
Anuncia-se para breve a estréia de mais umà repre
sentação de gala da Companhia de Política NacionaL 1I.s

atenções do .país andam presas ao grandioso espetáculo
que se vem, anunciando rico' de movimentação e promete
apresentar quadros surpreendentes com perfeicão '(\,)·téc
nica e figurantes renomados, capacitados a garantir o êxi
to da peça que se desenvolverá empolgante dentro ';;0 ce

nário nacional
-'

Mas, de tudo 'o que vem causando cert�� desencanta
mento e mesmo fundados receios é que já' na iminência

de levantar-se o pano de bôca. da cena política, ande ce·,

los bastidores uma confusão-tremenda respeito a quem há
de caber' o desempenho do principal papel, dada a res

ponsabilidade que implica e as virtudes que exige da ,parte
daquele que rôr escolhido,
Com erêíto, o elenco da

Companhia está dividido em

facções, em grupos e gruvr.:
lhos que, se por um lado, bem
intencionados uns nutrem'
emulação profícua e sã no

sentido de um rnelnoramen
to mais que possíve'. impres
cindível à boa conduta de to
dos os figurantes c ao êxito
total do espetáculo, .crerlen-

Caracas, 20 (U. P.) - Du- ciando a- Compannía
rante

'

o primeiro trimestre aplausos francos e gerats,
dêste ano, ,a produção' de' pe� por outro lado há também

nistração nacional motivos
tróleo bruto na Venezuela foi os que sustentam descahelu-
de 7,9% mais elevada do que da rivalidade menos nor prín-

para se sentir de êtl<.T,lHn mo- em idêntico período- do ano
-

d
'

I d
.

t
. cipios do que por 'tles;,'["c'l)O-

o vmcu.a a a erra c a gen-' passado e 3,1% maiorque nos
f-'

te paranaense e delas esperar três primeiros meses d 19"9
sitado apêgo a oprruoes e

.

d d �
,

e :L" pontos de, vista de há muito
uma aju a correspon ente as que foi o ano recorde.D' _

,,' líd t
'. -

. ura.n superados, não vendo ou ,j30
suas espione 1 as rnrnçoes de te os três prírneíros /

eficiência, ., ,

meses querendo ver que mais do,
'deste ano, aquele pais produ- que uma parcela du o nom«

E' .com êste sentímen tn (te ziu uma média díárfa de mais
confiança que me congratulo

de u!l1 "astro" o que se há-de
de 1.800 mil barris de petró- t

-

com o meu amigo Munnoz
pre encler e propugnar é ci r-

da Rocha pelo expressivo
leo. proveito de todo o elenco: o renome da Companhia, a sua

conjunto de inaugurações que M'wwwOw···R··
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Por isso mesmo é que nesses últimos ensaios e nessa

lhante admíntstração, assina- Santiago, 20 tU.P.) _ O'�Qr-
emulação para indica}; o astro da cena por' certo será le-

� A propósito, ainda, da 'carta recebida elo sr. Eu-
lando mais um aníversár.o reu uma explosão de grisú

vado em conta menos os ínterêssse de grupos do que as

gênio Luiz Beirão, recebemos ontem a visita do sr. Ruy
da emancipação política do na mina de carvão de 'Sch-

necessidades ·de_ todo o elenco, menos as reservas purtídá-

Carlos Batista, seu sucessor no Eseritór-io da Compa-
Estado, e rendo ao Govêrno wager, situada nas proximi-

rias do que a plena- satisfação nacional.

_nhia em que trabalhava. _

I

e ao povo do Paraná as ho- dades de Concepcion. Foi as- E porque esta é a hora de apontar-se o capaz ele uma ele-

O "nosso visitante, confírmando as' 'declarações que
menagens da minha gratidão sínalada até agora a exís- sempenho cabal, o homem adequado ao exercício das run-

nos fez, com vários documentos à mão.... patenteou, à por esta acolhida tio gellOl'O-[ tência de três mortos e um
ções que exigem coragem e desprendimento, "que impõem'

saciedade, que a sua atitude, no caso posto em rere-
sa",

_

ferido. ' au�teridade é' energia de ação, que requerem desamor a in-

rência, não é absolutamente' aquela que lhe quís em-

terêsses próprios e índívíduaís para mais e melhor se de-

pres�ar o dito sr. Befi:ão. «om isso, disse-nos, não de-
dicar à realização das aspirações gerais à sati�facão das

vQlfIa a carapuça, por que ela realmente nunca csaíra liMPEZA NA FRONTEIRA TU,'NISINO- necessidades que o progresso .da civílízaçáo está-Impondo,

d? seu legítimo dono, a quem assentava como uma luva.
nesta emergência em que os votos de cada cual se chocam

_ O sr. Governador não tem sido feliz aos seus ARGEllANA
- dentro dos próprios grupos, indo ainda mais fortemente

discursos de grandes solenidades. A única exceção pode
-

' contrastar com as opiniões de outras correntes, nestes mo-

ser feita ao que preferiu no Curso de Expansão .Cultu- Argel, 20 (U.P.) - Uma dos pelos rebeldes, foram re- n:en.tos cruciais é bem se ponha côbro a agitação confl1-

ral, quando da visita do Gal. Dorneles, Governador vasta "Operação de limpe?:t encontrados. ' slOms�a e que tO,dos p�ssam, esquecidos de rixas ou' pre··

, gaúcho. realizou-se dia IS, em Douard No "douar" Nk' , 1-
conceitos, pen�ar em termos do bem comum para encon-

na, um cu tI' d t·'
. .'

O de sexta-feira' (ütima, saudando o Pl'esidente Ca- B�yad, .aglomeração ele doze tivª,dor foimorto por um ti-I r�.� �uem qU�, seu o par Idano s�perestl:ne .ao .�rocedel·
fé Filha é de' uma indigência de conteúdo alarmante. mllhabItantes situada na re-_ 1'0 por um for dI' A '_

oplmatlCo a atItude correta e cond.zente a dIglllC.ade d.)

, . . _ ,

a a el.. 5S1 h
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_ A resposta, talvez por isso, foi de umá 'Id:eza"�, g:lao vimcoJa _de, Oepzº, n:1 nala-se finalment ,',. .

_

amem e a e evaçao o sen 1 o eXlS enda , alguem que se
.
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polar. No setor .da atlministração, nã.o passou dê um ,):p-:oximidad-�, da �'onteiJ'a �u.- ,cêJ?diÓs ocr'! mln'os am e I1�-é nao. arr��l�_ ..

e �um.pnr a ,el que, c�stigando, alguns, be:
"quero congl',atular-me com ,os catarinen�és pelas im{i.l--

_ lSino-argelian.'a,· � -i ,.;'" ,ateados no Dep:;ú'tamento de I'
neflCia � '�n�Itos iUalB, �lgUe;,n,1"��-e nua tema reagir quan-

gurações celebradas por ocasião da minha visita" .,', As fôrças da' polícia; Chi Árgel. 'do o eqUlhbno do orgal1lsmo o eXIge, embora' alguma parte

Não podia ser mais sóbrio, Mas essa sobriedade lhe "gendarmerie'! e do Exército , sofr� no m�mento, p3;ra..nluIores vantagens lucrar _logo a

era imposta pela própria omissão administrativa 'do investigaram sistemàtic�n).en MAIS ,CADA'VERES S�gUlr, alguem que esc_ute o �oração, mas sàmer:te, aj� r�

sr. Hornhausen, que só lhe pode oferecer a inaugura- Ge o "douar" onde numero- clOnalrnente, em funçao do bem geral, em acordo a lei,

ção de um Palácio .,.

30S fora da lei vinham refu- Constantine _, Argélia, 20 a serviço do direito e da justiça, para que haja progresso

_ E as ratas? Credo! Cruz! Os Juízes ,do I:grégio g'Íar-se e reabastecer-se. Mais (U.P.) - Treze mortes ocor-
e paz, para que todos possam fruir de prospetidade.e bem

Tl'ibunal Eleitoral foram convidados a receber o Chefç :te 600 suspeitos foram pre� reram no acidente ferroviá- estar.

da Nação na frente do Pálácio!!! 30S. O número de armas en- rio verificado ante ontem Se ainda não ;1tinaram com o personagem, êle aí está

_ E, entre os S1'S. Desembargadores, um houve f'ue
::ontradas é entretanto me- nesta l'egião. Dois 'novos ca-

em meio ao elenco, na reserva ele sua sisuda austeridade.

foi omitido no convite pal"ciano!!!'
.

lOS importante do que fôra dáveres foram descobertos Nerêu Ramos é seu nome.

_ 9 discurso do Presidente, no Paraná,' téve re- previsto.
'

. . I de?o,i� nos destroços do trólei,

percussão nacional. E as obras que ali Inaugurou lhe No Laures, � atIVidade das atmg'ldo pela locomotiva de

deram assunto para referências as mais lisongelras ao Jatrulhas prossegue. Os cor- um' trem transportando tro-

Governador MUllhoz da Rocha. pos de dois notliveis muçul- pas e material militar para NOVO GOVERNO TC�ECO
_ O sr. Bornhausen, no seu discurso, aludiu a pon- manos, raptados e assassina- Biskra

' .' '.n

tos de contacto com o Presidente. O sr. Café Filho se . 'CORPO DE COMISSA'R-IaS ESLOV'ACOS
fez, pobre, na luta. Jornalista vigoroso, oposicionista

"

'

.

atrevidamente' combativo, aelvogado ele perseguidos, re-; GREGOS E TURCOS EM CONFl rTOS Paris,20 CU.P.) - A agên-

volucionário de 1930, exilado político, escalou os postos' , I
.

� cia tcheco-eslovaca "Ceteka"

pelo seu talento, pefa sua cultura, pelaevidência que o Nicosia, 20 (U.P.) - Con- cos se reuniram, por outro la- difundiu a lista dos mem-

Guatemala, 20 (U.P.) _ O
I

seu brilhantissimo curso na tribuna parlamentar 111e flitos estouraram, ná noite, do, em tôrno do Liceu Turco, bras do novo Govêrno da

jornal guatemalteco '!Impac- I deu. Elevou-o o mérito, apesar de pobre! Onde, pois, os de 17, em Nicosia, entre ma- depois de terem circulado Tcheco-Eslováquia (Corpo de

to", confirma os rumores, que pontos de .contacto? nifestantes gregos e grupos rumores de que os gregos se Comissár'ios Eslovacos).

circulam há vários dias, sô-
de jovens turcos, contrários à preparavam para atacar ês- O sr. Rudolf Strehaj assu-

bre um "comploV' anti-go� '0 NOVO GOVERNO DE HONDURAS união de Chipre com a Gré- se estabelecimento. me o pôsto de presidente do

vernamental e
-

anuncia que
cia. Os turcos, que haviam A noite, manifestantes gre- Corpo' dos Comissários e o sr.

várias prisões já foram efe- RIO, 20 (V.A.) - O novo por falta de "quorum", ma- invadido o quarteirão grego gos percorreram as ruas prin- Hihal Bakoula o de primeiro

tuadas. "O golpe foi monta- Govêrno de Honduras, que nifesto� o propósito de cum- da Capital de Chipre, que- cipais de Nicosia, quebrando vice-presidente.

do por indivíduo que eram resultou da investidura do prir tôdas as obrigações in- braram vitrines de quatro 10- I os tubos de gás Neon das 10- ,Os dois- ,outros vice-presi

suspeitos há milito tempo e senhor Jtllio Lozano Diaz em jas e molestaram os tran- jas e os vidros dos automó- dentes são os srs'. Stefan Sze-

, que se encontravam nas ca- todos os poderes públicos, em ternacionais anteriormente seuntes que se manifestaram veis bem como uma cabine, besta' e Oscar Jele'n, acumu-

C-sernas da guarda civil" _ virtude de não se haver ins- assumidas pelo Estado hon- a favor da anexação. telefônica. A Polícia realizou Ilando êste último as funcões

escreve o jornal. talado o Congresso Nacional. durense . Numerosos estudantes tur- numerosas prisões. de Comissário do Interior�
....,._.J8 �.��� .J"w;.� � _ � ,.,. �.wJ-� � ' fr�.a"i_.A ."

..
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Os países vivem e pr�sp:ram pel.o tra�al�o, pelas I Os Home'OS P·rov·l·denC"la·IS
como a mesma, lutavam por um futuro mais verdadeiro

causas gue servem, pela dIg.nIdade e lmportancIa ela sua

"
,

. e_humano?

cultura, e pelo valor específ�c� de seus�omens.
'

.

É ;'ealmente fácil adormecer �s ignorantes e até es- O R
Durante algum tempo, fehzmer.lte Ja passado, houve

I
carnece-lofl' como fa-zem os demagogos e os fatuos senho-

ISO DA CIDADE··· ,

quem afirmasse que o coletivo primava sôbre o indivi- CMa�1l1el Ferre.i�a de Melo}
_

res de engenho, porque mais se 'Valem elos engôdos e dos

dual, selido nu'lo ou quase nulo o papel dos homens supe- : Quel11 pOd: esclarece-las e gUla-las para_ as desco- brados., que da razão. Mas quanto aos qüe Carlyle c·hama

riores na marcha evolutiva 'dos povos.
bertas e conqUIstas, para o progresso e soluça0 do bem- ,os representa tive men, o caso torna-se dificílimo para se

Inventou-se uma palavra a que se atribuía o valor est�r comum? Aquilo que Caxlyle chamava de "os ho- não dizer impossível. Entre os nomes que mais se impõem

misterioso de um mito, perante o qual se curvavam as m�ns providenciais". Os realizadol;es pagflm a matéria pela clarividência, per::;onalidade, aptidão, honradez e

vontades mesmo as mais fortes _ a evolução. O homem pI'lma que encontram à mão e modelam-na, dando-lhe a lastro de serviço à coletividade, destruindo ilusões ne-

. d�sapar��ia, mas a obra anônima, sem autor, fica:va fórma mais conveniente e ajustada às aspirações do mo- gando certas "escolas" e escalpelando promessas' ou

senhora e soberana. Explicavam-se assim épocas intei- mento. "promissórias" eleitoreiras, ao mesmo tempo que firman

ras da história, como se o esfôrço de criar fosse _simples- Qíumdo D. João VI \começou a preocupar�se com o do princípios certos, oferecendo exemplos dignificantes

mente o efeito de fôrças obscuras, laborando no silêncio, problema da Independência do Brasil, evidentemente êle e marcando um passado de realização co'ncretas, estuan-

Prestes se pl:odüziu a reação da equidade e do bom não procedia segundo a inspiração de um poema, mas' em tes' de integridade de carateI' e de utilidade coletiva, in

senso: como poderiam, por si só, realizar-!ie as grandes obediência às determinações de uma raça que nunca ma- cluíremos sempre_ os de todos aquêles que resistiràm, im

transformações sociais e políticas, sem que o espírito e o nifestaria completamente o que sentia e pensava, se n.ãD pàvidamerj,.te, ao prestígio com que a turba seduz os se,us

esfôrço das inteligê';lcias vil'ís interviessem?
.

a desanuviasse o verbo criador de um profeta, eleitos, em troca de trinta dinheiros recolhidos, obrigan-

Lentamente, como quem arreda a pesadíssima laje Paul Louis Courier que,' entre os varões ilustres do do-os, por isso mesmo, a humilhações e transigências ne-

'. que p�sa sôbre um cadave!', chegou-se à verdade: não há seu tempo:. foi, ta.lv.ês,\por influê�cia da época co.nturba- .

gaças e çontradiç.ões, mercantilis�os e enfibrat:lras,
progTessO, digno dêsse nome, que não correspond� à I da de �nselOs SOCU:IS, um dos maI's pen.etr�n:es,. dlsse�nos -que, .em pouco, passada�a vertigem, os sepultam' no es

ação de altas individualidades que s,e voltam ao serVIço o segll1nte: nos pal'ses onde se fala mUlto e l�dlspensavel queclmento, pois que se assemelham, de muito, às rosas

e 'engrandecimento da sua gente e da sua Pátria. Quan- que a liberdade seja simultâneamente um corretivo para de Malherbe.,
�

do as multidões imperam, embora as anime o desêjo de os retóricos e um equitíbrio para os pensadores., Os providenciais, êstes homens, dispensam preconí

coubs novas, tudo se conserva, na mudez opaca das n'Üi- N.a. sua opinião, pois, a �i�erdade de pensamento te� cios ou citações bajulatórias, muito a iôsto daquêles que

;ro. tes sem lar. Falta-lhes a consciência do que querem e do de sUJeIt�r-se a certas condlçoes que a protegem e estl- se cobrem de ourop�is domésticos, porque o povo já os

-/ que pretendem obter, porque julgam:, com a vontade e I mulam.
, . ., . I

conhece e saberá sempre lhes fazer justiça que bem me

não com o entendimento, tanto que;,ê'ste: acha o que há e I Em quem e que a hbei'dade fOI maIS hvre? Nos que recem, certo de que jamais será iudibriada ou esquecido

aquela o que quer. _ ,_�;_,_"i.." ri e,e obstinavam' em servir o errôneo passado ou nos que, após,-as águas rolarem. , .

'

\
I

_'

Intervenvão' ,Fed�eral no Amazonas
,

.:����:���������U����á�I:e:o
-

d�f!:�r�o:' envergoobado j

t�do e: de ca�ma, estando .as

lOS
acontecimentos foram de- I pulação e .a imprensa

toma-l
da,' aqui, do general Justino

for:as federais de sobr�aviso �enrolados ràpídamente nas das de surpresa, e acelera- Alves Bastos, comandante da

Pala qualqu.er eventualidade, ulti�as 24 horas, sendo a po-l1'am-se depois .com a cheg'a- sa Região Militar.
.
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Manaus, 20 (V.A.) - A As

sembléia Legislativa, reunida,
à noite de ante-optem, em

sessão secreta que durou até'

às primeiras horas da ma

drugada de ontem, aprovou
o pedido de Intervenção fede

ral para o Estado do Amazo

nas, em face do estado de in

solvência em que se encontra.
O pedida foi. oriundo de uma

mensagem do governador Co
riolano Lindoso, que o líder
da maioria, deputado Danilo

Corrêa; transformou em pro

jeto, submetendo-o ii apre
ciação do plenário. A propo
sito foi imediatamente apre
ciada pela Comissão de Jus

tiça, que deu voto ;,uvorilve:,
"tendo O' plenária apvovado ri
projeto, contra os votos elos

srs. Hemetérío Câmara, do

PSP, e Josué 'cláudio ele Sou"

sa, José Lopes Rebeio e Ar-
.

�ctr Virgílio Filho, do PTB. O

sr. Artur Virgílio Fflho ver

berou contra o proced.men
to do Legtslatívo.zíeclarando-
se mesmo disposto a buscar (j

seu diploma e, envergonhado,
rasgá-lo no plenário.
Imediatamente

.

após, foi

redigido um. telegrama que,
será enviado ao Presidente;
Café Filho, historiando os fa
tos e pedindo, de conformi·
dade com o artigo lJ", da

Constituição Federá), o l'e'.11é
dia consignadO no Inciso E/l,
do artigo 7ô, da Carta Magn�
do país:po1s da 'mesma forlna
que· o Poder Judiciário SQ

cOMidera envolvido pela in- I

solvilbilidade finaúceiI'a elo

Estado, sem assistência ma

terial e sem _recursos que as

sçgurem aos membros UlU::t

vida compatível com a digni
dade do Poder Público quel

'+l'epresentam' na vida consti-
tucional do país".
Anteriormente, o Poeler Ju

diciário enviou um telegra
ma ao Supremo Tribunal Fe-.
derl\l; fazendo breve relato
da situação e solicitando
idêntica medida
O ambiente em todo o Es-

••••••••••••••••••••••

"COMPlOT" NA
GUATEMALA

,
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Florianópolis, Terça-feira, 21 de Dezembro d.. '1954 I Cr$.' 100

Paraná MAIS PETRÓlEO

. I

No banquete que lhe crere- I tilmente uma terra, como es-

ceu o Governador dn Paraná, ta,- tão rica de exemplos de,
-o sr. Presidente Café' Filho, trabalho e en�na:mentós de

proferiu um discurso. de re- .progresso",
percussão nacional. Disse, à E finalizou com 3.S seguín-
certa' altura: :' tes palavras:

.

"Não, se visita nunca ínu- ':'Tem, portanto, :1 admí-

NótuJas

(Do Diário da Bahia)

Por outro lado, a emissora
de Praga anuncia que ci no
vo Conselho Nacional Eslo
vaco .(Assembléia Legislativa
Eslovaca), saida das eleições
gerais de 2� de novembro úl

timo, enviou uma delegação
governamental, chefiada pe
lo sr. Viliam Syroyk, Presi

dente do, Conselho ..
..••...'...•.•.....••..

RENUNCIA ACEITA
(U.P.) - O Senado aceitou a

renúncia da senhora Elvira
Rodriguez Leonardi de Rosa
les, representante da provín
cia de Córdoba.

'Agora, ,Udenilda, eu

topo o casamento. Você
me elege é nós já te
mOs um Palácio para
mo-rar!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Emprego
Precisa-se de moços de

20 até 35 anos, solteiros, INFORMAÇÕES
quites com o Sérviço Mili-I UTEIS ..

tal', datilógrafos e ginasia- -0- 1

nos I O leitor encontrará, nesta co-
•

luna, informações 'que nece islta,
Ordenado de Cr$ 2.400,00. I diàriamente e de imediato: I
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rianópolis, acompanhada de Diário da Tarde. . . . . .. 3.579 I
uma foto 3 x 4. - IA Verdade ..

,': ,2.010
Imprensa Oficial 2.688

- -- I HOSPITAIS

VENDE' SI4' I Caridade:
- lJ (Provedor) .

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar ; ..
-

.

São Sebostião (Casa de
Saúde) .

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR-
GENTES .

Corpo de ,Bombeiros ....

Serviço Luz (Reclama-
ções) .

Polícia (Sala 'Comissário
Polícia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

.

TAC ...................•

Cruzeiro do Sul .

Panair .

Varig , ............•

OI'lGAYISADO
�Lóide Aéreo ...........•

K" Real .

E Scandinavas .

EDITADO ��}��� .

PO" Magestic .

9 K Metropol ..

, La Porta .

glJ(j1?Afffl(j�!?(J4fl[g i �;��i�t .:': , '.':':':
EIA.H g NfTTO Estrela .

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA Ideal .

lêSTREITO

a c I T E
Agência

de

Publicidade
eatu P..tal, oi'
J'1.r1a1l6poU.
Buta C&tarIu

Navio-Motor «Carl Hoeocken'*
.'"

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLÓRIANOPOLIS • 1\10 DE JANEIRO f��nRI�nD \

Escalas intermediárias em Itajai, Santos, São S..
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-Imos apenas para movimento de passageiros.
" . As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

prejudic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

o ESTADO

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

-0-

ADl\HNISTRAÇÃO
Redacão e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n, 160 Tel. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBEN::; A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lara.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano Cr$ 'í 70,00
Semestre .. : Cr$ 90,00

No Intertor
Ano Cr$ 200,00
Semestre Cr$110,00
Anúncio mediante contráto.
Os origina is, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos,
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados. I

2.314

�:��� i
3.167 I

3.15: I'
3.121

I
3.313

I
2.404 i
2.038

I

2.5941
3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

2.021
I

2.276 i
3.147 ;
3.321

I

3.449
'2.694
3.371
3.659

-

Vende-se um Grupo Es

tofado e um Bureaux.

I Tratar na rua Dr. Victor
Konder 60.

�--------�------------------�----------------------�-----�--------------------&�-----------
Disque '.' .. . • oa ,

INOICAOOR PROF ISS IONAL Ic.::,::��[::ossse ,::��;';'�f��;�;;;:: I ��VC��!N�O!. IAl�����:��ro
DRA. WLADYSLAVA DR. 1. LOBATO , I, DR. WALMOR ZOMER IFranc:��o d�e ;SSi� eJ �a. "':.Inta d(� S�ntwa ca�a dOd�iOII?)e Janeiro

GALLETTI I Mafra, N0 152 um quarto
W. MUSSI FILHO GARCIA CLINIclo M�DI��Jro ��l:SO .

de e�!�r��g:a' (Prof. - ADVOGADO - i com entrada índependenn,":"
Doenças do aparelho respiratório �iplomado pela Faculdade. Na- CARDIOLOGIA Austregesilo). Rua Vitor Meireles, 60.

I
para 2,m,o._ço.s c_om

Café. �e TUBERCULOSE I cíonal de Medicina da Uníver- Contultório: Rua Vitor Mei-
.

Ex interno do Hospital mater- FONE: 2.468
_

DR. ANTÔNIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
I

•

sidade do Brasil reles, 22 Tel. 2675. nidade V. Amaral. - Florianópo!i.s -

MUSSI I DOS PULMõES I
EX-Interno' P?r concurso da Ma- Horários: Segundas, Quurtas e Doenças do . estômago' intesti- ----

. Cirurgia do Torax . termdade-Escola_. Sexta feiras: nos' figado e vias biliares; dos DR. JOSÉ MEDEIROS
Formado pela Faculdade Nacio- (Servíçu do. Prof.. Octávio

RO-I Das 16 às 18 horas. rins, útero e ovários.
.

VIEIRA
•

ICI-RUMR�Pl�1�NrCA ,nal de. Medicina, Tisiologista e' E' .

t dl'ldgl�eSs. LI.ma)d C.
Residência: Rua Felipe Sch- Disturbros nervosos.

T'"
.-'

d H it IN' X-In erno o ervrco e rrur- .

dt 2� 2° d t 1 Consultório' Vitor Reireles .

-- ADVOGADO -, -

GERAL-IPtARTOS .

11' ISloc�rurg��� {tam::PI a e-

')
gia do Hospital I. A� P. �. T. C. �'�l '3 O�2

- an ar, ap .

22.

I CSaixa
Postal 150 - Itajaf -

Serviço comp e o e especla -

., _' do Rio de Janeiro
. .

.

I Das 16 às 18 horas. anta CntM.·ina.zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de .especlahzaçao pela Médico do Hospital de
.

RAS, com modernos métodos de S. N. T. E�-Inte.rno e Ex-asais-
Caridade DR. NEWTON I

Residência: Bocaiuva 20.
diagnósticos e tratamento.

I
tente de Círu rgfa do.Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS D'AVILA

. DR. MARIO WEN- ISULPOSCOPIA - HISTERO - GUIn�araes (RI�). J I PARTOS - OPERAÇÕES CIRURGIA GERAL DR. ACHILLE�;
SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: Fehpe Schm idt 38 -

C R J
-

P' r, DHAUSEN
F 3801 'I

ons: na oao i n to n. 11;" Doenças de Senhoras -' Procto- .

B "LSI� T}LISMO BASAL one das 16,00 às 18,00 horas I logia _ Eletricidade Médica ,CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS .l1 1·1
.. Radioterapia por ondas curtas-j Atende em _hora marcada. Pela manhã atende dià:: Consultório' Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS I:' Ad d. Eletrocoagulação - Raios Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 - Fone

I'
.rramente no Hospital de reles n. 28 .::.. I

Telefone: 3307. Consultório - Rua João

Pin-,
.

[voga O
Violeta e ,In.fra Vermel�o. ,2395. Caridade. I Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Te]. M. 769. R P d· R <")Consultô rio : Rua Trajano. n , 1,

R � Residência: 'diante.

I
Consultas: Das 4 às 6 hor.�. U� a re onlJ.,4.:>

1° and�r. - Edifíci? do Mon.tepio. I DR. YLMAR �O R.c.A : Rua: General Bittencourt

n'li Residência.:-Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú- -

HorarlO: Das 9 as 12_�olas -, CLINICA MEDICA ! 101. . Rua: Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2.812. DR. JOSÉ M. CARVALHODr. MUSSI. I CONSULTAS das 10 '- 13 ho- Telefone: 2.692. DOENÇAS DO APARELHO DI- I

Das 15 às 18 horas - Dra. ras.· I GESTIVO - ULCERAS no ES- DR. CARLOS F. IMUSS!. ..• I Rua Tiradentc 9 - Fone 3415! MÁRIO DE LARMO I TO.MAGO E DUODENO, ALER- ENGELSINGRastdência: Avenida Trom-
i I CANTIÇ

-

O I
GIA-DERMATOLOGIA E CLI- _. ...

powsky, 84.

I
DR. JOSÉ TAVARES A .

NICA GERAL MedICo dos Hosplt:ll.s A.m.erlCanos
• IRACEMA I CLÍNICAM��I��IANÇAS I DR HEN-R'-I-Q-UE-'PR-"-ISCO�-

e da Força E:l\:���lOnal'la Bra-

'I-------------
MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS I. MÉDICO - OPERADOR -

DR. NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL· . Doenças Internas

1
PARAISO PARTEIRO

.

-------------------�------------

MUND ! Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS MÉDICO CIRURGIA EM G�RAL Dr·u (001·0 Bat·.,llta Jo "'or.

ças Mentais.
, . ..

I - INTESTINOS Operações _ Doenças de Se- ATENDE A QUALQUER HORA I • II iJ
Formado pel�. Faculda?e �acI' I Chefe do Ambulatório de Hlgle .. Tratament,o.moderno da SIFILIS nhoras - Clínica de Adultos. I DO J?I� E DA NOITE I De volta de sua viagem de estudos na Capital Fede-naol de Med icina Unive rs idade ne Men�al I Consultó rio - Rua TIradentes,!' Curso de Especialização no. <?onsultor�o: Rua Deodoro, es-

.. 1
. ".

.

do Brasil I PSIqUiatra do Hospital - 9. I Hospital dos Servidores do Es- qUIna da Vldal Ramos. ,Ia, aVisa a seus clIentes e amigos que reassumiu sua:
RIO DE JANEIRO Colônia Sant'An.a HORÃRIO: I tado. Residênci_a: Coqueiros, Praia cJinica de crianças.

Aperfeiçoamente na "Casa de Convulsoterayla pelo. eletro- As 13 às 16 horas. (Serviço do Prof. Mariano de de Itaguaçu Casa da Torre. j C R •. P d' M·· l'Sl\llc1e São Miguel" , c�oque e <;ardlaz?1. Ins.ulmoter.a- Te].: Cons. - 3.415 _ Res. _

.

Andrade) I" _
.

I
ons. e

.

es.. a Ie Igue mho, 12.
Prof. Fernando Paulino. pIa. Malal'loter�pla. PSlcoteraP.la. 2.276 - Florianópolis. Consultas - Pela manhã no. DR. ANTONIO MONIZ FpolIs.Interno por 3 �nos. do ServIço .CONSULT�S. Terç�s e Qum- _".

------ Hospital de Caridade, . I DE ARAGÃO .
_de CIrurgIa tas das 15 _as 15 hOlas. Sabado DR. JuLIO DOIN I À tarde das 1530 hs em dian-j

,

Prof. Pedro de Moura
1
(manhã)

. .,. VIEIRA te no consultório á Rua Nunes FARMACIA Df PlANTA-OEstagio por 1 ano na "Mater-
I

Rua Amta �al'lbaldl, esqUIna I
. Machado 17 Esquina de Tira- CIRUR'GIA TREUMATOLOGIA

nidade - Escola" de General BJttencourt.
. _.. ,MÉDICO dentes. Te1.2766 .' Ortopedia

Prof. Otávio Rodrigues Lima I oRESIDENCIA: Rua. Bocaluva, ' ESPECIALISTA �M OLHOS, Residencia =- rua Presidente' Consultório: João Pinto, 18.
Interno por 2 _no do Pronto 1,,9 Te1.2901 10UVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Coutinho 44 Das 15 às 17 diàriamenie.
Socorro --

.
TRATAMENTO E OPERAÇõES' Menos aos Sábados

I
DR. ARMANDO VALÊ- ,Infra-Vermelho - NebUIiZação.-l' DR. GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135.

-,x -

RIO DE ASSIS I Ultra-Som Fone: - 2.714.OPERAÇÕES' (Tratamento de si.nusite sem FONSECA � _

CLINICA DE ADULTr J Dos Serviços de Clínica Infantil. operação) I Ch f d
.

d Ot
.

.

DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e Hos- Anglo-retinoscopia _ Receita d.e ,
e e o serVlço e armo

,.CONSULTAS: No Hospital de pital de Caridade OC1l1os - Moderno equipamento do Hospital de Fpolis. ' DR. VIDAL
Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE

..
CRIAN- de Oto-Rtnolaringologia (único I � clinica está montada com os CLíNICA DE CRIANÇAS

10.

I
ÇAS E ADULTOS I no Estado) maIS modernos Aparelhos para Consultório: - Felipe Schmidt,

No consultório, à Rua João .

- Alergia - Horário das 9 às 12 horas e Tratamento das doenças da Es- 38.
Pinto nr. 16 (l° andar) Consultório: Rua Nunes Ma-' das 16 às 18 horas. ,

.

i pecialidade. CONSULTAS -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 horas.
14 às 16 horas. 118 horas Ireles 22 - Fone 2675. Ouro Preto 2 Residência: Tenente Silveira,
RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui-' Res. - Rua São Jorge 20 -

I Residência - Felipe Schmidt 130
Shl1tel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421. 113. Tel. 2365 FONE - 3.165.

I

,.

. Vende-se uma, sómen te à
\

EXPRESSO FLORIANÚPOLlS vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu-
ANDRADE & KOERICH - 00 2

í
ma are� de terra, de � mz. \"fransporte de cargas em geral entre

Florian6Polil,.·, Toda pmtada a oleo interna r.;'Curitiba e São Paulo
e externamente. Cóm os se-

Com viagens diretas e permanentes guintes compart.imentds 1 .

Matriz: - FLORIANO'POLIS sala de visita,' I sala de Jan-
�ua Conselheiro Mafra, 135

tar,2 quartos, 1 cozinha, W.
Fone: 2534 - Caixa 'Postal, 4,35

C., Chuveiro, Tem' Luz,End. Telegr.: SANDRAD.E
gua e Esgoto. Preço 60 nlil '

Agência - CUR1TIBl\
Avenida 7 de Setembro 3320/24 Cruzeiros.

1 Tratar com A.J. Dias,
Fone: 847 (Linha Para ela)

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata-End. Telégr.: SANTTDRA
ria) Florianópolis.Agência: -- SÃO PAULO

Avenida do. Estado 161)6/1678 Fone: 37-30-91
'Erjd. 'I'elegr.: SANDRADE

AgênCias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Pavio com a Emprisa

d. Transportei Minas Gerais S/A.)

IDA VOLTA
Rio
12/12
24/12

Santos
13/12
25/12

Fpolis
5/12
17/12

Itajaí
7/12
19/12

Raios ·X
ttparclh;.gcm moderna e completa para qualquer exame

, radiológico.

Radíograrraa e radioscopias.
Pulmões e coração (torax ).
Estomago - intestínos e figado (colecistografhi).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hístero-saIpingografia com Insufla

ção das trompas para díagnôstlee dI!- esterilidade.
Radiog-rafias de ossos em .geral.
.Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Râdio-pelvimetrta).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Dr. Vidal Dutra Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

REASSUMIU SUA CLíNICA
Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3% às 5 horas
Fone 3165.

REIS
ADEVOGADO

Causas comerciais e civis
Rua Frei Caneca 122

18 Sábado

.

O ESTADO
(- í

------------.-...--\

i t O Centro de Irradiação
Menta] "Amor e Luz" realiza

.

sessões Esotéricas, todas as se

.gundas feiras, às 20,30 à rua

i
Conselheiro Mafra, 33 L 20
andar. 'li!
I ENTRADA FRANCA .")

,Casa de
I

.

medetrc

Vende-se
Uma casa de alvenaria,

construção nova, á rua Ne- I

réu Ramos: Pequena entra
da e o saldo a combinar.
Tratar no Edificio São

\
.Jorge Sala 4 -:::- Fone
2192.

(tarde) _

- Farmácia Noturna - Rua
Tl'ajano

19 Domingo - Farmácia Noturna _.:._ Rua Trajano
25 Natal - Farmácia Esperança - Rua CanseIhei-

ro'Mafra
26 Domingo - Farmácia

Pinto
Moderna - Rua. João

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi
dt n. 43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada s'em pré
via autorização dêste Departamento.

---....._-------------- -----------'--_

\

. Lavando com Sabã.o

,'Virgem ES]Jecialidade
da Cla. \VETZEL INODSTRIIL-JoluvUle. (marca registrada)'

economiza-ser, tempo. e dinheiro
.

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

C)����:RCtAt
[SP:;:CIAUDADE

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

Conselhos de
Beleza
A CALVICIE É HERDADA?

Dr. Pires.

MINHA-MÃE
Moacyr Azambuja

.Mãe querida! Teu rosto tão sereno,

Como quem 110 seu leito está dormindo,
Me diz que teu trespasse foi ameno,
Que sem dor para o céu foste subindo,

Deixa que eu 0111,fl o teu semblante lindo,
Deixe que eu veja o teu vulto pequeno

Mais uma vez! Depois, podes ir indo

Para a meta final do que é terreno.

Adorada mãezinha: que tortura

Saber que nunca mais tua ternura

Terei, " e esse remorso, que me corta

, .

DR. HURI G. MENDONÇA
.�

com a exma, família e for

mula ao Dr, Huri muitas fe

licidades ná nobl'e carreira.
que abl'açou, cujo sacerdó

çio, estamos, certos, saberá

cumpl'ir e elevar, sob as

bençãos- de Deus.
-x-

DR. JOSÉ AVILA DA LUZ

Procedente de Porto Ale

gre, por cuja Faculdade de

Medicina acaba de se for

mar, tendo colado graú em

dias da semana passada,
chegou ontem, a esta Capi
tal, o nosSO jovem conter

râneo Dr, José Avila da

Lu'z,
Nascido na visinha cida

'de de Palhoça, onde fez os

primeiros estudos, o jo.vem
clinico é filho do distinto e

conceituado casal sr, Jorge

Luz, abastado comerciante,

Em Curitiba, por cuja e de SUA 'exma, esposa d,

Universidade acaba de se A�élia Avlla da Luz, resi-'

formar em Medicina, colou de'n.t�s naquela cidade.

gráu, no dia 17 do corrente, O ESTADO apresenta fe

o nosso mui prezado conter- lic.itações à exma, família e

râneo dr, Huri Gomes Men- �eseja ao recem, formado

donça, filho do sr, João J0- todo exito na missão abra

sé Mendonça, construtor ci- içada,
DECISÃO RATIFI

GADASociedade Catarinense
de .�vicultura ROMA, 18 (U.P.) -:- A

reunião. de uma conferência
]a Europa ocidental da Eu

ropa oriental para a organi
zação de "um contrôle co

mum de um desarmamento
efetivo pela paz e co-exis
tência dos Estados", foi re
comendada por uma moção
�presentada por um grupo

de deputados democrata

cristão', durante um debate
'tratado na Câmara desta

cidade sôbre a ratificação
dos ácôrdbs de Paris,

• CON�OCAÇÃO
Por ordem do Sr, Presidente e de acôrdo com o Estatuto,

convoco os Senhores Associados para uma Reuniüo de As

sembléia Ger�l Ordinária a realizar-se no dia 27 do corren

te mês, para ser proc�dida a eleição da Diretoria e demais

órgãos da sociechide.
.

A reunião realizar-se-á em primeira convocação, às

19,30 horasl e, em caso ele não hàver número legal, meia

hora após, com qualquer número,
'

Local da reunião: Seele ela Associação, em a CASA DE

SANTA CATARINA, l_.ua Tenente Silveira,
Ernesto Meyer Filho
Primeiro Secretário

,j:.:

3

�)
��etrato elo uma cUade mcrovilhoso

Um verdadeiro poema gráfico é o artigo que, em

seu novo número, LIFE El\I :r:SPANHOL dcdíoa 80 Rio

de Janeiro. As fotografias de LIFE retratam, em todo

o seu esplendor, o Iei tico dessa !JelJ t'�dnde, que palpi
ta ao som da música de suas boit cs é ao r.itmo envol-

vente, do S;:l111D:J ... V. sentirá a alegria contagiante do .

seu povo ... Verá a beleza fascinante de suas mulheres ...

Leia êste número de LIFE, a fim de melhor conhecer

seus compatriotas e o seu pais!

V, encontrará, além disso, grande variedade de te

mas da atualidade. Fotografias emocionantes mostram

como a ciência remenda um coração de criança. AVA

GARDNER, a famosa atriz, posa para LIFE, Os DIS

COS VOADORES aparecem novamente, dessa vez 08

França,

Horas agradáveis esperam-no com à leitura de LI··

FE EM ESPANHOL!

COMPRE O SEU

Ha certos costumes que por SINHÁ CARNEIRO

ficam tão arraigados no po-
CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOlmSON & JOHNSON

vo que se torna dificil.ti- "ALGUNS FATOS SôBRE geral: - é o de manter o

ra-Ios, Muitos deles refe- O "AR FRESCO" nariaínho do bebê longe de

remo-se ao habito de se ouvir Existem mãezin has que se fumaças e exalações perigo-
diser qjue os filhos apresen- apegam à idéia de que o be- sas ou, no mínimo, desagra
tam tais e quais doenças bê precisa tomar ar fresco dáveis, Tomemos, como

por as terem herdado de e, seja qual for o tempo, exemplo, fumaça de cigar
seus pais. A tuberculose e carregam o coitadinho ao 1'0, Se uma das extremosas

sobretudo o cancer estão parque, jardim ou gramado titias do seu rebento tem o

nesse caso. mais l' róxirno," 'desafiando habito de pegá-lo no colo ou

São molestias que não os próprios elementos da brincar com êle, com cígar
são em absoluto hereditá- natureza. Pois é", o bebê 1'0 aceso elegantemente prê
rias mas, entretanto, é ain- está tomando ar fresco", so entre os dedos, use tôda

da comum- se falar que fu- Tôdas 'sabemos que crían- a sua diplomacia para evi

lano é tuberculoso pu can- ças precisam de ar puro, tal' isso, A fumaça é de

ceroso porque seus pais do mesmo modo como os sagradável e existe, tam

tambem o eram. adultos, Mas não precisa- bém, o perigo da cinza en

Nada de mais absurdo, mos nos tornar ditatoriais trar em contato com a rou

Com a calvicie, tambem; se ou tolas nesse sentido. Se pinha do seu herdeiro,

O coração e doi como ferida, dá o mesmo. Mas é claro que estiver chovendo aos câu- A cozinha, enquanto o fo-

Por não te haver amado tanto em vida J a calvicie nem o excesso de taros ou fazendo um calor gão estiver aceso, não é o

Quanto te ano assim, depois de morta, , . I cabelos são herdados, escaldante, nenhuma pes- lugar ideal para o bebê, O

--0-- I
A predisposição para a soa deverá levar o bebê para fogo de gaz, carvão ou lenha

BODAS DE PRATA ca�vic.ie, sim, é possivel que fora para tomar aquele provoca fumacas que, em

IZ SE
Transcorre hoje o 250 aniversário de casamento do I seja,

ISSO mesmo com as de- precioso "ar fresco", Basta alguns casos,· podem ,ser! D _

- AMEACADO TOSSIU ?
sr, João Teixeira da Rosa Junior, alto funcinnário públi- vidas reservas, E essa ten- abril' uma janela e colocar- considerados, muitas vezês,

I· ;'
.

.

"

.•

co estadual, com a exma, snra, d. Olga Luz Rosa, dencia refere-se ao artrí- ge de correntezas e êle terá alta:mente perniciosos. I RIO, 18 (V,A,) _ O juiz
Não deixe que as Bl:ón-

São filhos do distinto casal: sr, Elio . da Luz Rosa tismo, transtornos glandula-' o pequenino no quarto, Ion. SIm, ar puro é bom para' Alcino Pinto 'Falcão, por quites, ou Rouquidões amea-

funcionário do Banco do Brasil; Professoras Edi e Eli da res, nervosos, enfermidades todo· o ar puro de que ne- o bebê e para você, mas to-
I
seu advogado, impetrou ao cem sua saúde! Ao primei-

Luz Rosa. lO

da nutrição, etc,' . cessita, me-o moderadamente, Use
I
Tribunal de Justiça uma

Por tão signif icatica eC�méride os filhos d? casal Individuos artriticos e I No verão, também, é mui- seu bom senso e não faça ordem de "habeas-corpus",

C ' que são calvos ,podem ter tas vezês' assoluta desvanta- disso uma cruzada, car- alegando estar sob, amea-

'P.Ca,lílI 'P.p ojduraj, ou 'S'P..lOl] O;;'L s� 'a, oq ,I'P..lqa]a;:> UI'P.pUUlll
'"

Pi'esbiteriana Independente desta Capital, à Rua João filhos com tendencia á cal- I g'ém levar o garotinho apas- regando seu pequenino fi-' ca de coacão em virtude da

Pinto rir. 37, um Culto de Ação de Graças, oficiando I) vicie prematura e o mesmo .ea r no assim-chamado "ar lho para fora diàriamente,
I denuncia 'contra ele of'ere-

Rev, Jonas Holanda de Ol ivcira.
com certas doenças da nu- :resco", E� pr�meÍlo,o lugar.o, I só porqjue lhe disseram qu.e : cida ?el� procurador ger�l ças e vigor. Procure nas

O ESTADO se congratda corn o estimado casal e t.rição, obesidade, gota, dia- se a temperatura fOI de der- I ar fresco faz bem, A reali-
.

do Distr-ito, em decorrencia farmácias e drogarias "Sa-

seus f ilhos, formulando as n.elhores felicidades. betes. 'eter. pedI,'as,' um
_ pa.sssei.o ,I da.de, não uma det.erminação i. da representação do chefe '"

, _ _ .

- tosm , que combate as bron-
--

--0-'- .
É preCISO nao esquecer, 'om, seu fIlhlJ1�o nao e o di-

i inabalável, deve ser seu' de polícia, coronel Menezes

ANIVERSÁRIOS cil, e de sua exma. esposa entretanto, que tanto exis- vertimento mais adequado guia. I Cortes, quites, as tosses e as con-

i�, Maria Gomes Mendonça. tem individuos calvos, pre- <; pense no secrifício que s)'"' �. sequências dos resfriados.

FAZEM ANOS, HOJE: I O Dr, Huri Gomes Men- cocemente ou não, e cujos 'lerá para você, Na maioria \

L..- menina Rosemary, fi- donça nasceu nesta Capital pais têm vastissima cabe- las vêzes, sua própria casa

lhinha do sr, Ury Coutinho
I

em 6 de Novembro de 1927, leira como, também, ha mui- iu apa�tamento será
�

o h;- LIRA
'

TEN I5 CLUB
�

de Azevedo, funcionário pú-
'

fazendo- seu Curso Primário tos pais inteiramente des- rar mais fresco. Voce pro-

blico estadual;. I no Grugo Escolar, "L�uro providos de pelos com fi- pria evita a ,todo o custo. i . .

.

.

_ dr, Cezar Seára, fun- Muller", o Curso Ginasia l e lhos possuidores de fortis- dar pernadas desneces- FORMATURAS DO MÉS DE DEZEMBRO DE 1954

cionário do Ministério da I Cientifico ,no nosso modelar simos e abundantes cabe- sarras, portanto, qual a ra

Agricultura; I Colégio Catarin ense. Em los,
,

zão de submeter seu pim

_ sra: Irene Silva, comer- ; Fevereiro de 1949 fez o exa=t . ,I:-�a �ll1�a na- mesma f'a- polho a uma baforada de ar

ciária; me vestibular obtendo óti- �mha lr�aos com e sem ca- :jue mais parece ter vindo

_ sta.· Delizia Pett.igl in 'na classificação e matricu- belos, f'ilhos, ent.:�etanto, de :le um forno? Mantendo-o

_ menina Wanda, filha larido-se no 10 ano médico,' iais calvos 9u nao. vestido com roupinhas leves

do sr, Horst Buechle; ,3UjO Curso, com brilhantis- Rapazes calvos, filhos de e dando-lhe o máximo con-

_ viúva Maria das Neves mo, concluiu,
lOmens calvos não herda- 'ôrto físico, v.O.cê evitará

Lisboa' Silva; Por tão auspicioso acon- 'am,. é logico, a calvicie pa- quelas desagradáveis as-

_ Sgt, Ivo Seemann, do cecimento foi celebrado no erna, mas sim, a possibili- 3aduras provocadas pelo ca-

I
.

P b't (ade de uma tendencia, uma lar
Exército Nacional, em se1'- Templo da greJa res I e-

'

v, d d lredisposição a calvicie, E aqui temos' um' outro

viço no 140 B.C" onde goza ,'iana à Rua lscon e ,e
.

de estima e apreço pelas Ouro Prêto nr, 67 um Culto -lavendo essa propensão, problema que não é e:-ç_ata-

d· G f'
.

d cerescI.'da ainda mais, das nente o de ar fresco, mas

suas elevadas qualidades; je Acão e raças, o lCIa o
•

P h I P'tt nultiplas causas, quer in- Tlue ainda se.l'efere a ar em,
_ dr. Moahyr Tomé de pelo Rev, asc oa I a,

Ci -

'd d ernas como principalmen-
Oliveira, funcionário do De- óra em visita a esta Cl a e,

,e externas, capazes de fa-

Partamento de Saúde Públi- domingo, às 20 horas, com

1 ler cair os cabelos, mani-

ea dêste Estado; a presença daque e nosso
'esta-se mais rapidamente,

_ sra:. Prof, Despina Spy- :::onterrâneo, sua exma. fa-
d ;omo é facil de se compre-

rides Boabaid, esposa do TIília e grande número e

ender, o quadro da calvicie,

dr. José Boabaid; J,migos. d
L

O ESTADO se congratula E entre uma ns causas qu�
:TIais concorre para que a

:alvicie se instal� é o apa

loecimento da seborreia.

O·itenta por cento das .cal

vicies são de origem niti

damente seborreica, em que

se vai notando a perda len

ta e progressiva dos cabe

los e cujG inicio se-verifica
·.las tempol'as e no vertice,

Os in,dividuos calvos e

::rue ainda pensam erronca

mente que herdaram a cal

VICIe verifiquem se não

têm a cabeça cheia de oleo,

Pois é essa gordura a

causa da perda de seus ca

belos e nunca devem atribu

:1' que a caJvicie que apre

;entam seja o fruto de uma

herança paterna,.
Nota: - Os nossos leito

luer conselho sobre o trata

res poderão solicitar qual
nento da pele e cabelos ao

nedico especiâlista Dr, Pi

'es, á Rua Mexico, 31-

lio de Janeiro, bastan·do en

viar o presente ar.tigo deste

jornal e o endereço comple
to para a resposta.

EXEMPLAR

HOJE MESMO •• ,

ANTES QUE

SE ESGOTE!

Dia 25 - sabado - Tradicional Soireé de Natal -

Grandiosa Parada de Elegancia - Distribuição de pr�
mias - Ornamentação a carater. Reserva de Mesas na

Joalheraira Muller a partir de 16 do co.rente,
Dia 26 - domingo - Retumbante Matiné Infantil

de Natal - Apresentação do notavel show - O Circo

vem ahi - com 25 figuras, Papai Noel fará farta distri

buição de bombons, A postos criançadas:
DÍa 31 - Sexta-feira - Empolgante "Reveillon d�

,do Silvestre" Apresentação das 'iDebutantes de 1954"
- Nobvel shaw por artistas do Rio, Dança da Polonaise

1'0 acesso de tosse, tome.j'Sa
tosin", o antisético das vías

respiratorias. "Satosin" eli

mina a tosse, da novas for-

OUTRO JORNA
LISTA PRESO

BUENOS. AÍRES 18'(U.
P,) - O sr, Dante Salvelli,
diretor do jornal oposionis
ta de San Miguel de Tucu-

man, que publicara recente

mente, nesse jornal, uma

série de 'artigos julgados
.njur iosos para com o Pre-

3idente da República, foi

prêso e trazido para esta

:apital, onde foi pôsto à

jispsiçi:.o da Justiça.

CASA
Restaurante .. Hapoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajant.es.

EVER eA DY - os

mais famosas em

Iodo o mundo I Coqueiros Praia Clube
Conselho Deliberativo

As pilhas EVEREADY
são feitas especial
mente para o noSSO

clima e, são pr.efe-
, ridas por todos pe
lo seu padrão téc
nico de qualidade!

CONVOCAÇÃO
De ordem do sr, Presidente deste Conselho, convoco

os srs, Conselheiros para uma reunião ex'eraordinária em

sua séde social, na próxima quinta-feita dia 23 do cor

rente, às 19 horas, par� o fim exclusivo de se tomar co

nhecimento e deliberar sôbl'e uma proposta de fusão do

Clube Doze de Agosto com o C,P,C,

Florianópolis, 17 de Dezembro de 1954
Raulino Horn Ferro

Secretário

'Bvis-óaos interessados
Bom Ndtal
CIDADE TRUJILO, 18

(U,P,) - O govêrno domi

nicano distribuiu, entre os

membros das Fôrças Arma

das e funcionários publicas
a soma de 1.751.074,73 dóla

l'es, cQmo gratificação de

Natal. Os beneficiados fo
ram os Que percebem me

nos dfil 200 dólares por mês,

AI�lga-se em prédio novo,

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

Rua major Costa 13.

Vende-se
Vende-se um ótimo Ponto

Com6.l°cial no Coração
.

da

Cidade

Informações nesta Reda

ção.

Inundações
SINGAPURA, 18 (U,P.)

- ,Ainda não cessaram as

chuvas torrenciais que vêm

caindo há dez dias no Sul
da Malásia e as inundações
se agravam de hora em ho

ra deixando milhares de

pessoa sem abrigo, Uumero
sas regiões 'do Sul da Ma

lásia estão imersas sob tor

l'en tes de ág.ua lamacep.ta
despejada pelos rios cheios.

Aviões da RAF lançam ví

veres nas aldeias isoladas

pela inundação,
................................-�

A COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL

BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES, Produ
tos Nestlé, por sua Filial em Curitiba - Estado do Pl;l.
raná, á Rua. Visconde de Guarapuava 258, avisa a quem Vende-se uma de madeira,
posso interessar que o SR, ANTôNIO HELIO SANTOS, toda pintada a óleo, com to

que exerceu as funções de viajantes da referida Filial e dos os cOllfôrtos, água, 'luz,
que a seu pedido se acha desligado ,do seu quadro' de pes- esgôto.
soaI desde 30,11.54, deixou, em consequência, de ser pes- Vêr e tratar à rua Cruz e

s�a aut�l'izada a, tr�t�l' de qualquer assunto que se' rela-, Souza, (Trav.essa Sal�tos
ClOne, dIreta ou mdlretamente, com a Companhia. 30-A) nesta cijnde.

AVENTURAS 00

CASA

ZE-MUTRETA ._r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
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Florianópolis, 'I'erça-feira, 21 de Dezembro dI> 1954 o

"O Estadc) Es·p
CINE SAO JOSE'

Campeão de 54 o Figueirense
V.ENCIDO o GUARANí POR 3xO NA SABATINA - ENCERRADO. o CERTAME COM o JOGO PAULA RAMOS x

IMBITUBA, AMBOSPROCLAMADOS VICE-CAMPEÕES - VENCEDOR o TRICOLOR POR 3xl

. As 3 - 8 Hs
Maria Montez Jean

Pierre Aumont em:

BRUMAS SANGRENTAS
No Programa:
Fatos em Revista Nac.
Preços: 10,00 - 5,00
Imp. até 18 anos.

A Classificação Vice-campeão'� Imbituba
Encerrado o certame, da-' 11.

mos abaixo a classtrlcaAo 30 lugar - Paula Ramos e

nas duas categorias, por pcn- Guaraní, 12.

tos perdidos: 40 lugar. - Figueirense, '.3.
Profíssíonaís 50 lugar - Avaí, 14.

Campeão __:;' Ftgueírese. "i. 60 lugar - Atlético, 19.

rfl.If,

camente para merecê-lo.
O jog'o Figueirense x Guarani

.

A's 16 horas de sábado o

árbitro escolhido por_ sorte;o,
João Sebastião da Siln deu
início ao match Figueirense
"versus" GM,araní. Este, con
siderado adversárió l)e1'igoso,
alimentava o desejo _de ven
cer a luta, obtendo sua maior.

vitória de 'todos os tempos.
Mas, não contou com o fatal'

desfavorável da falta de fi-.
nalizadores. Os "bugrlno�"
correram toda a cancha du
rante os 90 minutos, dando
'multo· trabalho a retaguarda
do adversái-io, mas pouco p€:.
nico causaram ao reduto' de
Mafra que poucas ve)';es foi
chamado a intervir. Dos cin�
co elementos da vanguarda
tric.olor, nenhum soube fazer

uso das suas qualidades de

chutadores, muito ao �ontr�-

Desde sábado que a Capi- rio do alvi-negro onde a ro- vitória essa que tornou-o tento, entre' protestos dos }o··' O encontro dos suptentos /Vice-campeão - Imbítuba

ta,l tem novo campeão. me de goal foi grande e não campeão de 54. gadores visitantes. Se?;undo terminou favorável ao Irubi- e Paula Ramos, 10.

saíve, FIGUEJRENSí..: pu- fosse a falta de sorte de Plá- Cem as esperanças Ü'L\sLt- o árbitro o shoot des;'e!'illó tuba por 4xl que assim co.-

TEBOL CLUBE! cido e Damyr e o estupendo das, só restava+ao clube de por Jacó foi defendido por quistou as honras do více-

Campeão da técnica e carn trabalho de Lelo, o plucarri Henrique Lage evitar dividir Niltinho dentro do arco, nàc campeonato.
peão da fibra! teria sido maior zom o tricolor o více-campeo- 'lesitando, assim, o refer!�·� Deixou ele ser, mais uma

Foi o título para .1S mãos 'Em algumas situações o nato, Todos os esforços, po- em dar gol ao trícolcr. Erna-, vez, fornceida a Imprensa a

'de quem se fez merecedor. Guaraní demonstrou suporto- rém, foram em vão. O con- ní por desrespeito ao árbrtvo renda do .íogo.
Inegavelm�nte, demonstrou o ridade isto no início do _lo junto paulaino numa tarde roi expulso do, gramado, logo
clube do sr. Thomaz :'il3.VeS tempo quando deu a Imures- .nspírada conseguiu leva; a após o gol derradeiro.
Cabral ser o mais nomoge- são de que. dificilmente se melhor pela contagem f1e:)x1. Os melhores do Paula HaT

neo, o mais cuidadoso e U -delxaría sobrepujar pela ca- lPÓS estar perdendo PO!' 1xO. TIOS: Valéria, Hamilton, Ja

mais técnico. tegorizada falance do "Fu- Vingou-se, assim, o Paula :1a- �y, Cidone, E'dio e Jacó, apa-
Injustiça comeferramos dei racão Negro". nos, do revés que no oruuei- recendo regulares os restan-

xando de ressaltar tais pre-' Demonstrando calma ad- '0 turno lhe impôs o qua.Iro teso No vencido aprecíamoa o

dícados.
'

mirável, entendimento per- Ie Gerson. trabalho de Gerson, ponto al-

Iniciou o campeonato rob feito entre seus homens e O jogo caracterizou-se pelo to da equipe, Oséas, Mário,
o peso de urna goleada. Foi muita vontade, o Figueiren- -mpenho e entusiasmo dos Geraldo e Ernani, embora es

criticado pela sua Inatividade se poude fazei.' funcionar to- '�2 'litigantes, sendo qu� no te ultimo abusasse um lJOU

de quasi s'eis meses e com das as susa pecas e vencer �aula Ramos foi feita ii ex- co do íoso individual.

justa razão, dados os prejui- a batalha' com tranquilidade. )eriencia do lançamento de Os quadros formaram as-

zos que sempre acarreta a sem deixar-se levar pela ide.a 'Valéria no ataque: Os resul- sím: '

ausência dos prélíos. Derrota- Je uma possível reação do adas com a ímprovisaçào do

do .pelo Imbituba, pai' 4xl no valente "onze" de N�'./�L;n ;rande centro-médio fcmd1

jogo de extréia no Campeo- Garcês excelentes, de vez que atuou

nato, .quando o con iunto nem Terminou o primeiro tem- ientro dos seus reais predí
sombra era do que hoje é, ro com o placard assinalan- .ados e deu chance -3. Jucv

foi um tremendo susto para lo dois a zero.' rara demonstrar qualidades
1 1

.

l surzi iomo "PI'VOt'"
na e Mário; Gerson, Oséas

os fans do querido clube a - O goa inaugura surgiu aos -

e Marco; Chuchú, Ge�'�ldo,
vi-preto. somente depois do '8 minutos. Um bom passe da Houve equilibrio de íorc:u>.
prélio frente ao PP.u!", Hamos souerda enderecado :\ Beti- rendo que o Paula Ramos c:.e- Giovani, Ernani e Quesco

quando foi vencido por �)x1,' 1h� fez com cue o meia ev- re a sua vitória aos ,�Sf(ln;03 O árbitro da. pugn� roí o

foi que vimos o Figueirense tasse a pelota para dar chan-I, Ie sua vanguarda que soube sr. Oswaldo Meira, cUJi1 CO'1-

despertar. Soo nova orten- ze a Julinho que vinha na iproveítar os momentos ,,;�- 1 d:lta pode ,ser constderada

tacão técnica, confiada a in- corrida. O médio direito não .ígosos fr.ente à meta Ll'� Mil- J1
boa.

'teligência de Izídro Costa, G oerdeu a oportunidade e .ínho. O quadro visitante 1180

conjunto foi se recuperando 'nesmo de fora da �;r<tnde .ensegutu convencer .

a••••••'................ .. O Macaco no domin-Iliúida dia 12, em homena-

até conseguir a liderança irea desferiu forte pelotaço
.

No segundo tempo correu

O B'ANG
-

EM AC
-

O
go dia 12 em-vez-de se di- i gem aquele Conselho.' Não

que perdeu a segui" para o jue venceu a Lelo, ) arco do quadro visitant� o. ,U A rigir ao seu Clube afim de sabemos ao que atribuir a

Imbitubà ao conhecer novo O segundo ponto velo aos 'Ís�o de sofrer nova q�Jetla, ' assistir a regata, ficou na i falia de
_ consideração do

- Com o término do Cam-
revés frente ao Paula Ramos 14 minutos. Marcóu-o Placi- ;endo Gerson no i1l3tanre 'cidade assistindo a corrida. ; Conselho Regional de Des-

pelo mesmo eSCOI'e- Mas o 10, bem servido por 13e+;inho :çortuno surg'ido para....des- Pleobnato' dte. �madt(j)res, os
(Como é Maca'Co, trocaste de

I
portos com a Vela. (Como é

1·
.

1 li'
.

d b c li es par ICIpan es para- ???
.

l'
-

__ o --

Atlético, "lanterna" do certa- lue ap ICOU sensaClOna '1';- :lar e ea' eça para �f)rllt;r.., 'I
Esporte ... ) . que vaIS' �xp ICar o nao

UI gm'e, v'eI'o em' socorro do Fi- oling" em Nenem para es- Aos 5. minutos de açã€'o> foi 1 am por- completo com exce- +:+'" comparecimen to Liberato? ,)"'I\� R.

cão do alvi-rubro ue -re- :.
,. � A

gueirense, conseguindo su- tender a pelota ao ex-de!'en- naugul'ado o marcacll)l', ;;eE- >

t t r
q

_
-

. .. O comodoro Mutuca Estuda uma boa desculpa, =, fi g
.

plantar o Imbituba pela 0011- SOl' do América, de JoUw;le. 'o
..

autor do ponto o "co10':d' �ent emen,.e /re �ou CC�I? .

o ! está tomando diversas me- pois, o pessoal não gostou e -, -

--'r
- .

_.

t:J.gem míro.imc· logo de'p(,is A fase final foi inteira-- neia Ernani: 'Foi um gol de 01' e con:lun o o o egl.o I didas, no sentido de melho- com razão.) As 8 Hs
veio o ,;hoque CaIU o Eocaiu- nente de LeIo que real!zolí <lS Jela feitura. Paranaense ond.e aproveI- rar alguns sêtores do Clu- Até Sabado AINDA HÁ SOL EM MI-
-va ent,ãu invicto no returno. nelhores defesas de su:t car- Aos 15 minutos empat�t o tou a oportUnIdade para be. (Isto mesmo Mutuca, BARLÁVENTO NHA VIDk
Com uma atuação de gala ( eira, intervindo a torto e a 'aula Ramos. E'dio arremata lançar alguns elementos que prá frente é que- anda) No Programa: ,

alvi-negro passou bem pelo lireito fi. cada instante la esquerda e Alípio num es- prete.nde contar para a tem- ·X·H· ,••••••••••••••••••••c Paisagens do Brasil Nac.
time da Marinha por 3x1 e Somente [Ln apaga,' d.ts lu, orço desesperado conse>�He' POl;da d.e d55. Fomos. �n!or- . .. O, que deu vitória ao 5EGU IU POlLETTO Preços: 7,60 -,- 3,50.
cheg'Ou ao seu enconti'O der- es foi que Danyr cOrlse�uj.l1 abecear para dentro .1:13 re- ma os am a que :� �m I Cabral Melo na regata de J Censura Até 14 Anos.
radeiro, sábado' último, le' ) goaI finaL aproveitnnclJ .les.

,

programado u�a sene de
12, foi uma bandeira japo- . Com destino à sua' cidade

__

o

.. _.o__

i

vando a melhor sôurn. o· '':;lu- llna falha de LeIo ao cerré,aJ; Aos 30 falha Bina e N!lti- jogos tremas contra
nesa que o mesmo usou enr- Natal, Concórdia, seguiu

��Yt: I;��;be Atlético Guarani pelo es- .garrar o balão prOVindo lia, /;ho salta frente a Jae6, .ma;; equipes como a do Figuei- raiada no corpo. (Será que sexta-feira .últim.a pela

Em-I
� !\It' � "

core de 3xO, adjudicando-se, lés de Plácido. Final' FI- ) driblado pelo extrema cpe i'ense lideI' do Campeonáto o Cabral é descendente de preza BraSIl o Jovem e her- :='=:::::,
assim, ao cetro máximo do ;ueirense 3x Guarani 0. \to çontinuo arremata ·frac;:l dOe Profissionais e uma ex:

Japonez) culeo zaqueiro do C.A. Ban-
'

futebOl metropolitano, com Todos no veacec[ol' Eoubé- Jara o fundo das redes. cursão à> cidade de Join- ·x,**
--

gú, ,Waldir Polleto: As 7 - 9 horas.
direito a participar do Cal11- :lm dar uma parcela de es- Term�na o primeiro perio- villé. Como se vê não se

... _ O Lagoeiro deixou de Segundo nos informou irá 'Sessões das Moças
peonato Estadual, quando forço para, a vitória e edl'}- 10: 2xl, pró Paula R:ln�o:". . descuidam os responsaveis gargantear, após o naufra- breve a' Lajes' afim de con- Gene Kelly - Leslie Ca-
tentará recuperar o título ,equen.temente a ob�e.l1(.·ão da

- Na segunda fase empregou- pelo plantel banguense que .

d b I
.

r'.on
,

.

. glO e seu arco, na regata � UU' seus estudos, aprovei- ,

máximo, há tantos anos for3 :orôa. Todos jogaram a CJn- e a _fundO o Imbitull"t, !e- pretendem armar uma pos- do dia 12. (É Chico, um dia tando a ocaSIao para in- SINFONIA DE PARIS
da Capital. ;ento, sendo, porém" de des- 'ando a bola frequentes vc- santê e harmoniosa equipe da caça outl'O do caçador) gressar num clube local. C'rechnicolor)
E' p Figueirense o n�vc :acar-se Trilha, no trio-fi- :es ao· reduto do tricolor rr"e 110 afam de conquistar o bi- H·+:· \ Perde assim o clube Campe- .

No Programa:'
campeão da Cidade, pela oi- lal,' Julinho e Aníbal na li- .e houve com bravura 'e lnte- c;llnpeonato. Que sigam o VI'da Car'I'oca Nac.

I .... O Faria não venceu a ão Invicto de 54 um dos gi-
tava vez. lha média e Plácido 0 Ré-- tIg1ência, rechassand.o 'todos exemplo seus co-irmãos é o· ,

P 350 200 100
t regata do dia 12 por. "casti- gantes de sua retaguarda, reços:, , ,.

Conquistou-o com �íbra, inho na ofeIlsiva. No venei- JS a aques No último r�1Ílluto nosso apêLo para que te-
gQ". (É Faria tens que dei- deixando grande lacuna que Censura Até 14 anos

sangue, lealdade e mereci- :0, LeIo, apesar da falha no )bteve o Paula Ramo;; por nhamos o mais sensacional e
t

. xar de fazer sel'mões, senão .difi. ilmente será prenchi.-;01 final, conquistou :1'3 hon·· n ermedio de Jacó aQ c[,brar renhido de tôdos os Campeo-._. •••••••••••••••.•••••••
, . nao ganhas maIS nem pro da.

has de melhor homepl na .tIl' ei)canteio, o 30 e últiü�,o natos ate agora, dIsputad{)., cafe') A(} Pollefto, nosso grande�ancha; Erasmo, Nilson e Ni- .: .
'. I.

;<,�a _,

leta foram outros que cón- amigo, desejamos que seja
venceram. Os restantes C0111 \

-

'-t'-"''''''' ., O Conselho Regional corôado de completo exito

altos e baixos. fO'_MPlETA A FROTA D.O C. R. ALDO'
de Desportos, não mandou esta sua justa' aspiração,

'"' nem um l:epresentante, para' pois capac�.d,ade não lhe fal-A arbitragem de Dião este- •

LUZ
'Lssistir a regata à vela, rea- ta.

le infeliz. Não gostamo') do I
��ist��b���;a���e favorecê'lI

, _
..

' COMPLETOU A JEDERAACO CATAR}.
OS quadros jogaram u!Jsim Estão -de parabens os di- \ de apreciar as -linhas do , . �

'ormados: rigentes do Clube de Regllta 'I precioso b'arco que custou 'NENSE DE CACA- E TIRO, ('EUAldo Luz e o esporte do re- 19 mil cruzeiros e veio -.J
FIGUEIRENSE Mafra, �. . ,

,'rilha e Hélcio; Julinho, /\n1-
mo em. �a�ta Catarina" �oml.completar a frota ?O qu�ri-

'

PR:,ME,RO DECE�NIOdividido entre Paula namos mI e- Laudares; Plácido, Be-
a aquIsIçao pelo glOrIOSO do clube que aSSIm" fICa .'

.

e Figueirense, os quais luta- ,inho, Meirele�, Danyl' e Pa-, clube,
de um novo tipo de I sendo Õ primeiro em Santa

ram denodada e entusiasti- �heco. barc?" único no Es�ado. Tra- �atari_na a, possuir to�os os

ta-se de um out-l'lgger a 2 'I tIpos ae barcos, em pumero
remos sem patrão, construi
do nos estaleiros de Porto .de

'

set'e para competições
Alegre e �doado ao grêmio oficiais, que são: aut-{'igger
a'lv]-rubro, pelo sr. Gover- a � com pattão, out:rigger a

nad,or Irineu Bornhausen. 2 com patrão, single-skiff,
O sr. Arí Miilem da Silveira, olü�rigger a 2 sem patrão,
infàtigável tesoureiro do

I' doúble-skiff, out-rigger a

Aldo Luz levou-nos ao gal- 14 sem patrão e -outo-rigger
pão do campeãp de 53 afim. a 8 remos.

Verdadeira Fabrica
de Gargalhadas.
No Programa:
Noticiaria Guaíba Nac.
Preços: 3,50 2,00 1,50.
Censura Livre.
I

PAULA RAMOS - Alcides,
.Hamílton e Walmor ; Minela ,

Jacy e Cidone; Wilson, Alí
pio, E'dio, Valéria e Jac i.
IMBITUBA - Niltinl1o, ui-

30 ·lugar - Bocaíuva, 12.
40 lugar - Avaí, 14.
50 lugar - Guaraní, \5.
60 lugar � Atlético, J.ô.

Aspirantes
Campeão - Bocaiuva,

(invicto) .

As 5, 71/4 e 83/4 horas.
Sessões, das Moças

Os Irmãos Marx - 'I'hel
me Todd em:
GENIOS DA PELOTA

•••••••••••••••••••8•• 1•••••••••••••••••••••
'

o FLA-FlU TERMINOU FAVORÁVEL
AO TRICOLOR

As 8 Hs
Louis Ha"yward - Patrí-

cia Medina em: .-

BANDEIRA . NEGRA

vencibilidade de seu maior
rival, o Flalnengo, der
rotando-o por 3 x O, gols de
Ambrois (2) e Escurinho.

por 3 x 1 e o -Botafogo pelo
Canto do Rio .por 5 x 1. �a
sabatina o Vasvo abateu o

Bangú por 4 x 1.

(Technicolor)
No Programa:

- Noticias da Semana. Nac.
Preços: 7,60 :._ 3,50.
Censura- Até 14 Anos.

1 O Arnerica passou pelo
O Fluminense conseguiu, Bonsucesso por 4 a O, o Ma

ante-ôntem, quebrar a in�, dureira
.

pela, Portuguesa

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

PELO ESPORTE DA VELA
DIZEM QUE ..

As 8 Hs
Sessão das Moças

Os Irmãos Marx - Thel
ma Todd em:

GENIOS DA PELOTA-
No Programa:
Noticiário Guaíba Nac.
Preços: 3,50 2,00 1,50.
Censura Até 14 anos

-(

, GUARANi - LeIo, Erasmo
) Nenem; Papico, Nilson e

Ta:ir; Vitor, Arí, Nizet:':l�, Jai
,ne e Pitola.
Preliminar _:_. Foi nrIcid'l

�)elb Guarani, pelo escore '.111-
Llimo.
Renda: Não foi fomeeida

1 iml?rensa.
} derradeiro jogo do Cam-

peonato.
-.Domingo, à tarde, teve lu

;ar, no estádio da Prah de

'ora, o jogo final do Cam
Jeonato Citadino de Profis
ionais de 1954, sendo prota
;onista Páula Ramos e Im

lituba, êste vice-líder e aque-
'e 30 colocado, com dois lX,ll
os de diferença
Esperava o 1II1bitub,l ll")�a

lerrota do Figueirem;c no

lia anterior, o que ná;) suce,
ieu, tendo o al\':"Eef!I\) -y',:m

�ido comodamente por :'};�,

, I

,rm}eo back "colored" chegou
a integrar a seleção catari-

Nes�e últimos anos vem a Club� de Caça, Tit,o �l'B- nense, cumprindO maravilho-
�ederaç�o> Catarirrense de ca Major Thomaz Vieirá, de

sa "performance". Deixando
Caça e Tiro empenhando-se Canoinhas. o Avaí em 1953 rumou para
no máximo pelo soerguimen- Clube de Caça, Tiro e Pes--

sua terra natal, Laguna, on
to do esporte do tiro em San I ca Lucas Boiteux, de Vidc"·.a.... de até hoje defende as cores
ta Catarina. ,. Sociedade Esportiva e H.e- do. Barrigá-Verde.
Tendo à sua frente o jor- .!reativa Lontrense, de Lon- Ante:ontem, por ocasião de

nalista Jaime Arruda Rarnoó:, tras. sua data mttalícia, Beneval
a operosa entidade '.Cumpre Socieddae 'Esportiva H;1e- foi alvo de inequívocas de-
o programa que se ::ligTi,,::U pendL de Jaraguá do 8111. monstrações de �impatia e '

traçar, fazendà" com que as Socieddae Recreativa e Es-
apreço por parte de sua gran

competições por ela 'Pl'(.'InO- portiva União, de Joinvile. de legião de amigos e admi
vidas obtenham sucesso de.. Assóciação Atlética Barrig-g. radorés, a..0s quais est; folha
susado e alcancem repw'CUi'- verde: de. Florianó�olis.

�

se associou com",prazer, en-
são favorável em todo o Es- SocIedade EsportIva e Rc- vianda ao categorIzado playel'
tado. creativa Hansa Humboldt, (ie' muitas felicidade:S.
São os seguintes os elubes .Corupá.

filiados à Federação Catarj.o
.

Cllibe de Caça e Tiro Luiz _

nense de Caça e Tiro' Ramos Borges, de Lajes. toda a florescente terra, de
.
Clube de Caça e Tiro Couto Ontem a F. C. C. T. com- Dias Velho.

de Magalliães, desta Capital pletou seu primeiro 1�c.ênlo "O Estado" cump�im€nta.-
Clube Blumenauense de de lutas em prol do [!rogre�so os na pessoa .do jornalis�a

Caça e Tiro, de.Blumenau. esportivo de San�:i Catm'ina, Jaime Arruda Ramos, augu-
Clube de Caça e Tiro Dias pois foi fundado no dia 20 rando-Ihes novos e retum-

Velho, de Rio do Sul. de dezembro de 1944. E' uma bantes sucessos

C�ube de Caça e TiFO A�au- data grata para os nnnleh;)� , Salve, Federação Catarin'on
jO, de Brusque. sos atirados espalht\(:lofi por se de Caça e Tiro!

ANIVERSARIOU�SE
BENEVAL

VICE-CAMPloiÜES

Beneval, como todos devem
estar lembrados, ingressou no

Avai em 1952, tornando-se,
sem exagero,' um dos mais

. completos zagueiros de Santa

:Jatarina. Sagrando-se bi

campeão da cidade, o her-

menta. F.oi uma conquista cx-·
plendida, dessas que mere

cem ser áplaudidas com in
tensidade.
Na vitória do Figueil'el1be

.

acima de 'tuQO pautou' pela
compreensão'_entre jogadores,
técnico, dirigentes e a "tór
cida" que incentivou-o" até f

vitória-final, uma das mail
belas já obtidas.
IMBITUBA E PAULA RAMi)S

CICiE-CAMPEõES

'", "��·I-��i�.11W'f'ltl�J
NAO PARTICIPARÃO DO PANAME�

RICANO DO MÉXICO OS REMADORES
, -

-RIO, 20 -(V.A.) - Sob a tuado no próximo mês de

alegação de que a raia me- 111arço. Como se vê, o referi
xicaAa não' tem 2.000 me- do conselho n'ão perde vasa

tros, o Conselheiro Ténico -'

de Remo da CBD resólveu de mandar contra o remo.

que o remo naGional niio Há ainda' a esperança de

�omparecerá ao campeona- uma reconsideração por par
to pan-americalio, a ser efe- te da diretoria da CBD.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Explicações dum general.
. DESARMA�i�r�osl

suscita exigeacías de Moscou PARIS,18 (V.A.) - A
Assembléia Nacional Fran

O texto da notá entregue soviético deseja que o go-
norte-amerlcano cesa, discutindo o orçamen-

por A. F. Dobrynin, encar- verno es-
. . .

I tai
.

f
- to dos Estados Associados

regado de negocies intermo c areça se aIS ln orm,açoes I d h' tif'i. .'. da n oc ma ra I ICOU por
da Russ ia nos Estados Uni- da Imprensa con'eJPondem I t" t 291' d,. i , - ,301 vo os con ra a e-
dos e o segumte: "Segundo a natureza da declaração do . -

d C
. -

d F'. _ .
-

'

CIssao a omlssao
_

e 1-
atômicas. "é incompatível" inf'ormacões da Imprensa.

- gal Stevenson e no caso nanças, 'que o rejeitara,
com as relações entre a Uni- britanica, o gel. Stevenson,

d
c •

corresponderem, corno 'obrigando assim o govêrno a
ão Soviética, de uma parte, comandante da 45a divisão

e

aprecia tal declaração o go- apresentar novo projeto de
e Estados Unidos e In g la- aerea norte-americana com· I

. verno dos Estados Unidos". I orçamento.terra, de outra. A emissora base na Inglaterra, decla-
de Moscou transmitiu o tex- rou a 10 de dezembro deste,
to dos protestos entregues, ano, no aeroporto de Ben-

ontem, em Washington, ao twaters, que no equípamen
'sub-secretário de Estado, ::to da sua divisão se contam'
Herbert Hoover Jr. e hoje à �"bombardeiros destinados a

Chancelaria britânica. �assestar 11m golpe atomico
A transmissão diz que a :contra a URSS. Porquanto

nota a Hoover tratou so- esta declaração de um re

b:·e as declarações 'atribui, I presentant.e oficial das for
das ao gal. John Stevenson, ,ças armadas -dos Estados
comandante em chefe da, Un idos seja incompativel

.

45a divisão aerea norte-ame- com as relações normais

ricana, que tem sua base existentes entre URSS e

na Inglaterra. Estados Unidos, o governo

LONDRES, 18 (U.P.)
A União Soviética afirmou,
que a declaração atribuída
a um general nor'te-amer i
cano sobre o uso das armas

" Sangue é a V-dI ii
ELIXIR lU

lNOFENSIVO Av OR9A�ISl\{Q,
AGHADAVEL COMO UM UC.OR

REUMATISMO I SIFIUSI
Tome o popular depurativo composto de

Hermofenil e plantas medicinais de alto

'alor depurativo. Aprovado pelo O. N. S
�. como medicação auxiliar no tratamen

LI d' aSifilis e Reumatismo- ela 'meema

origem.

Cunselhó
das

Superior
Caix �s Econômicas

RIO, 18 (V.A.) - O Con- ordinária daquele órgão, o

selho Superior das Caixas I,novo presidente será em

Econômicas Federais tem ,( possado em 3 de janeiro pró-
novo presidente. Trata-se do ximo.·

.

dr. João Henrique Sampaio I O dr. João Henrique foi

Vieira da Silva, que já era
:

deputado pelo PSD de Mi
membro daquele Conselho e nas Gerais na Constituinte

que agora substituirá, em! de 1946 e na Legislatura
'Sua presidência, ao sr: Bías : que imediatamente lhe se

Fortes, cujo mandato ter- guiu.
minou, I Presidiu, .na Câmara dos

Eleito na última sessão Deputados, a Comissão de
,

i Diplomacia.

FOTOGRAFIAS
. ,:" ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAI\'l�NTOS
'BATISADOS -- ANIVERSÁRIOS E RBPORT�GlfNS EM

GERAL.
RODOLFO Fotografo do)JorJialCERNY, "O

ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

,Telefone: 3:022.
pelo

{ �,�';','-
�:".' .

-�
.,-' -

(
Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio Transportes
}{ua João Pinto, 9 FpolL,

AVI�O
b "LIONS CLUBE DE FLORIANóPOLIS" avisa aos

interessapos que a tômbola do automóvel FORD, modêlo
"Victoria", 1952, em benefício do Hospital da Criança,
correrá pela Loteria Federal no dia 22 do corrente.

Há, ainda, alguns bilhetes à venda, que poderão ser

,adquiridos na Portaria' do "LUX HOTEL",

... GRÁTIS!
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r

�
I

ti

primeiros s,ocorros
/

podem' salvar
,

Quem sabe se um, dia o destino não lhe

porá nas mãos a salvação de uma vida?

Édever de tôda criatura humana. em caso

de acidente ou qualquer outra desdita.

aplicar os primeiros socorros à vitima,

,

E da eficiência dêsses. quanta coisa, não

depende! O Departamento Médico da Sul

America preparou um íolheto - -Prí
melros SOCOI'I'OS" - com instruções por
menorizadas. Saíba de que maneira agir,
em tace de hemorragias. ferimentos,
luxações. q uelmaduras ou asfixias, Para
o seu próprio bem - e para o bem dos

seus semelhantes - leia êsse opúsculo.

A Sul Amarica lha oferece, gratuitamente, o
folheto' "Primeiros Socorros", com tudo que
voci precisa saber, Pe çc-e ainda hoje.

Cldllà.
= _

Rua, N.· Balrro _

Eltado
........, _

m
�

Ao SUL AMERICA • CAIXA POSTAL 971. RIO DE JANEIRO

Peço·Lhes que me remetam o toineto
"Primeiros Socorros"

S ..I Alueriea

Nome
_

Companhip Nacional d. 5.""'8. J'
de Vi�a, F ••dada em 1195

Data do nasc.: dia mês ano _

Pro11Ssão Casado ? Tem filhos?_----

13- b b b b-I 78 o

uma vida?

Participação
FRANCISCO FERREIRA E SENHORA

Participam aos parentes e pessôas de _suas relaçêes o

contrato de casamento de seu filho ARMANDO JOSE' com
a Srta. Dóris Maria Momm Azevedo.

ONTEM E 'HOJE
PASSADONO

I

20 DE DEZEMBRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1778, riasceu em Por-tugal, na localidade de

Valporto, o conselheiro Nicolau Pereira de Cam-
.

pos Vergeiro, estadista do Imperio.: falecido no

Rio de Janeiro a 18 de setembro de 1859. Estudou
no Real Colégio das Artes em Coimbra e depois
na Universidade local, por onde se diplomou em

leis em julho de 180l. Veio para o Brasil em

1803, fixando' residencia em São. Paulo. Exerceu

a advogacia até 1815 e, em seguida, foi juiz das
sesmarias. Seguiu no ano seguinte para .Pirací
caba, para ali dirigir os engenhos que fundou de
sociedade com o brígadeiro Luis Antonio de .Sou
sa, Promotor, Juiz ordínario, vereador, membro
do governo provisório da província (1821), depu
tado à Constituinte portuguesa e à Constituinte

- brasileira, deputado geral por São Paulo

(1826-2�), senador por Minas Gerais, membro
do Conselho do Governo Provisório de São Paulo,
membro da Itegencia Provisoria Trina, ministro
do Imperio e da Fazenda em 1832, presidente da
Assembléia Legislativa pauliista e ministro da

Justiça em 1847, em todos esses postos prestou
assinalados serviços ao Brasil. Grande animador
da fundação dos Cursos Juridicos, foi sob o seu

patrocin io que se criou em São Paulo a cadeira
de Dtreito Civil Administrativo. Nomeado diretor
do Curso Juridico paulista a 28 de janeiro de

1837, por decreto do regente Feijó, tomou posse
no dia 13, de março daquele ano, para ser demiti
do por decreto de 10 de fevereiro de 1842; _

- em 1836, nasceu na Bahia o botanico e médico

Joaquim Monteiro Caminhoá, falecido a 28 de I
'novembro de 1896; I
em 1837, foi prorrogada por mais tres meses a

licença concedida ao Barão, Visconde e Conde de
Porto Alegre, por motivo de saúde;
em 1841, por decreto, foi promovido � posto de

brigadeiro-general, o então comandante da For
taleza de Santa Cruz, Wenceslau de Oliveira
Belip;

- .em 1843, deu-se- o reaparecimento da "Estrela.ide
4

Caxias", o cometa assim denominado pelo povo.
I

Nesse dia foi enviado à Corte um pedido de anis-
. , Idilal�

VIUVA IDATILlA MOMM AZEVEDO

Participam aos parentes e pessôas * suas relações o

contrato de .casamento de sua filha DÓRIS MARIA com o

Sr. Armando José-Ferreíra.
ARMANDO E DóRIS

..

noíyos
Florianópolis, 14 de dezembro de 1954

tia;
em 1865, foi reformado o general do Exército
,José Maria da Silva' Bittencourt que" continua,
porem nas funções de conselheiro de guerra, até
a data do seu f'aleciruento, ocorrido em 9 de de
zembro de 1875;
em 1877, faleceu em Campinas o naturalista Joa
quim Correa de Melo, nascido em São Paulo a 10
de abril de 1816; '..'
em 1902, f'aleceu no 'Rio de Janeiro o dr. Manuel
de Morais Barros, pnopagandista, da Republíca,
'deputado provincial e senador, nascido em Itu a

10' de maio de 1836;
- em-1925, foi iustalada a Comarca de Urussanga,

neste Estado; Vende-se ,PERDEU-SE
..,

·1
....
�f

�Perdeu-se, na 6a. feira, no
Jardim "Oliveira Belo", na

Praça 15 de Novembro, um

guarda-chuva, novo, de me

nimo.

Quem achou fará o favor
de entregar na Rua 'Visco�
de de. Ouro Preto, 61 (fun
dos), onde será gratificado.

JUIZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANó

POLIS
Edital de. segunda praça e

leilão com o prazo de 10
dias.

'

O Doutor Adão Bel'

"<,'nardes, Juiz de Direíto
da P. Vara da Comarca
de Florianópolis, Es
tado de Santa Catarina,
na fórma dá- lei, etc.

Faz saber aos que o pre
sente ,edital de praça, com

o prazo de dez dias virem ou

dêle conhecimento tiverem
que, no dia 4 de Janeiro

pucci : róximo vindouro, às 14
em 1632, em seu posto fortificado dos Salinas, horas a frente do edITicio
Luiz Barbalho repeliu um forte ataque dos ho- do Palácio da Justiça, à
landeses;

• Praça Pereira e Oliveira, o
em 1791, em São Paulo, nasceu o notavel orador,.. porteiro dos auditórios do
.liberal Alvares Machado, vindo a falecer em 4 de Juizo, trará a público pre-
Julho do:e -846.; .

.
. , I gão, de venda e leilão a

- em 172<:>, o VIce almirante Rodng.o �obo, co�an� quem mais der e' o maior
dante em chefe. da Esquadra Brastleira no RlO da lanço oferecer o seguinte:
Prata, em :U,al1lfesto, declarou bloqueados os .por- Uma máquina de .Impressão,
tos. argentmos; movida a eletrecidade mar-

- em 1826, a escuna de guerra argentina "Rio", ·co- ca "Catú" com ,capa�idade
ma�d.ad� :�elo �omandante .t\ntonio R�chite�li, foi de 1/4 de

f.ôrça H.P.,

rota-ja�I �s�onad<1 ,peIto da.Conchllas, pOI navlOS da ção mil trezentos impressos
DIVIS�O de Sen� PereIra;

_ . pOJ1 hora, em perfeito estado
en: 18 ...5, te�e .lugar a �essao ma�lgul'al da Acade- de conservação e funciona
n1la de MedICma do RlO de Janeiro, formada com mento n.o valor de sessenta
os membros da Socied�de -de Medicina;

.

mil cr'uze{ros. Dita máquina
em 1840, o Coronel J.ose dos Santos Laurelro, co- foi penhorada à NiCanor
ma�da�te em _Corpo ,de legal.ist�s, foi vencido na Souza, na ação ,executiva
est�ncIa de $ao Jose em Mlssoes, pelo Coronel que lhe move Miguel da
Jacmto Guedes ,.da Lu�, coma'ndante de uma CO°, Silva Leal. E para que che
luna de separatIstas rIograndenses; gue ao conhecimento de to
em 1868, teve inicio a célebre Batalha de Lo- dos mandou expedir o 'eom

ma� Valentinas qu,e só veiu a terminar seis dias petente edital que será afi

n�a.Is tarde. Deuse-se tambem a tomad,a de Piki- xado np lugar de costume'e
SIr!, tudo durante a guerra contra o ditador do publicado na fórma da lei.
Paraguai; Dado e passado nesta cida
em 1870, na antiga Desterro, hoje Florianópolis, de ,de Florianópolis, aos
faleceu o Marechal Guilherme Xavier de Souza, quatorze dias do mês de
nascido na mesma cidade em 3 de Julho de 1818. Dezembro do ano de mil no
Foi quem subst'itui o Duque de Caxias no Co- vecentos e cincoenta e ,qua
mando das Forças' aliadas, quando da guerra troo Eu" (as.) Hygino Luiz
contra Solano Lopes tendo entregue ao Marechal Gonzaga, Escrivão, o subs-
�Conde d'Eu;

. creví. (as.) Adão Bernardes
em 1881, no Rio de Janeiro, faleceu Batista Cae- - Juiz de Direito da la Va-'
tano de Almeida Nogueira, nascido em Caman- ra.
ducàia (hoje Jaguari), Minas Gerais, em 5 de Confere com o original.
Dezembro de 1826. Foi um dos mais destacados Hygino ,Luiz Gonzaga '

guaranistas; Esr,rivão do Civel da la.
I Vara.

'Vende-se um barco tipo
Dingh, com 4 metros com

primento ,por 1,80 boca
equipado com motor popa

Scoth de 7,5 HP. Tratar na
Fabrica de Ladrilhos- Santa
Efigenia - Rua M-atos Are
as - Estreito, ou pelo 'I'ele
fone ?187, falar com Rebe
lo.

21 DE DEZEMBRO
A DATA DE HOJ,E RECORDA-NOS QUE:

_:.: em' 1501, o ,Cabo de São Tomé foi' descobert� pe

los navegadores André Gonçalves e Américo Ves-

"

Viag�m com segurança
,

-e rapidez
80 NOS CONFQRTAVEIS MICRO..ONIBUS 1)0

lAPIDO {(SDL-BUSILBIBO)� > ,

Florianópolis - Itajaf - Joinvllle - CuriUbâ; "'./
;,.. -. �'Il! ,�-,'.

Age"nCl"'a�-:- �ua Deodoro esquina�:da
• Rua Tenente Silv.eira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 21 de Dezembro d$l 1954
.---------------------------------------------------------------

6 o ESTADO

TERCA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO
E êles, tendo ouvido o rei, seguiram seu caminho: e

eis que a estrêla que tinham visto no oriente, ia adiante

dêles, até que chegando, se deteve sõbre o lugar onde es

tava o menino. (Mat. 2:9). Ler Mat. 2:1-12.
O relato que. Mateus faz da visita dos magos, revela

várias maneiras como Deus lhes falou. Falou-lhes abra

vés das Escrituras. Foi o conhecimento das palavras dos

profetas que primeiro implantou no coração dos magos

a esperança da promessa do Messias.

'Depois Deus falou-lhes atràvês da estréia. Viram-na
no céu e compreenderam que era um sinal celeste do nas

cimento do Messias. Iniciaram sua jornada para Belém
e dias depois, chegaram à casa onde Jesus estava.

Acima de tudo, Deus falou àquêles homens por in
termédio da criança. "Entrando na casa viram o infante
com Maria, sua mãe, e, prostrando-se o adoraram."

A mensagem do Natal nos assegura que a orientação
divina está a disposição de cada um de nós, em todos os -

tempos. Deus continua a falar-nos através de sua pala
'vra, da criação de seu Filho 'e do Espírito Santo.

ORAÇÃO
Ó Deus, nós te louvamos pela glória e pela paz da

mensagem do Natal. Permite que sejamos sábios em se

guir a estrêla da fé e obedecer a visão celestial, que nos

mandas. Ajuda-nos a adorar, amar e servir ao teu un igê- Conflifos Bolsas de Estudonito Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos ensinou I JERUSALEM
'U·p,' TRM

-

O
'

. :\, 18 ( ) V
A I A S GLAVAM, para desempenharem as funções de

a orar, dizerido : "Pai nosso que estás nos céus ... "

I I J
'.' oce tem o Curso -Industríal básico, o Comercial bá-

Amém.
-

n�omperam e� erusa- sico, o Normal Regional ou o Curso Ginasial? .

PENSAMENTO PARA O DIA Ilden: �lOlendtos conhflI.tos qfu.e I Você quer-ser Técniêo Textil, estudando na única
nossos agentes, nos municípios de FLORIANÓPOLIS,

"A AI
' , uraram uas oras e 1- E I T'

.

d I dú trí Q" T rtil da Améque e que me segue, " terá a luz da vida."
.' " O f -id

sco a ecn ica e n us na urmica e ex I a merr-j TIJUCAS SÃO JOSÉ BIGUA'Ç'J. HAROLD GWYNNE (Ohio) 1
zeram mais ue 6 eri os, ca Latina? .'

• ,
_

D, PALHOÇA, SANTO
en tre a polícia, israelense e

. . /

Você quer bolsa de Estudos, válida por três anos, da AMARO E LAG'U·NA, 'neste Estado.judeus ortodoxos que que- E I T'
,

F d I d I dú
,

Q" 1'1
.

. .,

I d
sco a ecn rca < e era e n ústria u rmrca e "extil,

rram invadir uma sa a e do Rio de Ja: '.?
diversão frequentada por

nelIO.
_ _

F

t d 1
..

Inscreva-se entao, ao Exame de Seleçao e assegure-sé
es u antes e co egrais

menO-I uma profissão rendosa. '

.

res de 16 anos. Desde a a- A' ,/_

b t d 1- it d
Voce obtera todas as informações no Departamento

er ura o sa ao, SI ua o
R

'

1 d SENAI t C it I' T' t Sil
.

.
.

id d d
I ag iona o , nes a api a , a rua enen e I ver-

nas proxirru a es o quar-. ° 25 '20 dar T 1 f 2094 d 12' 18 h
t '.- d "M Sh " " ra, n , an ar, e e one " as as oras,
eir ao e, ea. arrm, di "

. t té dia 24 d d b '

-d dei "h tt "d'
iarramen e, a e o la e . ezem 10.

�el
a

e�r� g e
A °t � J�- A Escola Técnica Federal de Indústria Química e

eus 01' o oxos, es es aVI-
Textil pertence a rêde Federal de Ênsino e é mantida

am se manifestado contra a
e

admin istra.da pelos industriais de todo o Brasil.
-

"imoralidade" da educação
mista.

No Educandário Santa CatarinaCom a -Biblía, na Mão
��7MI

«No Cenaculo))

"Desejaríamos que as mães da' Colônia Santa Teresa

pudessemvver a felicidade de seus filhos, Não é apenas-te
to, pão e agasalho que damos aos nossos meninos: é tam
bém carinho, interesse de todas as horas. Tudo temos fei
to para que esta casa represente realmente um lar", (Pa
lavras da i'Exma. Sra. Eunice Weaver, nome que o Brasil

./ inteiro respeita e consagra),

f\V [80
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

DELEGACIA FLORESTAL REGIONAL
CORTE DE ÁRVORES PARA NATAL

A Delegacia Florestal Regional, sita à rua Santos
Dumont nO 6 nesta Capital, torna público, a exigência
aos fornecedores de Árvores de Natal para a venda nesta
Capital, da respectiva licença de corte expedida por esta

Delegacia.
A referida licença será concedida mediante um re

qnerimento do fornecedor, declarando tratar-se de árvo
res provenientes de plantios próprios, sujeita a compro

vação pela Policia Florestal. No caso de tratar-se de pi
nheiros em processo de regeneração natural, que não
tenham sido. cultivados, só poderá ser expedida licença,
mediante a assinatura de um têrmo de compromisso de
replantio, a ser rigorosamente f ijsca.lizado pela Policia
Florestal.

Florianópolis, 18 de dezembro de 1954
José Carlos de Mattos Horta Barbosa

Delegado Florestal Regional

VeitÚe .. se uma cafifoD"te em

perftjHo
.

esta1lo_ de c lDsprv3'ção,
maJCiJ fHEVROLE'f.

Tratar na 4gêuchl da TA{�, à
Rua F� I ne � chmidt, 24.

'ALUGA-SE
Um automovel "CITRO

EN" .equipado. Ver e tratar
a Praça Getulio Vargas 19.
-las 14 as 16 horas.

Resultado
E-leitora.

CUBA, 18 (U.P.) - O

CI,\ di 811 I f·' p' I d 30mputo total de votos em i-

aO O 98 ra' OI O rem a o tidos para . a _.presidencia,
,

C'" b d 11 $ 1 00 nas eleições de novembro

na·· amPIR a o ur ,
-

passado, foi publicado pelo
Depois de conrer várias vezes, pela Loteria Federal, Tribunal Superior Eleito

ganhou a passagem de ida e volta a Porto Alegre, ofere- ral,
cida pela TAC, o Sr. Cláudio Silveira, residente na cida- A tabela indica que o ge-
de de Palhoça e funcionário do IAPETC.

'

neral Fulgêncio Batista
O número premiado pelo sorteio de sábado passado, obteve 1.262,587 votos, ou

dia 11, foi o 18039. seja maioria de 1.074.378
O Presidente do GRÉMIO PEDRO JORGE FRAS- votos sôbre seu adversário,

SATI, acompanhará o felizardo à Transportes Aéreos Ca- Ramon Grau de San >' Mar
tarinenses S/A, n:. próxima segunda feira, quando será tin, que obteve 188.2(f0 -v0-

feita a entrega da passagem. ,tos"

Magnifica residencia
Vende-se, por .motivo . de mudança, uma magnifica

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 1'\ respectiva instala

ção sanitária anexa, Area construida, 163m2 em éentro
de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 metros

(715 'Ín2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 de

pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar
da de móveis, etc ... atima localização (Avenida 'I'rom

powsky 56).
Preço de ocasião considerando o motivo da venda.

Informações: Rua Crispim Mira, 22 e Avenida Her
cilio Luz; GO, nesta, Capital. '

---_ .. _

,

ECONO'MfA, absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
/

Grande ECONOMIA

'j\;� .

_/ ;�.il:�'�'�·'

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

.

Capacidade:
100 a 1.000 litros

'AQUECEDOR
\

ELETRICO

fna�4,
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura PO(. T�RMOSTATO.

que proporCiona grande ECONOMIA;---

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ult�a rápido,

.• , J.áto abundante na ternpe
ratura desejada,

Fabricados nas tipos
horizontal e vertical.

o MISTURADOR DÁKO. de regu·

togem instqntanea. permite o

maior escala de lI,iaduaçõe. de

TEMPERATURA,

GARANTE O QUE FABRICA

'C. B � MOS S.l1. Cflméi cio e I gfReias
•

.:' ,,·;.5t8 ..(8

PrefeituraMu�i��l
O snr. Prefeito, Municipal, em data de 16 e 17, as

sinou os seguintes atos:
Decreto s/n concedendo exoneração, a pedido, ao

dr. Geraldo Gama Sales, do cargo de Proeurador Muni
cipal, em comissão;

decreto s/n nomeando o dr. Dib Cherem para as re
feridas funções, _que vinha já exercendo, .

como substí
tuto ;

decreto s /n retifi�ando a apose�tadoria de João An
tonio Bruno, para. lhe assegurar o direito à percepção dos
proven tos idênticos ao da atividade, nos têrmos da lei
em vigor;

decreto s/n . retificando a aposentadoria de Luiz
Gonzaga de Melo, para lhe assegurar Idênticas vanta
gens, à vista dos fundamentos legais;

decreto n? 50 abrindo um crédito suplementar de
Cr$ 25.000,00, por conta de anulação de igual quantia.

�-�-----

•

Pelo presente, comunicamos que nomeamos os Srs.

�MILIO ROMANI & CIA. S. A.

o depoimento
do Presidente

Carece
-

de
noticia

tundemento a

pr()palada
RIO, 18 (V.A.) __c; A pro- assunto, não conhece o ad

posito da notícia veiculada I vogado e nem autorizou o

ontem, de que o presidente pedido de "habeas-corpus".
da República não desejava Não se "opõe a que a jus
depôr no inquérito da rua tiça tome conhecimento do
'I'oneleros, e que havia im- pedido e vai orientar-se pe
petrado uma ordem de "ha- lia sua decisão. O autor do
beas-corpus", apuramos que requerimento do "habeas
") chefe do governo não ti- : corpus" foi o advogado Pe
nha conhecimento prévio do dro Pierre Oliveira.

IRMANDADE DO SENHOR JESUS, DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE

EDITAL DE FORNECIMENTO

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

3��hor Jesus dos Passos é 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 de todos os artigos necessário ao seu consumo. du
rante/o semestre de janeiro a junho do proxímo ano de
1955.

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

Casa estilo. -colonial californiano
Vende-se, à Vila Cél. Lopes Vieira nr. 7/ (transver

sal da rua Presidente Coutinho), de alvenar-ia, area de
150m2, contendo sala de jantar, três quartos, cosinha,
banheiro, duas varandas e duas passagens e mais, gara
gem com porta de aço corrediça e ran@ho de material,
tudo construido em tei'reno de 250m@.

Tratar no lócal; a cqualquer hora do dia. Motivo da
venda: mudança.

\fendemos
Uma çaldeira EUTTNER, de fabricação alemã, com

100mts3 de capacidade para aquecimento. Ver e tratar
à rua Henrique Boiteux, 117, no Estreito com as Indús-
trias de l\{adej:r.{Hl SL,A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LOJAS
Eleito ..Técnico

(A ORGANI-ZA:ÇÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmàs. sras. Donas de
Casa: a maravilhosa
ELGIN

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

Pelos serviços prestados ao seu lar e
pela valorização, sempre constante,

ElGI N paga -se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE

,

ElETRO-TECNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte, Silveira 24 e 28 - End. Tel.
ElETROTÉCN'lCA

Caixa Posfal193 - Telefone 3.793
Florianópolis -- Santa Catarina

•••'fAaC''fICA .'LS••••, .

DIRETORIA DA PRODUCÃO AN'IMA
1

EDITAL N., 1
De ordem do Sr. Diretor da Produção Animal, devida

mente autorizado pelo Exmo. Sr. Secretário da Agricultur
conforme consta do oriõío n. 103, datado de 3 de Dezembr
de 1954, torno público para conhecimento dos interessado
que serão levados a leilão na Fazenda, Ressacada no pró.
xímo dia 22 de Dezembro de 1954, às 9 horas, os reproduto
res bovinos abaixo discriminados:
RAÇA JERSEY

Nome Idade Gráu de

sangue
6 anos pura por cruza
5 anos pura por cruza

5 anos pura por cruza
4 anos pura por cruza 3.500,00
3 anos pura por cruza 3.500,0�3 anos pura por cruza 3.500,0
3 anos pura por cruza 3.500,00
3 :1.110S pura por cruza 3.500,0�3 anos pura por cruza 3.500,0
2 anos pura por cruza s.oco.oo
2 !-1l.10S pura por cruza s.ooo.oo
2 anos pura por cruza 3.000,00
14 anos pura por cruza 2.000,00
!3 anos pura por cruza 3.000,00 I

� anos 'pura por cruza 3.0ÜO,00
7 anos 15/16 2.500,00
Gano" 15/16 2.500,00
3 anos pura por cruza 3.000,00

JUIZO DE DIREITO DA munhas constantes do rol JUIZÓ 'DE DIREITO DA I ções requeridas na inicial
4a VARA DA COMARCA abaixo, as quais comparece- COMARCA DE TIJUCAS publicando-se editais e ex-

DE FLORIANóPOLIS rão independentemente de EDITAL DE CITAÇÃO DE pedindo-se Carta Precató-
EDITAL DE CITAÇÃO intimação. Outrossim, re- INTERESSADOS ADSEN- ,ria para o Juizo de Direito
COM O PRAZO DE (30) quer a V. Excia,. que, feita TES, INCERTOS E DES- da la Vara de F'lcrianópo-

DIAS a justificação, se digne CONHECIDOS, COM O lis, para citação do Domí-
O Doutor Eugênio Trom- mandar citar pessoalmente PRAZO DE 30 DIAS. nio da União. Tijucas, 10-

powsky Taulois Filho, Juiz os atuais confrontantes e, O Cidadão Carlos Ternes, 12-1954. (as) Carlos Ter-
Privativo de Menores, no por edital, com prazo de Juiz de Paz no exercício do nes - Juiz de Paz no exer

-

exercício do cargo de Juiz trinta dias, o>, interessados cargo de Juiz de Direito da cício do cargo de Juiz de
de Direito da 4a Vara da ausentas e desconhecidos, Comarca de Tijucas, do Es-I Direito." E, para que che- 'Nubia Estroina

Comarca de Florianópolis, para acompanharem os têr- tado de Santa Catarina, na

I
gue ao conhecimento de to- Orquidea Estroina ..

iii f' 'I �Capital do Estado de Santa mos da, presente ação de forma da lei, etc ... \ dos e n inguem possa alegar
i HIl /1 Odalisca Farizeu ...

Catarina, na forma da lei, usucapião até finar, sob pe- FAZ SABER a todos ignorância, mandou eXIJe- "T'f"S�
Papoula Estroina ..

etc. na de revelia, e apresenta- quantos interessar apre-I dir o presente edital que Ji;;i'" Quaresma Ipê .... ,

'li,l," Q I"FAZ SABER aos que o rem suas alegações, de sente edital de citação, com será afixado na sede dêste "

.'\1\11\ DQ
uermesse pe .

presente edital de citação acôrdo com a' Lei, para, a o prazo de' trinta dias, vi-I Juizo, no lugar do costume, � ;:.�:jliva
,Quietínha .

com o prazo de trinta, (30) final, ser a ação julgada rem ou dele conhecimento e, por cópia publicado uma -:,rllca Querida .

di'as virem ou dêle conheci- procedente e a sentença tiverem, que por parte de I vêz no Diário Oficial do (�rli{icant� Quimera , .' ..

mento tiverem que, por par- transcrita no registro de Júlio Caetano Pereira, lhe Estado e três veses no J01'- Ribalta .

te de NILO JOÃO DAMAS- imóveis. O Suplicante
-

pro- foi dirigido a petição do nal "O ESTADO", de Flo- }) Romeira .

CENO, na ação de usuca- testa pela prestação de todo teor seguinte: - "Exmo. rianópolis. Dado e passado
Risonha .

pião em que requereu pe- genero de' prova em direito Sr. Dr. Juiz de Direito de .iesta cidade de Tijucas, aos Hulla III .

rante êste Juizo, lhe foi di- admitido, como documentál, Tijucas. Júlio Caetano Pe- onze dias do mês de de-
Ninfa .

d teô
. .

1 P Nobreza
r ig ida a petição ° eor se- testemunhas e perrciai. a- reira, brasileiro, viuvo, la- zembro do ano de mil nove- V

..

guinte: - Exmo. Snr. Dr. ra os efeitos fiscais, dá à vrador, residente em Itinga, centos e cincoenta e qua- enda se
Mirim .

Juiz de Direito da 4a Vara presente o valor de tres dêste Município e ,Comarca, cro. Eu, (as) Gercy dos " 'IiiiI- Ninoca .. /. .' .

de 'Florianópolis: NILO mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00). querendo intentar neste Anjos, Escrivão, o datilo- Alugam-se bons quartos
Quina \ .

JOÃO ,DAMASCENO, bra- O advogado que esta subs- Juizo uma ação de usoca- s-rafei, conferí e subscrevi. Com ou Sem Pensão.
I s ileiro, casado, lavrador, creve, recebe as intimações pião,' vem por seu assisten- (as) Carlos Temes, Juiz de Bôas Condições.

d.omiciliado e residente .no relativas à presente em seu te judiciário, abaixo as- Paz no exercício do cargo 1 Rua General Bíttencourt
di,strito de Santo Antonio escritório à rua Bocaiuva, sinado, expor a V. Excia, e de Juiz de Direito. Está [no

43.
de Lisbôa, nêste Municipio n0161. Têrmos em que Pe- afinal requerer o seguinte: conforme u original afixado --::,-=-=-=-=======::
de Florianópolis, por seu de e espera deferimento. _ 1) Que é legítimo pos- .ia sede dêste Juizo, no lu- IMPUREZAS DO SANGUE?
advogado e com a compe-

I
(Sôbre estampilhas esta- suidor, há mais de trinta "'ar d t b t,

tente outorga uxória (doc. Iuais no valor de Cr$ 3,50,: anos de uma área de terras, �:Jal �e ::;o���e� d�� .�:..:
o

ltlX,IR Df H�bU�IRR'
1), com fundamento n()s nclusive a respectiva taxa sita em Itinga, medindo Data supra. O Escrivão :

art,.550 e 552, do Código te S. P. Estadual, devida- 88 ms. de frente que faz ao Gercy dos Anjos.
Civil, e 454 e seguintes do Dente inutilizadas): Floria- Norte com terras do espólio
Código 'do .Proceseo Civil, .iópol is, 3 de, novembro de de Marcelino Virtuoso da
vem à presença de V. Excia., L954. (assinado) pp. Telmo Silva com 482'ms. de fundos
com o devido acatamento, fieira Ribeiro. ROL DAS que faz ao Sul com o Ri

promover a presente ação L'ESTEMUNHAS: 1a. beirãozinho de João Felles;
de usucapião, propondo-se - Ricardo Soares de Oli- .extrema a Leste com .o es

provar, mediante previa ;eira. 2a. =r: Agenor José pólio de- Marcelino Virtuoso

justificação, o seguinte: de Andrade. 3a. - Sever-ia- da Silva e a Oeste com o re

PRIMEIRO _ Que, por si e no Rocha, todos residentes querente. Perfaz referido
seus antecessores possue, em Santo Antonio de Lis- terreno uma área de 40.656

há mais de trinta anos, man- bôa, Em a dita petição foi m. q.: (Conforme croquis
sa, pacifica e ininterrupta- proferido o despacho do teôr juntá); 2) Que, possue es

mente, sem embargos ou seguinte : - A Designe-se ta área sem interrupção
oposição de quem quer que dia e hora para a justifica- .iem 'oposição pelo lapso de

seja, duas glebas de ter- ;'ão, intimações necessárias. tempo para usocapir, atri

ras, situadas no distrito de 2:m 4.11.54. (assina-do) E. buin do a sí a propriedade,
Santo Antonio de Lisbôa, r. T. Filho. SENTENÇA na f-orma do art. 550 do C.C.
com a' situação, metragem JE FóLHAS OITO VER- muito embora não possua
e confrontaçGes a seguir 30 (8v). Vistos, etc. Julgo qualquer título formal de

descritas: a) um terreno de .ior sentença a justificação prova de domínio; 3) Que,
forma retangular, com a de fls. e fls., em que é re- rtualmente sua, p'0SS.e, se

área aproximada de cento [uerente Nilo João Damas- manifesta no variado gêne
e oito mil metros quadra- ceno, afim de que produza ro de lavoura que cultiva

dos, medindo 108,00 metros )S seus devidos e legais sobre as-mesmas terras e

de frente, igual largura nos ,;feitos. Expeça-se manda- estas são perfeitamente res

fundos, por 1.000 metros de do de citação aos confinan- )eitadas e demarcadas em

extensão de frente a fundos, .es do imóvel em questão, toda sua extensão; sendo

por ambas os lados, con- oem como ao Diretor do' reconhecido publicamente o

ü'o'ntando, na frente, com Serviço do Patrimônio da .itular de posse trintená

terras de Roldão da Rocha União e do dr. Promotor ria. Nestas condições, nos

Pires, nos fundos com as Púhlico, na qjualídade de re- termos do art. 455 do C. P.

vertentes do Morro dos Ra- Público, na qualidade de re- C. pede a V. Excia. que,

tones, pelo lado esque)'do presentante do Ministério preliminarmente, marque

(sul) com terras ele Roldão �stado, para todos contes- dia e hora para a justifica
da Rocha Pires e pelo lado .arem o pedido, querendo, ção; uma vês feita, sejam
direito (norte) com ditas ,10 prazo legal. Outrossim, citados os interessados cer

de Lidio João. Damasceno; citem-se, por edital, com o tos e incertos e os confinan

--b) um terreno de forma prazo de trinta (30) dias, .es elo imóvel, para que

retangular, com a área a- )S interessados incertos, ci- dentro do .prazo legal apre
proximada de dezesseis mil .ação éssa que deverá ser sentem suas contestações,
quinhentos e s e ii s e n t a feita na/conformidade com 30b pena de justificada am

(16.560,000) metros qua- o artigo 455 § lOdo Código piamente que está a posse

drados, medindo setenta e de Processo Civil. Custas do requerente, 'ser imedia

seis (76,00) metros de fren- .rf'inal. Florianópolis, 19 de tàmente julgada, a prece

te, igual largura nos fun- novembro de 1.954. (assina- dência da ação e expedido
dos, por duzentos e trinta do) Eugênio Trompowsky o mandado que autorize a

(230,00) metros de exten- I'aulois Filho.' Juiz de Me- respectiva transcrição. As

são, de frente a fundos, por olores, em exercício na 4a sim D. e A. com os documen

ambos os lados, confron- Vara. E, para que chegue, tos juntos e de tudo se dan

tan do na f'rente, com ter- io conhecimento de todos do ciência ao representante
'ras de Roldão da Rocha Pi- mandou expedir o presente do Ministério Público, para

'res, nos fundos, com um sdital que será afixado no que intervenha em todo pro

riacho que ,desagua' no lugar de costume e publica- cesso; dá á presente ° va-
,

mar, pelo lado dire�to (nor- do na forma da lei. Dado lar de Cr$ 2.100,00 e protes
te) com terras do Suplican- e passado "nésta cidade de ta pelas provas testemunhi:tl,
te e pelo esquerdo (sul), Floriallópolis, aos vinte e pericial, vistorias e demais

com ditas de Rosa Maria nove (29) dias do mês de permitidas em direito. Em

José; SEGUNDO - Que, novembro do ano de mil tempo, requer a citação do

nos referidos terrenos o novecentos e cincoenta e Domínio da União. Termos

Suplicante possue benfeito- 1uatro (1.954). Eu, Vinicius em que P. Defedmento. Ti

rias, cultivando lavouras e Gonzaga, Escrivão, o subs- jucas 20 de setembro de

mantendo pastagens, para ereví. (assinado) Eugenio 1954. (as) Marinho Laus.

a criação de gado; TER- Trompowsky Taulois Filho. Em dita petição foi exarado

CEIRe. _ Assim sendo, re- Juiz Privativo de Menores, o seguinte despacho:,
quer a V. Excia. se digne no exerclClO do cargo de "A., como pede. Tijucas,
mandar designar dia e ho- Juiz de Direito da 4a. Vara. 19-X-54. (as) Clovis Ayres

, ra pa�'a a justificação pré- Gama - Juiz de Direito."

via, com ciencia do repre- Está confOl�me. Feita a justificação, foi

sentante do Ministério PÚ- O Escrivão exarado o seguinte despa-
blico, ouvindo-se as teste- Vinicius Gonzaga. cho: - "Façam-se as cita�

AUX. TRAT. SIFILlS

IGORA NOVOS HORâRrôS*
na

L

-

RAÇA HOLANDÊSA

Terças _ Quintas _ Domingos
9:50 horas

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

Io Pais)
Segundas _ Quartas _ Sabados

16:15 horas
Para Porto Alegre

Revina 18- 5-52 pura por cruza Cr$ '1.000,08
Rimena , 27-11-52 pura por cruza 4.000,00
Rainha I , 20-12-52 pum por cruza 4.000,00
Rainha II , 20-12-52 pura flor cruza 4.000,00
Risonha , .. 28-12-52 pura por cruza 4.000,00
Sonhadora 27 - 2-53 pura por cruza 3.000,00
Soberana 21i- 2-53 pura por cruza 3.000,00
Silvia -, . . . . . . 9- 2-53 pura por cruza 3.000,00
Selva 12- 2-53 pura por cruza, 3,000,00
Servilha I 21- 2-53 pura por cruza 3.00n.oo
Semira ., 22- 2-53 pura por cruza 3.000,00
Sinhá 3- 3-53 pura por cruza 3,000,00
Salomé :.. 4- 3-53 pura por cruza 3.000,00
Sapucaia 6- 3-5.3 pura por cruza 3.000,00
Selma' 6- 3-53 pura por cruza 3.000,00
Sonada :..... 9- 4-53 pura por cruza 3.000,00
Solitária 18- 4-53 pura por cruza 3.000,00
Sertaneja' 27- 4-53 pura por cruza 3.000,00
Servilha II 14- 5-53 pura por cruza '3.000,00
Soledade , . . . .. 14- 5-53 pura por cruza 3,000,00
Solemia .. . . . . . . .. 25- 5-53 pura por cruza 3.000,00
Serenata 17- 6-53 pura por cruza 3.000,00
Sibéria , 17- 6-53 pura por cruza 3.000,00
Salvelina 21- 8-53 pura por cruza 3.01)0,00
Sitioza II . . .. 24- 8-53 pura por cruza 3.000,00
Silvana '. 25- 8-53 pura por cruza 3.000,00
Semina 23-1()-52 pura por cruza 2.500,00
Mariposa 20- 9-52 pura por cruza 2.500,bO
Perdida 16-10-52 pura por cruza 2.500,00
Risoleta 9- 7-52 pura por cruza 2.500,00
Francesa 5·· H-52 pura por cruza 2,500,00
Marmota , 23-10-52 pura por cruza 2.500,00
Baronesa 10-10-52 pura por cruza 2.500,00
.India 12- 2-53 pura por cruza 3.000,00
Itapioca .. ,....... 13- 8-53 pura por cruza 3.000,00
Indonésia 15- 8-53 pura por cruza 3.000,00
Grotesca 17- 3-51 pura por cruza 2.500,00

A fórma de pagamento será a vista ou pelo sistema de

financiamento, estabelecido pelo Decreto n. 7, datado de
13-7-1954, cabendo tôdas as' despesas do' contrato ao arre

matante.
Os animais arrematados deverão ser retirados dentro

- de 48 horas, ficando sem efeito ir nrremate, quando ultra
passar êste prazo.

Quaisquer outros esclarecimentos poderão ser obtidos
na Diretoria da Produção Animal à Praça Etelvína Luz n.

2, Florianópolis, ou na Fazenda Dr. Assís Brasil ou na ll'a
zenda Ressacada,-no período das 8 às 12 horas.

Diretoria da Produção Animal, em Florianópolis, 9 de
Dezembro de 1954. •

Oscar Nazareth Capela
Chefe da T. A.

Guaraná
.

Caçula
DA

ANTARTICA

1FONEI o Melhor 30t9 RefriGerante
PELO ,MENOR PREÇO

REVENDEDOR AD rORIZADO:

SYLY_IO ORLANDO DAMIANI & ÇIA. LTDA.
F01'necemos gratis os canudinhos

J

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

Depos�to ANTARCTICA: Rua SilvaJardim (Prainha) FONE 3.800
...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 21 de Dezembro de 1954

Calçamento de Ruas - Re

paros de Calçadas
Prosseguem em acelerado

rítmo, o calçamento, de vá

rias ruas centrais de nossa

Cidade, serviço iniciado' na

administração do Prefeito

Osmar Cunha.
Estão planejados e serao

executados brevem.e�'1.tf- ou

tros calçamento. PadeIr.as

adiantar que os propr.etár íos
responsáveis pelos passeios'
de suas residências e casas

comerciais que ainda não

maridaram reparar devld;l
mente as calçadas cue se

acham estragadas, serão no

tificados ,para que cumpram
seu dever colaborando j.elo

CLUBE DO PENHASCO

Organização fadada a ob

ter decidido êxito. e franco

tríunto na sociedade floria
nopolitana, o Clube do Pe

nhasco, dia a dia vai cha

mando a atenção da nossa

gehte e atraindo um circulo
de géraes simpatias.
Iniciativa das mais arroja

das não será somente uma

conquista para' nossa Cidade,
mas, para todo o Estado, des
de que já foi considerada

sem favor, uma obra da mais

perfeita concepção da enge

nharia moderna. Clube do

Penhasco se destina íncon

testàvelmente a liderar o mo

vimento de turismo que se

inicia sob -os mais otimistas
resultados.

embelezamento da Cidade.

Faz poucos dias o sr. Pre- Prédio de 13 Andares na R1I3

feito Osmar Cunha assinou Arcipreste Paiva

a planta da magestosa cons- Foi pelo sr. Prefeito Qsmar

trução, fato de que já demos Cunha, assinada, dia �;O rio

ampla notícia, por se haver corrente, às 16,horas, '1 plan
cercado de, circunstâncias fó- ta do edifício de 13 andares.

ra do comum. sob condómínío, que será cons
, '.1�'''I truido à rua Arcipreste Pai-

Mais um elegante Bar na rua va no terreno que faz esqui-
Felipe Schmidt

Está sendo caprichosamen
te instalado na rua Felipe
Schmidt, um moderno e ele

gante Bar, cuja inauguração,
espera-se, seja feita dia 25

do corrente em comemoração
ao Natal. De nossa visita,
trouxemos excelente ímpres-
são.

"CARRETERAS BORNHAUSEANAS"
I -

Viajando ao campo de se- ,lloinhas a Mafra, onde es

mentes de Canoinhas, onde tas são precárias, si bem

estive de visita, e depois, se-
I

que em condições de uso.

guindo até Curitiba, vol- Porém/não custaria tão ca

tando finalmente, a Flo-
I
ro assim a construção de

rianópolis, tive ocasião de
i

pon tes de concreto. Não sai

observar muita coisa., I ria caro porque são de ta-

Inicialmente, desejo co- manhos diminutos., Estas

mental' o estado das estra- 1 pontes poderiam ser feitas

das. I tôdas de uma só vez. Com

Notei, sobretudo, o síste- vári�s turmas fazendo o

ma de sinalização, que, em serviço por etapas, cada

contraste com as estradas I qual com uma missão espe

dos demais Estados. viZi-j cificada, muito tempo ser�a
nhos, deixa muito a dese-

I
ganho '.Enquanto uma fana

[ar, no setor rodoviário. 10 deSVIO para as. f�turas
Torna-se necessário a con- pontes, outra miciaria os

feccão de tabuletar bem alicerces, outra faria as fôr

ide�lizadas para prevenir o 'mas e assim por diante.

motorista quanto a curvas, Ainda sôbre as tabuletas,
pontes, velocidades redu- estas poderiam ser idênti

zidas, cuidado, etc. cas às do sistema emprega-

Várias foram as ocasiõee do no percurso daqui à Ca

em que tivemos de pedir in- nasvieiras, bastando tão sõ

formações aos habitantes mente o acréscimo da' tinta

daquelas regiões. fosforeceríte.

As tabuletas, além de su- Assim, quando os viajan-
primir esta deficiência, vi- tes de outros Estados vies

riam mostrar a boa organí- sem à nossa Capital, não te

zação no que diz respeito riam razões para deprimir
as rodovias. nossa terra e nem as nos-

Há ainda a comentar o sas autoridades. Pelo con
sistema de marcação da qui- trário, teriam" sim, que nos

lometragem, O atual, além erogiar,
de antiquado, é deficiente. Aqui deixo as minhas ob

Os pilares-com' 80 cm. de servações, não querendo fe

altura fàcilmente cobertos rir susceptdbilidades de

de poeira, dificultando a lei- ninguém. Digo apenas que

tura aos motoristas. as nossas autoridades, a

Necessário é a confeeção exemplo do sistema rodoviá

urgente de tabuletas pinta- rio cari-oca e paulista, de

das com fundo firme, al- veriam fazer as ,"'.-sinaliza

garismos, letras e sinais ções e todos os requisitos
com tinta fosforecente. Com necessários para orientar os

esta tinta o 'motorista terá motoristas.

a necessária orientação à Resta a esperança de que

noite. talvez, dentro em breve, es-

Vo'lvendo minhas obser- teja solucionado êste pro

vações às pontes, há que blema.

lamentar o percurso de Ca- Viajante Observador

\

'PAPAI IOEL EM FLORIAIOPOLlS
I

2

Sta, Ivna Melo

mento, veio a falecer, à tar
de de ontem, a senhorita

Ivna Melo, filha do sr. Luís
da Costa Melo, há pouco fa
.ecído.
A notícia do trespasse ele

Ivna, muito embora o seu es

�ado de saúde se viesse agra
vando, sem experimentar ES

peranças, CaUSO!l protunda
consternação em nossa socie

dade, onde a jovem, extinta,
pelos seus dotes de bondade,
era estimadissima.
À família Melo, .duramente

golpeada em curto espaço
pelo desaparecimento do seu

chefe e agora de Ivna, apre
sentamos as homenagens do
nosso profundo pezar.

"

Yênus, para muitos,
é ,«disco, voador»

Informou-se inicialmente

que o avião tenha esbarrado
num dique, na 'baía, à entra
da do local da aterrissagem.
O acidente fêz, pelo menos

11 mortos, entre os quais dois
menores.

Tôdas as partidas foram

suspensas no aeródromo- in
ternacional em consequência
do acidente com o aparelho
italiano.

-Transporte .R'I S T A R S/I.
A PARTIR DE 1° DE

DEZEMBRO DE 1954

De São Paulo a Florianópolis" ... , . . . . .. k", 1,40
Do Rio ele Janeiro 'a Flodanópolis k", 2,00
CARGAS LEVES E MAQUINAS TARIFA ESPIWIAL

A COMBINAR

-SEGURO POR CONTA DA EMPRESA
AGf:NCIA EM FI,ORIANóPOLIS

Rua 7 de Setembro nO. "I - Te!. 3,178

RIO (Filial)
Praia S. Cristóvão. 183

Te!. 48-9930

NOVAS TARIFAS

_SÃO PAULO (Matriz)
Rua Bchring, 278

Tel. IH1101

Dr. Roberto-,
IV80S de Araujo
Acaba de colar grau de

Bacharel em Direito pela
Faculdade de Direitõ da
Universidade Católica do
Distrito Federal o nosso jo
vem coestaduano sr. dr. Ro
berto-Ivens de Araujo, filho
do nosso ilustre amigo sr.

Dr. Ivens de Araujo, a quem
Santa Catarina deve as

sina lados serviços e ora re

sidente na Capital Federal.

O dr. Roberto-Ivens

cos triunfos.
Cabe, também, o nosso

abraço ao eminente amigo
dr. Ivens de Araujo e os

nosso cumprimentos à sua

digníssima espôsa por moti
vo tão auspicioso.

'_

REFINARIA DE CUBATAO
Na cerimônia do recebi- nífica obra que os técnicos

mento em Cubatão, da prí- e os trabalhadores de Cuba

meira carga de óleo crú, tão construiram. E' a visinha

transportada da Venezuela, Fábrica de Fertilizantes. E' 'a

pelo petroleiro "Espírito San- longínqua Mataripe. São os

to", _
o Coronel Artur Levi, campos produtores da Bahia.

Presidente da Petrobrás, pro- São as n,?ssas reservas pre
nunciou o seguinte discurso: sumidas, que permanecem 110

"Técnicos de 'Cubatão! Ope subsolo. E' todo este patrímô
rários de Cubatão! "Quem nío acumulado pedra sôbre
fala é o Presidente da Petro- pedra, pela tenacidade do
brás para lhes dizer, que ês- Conselho Nacional do Petró:
te ato, singelo, intimo, da leo que revela que nós esta
abertura da válvula para o mos mais no inicio de uma

P-101 não é tão simples co- jornada que parece intermi-
mo parece à primeira vista, nável. Já fôi longo o percurso
Ele marca um tento nas nos- transcorrido desde 1938 nas

sas esperanças, representa o mãos pioneiras e seguras do
resultado de um esforço guia- CNP. Nesta longa caminhada
do por veredas e caminhos o Governo e o povo do Bra

que foi preciso abrir à custa sil não se deixaram intimi
de tenacidade e de muita re- .dar pela pressão invulgar,
núncia.

- »: ,. constante e pertinaz daque-
E' preciso advertir de iní- les que nos julgam íncapa

cio que cada, barril de óleo -zes de realizar qualquer coisa
crú que entra nos tanques na indústria do petróleo. O
da Refinaria acarreta a eco- Govêrno e o povo cumpriram
nomia de US$ 1,50"em divi- o seu dever. Nós também te
sas. De cada barril uma par- mos um dever a cumprir. Te
te representa !uc?o que vai mos 'que tr'abalhar para pro

permitir novas inversões nes- duzir. Só produzindo, só in
te magnífico centro indus- dustrializando o petróleo, que
trial que dentro. em pouco só nos custa o npsso esforço,
será um dos prlncípaís do o nosso suor, que é prata da

país. Todas ás vezes que se casa, só assim economizare
abre uma válvula como esta mos aquilo que nos custa mui

podem ter a certeza que es- tissimo, o dólar. Quando se

tão trabalhando pelo en- trabalha e se produz o efeito
grandecimento da Pátrta, é imediato, prontó e útil. To-
decimento da Pátria. dos aqui presentes. trabalha-
Também não é demais di- ram e por isso produziram

zer que este ato simboliza esta magnífica e utilíssima
uma fase de transição entre obra. Temos fé nesses moços
a construção e à operação da que se preparam para a difi
Refinaria. Muitos já estão cil técnica de refinar. Temos

prestes a terminar uma tare- fé nos técnicos, militares e

fa, e outros estão se. prepa- civis, nacionias e estrangeí
rando para ínícíar nova fase, ros que aqui fornecem, uns

ambas úteis e merecedoras exemplo dê brasilidade e, ou

do nosso esforço. Saudades e tros um belo exemplo de coo

gratidão para os que se vão. peração. Temos fé e confian

Esperança e fé naqueles que ça nesta administração que
ficam. saberá imprimir uma diretriz

O momento desta solenida- adequada' ao melhor rendi
de é oportuno ,e adequado. mento das operações. Se as

Como é um bom negócio este sim se realizar, de acôrdo

que estamos realizando em! com esta expectativa, temos

que todos os srs. são parte, I fé e certeza de que o Gover
vemos 'corvos e urubús que! no e o'povo do Brasil, reco
esvoaçam em torno da car-

I
nhecidos, hão de ter forças

niça. Sabem os srs. qual é a
I
para afastar os perigos que

carniça? E' esta bela e mag- 'nos ameaçam".

\

de

O telefone, ontem, não parou. Cargas e mais cargas.
- Então, o nosso Flamengo?
- Então, o teu Flamengo?
-,_ Houve Fla-Flu ontem? Qual o resultado?

*

- Aqui quem fala é o Udenildo. Gostou do escurinho?
- Achei horrível! Logo no día da chegada do Pre-

sidente. E foi um grande e, lamentável escurinho. E

como custou vir a luz, hem?
- Bolas! Estou 'falando do Escurinho, jogador do

FlumÍllense, que faz um golaço!

..

Alô" Gullherme, você reparou a brecha que ha-

lt'ia ...

- Na defesa do Flamengo?
- Que FlJmengo nada! Numa fotografia, publicada
pela Gazeta, de ásbado, na segunda página. A .roto-

grafia é no Plaácio astrônomíco?
- Não reparei!
-;- Pois repare! A brecha, no retrato, é entre o Pre-
sidente e o Governador. A fotografia foi trabalhada.'

para fazer desaparecer um cara que nela aparecia,
como penetra, colocando-se ao lado do Presidente e

pondo o Governador para trás. Repare! Cortaram a

figura do intrometido e no seu lugar deixaram uma

só mancha negra!
E quem era o furão?

- O Volnei. Tiraram êle direitinho!
- Mas se deixaram a mancha negra: não tiraram!

* *

..

- Você não acha o Paulinho um verdadeiro craquéi
Eu 'acho!
- Asinus asinum fricat!
- Não entendo latim. Mas o Paulinho, do Vasco,

contra o Bangú, foi um, espetáculo. A vitória ajudou o

nosso Flamengo!
'

- Ah! Perdão! Perdão 'si quid peccavi ergs, te.
/
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