VOCtt? I sofrimento e de lutas, não

sa . festa social-desportiva se deve fugir daqui a ir es-

em homenagem a Srita. AR- 'Não há' falta de assun- quecer lá fora os problemas
LETE GONÇALVES,

.

Rai- t'o ... É· que as cartas mere- que nos angustiam? Esque

nha do Clube Doze e sua '�em atencão. E quem escre- cá os discos voadores,
.

o

candidata ao. concurso �e para � público e da sua' caso dos médicos que que

MISS SANTÀ CATAIÜNA, preferência vive, deve da.1'- I
rem forçar o govêrno a re

�ar� a qual elaborou caprí- lhe atenção às mensagens,
I solver assunto que não é só

ehoso programa, com o se- .mal izando-lhe as reações' deles, pois que quase.todos
� �'uinte .desj:lnvulyimento,,:, do que dizem-os. i funcionários especialmente

1.0 _ PROVAS ESPOR-, Desta feita nos põem. os chamados "barnabés" es-

rIVAS: contra a parede porque cri- tão em "deficit" orçamen-

a) � Regata à vela para ticamos o "week end'" do tário? E, fugindo da função
iomens e moças, per repre- darioca. Apezar do que dís- da medicina - é ou não

ientação dos clubes Velei- 3emos serrDos contrários, é sacerdócio? -; querem
'os e Iate. Duas taçá;s e me- ailtes do carioca· ter per- �azer gréve, esquecendo-se
dalhas aos vencedores.

.

;ustrádo a sua própria ter- de que o povo que precisa
b) - Natação, 100 e 200 L;a. Sair. do Rio sem conhe- dos selts serviços nada tem

metro's, para rapazes e mo- cer-Ihe' todos os seus belos a ve'r com tudo is�lO? Quan

ças, CGm medalhas oferta- �egrêdos, por que? É o mes� do se aproxima a eleição pa

..das pelo Lux e Casa Hoep- mo que conhecer o estran- ra- Presi�ente da República,
�lce S. A.

. ." geiro sem ter nunca viaja- e não vemos nínguém que
. 2.0 � PROVA DE ELE; do pelo Brasil, nem mesmo possa realmente merecer a

GANCIA: t�r idq.. a São Paulo que nos confiança absoluta dos bra
Mai� elegante . cpnjunto fica "ali", a mj:!nos de dua� .:;ileiros?

de praia com premio' ofere- horas de vôo. Com tudo isso, não dá

.!ido p�la A MODELAR.
.. ; Dü;se-nos porém o nosso, vontade de fugir para a 1'0-

Mais belo ,maiô com p're- amável. interlocutor: Ga, para' o sítio, . Ol1de se

., C'OH'Vll'E' DE M'ISSa"nio oferecido. pela A 1\10- "Quem' suporta fic�r. den- contemple a natureza' e se
.,

.

-I
' .',.

DELAR e úm premiq ofe�'e- tI'O do �io de Janeiro, cida.- esque�a, embora poi' uns
;1·

. .

�ido por JOSE' ELIA�o àQ' qe, t�m�ltuárja, onde t�ldo dias, tôda essa vida da me- . .

:egundo maiô colocado.. i:i,alta, até rp.esmo o essen- trópole que cansa, extenue

3.0 � DESFILE' DE'�CAN� elal para viver, como água, e tanto� desilude?'

DIDATAS AO CONCVRSo. �limento sadio e transpor- 'Que:' acha. você-que 'nos

M:ISS SANTA CATARINA. te? acompanha aquí através es-

4.0 - CHURRASCO, �om. ; Depois de. uma semana de tes nossos comentârios?
.lireito a uma cerveja: Cr$ ...1,,;,,- ------------

íO,OO, (CINCOENTA qW-
!.EIROS). .

5.0 - TARDE DANSAN
TE.
N. B. ---' OS GANDlDA�

ros PARA AS PROVAS
DE NATAÇÃO DEVEM
rNSCREVER.S.E ,NA SE
SRE'Í'ARIA DO DOZE.

PREZkQO ASSOCIAD;O·
- Prestigie a l�àinlia de'sEúl
�lube, para que ela d�·po.n-; .

tambem, ao julgame.nto. fi
nal do COl1cu!"$O MJSSSAN
TA CATARl�A.19&5.• ".

AQUECEDOR
EL.ETRICO

"
.. ''i,

N**iiiii���::;n!'ln·��da�=�-�S,"!""';�c
.....

·r-·j-ã-n-ça---s-�-,{,-;�-..-:.,,-.,......-.,-E-C-O-N-O-M
....

,-A-a-b..oll!sO�.lu-ta-·....-".......-·_·,------·..-.>:-�.:�,--:�;:�-.,;,_'__-,�....;:.;;..;_----6bNFORTO absol�t�;�·-
��.'

- ���P�;_,..�2� ES��� ,.
Grande CONROR10' "', '. '

,
.

..., Grande ECONOMIA!
A Comissão Qrg.!lni�adóra do Natal' das crianças. " '0:.:" :.' • ,

' :.f,' .:
' ;-: '. " .

póbres do Estreito -avlsà que, a cdistr lbuição de cartões" •
'"'."

começará no próximo sábado, dia 18, às' 2 horas da rtar-'

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

..'

'1'No' sába'd;,'"s,�rão atendidas, exclusivamente,
.

ás cri-
anças orfãs de pai. '. . .' '.

No domingo, � .distribuição .de cartões. t�rá inicio as I"8 horas da manha, sendo atendidas as criancas, em ge- ..

ral. ".
.

..

.

c,

.' . ..•.
Só ganharão cartões,. as crianças' RECONHECIDA-

MENTE pobres.
.

F��4,
IMERSÃO e

Capac;dade 39 LITROS

.' C�nsti-�ldo ihleiramcnie de

cobre.

• Aqueclmentc �Itra rápido.

• Jato abundante na tetj1pe.
fatura desejada.

'

o MISTURADOR. DÁKO. de reg";.
lallem instcntcnec, perrnite a

maior escala de <;Iraduações. de

TEMPERATUR�.
.

r� :

- o:'

Viagem � com segurança
e

.

rapi.dez
. sQ,NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

;:

lAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
. FlorianópoliS ..:.... Itajaf - Joinville - Curitiba

� --' . ...._....�._.
� .�.

Ag·e"nCl·a·. Rua Deodoro' e8quina�da
• Rua Tenente Silvei.rà

I,.'

SANGUEN.OL
,rONICO DOS CONVALESCENTES'
'rONJCO DOS DESNUTRIDOS

FLORIANÔPOL'IS_SANTA GATAAINA

tônicos: Fósforos, Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALiDOS DEPAUPE
R A DOS,'· ESGOTADOS,
MÃES QUE CRIAM, MA
..eROS CRIANÇAS RAQUí:'
TICAS, receberão a tonifica
.ção geral do organismo, com o

ORGANISADO
E. ....
EDITADO

. ' PO�

lXJ.l(Á�ir?l(j�g(j4J([g
BElXAg 'N.[TTO

- ····t·

--- ..._ --- Y"7' ... r

"_,;"_
--'!'-_

:;;,�
. AQUEéEDOR' ELtTRICO 'CENTRAL

Càpacidade: 'f'"f 00 ii 1.000 litros. "
';t.::.�.· � . "_.,.

'" ,r'
I·'
I

�.
'. ." ....

',,,, r .... t
"

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAl'···
•

lo· � ;.1:

Faço saber aos interessados"que, tendo 'sido' proclàma-.
.... ; "

los, nesta data, os candidatos eleitos nopleito de :3 de' oú':":�\�
.ubro do corrente ano; ao Senado Federal, à 'Cãmadi dOS'.,�·
Jeputados e à Assembléia Legislativa, bem como os respêé-' ,

'Jvos suplentes, foi' designado' o dia 17 de dezembro corren-
.

.e para, em' sessão pública do Tribunal, ser feita adíploma-
.

:tão dos mesmos.
. . .::. :., .�,:

.:.

,

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral,' 10 dê 'dezem
}ro de 1954.

.
.

"

" ,�

. Solon' Vieira .::._ Dtretor.

....::'.

NATAL nos DOENTES POBRES'
.

.: f'; L

.
A Associação das Damas de Caridade, Aevidá'me'nte "aÍl- �.

.orízada pelo seu diretor, Mons. Frederico iIobold, está an�' -,

;ariando, através de uma Comissão, donativos parâ 'o 'Nà-"! "',
sal dos doentes pobres dessa beneni.érita instituição�:' Ape��

'.' -

.;tm as exmas. sras. que compõem essa Comi�são l?�r�o'
�

� '.( .:

;spírito de ·tradicional solidariedade cristã da nossa �erite. "':'
'10 sentido de contribuições para aquela piedosa é Justa fi-'
lalidade. A éampanha, posto não exclua donativos de ou-

',ra natureza, proCura obter, n'õ ieràl, um quilo de gérieros"::,f
ilim�ntícios de cada contribuinte, torltand��Se� �SS�nl.: ����J i:
üvebe 'faéil'a todos. Os donativos devem ser ·enviadosi ·tles- .O'r

1e. agora à. Farmáciac.São Joaquim, na Casa Paroquial, à

'ua úé1prési� Paiva.
'

�-_._--------

, .'.

;,''''
A Familiã de Francisco Berlca, COnVlui:t aus, parentes � -.

� pessoas amiga para assistirem a missa de 7° dia, que
,'lundam celebrar na Igreja São Francisco, dia 16. do cor

'ente (QUINTA-FEIRA as 7 horas.
A todos que comPl!recerem a esse ato cri.stão, an

::ecipam agradecime�ltos.

AteQ,çào 1 Atenção!
Senhores Comerclaotes' r,

,

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

. Preços Módicos - Unicos na praça

.' Empreza Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Deodoro; 19 - NESTA'

!

1955, com

"

, �.

-xxx-:-

Cartões de Natal' e Bõas ·FEl.s�as
Lindas e modernas padroni�açõeso

: Impressos ao gosto do freguês·
Pedidos li Empreza Gráfica.Grajaú Lt-cta.

. Deodoro, 19 - Florianópolis.
.

l
.

..• !....

'.

LIRA TE·NIS· CLUBE ..

' ,

FORMATURAS DO Mf::S DE DEZEMBRO DE 1954
14 - Terça-feÍl>a � Soirée - Colegial Clássico' � •

Científico Dias Velho
. ,

.16 - Quinta-feira - Soirée - Normal dq Instituto
Educaçao Dias Velho

'18 - Sabado -:- Soirée - Ginasianos
.

do
. Instit�to'

Educação Dias Velho'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeito Osmar Cunha
RÉGRESSA A ESTA CAPITAL, AMA

NHÃ, VIAJANDO EM AVIÃO DA CRUZEI
RO DO SUL, O DR. OSMAR CUNHA, PRI

- MElRO PREFE�TO ELEITO UES'l'A CAPI
TAL.

FELIZ NATAL
Exmo. Sr. Um Contribuinte

Redação d'A Gazeta
Nesta

SEGUR()'>:P9R CONTA DA, EMPRESA
�{. :;k1�i-;? .:,

"

.

�, :
r'·

,

'!c;j,' ..>' t

;iA;G2NCIA ,1·- EM FLORI:.\NóPOLIS
i&� de Setembro 'no. 7 :...:. Tel. 3.178

"7"',':-"',_;j.'��-:-:�" .

SÃ(fPAUlO (Matriz)
Raia Beh9n&" 278

'-TeL 9-8101
Praia S; Cristóvão, 183

Tel. 48-9930 '

Faleceu" veler8DO

,

',<::'

C.ordiais saudações.
Irregularmente ac_pa
nhad.os da relaçã.o das

despesas referentes a

cada verba ,.ou rub�,ic,a, Idevend.o' esta relação'
indicar a quem f.oi feJto,:
.o pagamento, 'qual 'o
serviço, prestado. do ma

terial ÔU '0' objéto ad

quiridõ '(art. 152, da
Lei Orgânica),

va

Havelino Müller

"SANTOS DUMONT" TERA'
.

'

AUMENTADA A SUA_PISTA

,-II fducandáril Sanfa Catarina,
'

/
'_

Nenhuma fôrça o destruirá, porque sôbre êle descem
as bênçãos de Deus, fortalecendo as energias dos que o

construiram e o mantem, acima de interesses e de recom

pensas outras, senão a defesa dessas criancinhas.

CARREGANDO
MINERIO DE FERRe

Nu gostam de, prestar· contas
," ,

o Prefeifo de Blguaçú - reage _ Cimar.,
Em hos�1\ edição de 4'f�1t�a !!!!!ou��!Ju�r.U�!!�i�ei��ã!�'ta� �ID�-:!!!.. de

corrente, focalizamos aqui saldo 'em caixa de "" .. .va em caixa, A Câmara re- contas anuais, tem o Sr,
o que ocorreu de grave nol Cr$ 486,023,90,. Enquanto solveu nomear uma comis- Prefeito oi!. encaminhado ao

vízínho munieípío de Bi-I isso, os mais prementes ser- são �ara averiguar a exi�- �oder �egi-slativo,. Para o

�UIj.ÇÚ; entre o Prefeito viços eram abandonados, tencía dessa ImpoJ'tancla, fim d9 julgamento; a men

udenísta e aCamara.
/

Ileis eram descumpridas, e, em cofre, Mas, contra a sua' sagem referente ao exerci-
Os balancetes da Prefei- à boca pequena, se ouvia mlasâo+físcaltzadora, revel- cio de 1951, no dia 20 de
.......................................... tou-se inexplícavel e com- março de 1952, referente

prometedoramente o sr, Pre- ao exercício de 1952, no dia
feit.o Cantido Yertssímo 9 de julho de 1953, reteren
Bernardino; que procurou te ao . exercício de 1953, no.

até desforços pessoais com dia 12 de maio .de 1954, pe
os eleítos do povo bieua- las razões do atrazo as

çuense. sima, ficando o Poder Le
A propôstto, e para me- gislativo ímpossibiltado de

lhor esclarecer as ocorrên- leva-los a efeito de julga
cias, publicamos a seguir a mento, consoante o' art. 49,
representação feita pela - Instalada a sessão legis
maioria da Câmara ao seu lâtiva de fevereiro, a Cãma
presidente e aprovada por ra examinará e julgará as'
mais de dois terços, na qual contas do Prefeito, relativas V E N DA V A'I S';e historiamos fatos. A fal- ao exercício anterior, a que
ta de cumprimento do Pre- se refere a Lei Orgânica. MONTEVIDÉU, 14 (U,P.)feito a essa decisão, resul- VII � E assim, em face

_ Cem pessoas ficaram fe
sou em outra, que institui a do exposto e atendendo a ridas, na noite de ontem, no RIO, 14' (V. A.) -'Será a- tos comerciais se baseia em
.omada de contas pelos ve-: deliberação pela maioria departamento' .setentrional crescida de 400 metros a pís- três principais motivos: prt
.eadores. desta Câmara, dirigimo-nos de Artígas em consequên- ta do Aeroporto Santos Du- meiro os DC-3 e C-47, agora
Eis a representação apro- a V. Excia., Sr, Presidente, I cia das chuvas intensas a-

- mont, a fim de que aumente com sua capacidade de carga
vada: ' para solicitar-lhe, se digne I companhadas de fortes ven-

a segurança do aeroporto que em 11.885 quílos necessitam
Sr. Presidente: ,'de ofíciar ao Sr. Prefeito t' ,

P '12 h f' recebe 14 mil pousos por se- de uma pista com 1.011 me-,

'M "I I'
. I amas. or oras, ICOU , ,

" ,

I _ Desde o exercício de' urucipat, so icitando-lhe L.." '- mestre. Os aterros vem'sendo,' tros, enquanto o santos Du-
1951, _ data da atual ad-' as seguistes prçvídênctas, a dcoave adnav�gaçao"tquan- realizados pela Prefeitura;; mont só tem mil, dos quais

" -

M'
,,' t d'd' . o os ven avais açoi aram b di t

.

d DAS' t'l"
, -900mínístração �o umclp�o

-

i
serem a en I as, ímpreterl- com furta à costa e obriga- en: ora a Ire oria o

_

li iuzaveis apenas ; se-

iao tem podido esta Cama- velmente, no prazo de 15 .

b
arírme que o Aeroporto nao gundo, o campo não tem

I· - 'd' d d t d
ram os navios a uscarem , ,

(t' to assí MC" tstc
é .--

ra, pe as razoes que abaixo Ias, a a a o ofício de f" t-" \ e inseguro an o aSSIm que "V ,IS o e, o aviao nao
- ' I V' "

,

- re UglO nos p.or os mais pr.o- , .

Iíd loexpoe, aprovar os balanços . Excía.:
" a estatística de anorma I a-, tem area para parar.sua ace-

que, á guíza de "prestação, 1° - Remessa dos balan-,
ximos.

des é a normal de todos os leração em caso de acidente
Acabamos de lêr a defesa do Exmo Sr. Dr. Secretário de contas", tem o Sr. Pre- cetes porventura ainda não grandes aeroportos mundí- em um dos seus motores; e

da Fílzend;í, f�ita _por V. Exa. Bom proveito. V. Exa. se é feito encaminh�do ao, P.o- I encaminhados á Câmara de U'M DEPU'TADO aís). ° acréscimo da pista é terceiro, em caso de 'pane, a-
contribuinte dó MOlltepio ou é ,contribuinte do grupo favo- der Legislatlvo Municipal, Vereadores, a partir de Fe- ,

.

,
,uma vitória do Bíndícato dos tuaímente, o avíâo para re-

reeido ou -é' contribuinte dôs que não têm aperturas pará para aquele fim. vereiro de 1951, inclusive.

D
Aeronautas" que desde há gressar � pista tem que, fl!-zer

precls!', de empréstimos. E' por iSso que a�ha bom, acha eer- II _ É que se afigurou ii' 2° - Remessa das rela. FURT"A O muíto vem se batendo, por I um desvio de 45 graus '(vôo
to, aebi justo, acha boDitO e até' acha �graça que o �E�mo. ,maioria desta Câmara, que I-ções analttícas �,h_istoria- essa medida,

,

visual) quando norrnâldeve-
Sr. Dr. Secretário da Fazenda. controle o Montepio, ,1109 os elementos oferecidos por' das das despesas referentes RIO, 14 (V.A.), - Tele-. 'A rei'vindicação dos pilo- I ria ser de cinco graiís.

.

l\ápid� ,e ordináriOs, sob ,o critério políti,co'�partidário. F:GS- S.S. não têm permitido, um I a cada verba'óu rubrica 01'- gramas de São Paulo con-:- ••Jfr"�u�'.""
'

11ft �t.belecido, 'uma baSe, um método,' uma praxe, para exame det'alhado dos fatos !çamentaria,' desde o mês ,de tam que-ladrões penetraram
"

, .'
,�"tod08, vá, lá. Fi�e baixado, um, regulamento de emergên- J,dministrativ.os que os ba-: fevereir.o do ano de 1951 in- na residencia do deputado ,

cia, -vá lá. Mas selecionar os favorécidos;'por bilhetinhos, é lanç�s ap�nas ,condensam IC�?SiVdé, ,P?r .or?em crpnoló- ���, ,�:u nJ;::�. c::rJ�:i��d� «01-",r , !t,:�,'do Reservl"'s"'I' I »'a.lJui�o que V. Ex••
_

está pensando, mas não tem _cõragem de - fICando, dessarte, ó PO-, rglCa e dla, mes e, an.o, de-, -

diZer. Fique-se V. Exa. com a sua subserviência� ('om a sua 'der Legislativo impossibili- vendo esta relação indical' ,outros lobjetos de valol�. °
"senlClão, 'com os seus interesses e c6m a sua sabedoria, com �ado de levar a efeito o jul- a quem foi feito o pagani�n- deputado informou que os

a sua. monumental sabedoria, que chega a ensinar q-\le di- gam�nto a que se refer� .o to, qual o serviç6 prestad.o prejuiz.os que sofreu sã.o
'reito_' a ePlpr�sthno não representa crédito. Deús que nos '11't. 63, item IV, da Lei 01'- d.o material ou o objeto ad- calcuhtd.os em 300 mil cru

ieo�serve c�'mo somos, para não nos transformar 'a e�'pinha gânica d.os Mun,icipios (Lei quirido, bém- como os luga- zeir.os.
dorsal em causa de. hilariedade pública. ,', N0 22, de 14 de novembr.o res d.o referido serviço-pres-'" ., a S. Exa., o �minente estadista Prof. Heriberto Buls,e,' :le 1947). tado.
lu�nar do D,ireito e das Finanças, as nossa$�mids hqmil- III _ 'Esse julgamento, ,30 -:- Quadr.o demonstra-des desculpas pelo atrevimento de pensar '-que o dinheiro conS.oante o disposto no art. (iv.o das. obras col1cluidas e
do Montepio, na concessão---de empréstimos aos seus contri- 134, da 'pi'ecitada' Lei, será ,em execução em tod.o o Mu
bum'tes, devêra favorecer também aos que não têm a imen- feit.o anoalmente ou, quand.o nicípio.
s. �onra de lier da-U. D. N.. Erramos, e ao 'Mestre, pedimos Jôr o caso, por periodo me- 40 - Relação de dívidasP'erdio. Rec,on,heeentos, a"ora, que o Montepio é da, ti.D.N. f' t

.

t
' ,

RIO, 14 (V. A�) - Os ma-..
nor, Icando a cargo da Câ- porven ura eXlS entes a sua

e só deve e'.sq PQde,",soco�rer 'os udenistas. E' da Lei dos :nara 'de Vereadores, .o jul- proveniência. tutinos divulgaram,c.om des-
.

póderósOs'. E qa Moral da eterna vigilância. A,ora ficamos t;tque que um cargueiro rus-
. ' ,,-

" ,gamento das' contas em 50 _ E, fI'nalmente, re-sabend,o qJle o nosso direito ,ao MOAtepio é o de contri- �o esteve misteriosamente
"uimos para o MONTE sem um PIÓ!

.' questão.
messa' de uma tomada de

,"

" IV - Do exame de expe- T""
"an(:!orad.o na semana passa-

Receba V. Exa., sr. Um Contribuinte, os nossos mais ]'< t S P f'
contas da, esourarIa, a da no port.o de Vitoria. O

ard,,,!,te!i yo.os p�r um Natal feliz, pleno de alegrias,. ,para
mn ,e. que o r. �e elto qual' deverá ser procedida" fato estimulou a imaginação

V� '�*,a. C; par,a todos e. cada um dos de sua Exma. Fa�4lia., �uDlCI�al !em, encammhad.o 'fiO Ma em 'que .fo�·em encia- dos nossos noticiarlstas, que
'BARNABlf'e FILIIOS'

:J. apreclaçao des�a C�ara, m'inhadbs a Câmara os' ele� ,

l·t t d
"

-,' ,-,
',' :'em S S _ conjuntamente " '

' deram ao eI 01' ,o a uma se -

•

�
",,,,

'I R IS' 4"1
.

S/A
�om u� 'relato por demaI'S

ment.os nos,têrmos de tom�- ri,e de ilações, ,

"a''Ispor e
'

','
'

"
' da de contas da Teso,ur,aria, 'M'

-

'h'
.

t" al-.
'

"

"USCllltO a respeito das ati- -,

I f'-.
'

. 't
as, nao a mlS.erlO,

'

,

'

'

"

, ',,:, ,",
,_

-" '..' I "'d d'
-,

d'" t t'
feIta pe a Olma plevls a no gum: O navio cargueiro rus ..

,_
'VI a es a mllllS ,ra IVas -'

t '133 d L' O
A' -- "'. "

t
.

" . "d
" '

ar . ,a el, rgamca so "Ac;hpiral ;Vshakow" es eveI·
" , , ,

"", -<; km I � remetÍl .o, fap,ednas, 9S ,,�ocu- I dos Municípios; mencionan- ancorádó' quatro' dias, em,'NOVA''S 'TA'R'IFA-S'
"

A PM.t,�IR DE, 1° DE' men os re el'l os nos Itens' 'I" , ".'
'

-,

.

\ ' ",' A " DEZEMBRO DE 1954 '[ II IIÍ d a t 149 d '{ do-se, expressamente" o sa '-, VItOrIa, recebendo pelote;> de
, ,

":'t d' L"" °f rlt, d' a Ja do provindo do exercí<:io an-' -dez mil' toneladas de minério. 'D� 'Sãô Paül� a FlorianópolÍs "., , , , , " kll• 1,40 �I a a el, a an .o, exata- .; .
' .

lt t T h 1Do Bio de Jáneiro' a 'Florianón.,lis kO: 2,00 mente aquela's demonstra-
tel'lOr e m��s o resu an,6, de,ferro para a c ecos ova-

_. CARGAS -LEVES É MAQUINAS TA�IFA ESPECIAL -'
"

J't' h' . da execucao orçamentarIa qUla.
.

A COMBINAR �oes ana \ lcas e ,lstod,ladas do atual ;xercíci.o, e cuja A carga transportada para

�a� parce as
_
a que aque�es existência em caixa, deverá a Europa figura como partê

r; a�ços �e r�::)em (InCISO
ser devidamente ,certificada dos convênios comerciais en-'·

': .o ar. se� �s pelo Contador da Pl'efeitura tre o Brasil, aquele país e a

jua;s, c�ntende _a maIOrIa,
e assinada tambem pelo Sr, Polonia, para a exportaçã.o

;s a a�ara., na.o, ser p,u- Prefeit.o,' desse nosso produto. 'Como
,'nvel anahzar dev'ld�mente foi amplamente noticiad.o, ha
J assunto, para efeIto do S.olicita ainda ·a maic:rra,_: cerca de um mês esse mesm.o
julgament.o que,a Lei atri- desta Câmara, infra-assina-; navio soviético arribou à

RIO .(FI"II"'al) b�iu, com exclusividade, á da, se digne V, Excia. de fa- Guanabara, a fim de deixar
1 Camara dos Vereadores.

zer sentir ao Sr. Prfeito no Rio uih elemento de bor-

V _ Essa'tarefa tem si- Municipal qué, em não sen- ,.jo - a,cozinheira -'que se

d.o aindª dificultada, S.obre-, do fornecidos no pra,zo esti- submeteú a operação de a

maneira, pel.o descumpri- pulado ,de 15 dias, os ele- pendicite numa casa de saú-

dip-Iomata mento, por parte da admi-

'I mentos solicitados no item de da cidade,
" ;listração Municipal, d.o dis- V (NOs, 1 a 5), considera-

GEN�BRA, 14 ,(U.P,) _ Embora e$tivesse c.om fra- posto no art.' 152, da Lei I dos indispensaveis ao per-
-----------

Hua-h 'Gibson, diplomata " tura de .osso no pé, andan- Orgânica, pois que não tem
I
feito esclarecimento e jul

norte-anl�ricano ap,osentado, do em cadeira de rodas. esta Câmara recebid.o com a gamento das contas do exe

que che'ióu a ser, diretor do ,Gibson há 11 dias apenas' necessana regularidade, os cutivo, relativas aos exer

Comité inter-governamen� participava das sessões, prin- 'balancetes mensais que lhe cíci.os de '1951, 1952 e 1953,
tal pát:'a:, a .. Migração euro-! cipais da reunião do C.omi-' dev'eriam ser remetidos, � ainda pendentes, '_ tem
péia" .faleceu,

,

ante-.ontem" té, Na sessão jnaugural de- sempre, até o dia 15 de cada esta maioria por convocar a

aos 71 anos de idade., O ,ve-· clarou ªO' gr\l'po deoreprê-' mês, verificando-se atrasos Câmara extraordinariamen
terano cÜP-fô'ftlati;":,que ser�"sentantes de 24 nações que de cinc.o e seis mêses, como te, para data que V, Excia.
viu à sua patria ém':�uitos 'a -estabilida.de politica' e no 'presente exercício, os fixar, para efeito do dispos
cargos ���'em d�.versas'" par�'r econ()mica da, Europa, nos ultimos, encaminhados pél.o to no art, 49, e seu paragra.
tes do m!u:n�u,,"até à retfra- t'J)roximos 10 an.os� somerite �r. Prefeit.o Municipal,' re- fo únic.o; da Lei Orgânica
da, há 17 'ános' i;epreserifõu

I poderia s.er garantida com aferentes ·a.os mêses de De- dos Municíp.os,
os Estados Unido'l! 'em de-

I

emigraçã.o de 5 milhões d� zembro de '1953 e Janeiro,
zenas de conferencias inter-

I

europeus. Gibson i'iliciou Fevereiro e Março �e 1954,
nacionais. Morreu ele, �m I

sua carreira diplomatica em pelo ofício nO 32, de 12 de

aUAl residencia, nas proxi-' 1908, como secretário da de- maio último:
midades de Genebra, às 9' legação dos Estad.os Unidos
da manhã de ante�ontem. em Tegucigalpa,
Seu criado o -ajudava � ves-

I

tir-se quando Gibson fale- I Veio a Genebra em 1952,
ceu fulminado por' um at-a-" como presidente do Comité,
que cardiaco. então recentemente criado,
O filho do diplomata,' Gibs�n praticamente parti

Michael, que conta 25 anos, cip.ou de todas
�

as cçmferen
achava-se em Paris, mas cias e reuniões inteI:nacio
voltou às pressas para Ge- ,nais, desde 1914 até 1938,
nebra ao saber da n.oticia. 'q'uando se retirou da car�

Gibson éi'a' viuvo há 4' anôs. :reira,
'

BRAVOS r QUEREM
CORRER
DESCAlCOS

, ,

RIO, 14 (V,A.) _ Tele

grama de Sã.o Lui� d.o Ma-,,'
ranhão diz que dois indio�
da tribu Canela chamados

Apures e Ropu, inscritos na
. corrida de São Silvestre,

Com os pr.otest.os de �os- patrocinada pelo "Jornal do
80 elevado apreço e conslde- Povo" suscitaram uma
ração, apres.entamos a V. questão reivindicando o di
Excia as no�sas reito de correr descalços.

Os indios marcaram, exce

lente tempo no 'p_rimeiro
treino, Acharam, porem, a

JQsé Lorenço Rios pista demasiadanién'te, pe
Pedro Geronimo Guesser

quena, o que lhes 'impedia
Emílio Miguel da Cuniul pegarem embalagem.
João Carolino Ziermann
Dorval Crispim Pereira
Francisco Roberto da Sit- A dor enobrece até mesmo

as pessoas mais vulgares. -
BALZAC;

Em nome' 'd.o' Exm.o, Sr, General Comandante ,da
Guarnição Militar de Florianóp.olis, a C.omissão dos Fes
tejos do "Dia do Reservista" tem a honra de c.onvidar as

Autoridades Civís, Militares e Eclesiásticas, as Associa
çõss de Classes e o P.ovo em geral para assistirem, no

Clube "Doze de Agoto", às 20 horas do próximo dia 16
- "Dia do Reservista" _ a conferência do Sr. Coronél
EURICO RIBEIRO TóRGO, __Chefe dà 16a. Circunscrição
de Recrutamente, sôbre "O Exército e o Exódo Rural".

Um d.os delegados à última convençã.ozinha da
U, D. N. andava. apreensiv.o, muito apreensivo, antes
das reuniões. Dep.ois ,delas, encontrâmo-lo ainda mais

apreensivo, E a causa, na sua explicação, era esta:
- I" nossa gente do Norte acha que só �alvare

mos .o pleito de 1955 se tiverm.os chuvas, muitas chu

vas, chuvas constantes, torrenciais, diluvianas, E' que
essas chuvas, assim côntinuas, serão o único jeito de se

dar um jeito no raci.onamento dá energia elétrica em '

tod.o .o Norte".
- "Bem" - dissem.os-Ihes, a títul.o- de c.onsolação.
"Isso pode acontecer. NQ último pleito, no, di� 3 de

outubro, se não chovesse, o resultádo seria muito pior
para vocês, As 'chuvas fôram, paradoxalmente, a causa

de vocês não levarem um 'banho. E elas pode� chegar".
- "Nã.o diga isso, por amor de Deus, A nossa gen-'

te, do resto d.o Estado, acha que só venceremos o plei
to de 55 se não houver chuvas. C.om a estiagem as es

tradas funcionam. Se chover, se acabam",
- Mas, afinal, que é quê vocês querem: chuva ou

seca?
- That is the question! Não sabemos! E êsse o

doloros.o problema: nós nem a.o men.os 'podemos saber
o que queremos! Sem chuva vai-se o Norte todo; com

chuva, vai o resto.
'

- Mas - apiedei-me eu - p.ode acontecer o mila
gre de chover, só sôbre os reservatórios (io' Norte,

'

- E' - choramingou êle _.::. más também -podé' cho
ver n.o Estado inte,iro e Plenos nas zonas desses reser

vatórios! Se isso ac.ontecer, adeus Marhta' que eu já
m' imbora!,

.

'E se f.oi mesmo, sem me dar tempo para mais:uma' -

hipótese salvadora: a de uma...:sêca chúvÓSâ,,: ou chu-
Va' secànte:.,.....

- ,
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