
(PALAVRAS DO EX.MO. SR.

. .

VISITA PARIS O EX-
PRESIDENTE DA
GUATEMALA

r PARIS, 22 (U, 'f'.) __ o Ja
cobo Arbenz Guzman, ex

presidente da Guatemala, de-
:. clarou, hoje, que não re

nunciou à política, mas que
sua visita .a esta êlrpitnl na
da tem a ver com política.

EMIGRANTES PARA
O BRASIL

KOBE, Japão, �2 (ü P.;
- O vapor "Brasil Maru"

pantíu., hoje, com 764 emi

grantes a bordo, com destino
à America do Sul. Noventa e

F. M.

oito famílias, Integradas por
640 pessoás, irão fixar resí

dencía no Brasil e Paragual.
Os outros 124 emigrantes irão
se reunir aos parentes que
já se encontram na .'\mé�c[\.
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PRODUTOS

Antarctica
CERVEJAS - REGRIFERANTES

LICORES DUSAR
sempre à Qisposição

DEPÓSITO FLORIANÓPOLIS
'DA CIA. ANTARCTICA PAULISTA

I. B. B. C.
Rua SiI\(a Jardim, 180-Telefone, 3.800

PRAINHA
,

E na Firma
SYLVIO ORLANDO DAMIANI & elA.

LTDA.
Revendedores tuíorizados da

-ANTARCTICA-
Rua São Jorge, l4-EsQuina D. Joaquim

'

- Telefone: 3.019 -

o ESTADO

leiTE
Agênci1a

de

Publicidade

Navio-MaIor «Carl Hoeocke>l '

Vlage��!?':;ZFLO��P��S-:�g�:f�IRO $ (Sm�I�D
Escalas' intermediárias em .Itajar, Santos, São S.

bastião; Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úln-
'

mos apenas para movimento de passageiros. I
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

pre;udic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

IDA

'O ESTADQ
-0-

ADMINISTRAQ,\O
Redacão e Oficinas, à rua Con-:
selhelro Mafra, n. 160 'fel. 31122'
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN:> A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

I:ab:a P_tal. oU
I'lert..,,.:u.
Buta CatarIaa

AQUINO
Representante. :

Representações A. S. Lara.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 "7 6°

andar.
'I'e.l.: 22·5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

Ano ., .. , .. , .. ".... Cr$ 170,00
Semestre .... ", ... , Cr$ 90,00

No Intetior
Ano .,.... Cr$ 200,00
Semestre ,........ Cr$llO,OO
Anúncio mediante contrato.
Os originais, mesmo não pu-

blicados, não serão devqlvidos,
A uireçâo não se reaponsahi liza

PERDEU-SE Iri��: �::i�·;:::.,mitid" no, .,.

Perdeu-se, na 6a. feira, no I INFORMAÇÕES
Jardim "Oliveira Belo", na I UTEIS
Praça 15 de Novembro, um, -0- _I
guarda-chuva, nO\7O, de me

.i imo.

Quem achou fará o favor
de entregar na Rua Viscon-

O nesta co-

3,579 '

2,010
, 2.688

2.314
2,036
3.831
3.157

I3.153
I'

3,121

I
3.:n3

2.404
2,038
2,594

Corpo de Bombeiros ....

Serviço Luz (Reclama-
'ções) ."", .. ,." .....

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

TAC , .

Cruzeiro do Sul "

Panair , .

Varig " "., .

Lóide Aéreo ,., .

ReaL ., .. " ,.,,;.
Scan d i navas .

HOTÉIS
Lux .. ,:, ..... ", ..... , ..

Mage s ti e ""., _., , , . , .. , ,

Metropol " ,." .

-La Porta "".,."",.,.
Cacique "" ... " ... ,. ','

Central "",.""., .. '"

Es trela .. ",.",.",.",.

Ideal .", ' .. ', .. ,.

� � ESTREITO
Disque ..... ",."....... 06 ,

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATI\RINA

3.700
2.500
3.55!:!
2.325
2.402
2.358 ;
2,ãOO

I
2,021
2,276
3,147
3,321
3.449
2,694
3,371
3.659

O�GANISADO
E ....

E�ITADO
PO�

'[)(}IlÁLm/(J§.;f?(J4Jl[ggE/XAe N�TTO

..._�:.__-;-__----,------:--:-t-----:-;-----

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTóNIO DIB /

MUSSI

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

às 5 horas, Jorge Sala 4 - Fone
12192.

VOLTA
Fpolís
5/12
17/12

Rio
12/12
24/12

Santos
13/12
25/12

Itajaí
7/12
19/12

: I O Centro de Irradiação
I Mental "Amor e Luz" realiza
, sessões Esotéricas, todas as se
I gundas feiras, às 20,30 à rua

i Conselheiro Mafra, 33 - 2°
I andar. ' /

I

ENTRADA fRANCA '\

Raios IX
npa'l'eJbagem moderna e completa para qualquer exame

radiolúgieo.

Radfegra.tra.; e radioscoplas.
Pulmões e coração (terax},
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

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

ção do' parto (Rádio-pelvimetria).
Díàrtamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Casa de
_:madeira"

,
Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada n u

ma área de terra de 600 m2.

I Toda pintada a óleo interna

! e externamente. Com os se

guintes
.

compartimentos 1

I ;;ala de visita, 1 sala. de Jan-

I tar, '2 quartos, 1 cozmha, W.

C., Chuveiro, Tem Luz, A-

I zua e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzeiros.
Tratar com A.J. Dias,

Rua Pedro Ivo, I (Sapata
ria) Florianópolis.

Vende-se

EXPRESSO FLORIANÚPOllS
ANDRADE & KOERICH

))an5port. de cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens. diretas e permanentes
Matriz: -- I<�LORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 -- Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência -- CURJTlBA
Avenida 7 de Setembro 33,20/24

Fone: fl47 (Linha Paralela)
E�nd. Telegr.: SA:'ITIDRA

Agência: -- SAO PAULO
Avenida do Estado 16 fl6/1678 Fone: 37-30-91

Er.d. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até Sio Paula com a Emprisa

d. Transportes Minas Gereis SIA.)

DR. ROMEU BASTOS DR. JULIO PAUPITZ

Ad dINDICADOR PROFISSIONAL\ ���I�2 ,Ex int�rn;Id��� enfermaria ... voga os I

Com prática no Hospital São e Serviço de gastro·enterologia DR. CLARNO G. Aluga-se, á rua Conselheiro
DR I. LOBATO' , DR. WALMOR ZOMER I Francisco de Assis e na "1nta da Santa Casa do Rio de Janeiro

GALLETTI . Mafra, N0 152 um 'quarto.

FILHO i GARCIA 'Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardinelli). i,. com entrada independenteI CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof. - ADVOGADO -

Doencas do aparelho respiratório f:iplomado pela Faculdade, Na'

II
CARDIOLOGIA Austregoailo).

.

.Rua Vitor Meireles, 60. '
para 2 moços com Café."TUBERCULOSE clonn] de Medlcina d� Umver- Contultório: Rua Vitor M.!li- F:x interno do Hospital mater- FONE: 2.468 f

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA �. aídade do BraSil reles, 22 Te!. 2675,
.

nidade V. Amaral. - Florianópolis - I,I DOS PULMõES "x-mterno P?r concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu..rtas e Doenças do estômago" intesti- --_
. Cirurgia do Torax' ,_I ,term(�ade-Escola. .

. Sexta feiras: nos' figado e vias biliares; dos DR. JOSÉ MEDEIROS
Formado pela Faculdade Nacio- (Serviço

_ do. f roL. Octâvlo Ro-

'I Das 16 às 18 horas. rins, útero e ovários, VIEIRA I
- MÉDICOS -

n a l de Medicina, Tisiologista e ,.
drtgues LI,ma). Residência: Rua Felipe Sch- Disturb ros nervosos.CIRURGIA-CLiNIGA

'r'" .s s: d II 'tal Ne- Lx-mterno do Servico de Cí rur-
-rn i d t 2" - 20 andar apt 1 _ Consu ltô rio: Vitor Reireles

- ADVOGADO -

GERAL.PARTOS ,1sIOClrUrgll�0 o ospi
e ia do Hospital I. A. P. E. T C.

.. , " " Caixa Postal 150 -. Itajaí -.

r reu Ramos ,b , .' Te!. 3,002 22.
S C

I
Serviço completo e especta 1-

r, d
.

ll �,l do }tIO de Janeiro

1
__ --: .- --''_'--- Das 16 às IS horas, anta atarina.

"

zado das DOENÇAS DE SENHO- �,urso e .especla izaçao p� a
I Médico do Hospital' de

RAS, com modernos métodos de s. N. T. E�-mte,rno e Ex-asais- Caridade DR. NEWTON ,I
Residência: Bocaiuva 20.

diagnósticos e tratamento, 'Itcnte deG<:lrurzla d(oR·P)l'of. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS -,
' D'AVILA DR. MARIO WEN- DR. ACHILLE(� ISULPOSCOPIA - HISTERO -, lIl�araes 1':1 •

'PARTOS - OPERAÇõES CIRURGIA GERAL �

SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons : Felipe Schrn idt, 38 -

Co ns : Rua João Pinto n. 16, Doenças de Senhoras - Procto- DHAUSEN ·BI'LSIr·TI ILISMO BASAL Fone 3801 I das 16,00 às 18,00 horas. 10J{ia _ Eletricidade Médica CLiNICA MÉDICA: DE ADULTOS ':1 "'j

I
.. Radioterapia por ondas curtas- I �tend� emS_ho�a ma�cada'F I Pela manhã atende dià- Consultório:, Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS, A.J

�

dEletrocoagulação - Raios Ultra _es: u a ao orge - one
riamente no Hospital de reles n. 28 �'Telefone: 3307, Consultôrio - Rua João Pí u- (lVO�a O

Violeta e Infra Vermel�o. 12:19". _.,,! Caridade, I Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Te), M. 769. R P d R 4')Consultório: Rua Trajano. n., 1" 1l! Residência:
,

I diante. Consultas: Das 4 às 6 hor r, u?
. _a _l_'e Om:1. u Il0 andar - Edifício do MontepIo, DR, Y�MAR CORR A

i Rua: General Bittencourt

n'j'
Residência: Fone, 3.422 I Residêncità: Rua Esteves Jú-\Ho rário : Das 9 às 12 horas -II CLrNICA MÉDICA, '101. Rua: Blumenau n, 71. n ior, 45, Te), 2 812. DR. JOSÉ M. CARVALHODr. MUSSI. CONSULTAS das 10 - 13 ho- 'I'e l af'one : 2,692, , DOENÇAS DO APARELHO DI-Das 15 às 18 horas - Dra. ras. ! '-'-- - -- : GES'Í'IVÓ - 'ULCERAS DI) F.S- i DR. . CARLOS F.MUSS! A : • I Rua Tir'ldentc 9 - �one 3415 I MARIO DE LARMO TOllfAGO E DUODENO. ALER- I ENGELSING..,Resldencla: Avenida Trom-,

, I CANTIÇ
-

O I GIA-DERMATOLOGIA E CLI- .' , '- ,powskg, 84.

l'
DR. JOSE TAVARES

,

A
NICA GERAL ,

:vIe<llco dos HOSPlt:II,S �m,erlcanos
IRACEMA I

MEDICI) -o da Força Exped icionár-ia

Bra-',
Rua Frei Caneca 122

MOLE'STIAS NERVOSAS E' CLÍNIC!D��TCtiANÇAS t DR. HENRIQUE PRISCO I MÉDICO _:;il�i;�RADOR -.

RRONE' MENTAIS - CLINICA GERAL Doencas Internas ,PARAISO PARTEIRO -------------------------DR. NEY PE Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO .: FIGADO - RINS MÉDICO
.

CIRURGIA EM GERAL. Dr lo tOO-lO Bat'-ll t'a Joo,·orMUND ças Mentais. I - INTESTINOS I Operações _ Doenças de Se- ATENDE A QUALQUER HORAI. �Formado pela Faculdade Naci' Chefe do Ambulatório de lIigie· Tratamento moderno da SIFILIS nhoras _:_ Clíni�a oe Adultos. I DO DIA E DA NOITE , De volta de sua viagem de estudos na Capital Fede-naol ae Medicina Universidade ne Men�al' Consultório - Rua 1'iradentes, Curso de Especialização no COllsultór�o: Rua· Deodoro, es-.. .'do Brasil
, P_:n':lUlatra, do Hospital - 9, : Hospital dos Servidores do Es. (Jmna, d:, ,>:,Idal Ram?s. ,r.Ll, aVIsa a seus chentes e amigos que reassumiu suaRIO DE JANEIRO Coloma S,antAna \ HORÁRIO: tado, Resldencl.a: Coqueiros, PraIa. cliuica de criancas.Aperfeiçoamente na "Casa de Convulsoterapla pelo _eletro- As 13 às 10 horas. I (Serviço do Prof. Mariano de de Itaguaçu Casa da Torre. I ,.

..'Saude São Miguel" "hoque e �ardiaz?), In�ulinotera- Te),: Cons, - 3.415 - Res. - Andrade) I

I
Cons; e Res.: Padre MIguel,ll1ho, 12.

Prof. Fernando Paulino' pla� MalarlOterapla. PSICoterap,la. 2,27G - Florianópolis, Consultas - Pela manhã no pR. ANTÔNIO MONIZ Fpolis.Interno por 3 anos do Serviço ,CONSULT�S: Tel'ças e Qum-
.' Hospital de Caridade, I DE ARAGÃO -...' ,,_.� _de Cirurgia L:ls da� 15 as 15 horas. Sabado DR. JuLIO DOIN .

À tarde das 1530 hs em dian- I .

Prof. Pedro de Moura ,( manha)
" ", VIEIRA te no consultMio á Rua Nunes' FARM'ACIA DE PLANTA-OEstagio' por 1 ano na "Mater- I Rua Amta �arJbaldl, esquma 'I ' Machado 17 'Esquina de Tira- CIRURGIA TREUMATOLOGIA

'

nidade - Escola" de General BJt.tencourt,
, • "MEDIC? dentes. Te).276G OrtopediaProf. Otávio ROdrigues Lima. I

RESIDENCIA: Rua Bocau,va" ESPECIALISTA EM OLHOS, Residencia __ rua Presidente Consultório: João Pinto, 18� 18 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - RuaI terno por 2 no do Pronto 139 TeL2901 IOUVIDOS. NARIZ E GARGANTA
C l' h �4 Das 15 às 17 diàriamente. Trajanon

So�o-�ro' ----- ..-- - :rRATAMENTO E OPERAÇõES ou mo.

I
Menos aos Sábados

I
DR. ARMANDO VALÉ- .Infra·Vermelho - Nebulização - DR. GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135. 19 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano- x _;_

10 E ASSIS Ultra-Som I F 2714 2r:: N t I F
,.

E R C Ih'OPERAÇõES R D· (Tratamento de sinusite sem FONSECA .

one: -

. . D a a ;-- armacut sperança - ua onse el-
CLINICA DE ADULTr j Dos Serviços de Clínica Infantil

� operação) I Ch f d '

dO' 1'0 Mafra
DOENÇAS DE S�NHORAS .ia Assistência Municipal e Hos- Anglo-retinoscopia - Receita de

e e o serviço II tormo
26 Domingo -- Farmácia Moderna _ Rua João'CONSULTAS: 'No Hospital de pital de Caridade Oculos - Mrderno equipamento do Hospital de Fpolis. I DR. VIDAL

Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único A clinica está Inontada com os CUNICA DE CRIANÇAS Pinto
10. 'I ÇAS E ADULTOS I no Estado) mais modernos Aparelhos para Consultório: - Felipe Schmidt, O serviço 'noturno será efetuado' pelas farmáciasNo consultório à Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horas e Tratamento das doeriças da Es- 38,

S' NPinto nr, '16 (1:' andar) I Consultório: Rua Nunes Ma-! das 16 às '18 horas, pccialidade, CONSULTAS -Das 4 as 6' to. An�Ôlllo e oturna, situadas às ruas Felipe Schmi-
Diariamente das 10 às 12' e das ,'hado, 7 - Consultas das 15 às; Consultório: - Rua Vitor Mei- Consultório - Visconde de horas, dt n. 43 e Trajano.14 às 16 horas. " 11 S hora;; , ", ,rcles 22 - Fone �(175, Ouro Preto 2 TIesidê'ncia: Tenente Silveira, A presente tabela na�o d' l't dRESIDENCIA: _ Rua Duarte Re�,dencla: Rua Marechal GUI-' Res, - Rua Sao Jorge 20 Ref,id�ncia - Felipe Schmidt 180 po era ser a era a sem pré-
Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5,- Fone: 3783 Fone 2421 11:1, Te). 2365 FONE � 3,165, via autori'�ação dêste Departamento.'

Dr. Vidal Outra Filhf)
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

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

REIS
ADVOGADO

_______ " 00
•__-----------

ALUGA-SE

Lavando com Sabã.o� I

V>irgem ES]Jecialidade
da Cla. IBTZEL ,INDUSTBIIL-Jolovllle. (marca registrada)

�' economiza-ser- tempo e dinheiro
_____________ ' .. ._ .._1.- ' __ '. __ 00 '_'" ..... '" ---_._- ----,----,----,
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,
Mas bemdito, entre os mais, o que, no dó profundo,

, Descobriu a' Esperança, a divina mentira,
I

Dando ao homem o dom de suportar o mundo!

-,(0)-
;' :- sra. Alipia de Souza

D" .-0 daLúcio; , lar
FAZÉM ANüS 'HOJE:� _:_ menino Nelson,

'

filhi-l I'., '
'

" /"
nho do Major Nelson de:Miropo e

_ sr. Nazaré Camisão, Oliveira Coelho, do Serviço ,Iativo e mui esforçado Es- de Veterinária do Exército; BELO' MOVIMENTO DE
crivão da Delegacia Regio- _ sta. Ilza Terezinha I SOLIDARIEDADE HUMA-
nal de Polícia' desta Capi- d'Avila;

, I
N4. . .

'

.' • tal; , i- sta. Valda-Inês Lisboa, Pelo Natal e fim de ano

Sub-tenente Acelino filha do sr. José Lisboa.; há movimento intenso do
Assonipo Cardoso, do Exér- �omércio do Rio de Janeiro,
cito Nacional, servindo no, VIAJANTE que executa vigorosa pro-
14° B.C., onde goza de me- noção' de vendas, orientada
recido conceito pelas altas ,SR. FÚLVIO SAloJTOS p,ela imprensa. O concurso

virtudes ê .pela soma consi- Pelo avião da Panaír do .Ie vitrinas e ornamentações
deravel de-serviços, desta- Brasil, seguiu com destino de fachadas, organizado pe
cando-se entre os da classe a São LlJiz do Maranhão o 'o "O Globo", vem estímu-

�a que pertence com espir ito sr. Fúlvio Santos; que, na- .arido as casas comerciais a

de devoção; quela Capital, irá desem- .azerem das suas montras e
_ sta. Eli Rosa, filha do penhar as funções de Chefe Ias suas marquises, verda

distinto casal João Teixeira da Secção Imobiliária da .leiros presépios com mo-

\
da 'Rosa Junior-Olga Luz

I
Delegacia do LA,P.LI /imento, com arte e gôsto.

Rosa, e professora norrnalis- O Sr. Fúlvio Santos de- Aliás a revista "Metrópole"
ta muito benquista nos, sempanhava as mesmas .oca.liza fio seu número de
meios' sociais de nossa ca-I,funçõe� na Delegacia daqu�- Natal, como é comemorada
pital, onde goza de, largo te Instituto em nossa Capi- esta f'esta nos lares e nas

circulo de .amizades ; I tal" onde, com alto descer- .uas da Capital da Repji-
_ sra, Natalina Berreta t tinio e competência, che- »líca.

Daura, esposa do dr. Lauro
i
fiava a mesma Secção, mo- Assistimos através da te

Daura, clinico residente' tivo por-que fôra convidado .evisão, reuniões, de' donas
nesta Capital;

, I a organizar, e d idigir os ser- ie casa, conclamando o pú-
_ menino Marcelo, en- viços da Secção dã capital alíco a não ,ggstal' 'dinheiro,

canto do venturoso._ lar de,.: rnaran heuse. -, ". t reduz ir suas compras,
nosso prezado Gerente sr., Ao sr. Fulvio Santos, que :omo represália aos preços
,Domingos F e r na n.d eis goza de largo prestigio n es- .ltos. Não estamos de acôr
d'Aquino e, de sua exma. i ta Capital, dada a retidão de :lo com esta idéia. Os gas
esposa d. Maria de LourdeS 'zeu carater e a competencia ,os de Natal, são' benéficos
Cardoso de Aquino; I profiss!onal ,c?m que s� 10 comércio e sendo ao co-

--.l Q, 'I I A Ssr. João Francisco, conduzIa, fehçltamos e al- nércio o é a todo país, por- ':J
Gonçalves, m?t.or'ista; .

_ i n�ejamos feliz .permanen- qüe melhora a, gratificação

EI T-'- sr. AqUIlIno TOllleto, I Cla naquela CapItal,' acom- los e�pregados, porque au- elro- e"COI- 'coaresidente em Campos
'

No- I panhando-o os nosso melho- nenta o recolhimento dos
vos; res v<;>tos de boa viagem. ,mpostos para o govêrno, (A ORGANIZAG,'ÃO ORG:UlHO DE-"

lorque desenvolve a publi-
'idade dos veículos de di- SANTA' CATARINA')'

'

mlgação como revista, jor-
'

,

'

la�s'ol'!���;tl�V\��Oo et��i� Apresentam as exmas. sras. Donas de
�loquente do Natal. Há 01'- '

�ani�ações ,de caridade que Casa: a'maravilhosaTabalham no sentido ,de
nelhorar o Natal da gente ,E L'� I N,pobre. E o comércio e a in- '-iii'
;���I��iam:i:r��:�:m ;�:Sí�:r� (A, MAQUINA DE COSTURA DE, FAMA
',oncorrendo com donativos

MU)� dinheiro para aquisição NDIAl
10 materiâl necessário que ' '

;��\d��.f:n;a·b:��;�:€d�t:a� Pelos serviços prestados ao s,eu lar e
:limento e a�ioupa'; �esta pela' valorizaça-o sempre constante,�ase do ano,.'estes movlmen-'

ElGIN paga-se a si 'mesma.
DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE
ElETRO-TÉCNICA INDUSTRIA E

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

ElETROTÉCNICA
Caixa PosfaI193,� Telefone 3.193
Florianópolls'·- Sa'nta Catarina

FORMATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1954

Dia 25 _ sabado _ Tr[\dicional Soireé de Natal _

Grandiosa Parada de ]j;legan'ci'a _ Distribuição de pre-
mios _:._ OrnamentaGã.o à' carater. Reserva de Mesas na Ê FÁCIL,EVITAR
Joalheraira Muller � partir de 16 do corrente. 'A<lface, agnao, tomate,

Dia 26 _ domingo _ Retumbante Matiné Infantil chiról'ea e outras verduras

de Natal _ Apl�esentação do notavel shov" -:- O Circo võdein conter micróbios tra

vem ahi ""7 com 25 figuras. 'Papai Noel fará farta distri- �idos pela rega com água

buição de bombons. A pO(ltos criançadas. Impura. �o ..e�tanto, tais

Dia 31 _ Sexta-feira _ Empolgante "Reveillon de ger�1es sao faCIlmente d�s
sao Silvestre" Apresentação das "Debutantes' de 1954", tl:Uldos, sem que �e. pre.]u
_ �otavel show Í)or artistas ,do Rio. Dança da Polonaise ' dlqu� .0 valor nutrItIvo das

._-_�'-, ,- hortalIças, se elas fore:n::

�,-,,'O'T'O"G",'R', A'FIlAS',
. passadas em águafervendo\

r', .,p I-l' I durante meio minuto.

ACEITAl\J-SE ENC{)MEND�S PARA CASAMENTOS ,- lAvre-se' de doenças,
BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM passando em água fér

vendo, durante meio mi
nuto; as verduras e le-'
gumes q,ue devam ser

i'ng'eridos crus. _'

, ·'SNES.

"O, ESTADO"
NO LAR E ,NA S_OCIEDADE�:

'BENE,DIC'ITE !
-: OLAVO :J3ILAC'

. .:./';\-

Bémdito o .quc, na terrâ, o fogo fez, e o této ;
,

:8 o que tinill a charrúa ao boi paciente e amigo;
E o que a �nxada encontrou; e o c{Í.le, do chão abjeto,
-Pez, aos beijos do sol, o ouro brotar do trigo;

.

E o que' o ferro forjou; e o piedoso arquiteto
Que ideou, depois do berço e do lar, o jazigo;
E o que os fios urdiu, e o que achou o alfabeto;
E o que deu uma esmola ao primeiro mendigo;

E o que soltou rio mar a quilha, e ao vento o pano;
E o que inventou o canto; e o que creou a lira; ,

E o que domou o raio; e o que alçou o aeroplano.

ANIVERSÁRIOS

Sindicato dos Trabalhadores no Co�
mércio Armazenador de Florianópolis

Deseja' a tôdas às pessoas com quem mantém relações
ele amiúteles, feliz NATAL c muita prosperidades para o

ANO NOVO de 1955.

Florianópolis, 21 de Dezembro ele 1954.
A DIRETQRIA

Participação
Anselmo .

Pereira Vieira Viúva Aldalgida Filho
el'Sra. p'atti"�ipam ao� pa-l Nascimento, pa.rtieipa' aos

rentes e pessoas 'amigas o I parentes ê pessoas amigas o

contrato de casamento' de contrato de casamento de

sua filha Marta com o Sr. seu filho Wàimir ,com a

Walmir Ramos NasCimento. I Sta. Marta Pereira Viana:
Á

'Marta e \Valmir
Confi!\',m!}m

Fpolis 19/12/54.
"
,

, ,l·l", ,

"tiRA TENIS CLUBE

GERAL.
RODOLFO CERNY,

ESTÁDO".
Chamados: Rua Conselheiro

Fot�grafo do Jornal

Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.
pelo

EVEREADY'- as

, mais famosas em

'todo o mundo I

·iI ," .v

As pilha. EVEREADY
sãu feitas especial
mente para o nosso

clima e, são prefe
ridas por todos pe
lo seu padrão téc
nico de qualidade!

_;

•••••••••••••8�a••GG®�

;os são mais pl;opícios 'e ca

la um está disposto a dar
1m pouco mais do' que cos"
�uma dar ou do que e&pera "

,,·eceber. Não deixa de ser

.nu dá, e recebe, mas há os

lue 'dão mais porque exis-
I -

d
..

'-em os que nao po em rece-

I bel' menos.
Haverá tão belo movi

mento de solidariedade hu
mana como nêste que ocorre

nos dias de Natal?

CQNGURSO .. I
" Miss .Santa Catarina

.
� ;,: ...

CONCURSO MISS SANTA CATARINA

O Uruguai é um pais que dedica grande atenção no

fomento do turismo, não se descuidando do bem-estar
dos seus visitantes.

Proporciona aos turistas o maior conforto possível
e a sua industr-ia hoteleira é das mais: atualizadas 'do
globo, tornando assaz agradável a permanência dos tu ris-

,\
'

tas naquele paIs enc:mtador., .

São famosos os hoteis uruguaios que oferecem ser-Iviços insuperáveis em comidas e habitação, além das a

trações dos seus sasínos e das suas boites, que contam
eom celebradas orquestras .

O Uruguai é um pa-ís assinalado como elevada atra

ção turística.
O Concurso "Miss Santa Catarina", organizado pelo

Clube do Penhasco, proporcionará 'à u�a' das candidatas

vencedoras; a permanência de uma semana na capital
uruguaia, oferta das Primeras Lineas Uruguayas de Na
vegación Aerea (PLUNA).

--(0)--

, Apoteótico! DeslLímbrante! Inédito!
Eis como poderá ser definidó, l1LIm mínimo, o gran
dioso concurso de beleza intitulado' "Míss Santa Ca-
tarina",
Credencia-se o concurso em tela, como -um aconteci
mento social sempredentes em Santa Catarina.

--(0)-- ,

Qual é o seu tipo? Loira, ruiva ou morena?
Será você uma suave beldade, de olhos melgos e cabelos
301 tos?
A sua beleza é um idioma internacional.
Interesse-se pelo Concurso "Miss San/tã:l�lÚ'arina" e você
estará colaborando pa i'a destacar o� ,rÓéritos de beleza da
nulher 'catat-inense.

--'-(0)--'

Espanha! Uruguai! Chile! Manaus! Rio de, Janeiro!
Premies dos mais espetaculares que serão õfereci
dos ás disputantes do concurso "Miss Santa Catari
na" per renomndas -companhias, de navegação aérea-:-
'. .. .

lAviso aos interessados
A COMPANHIA INDUSTRIAL E COMElWIAL

BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES, Produ
tos Nestlé, por sua Pílíal em Curitiba - Estado do Pa
'anã, á Rua Visconde de Guarapuava 25�, avisa a q.vem
)OS50 interessar que o SR. ANTôNIO HELIO SANTOS,
.ue exerceu as f'uuções de viajantes d'a,rc"1õerida Filial e

que a seu pedido se acha' desligado do seu quadro ,de pes
soal desde 30.11.54, deixou, em consequência, de ser pes
sôa autorizada a tratar de qualquer assunto que se rela-
.ione, direta ous indirétamen te, com a Companhia.

'

3

II�Jí�'0�,": g�:?:
;;,�;:;;;;;;;;":::"" '''cara de

poucos ami
gos" perde
ria até' o ape

tite. Passei a fa
zer o regime Eno

- "Sal de Fructa "

Eno ao deitar e' ao
levantar - Livre
da prisão de ven
tre, o nervosismo
se foi. Não sela,
"dõ contra:" tome

'

ENO
�----------��----------�

,"5'a1 de Fructa I

I '

••

-"

H OJ E NO PASSAD·O
23 DE DEZEMBRO

,A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
,

_ em 1.589, os indios de Mabapeva, que sitiavam

150 brancos e 1.000 indios aliados da Divisão de
Álvaro Rodrigues" foram derrotados em, Sergipe
por Cristovam de Barros;
em 1.634, o Forte de Santo Antonio, na margem

esquerda da foz do Paraíba, capitulou; Os holan
deses so perderam este -Forte em 1.654" quando
então voltou a ser brasileiro;

,

em 1.667, o Padre Antonio Vieira foi condenado a

morte;
em 1.822, o Comandante Botas, entusiasmado com

o combate do dia 8, saui de Itaparica .afim de

provocar a esquadra .portuguesa, mas cercado,
• I

consegUIu 'escapar-se; _

em 1.868, 'prosseguia o fogo de infantaria em Lo
mas Valentinas, entre brasileiros e paraguaios.
Pela tarde as tropas elo General cutarinense Ja
cinto Machado BittencouH foram substítuldas
por um contigente ol'ic�t:d e pelp.s Brigada do
Coronel Paranhos;

'� -Anel'ré Nilo 'I'adascd -

Çurso de Treinamento \

Na Escola Prática de A;, preparação prévia capaz .de

gricultura Dr. Fernando, garàntir a sua eficiência.
Dosta, 'em Pirassununga,' Os alunos serão recrüta60s,
";stado de São Paulo, será de preferência, entre profis
l:ealizado, de 9 de janeiro a I sionais de nível superior
) de rha'rço do ano entrante

I
_ médicos, agrônomos, mé-

,) VIII cUl'so De TREINA-
I
dicos-veterinários, assisten

,.\'IENTO DE EDUCADORES tés sociais, enfermeiros,
\ '

DE BASE, promovido pelo professor�s, _ que tiverem

Departamento Nacional de I inclinação para as ativida-
Educacão 'através d'a Cam- Ides rurícolas. '

panha -de Educação Rural. I Os interessados poderão,
O objetivo do curso é a I desde já, dirigir-se ao Setor

formação de técnicos para: de Treinamento da Campa
as diversas, atividades da nha, que funciona no 14°

Campanh-a. andar do Ministério da Edu-
A natureza específica do cação e C,ultura e que está

I trabalho exige, dos funcio- habilitado a prestar os es

-nário.s •
dêle encarregados, clarecimentos' necessários.

Reslaurante_ Hapoli
RUA Marechal Deodor<jl 50.

}m Lages, no sul do Brasil, 9 melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.
,\

I----'--------,

Cláudio SUveira, foi, O Pre'mlado
na Campanha' do Cr$ I�OO
Depois de correr várias vezes, pela Loteria Federal,

ganhou a passagem de ida e volta a :porto Alegre, ofere
cida pela TAC, � Sr. Cláüdio Silveira, residente na cida
de de Palhoça e funcionário do IAPETC.

'

,O número premiado pelo sorteio de sábado passado,
dia 11, foi o 18039;-

-

O Presidente do GRÊMIO PEDRO, JORGE FRAS
SATI, acompanhará o felizardo à Transportes Aéreos Ca
t.arinenses S/A, na próxima segunda feira, quando será
feita a entrega da passagem.

"O

, \

AVENTURAS 00 ZE-MU_TRETA ..•

" ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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As 3 - 8 Hs
Louis Jouvet - Daniel

Gelin - Dany Robin em:

"ROMANCE PROIBIDO"
No Programa:
Noticiario Guaíba Nac.

Numeros Finais do Campeonato ���é��.;
Finalizou na tarde fria de domingo, no estádio da

-

Zacky (Bocaiuva) 2 Paula Ramos 3 x Avai 2

Práia de Fóra, o Campeonato Citadino de Futebol de 1954 China Bocaiuva) 2 Bocaiuva 2 x 1mbituba 2

elas categorias de Profissionais e Aspirantes. Vitor (Guaraní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 Figueirense 7 x Atlético 2

Na categoria principal brilhantemente. sagrou-se cam- Saul (Avaí) ..... :.................. 2 1mbituba 3 x Guarani 1

peão o Figueirense, o qual iniciou (J certame perdendo para Biscoito (Bocaiuva) 2 Figueirense 2 x Avaí 1

o Imbítuba por 4 x 1, aqui mesmo. Mereceu vencer Q alví- Wallace (Avai) 2 Bocaiuva 2 x Atlético 1

preto, ficando com uma vantagem de 3 pontos sôbre os vi- Sombra (Atlético) ;.........
2 Figueirense 3 x Paula Ramos 2

ce-campeões que foram 1mbituba e Paula Ramos. lamas Retinha (Figueirense) 2 "Gauarani 1 x Atlético 1

'esquecendo: a decisão do Superior Tribunal de' .rustíça Bráulio (Avai) 1 Bocaiuva 1 x Avaí O

Desportiva, no caso do jogador Bitinho. Se vencer, a van- Caréca (Imbituba) ........•.....•.... 1 Paula Ramos 1 x Bocaiuva 1

tagem do Figueirense subirá para cinco pontos.
-

Néd (A í) 1 Avaí 1 x Guarani 1
e e vaI .

Na categoria de aspirantes, venceu com largos méritos Manara (Avaí) ....•...•..... . ;.. 1 1mbituba 6 x Atlético 1

o Bocaiuva, pois não sofreu nenhuma derrota- e ficou com Duarte (Avaí) ............••.......•. 1 Bocaiuva 3 x Figueirense 1

uma vantagem de 8 pontos sôbre o vice-campeão: Imbituba. Guido (Avaí) , .'. . .. .. 1 Avaí O x 1mbituba O

OS RESULTADOS DOS' JOGOS Cabana (Imbituba) .................• 1 Guarani 1 ?c Paula Ramos 1

Foram em número de 42 as partidas disputadas. Oi: Oséas (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Avaí 3 x Atlético 1

resultados foram os segu��te;�RNO Renê (Paula, )Ramos) ,)1 �r::��tt�ia2t:�:::�e���20s 2
Adílio (Bocaiuva : . . . . .

.

JOGOS REALIZADOS Nizeta (Guarani) 1 2,0 TURNO
Bocaiuva 2 x Guarani O

Poli (Guarani) 1
Paula Ramos 2 x Atlético 2

Giovani (Atlético) ;............. 1
l bit bm I u a 2 x Figueirense 2

Gerson (Imbituba) 1
Avaí 3 x Paula Ramos 2

Amorim (Avaí) 1
Bocaíuva 2 x 1mbituba 1

L01ó (Avaí) '. . .. 1 Pígueírense 4 x Atlético 1
Alípio (Paula Ramos) .. -. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Avai 2 x Figueirense 1
Julinho (Figueirense) 1

1mbituba 3 x Guarani 3
NEGATIVOS Bocaiuva 5 x Atlético 2

'Pavão, do Guaran
í

a favor do Bocaiuva 1
1

Paula 'Ramos 3 x Figueirense O
\ Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético Bocaiuva 4 x Avaí 2
Tião do Imbituba, a favor do Bocaiuva 1

Atlético 5 x 1mbituba 4
ARQUEIROS VASADOS

BUBI, SONCINI E LELO, OS MAIS VASADOS

Onze arqueiros estiveram em ação, sendo os mais V:1-

.ados os arqueírosxdo Bocaíuva, Atlético e Guarani. E' a

.eguínte a 'relação:
B:.tbi (Bocaiuva) 22
Soncini (Atlético) -c-

..........••.•.....•.... , 22

Lelo (Guarani) ,
' 22

Tatú (Avaí) ................•.....................
18

Miltinho Umbituba) 18

Mafra (Figueirense) 12

Brognolí (Paula Ramos) 11
Alcides (Paula Ramos) '.......................... 9

Asdrubal (Figueirense) .........•...•...•.•. 4
Aldo' (Bocaíuva) ...................•.•..•... ,3

,

Adolfinho (Avaí). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.
OSWALDO MEIRA, O QUE MAIS VEZE� APITOU

serâo UI?Ld.Q
introduzidos no Istádio da F.C.F. As 8 horas.

Não descansa o Sr. Osni Uma nova arquibancada
Peter Grave

Mello que há mais de dois! será erguida no lado onde
Stack em:

anos vem orientando os des- se acha o reservado a im-
TRILHA DA AMARGURA

tinos da Federação Catarí- prensa. Para tanto 'a 'F.C.F. (Technicolor)
n ense de Futebol. Sua gran- já adquiriu 100.000 tijolos,

No Programa:.
de preocupação tem sido di- devendo a sua construção

Atual. Atlantida 54 x 49

l'igida para o estádio da ser iniciada após a disputa
Nac.

rua Bocaiuva, pertencente à do Campeonato Estadual I Preços:, 7,60 ..,_ 3,50.

"mater", onde, graças à sua cujo inicio está previsto pa-:
Imp. ate 18 anos.

dinâmica orientação tem ra o próximo mês.
'

Isido remodelado, possuin- O "reservado áa.autorida- ,

' ..

do .t� alambr�?�s e um con- des será remodelado. Adi- I�.IJ'.f- -mi.I
fortavel vestiário. antou-nos o sr. Osni Mello '� i!i �

,

Domingo, por ocasião do ser seu pensamento locali- i I.
encontro final do certame zar o reservado a imprensa'
da cidade entre Paula Ra- nos altos do seservado ás

I
mos e Imbituba, tivemos autoridades. Achamos bôa
ensejo de palestrar com o a idéia e esperamos que
sr. Osni Mello sôbre pro- venha a ser concretizada.
blema do nosso futebol. Como vemos, o sr. Osni
Sempre atencioso para a Mello não dorme sôbre lou

crônica esportiva, o dist.in- ros. É trabalhador com o

to esportista fez algumas maior empenho para que o

revelações sôbre nevas rea- foot-balI catarinense tenha
lizações que serão introdu- o seu devido lugar no pano-
z idas no estádio praiano, .

rama esportivo nacional.

ano. troo
- O esquadrão do Renner, - Divulga-se que os pro- -------------

�1.0 derrotar por 3 x O o Grê- fessores de educação física V' dmio, na tarde de domingo, Libório Silva e José Barão "en e. - 5emanteve sua invencibilidade, ,'pretendem seguir para o'
ficando a um passo do titulo Rio, afim de ingressar na

máximo., de Fotebol

gaUcho.,
Escola de Arbitros da Fe-

- RIO, 22 (V.A.) - A deração Metropolitana de
próxima rodada do campeo- Futebol. Que assim suceda,
nato carioca, foi desdobra- pois a escassês de arbitros
da em quatro dias. Pelos aqui é eno'rme.
acordos feitos, os jogos se- - Romeu, médio do Bo-

ALUG SErão jogados nos seguintes caiuva, é o novo preparador A-
dias: hoje dia 22 - Vasco técnico do Clube, visto ter
x Botafogo à noite, no Ma- se demitido o crach Paraná.
l'acanã; 5a-feira, dia 23 - - Domingo próximo, em

Bangú x Olaria, à tarde, em seu gramado,o Saldanha da
"Moça Bonita". Nesse mes- Gama pelejará com o Curi
mo dia, à noite, no Marac.a� tibanos, da rua que lhe em-

nã, Flamengo x Bonsucesso. presta o nome. O prélio es- CASA MISCELANIA d"tt'l�
Domingo, dia 26, teremos tá sendo esperado com an-

Fluminense x América e siedade pelos torcedores bv\dora doa IUdio. R.C.A.
I
Canto do Rio x Madureira, dos

I
dois valentes clubes.

. I •

-

"O Fsrado' . Esportivo
,

"

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense 1
Avaí 2 x Paula Ramos i
Bocaiuva 3 x Imbituba 2

Figueirense 2 x Atlético 1
Imbituba 1 x Guaraní O

, Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avaí 3 x Bocaiuva O
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2

'

Avaí 2 x Guaraní 2
Imbituba 3 x Atlético 2

Oswaldo Meira, 14 vezes

Oswaldo Silveira, 9 vezes

Oswaldo Ramos, 9 vezes
João Sebastião da Silva, 6 vezes

melhoramentos

Bocaiuva 3 x Paula Ramos 3
Bocaiuva 4 x Figuefrense 3
Avaí 2 x 1mbituba 2
Guarani 5 x Avaí O
Pau:", Ramos 1 x Guarani 1
Avai 3 x Atlético 3

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

Figueirense 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula Ramos 1

2.0 'rURNO

Guarani 1 x Figueirense O
1mbituba 4 x Paula Ramos 1

COLOCAÇÃO ,

Campeão - Bocaiuva, 3 p.p.
Vice-Campeão - 1mbituba, 11
3.0 lugar - Paula Ramos e Guarani, 12
4.0 lugar - Figueirense, 13,
5.0 lugar - Avaí, 14
6.0 lugar ..:_ Atlético, 19.

Bocaiuva 3 x Guaraní 2
Atlético 3 x Paula Ramos O

Figueirense 2 x Imbituba O
Paula Ramos 2 x Aval 1
Bocaiuva 4 x Imbituba 1
Figueirense 2 x Atlético 1

Figueirense 3 x Avaí 1
Imbituba 3 x Guarani O
Bocaiuva 3 x Atlético 2
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Guarani 2 x Atlético 1
Avaí 1 x Bocaiuva 1
Atlético 1 x Imbituba O
Bocaíuva 4 x Paulá Ramos 2
Guaraní 4 x Avai 2

Figueirense 3 xBocaiuva 1
Imbituba 2 x Avaí O " '

Em todo o certame registraram-se 16 penalidades má-

Paula Ramos 1 x Guarani 1 xímes. das quais 9 foram convertidas e 7 despertíçadas, co':

Avaí 5 x Atlético 1 - no se vê abaixo:

Figueirense 3 x Guarani O Erasmo, do Guarani, no jogo contra o Bocaiuva:

Paula Ramos 3 x Imhítuba 1 lesperdiçada.
A, CLASSIFICAÇÃO

�

Orlãndo, do Figueirense, no jogo contra o Imbítu-

Campeão - Figueirense, 7 pontos perdidos 'la: desperdíçada,
Vice-Campeões - Imbítuba e Paula Ramos, 10 p.p. Pacheéo, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu-
3.0 lugar - Bocaiuva, 12 ba: desperdiçada:
4.0 lugar � Avaí, 14 Valério, do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí:
5.0 lugar - Guarani, 15 .onvertída em gol.

'

6.0 lugar _:_ Atlético, 16. Lauro, do Atlético, no [ogo contra o Figueirense:
ATAQUES MAIS PRODUTIVOS: PAULA RAMOS E convertida em gol.

BOCAIUVA Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Avaí:
Atlético :.............................. 18 desperdiçada.
Avaí 19

'

Zacky, do Bocaíúva, no jogo contra o Atlético: con-

Bocaiuva _ .. 23 vertida em gol.
'

'

Figueirense : r' 22 Guida, do Avaí, no jogo contra o Guarani.' conver-
Guarani . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 .ida em gol
1mbituba 21 Giovani, do Atlético, no Jogo contra o Avaí: des'
Paula Ramos : 23 perdiçada. •

DEFESA M�IS SO'LIDA: FIGUEIRENSE E'rico, do Atlético, no Jogo contra o Figueirense:
Guarani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 22 convertida em gol,
Imbituba 18 Betinho, do Figueirense, no jogo contra o Avaí:
Paula Ramos :..... 20 convertida em gol.
Atlético, 22 HarIey, do Imbituba, no [ogo côntra o Guarani:
Avaí

"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 ',' desperdiçada,

"

�?Cai�l�a �
25 .E'rico, do Atlético, no jogo contra o Bocaluva: con-

F igueu ense 16 vertida em gol.
.

DANYR, O ARTILHEIRO-MóR P�ácid'o, do Figueirense, no Jogo contra o Paula Ra-I
A batalha dos artilheiros foi ganha pelo meia esquer- mos:. dosperdíçada.

da Danyr, do Figueirense. O hercúleo player assinalou 9 Nenem (2), do Guaraní, no jogo contra o Atlético:
gols, todos de bela feitura. Eis a, relação dos artilheiros: convertidas em gols.

Danyr (Figu,eJrense) 9

Pacheco (Figueirense) 7 Verificaram-se 14 expulsões, sendo os seguintes
Oscar (Bocaiuva) ... '................ 6 tiveram que deixar a cancha:

Lando (Imbituba)................... 6 Trilha, do Figueirense, no Jogo contra o Imbituba
Wilson (Paula Ramos) .. , '....... 6 Frederico (2 vezes) do Atlético, nos jogos contra o

Pitola (Guarani) 6 Bocaiuva e o Guaraní.
'

Jair (Bocaiuva) 5 Adilío, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético
E'rico (Atlético) 5 Manara, do Avai, no jogo contra o Atlético

Rodrigues (AvaÍ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 Duarte, do Avaí, no jogo contra o Atlético.
Valério (Paula Ramos) 5 Cazuza, do Atlético, no jogo contra o Avaí.,
Nenerr' (Guaraní) 4 Abelardo do Atlético, no jogo contra o Figüeirense
Jacó (Paula Ramos) ............•......... 4 Jaime, elo G\larani, no jogo contra o 1mbituba.

Barata (Paula Ramos) .

\ 3 Wa'domiro, 'do' B�caiuva, no jogo contra o Atlético.
Carriço (Bocaiuva) .,................ 3' Julinho e I'''lniyr, do Figc,"irense, no jogo contra o

Édio (Paula Ramos) \ 3 Paula Ramos.
Fernando (Atlético) 3 ,Bitinho, do
XUxú (Imbituba) .. . . . . . . . . . . . . . . .. 3
Rarley (Imbituba) �. 3'
Bolão (Avaí) 3

Rercilio (Atlético) '... .. .. .. 3
Lauro (Atlético) 3
Ernani Umbituba) 3
Plácido (Figueirense) 3

Waldir' (Imbituba) 2
Anastácio (Guar�í) 2

NovosForam os seguintes os árbitros que referiram as par
tidas:

• Gerson Demaria, 2 vezes

Francisco Prazeres,.l vez
Saul Oliveira, 1 vez

16 PENALIDADES MA'XIl\tAS'

Noticias Diversas
- Propala-se que o es- em Niteroi. Dia 29, em Carn

quadrão <lo Clube do Remo, I pos Sales, jogarão' Portu
campeão paraense, fará uma guesa x São Cristovão.
longa excursão pelo país, - Ao que apuramos, o

jogando em diversos Esta- dianteiro Oscar já se encon

dos, entre os quais São Pau- tra em Henrique Lage, trei
lo, Paraná, Rio Grande do nando para a temporada de
Sul e o Distrito Federal. 55. Oscar, um dos mais com-
- Noticia-se no Rio que o pletos dianteiros do Estado

Torneio Rio-São Paulo tem pretende prosperar muito,
seu início marcado para o pois qualidades possui para

os que 'dia 2 de abril do prêxímo brilhar em qualquer cen-

14 EXPULSõES

Paula Ramos, no jogo contra o Figuei-
rense.:
I Ernani, elo 1mbituba, no jogo contra o Paula Ramos.

ASPIRANTES
No Campeonato ele Aspirantes foram disputadas igual

mente 4� partidas, sendo êstes os resultados:
1.0 TURNO

,

Docaiuva 3 x Guarani O
Paula Ramos 4,x Atlético 3
1mbituba 2 x Figueirense 2

'

CINE ,SAO JOSE'

As 5 - 8 horas.
Espetacular Pelicula Me-

xicana
Ramon Armengod - Pe

dro Vargas - Ana Maria
Conzalez - Peres Prado -

Boby Capo - Quilhermina
é o maravilhoso elenco do
melhor filme mexicano, de,
todos os tempos.

O PECA'DO DE SER
POBRE

N o. Programa:
Bandeirantes na Tela Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

- As 8 Hs
Jack Palance Joan

Crawford - Gloria Graha
me - Bruce Bennett em:
PRECIPICIOS D'ALMA
No Programa:
Paisagens do Brasil Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.

As 8 Hs
Louis Hayward - Patrí

ria Medina
BANDEIRA NEGRA

(Technicolor)
No Programa:
Ligação Norte Sul N0 18

Nac.

Preços 6,20 - 3,50.
Censura Até 14 anos

Robert

As 8 :as
Piper Laurie'

Hudson em:

SINFONIA PRATEADA
Technicolor)

No Programa:
Noticias da Semana Nac.
Preços: 6,20 -, 3,50.
Censura Até 14 anos'

Rock

SALAS
Alugam-se 2 salas de

frente, para escritório, com

entrada independente.
Tratar na Rua Anita Ga

ribaldi 35.

1II1II r 1IOIICI1IlII'
,

11111 numIII
(SILYII •• )

."ANDE TONIOO

Alugam-se bons quartos
Cóm ou Sem Pensão.
Bôas Condições.
Rua, General Bittencourt

nO 43.

Um automovel "CITRO
EN" equipado. Ver e tratar
a Praça Getulio Vargas 19.
das 14 as 16 horas.

Vitor. VaJ.vulu e DllcCHI.
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QUINTA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO
Glória a Deus nas alturas e, na terra, paz e boa von

tade entre os homens. (Lucas 2:14). Ler Heb. 1:1-9.
Os .magos do. oriente seguiram a luz da estrêla do

Natal e. dêste modo chegaram ao. lugar onde se achava o.

menino.' Jesus. A Delis deram louvor,
Qll'em dá louvores a Deus agora ? Os cientistas? Os

in vento.res? Os {industriais? Os nego.ciantes? Os poetas ?
Os f ilósof'os ? Os líderes? têm os magos algum descenden
te cntre os homens de hoje?

-

Em face do pensamento que outra guerra pode de
.

sen cadear; com o uso da arma atômica, olhamos para o

Cristo vivo, como única esperança de paz. Ne.le, sentimo
nos cheios de esperança. Sem 'seu poder não nos senti
mos' tão desanimados é tão impotentes que não possamos
empreender os esfôrços que levarão à paz.

A glória a Deus é a primeira coisa para que se pos
sa estabelecer a paz na terra. Somente quando, o mundo

• CONVOCAÇÃO inteir6 cantar com corações contritos e humilhados "Gló-
Por ordem do. Sr, Presidente e de acõrdo com o. Estatuto, rià a Deus, nas alturas" estaremos prontos para "a paz

convoco os Senho.res Associados para uma Reunião de As-

II,.
.

d
. na terra e boa von tade entre os homens." A glória de

sembléia Geral Ordinária a realizar-se no. dia 27 do. corren-

Mauo IICH resl eu cla IDeus, que coloca o. homem no seu devido. lugar, fará dê-
te mês, para ser procedida a ele íçáo ela Diretoria e demais

l,esA ir�ão.s pus ?o.s ,o.�ltro.s. A paz na terra será a conse-
órgãos da sociedade.

•
'

I
quencia desta situação.

A reunião realizar-se-á em primeira convocação, às Vende-se, por motivo de mudança, uma magnifica .' O R A ç Ã O
19,30 horas, e, em caso de não haver número legal, meia residência coten do : 4 espaçosas salas inclusive sala de Ó Deus, ajuda-nos a colocar nossos olhos e nossa
hora após, com qualquer número. jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, casinha' atenção. na tua glória. Por nosso intermédio reflete a luzLocal da reunião: Sede 'da Associação, em a CASA DE·

tom armários embutidos, instalações sanitárias comple- ele Cristo sôbre um mundo que se debate nas trevas, naSANTA 'cATARINA, rua Tenente Silveira. tas, varandão, quarto de empregada � .respectiva instala- dúvida e na incerteza. Usa-nos para conduzir outros aEr?eS�O Meyer �i�h9 ção sanitária anexa. Area construída, 163m2 em centro

I
aceitar a tua salvação através de Cristo. Amém.Pnmelro Secretano de ter�no murado e ajardinado de 13 x 55 metros PENSAMENTO PARA O DIA

(715 m2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 de- A glória de Deus é o. primeiro passo para o estabele-

\V [a ( ') pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para gua r- cimento da paz na terra.f , � da de móveis, etc ... ótima localização (Avenida Trom- ETHEL G. HEERS (Yowa)MINI�TÉRIO DA AGRICULTURA powsky 56).
DELEGACIA FLORr-;STAL REGIONAL Prece de ocasião considerando o motivo da venda.
CORTE DE ÁRVORSS PARA NATAL Inf�rmações: Rua Crispim Mira, 22 e Avenida Her-

A Delegacia Florestal Regional, sita à rua Santos cilio Luz, 60, nesta Capital.
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

ouerimento do fornecedor, declarando tratar-se .de árvo

l:es provenientes de plantios próprios, sujeita a compr�
vação pela Policia Florestal. No ca,:;o de tratar-se de �I
nheiros em processo de reg;�n�raçao natural, que nao

tenham sido cultivados, só J oderá ser expedida licença,
mediante a assinatura de um têrmo de compromisso de

,

replantio, a ser' rigorosamen', e fiscalizado pela Policia'

F'loreatal. •

Florianópolis, 18 de dezrmbro de 1954
José Carlos de MaU os Horta Barbosa

Delegado Florestal Regional-

ARNALDO BONATELLI - filha, irmãos - cunha-
,

dos e cunhadas profundamente sensibilizados pelo f�le-, (LU 81=cimento de sua esposa - mãe, irmã e cunhada ocorr-ido

I
L

no dia 17 dc dezembro do coi-rente ano, FESTIVA REABERTURA DE SEUS SALõES
ORGGA FREITAS BONATELLI .

I A Diretoria do Clube Doze de Agosto têm o prazer
vêm de publico agradecer todas as pes�oas qu� �lurante I de anunciar aos seus dignos Assoêiados que, após -minu
a sua enfermidade Prestaram seus valIosos aUXIlias, to.r-, iosa vistoria p.rocedida pelo srs. Engenheiros GEORGE
nando extensivos esses agl'adecimen�os aos S1:S. Drs. �ul-I WILDE - CALVY DE .SOUZA TAVARES - FER
mar Lins, OUo Entres, Rev. P. Evaristo e mUlto especIal- I �'JANDO FILOMENO BRITO - levantou a imterdição
mente a Exnu. Snra. Da. Lucilia Melchiades de Souza e

\ dos salões, que apenas a mais elementar proudencia ha

aproveitam. a opqrtl1nid�de. para co?vidar a to.das as via 'imposto, pois nunca tinham sido afetados em sua se-
pessoas amigas para asslstlrem a missa que pOI �ua al-

gurança.. .

ma, mandam rezar" sexta-�eil'a .

24 do corrente, as 7 e I ,A demora d�ssa decisão proveio unicamente da ne
meia horas, na Igreja de Sao ·Lulz. cessIdade de repmtura do sa lao e obras da nova toalete

-----

lHl.ra. o Clube.

Coquei"�ns r-�ral'a Club I. Assim, pois dará o Veterano o BAILE INFANTIL
� U

-

'

�. � I' c o de S. SILVESTRE em sua otogenaria séde. .

� lU � �
No baile infantjl, a se realizar na tarde de 25 do'

r,ndante, com inicio ás 15 ho.l'as e término ás 20 horas
,:erfio sorteados cinco ótimos premio.s para meninas e
outros cinco para rapazes, além da farta distribuição de
bonbons. /

'No baile de SÃO SILVESTRE serão apresentadas
\s DEBUTANTES, eleita a nova RAINHA DO CLUBE e

lançada a campanha da SÉDlf ,SOCIAL.
A Diretoria solicita às candidatas a debutfl.câo de

SÃO SILVESTRE, que se inscrevam, na Secretária do
Do.ze, até o dia 27, das 8 ás 11 horas, diariamente, não
po�endo ser prorrogado esse prazQ.

A DIRETORIA

•

Pelo' presente, comu» icamos que
I

nomeamos os Srs,

IRMÃOS GLAV..AM, pava .desempenharem as funçôes de

nossos agentes, nos municipios de FLORIANÓPOLIS,

TI.JUCAS, SÃO JOSÉ, BIGUAÇÚ, PALHOÇA, SANTO
. '

AMARO E LAGUNA, neste Estado.
,

EMILIO ROMANI & CIA. S. 1\.

Sociedade Cajarinen"se
de .1\vícuhura

Viagem, com 'segurança---·
.

e rapidez '

so NO& CONFORTAVEIS M1CRO'-ONIBUS DO

lAPIDO {<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - ItaJal -- Joinville - Curitiba

I

AgênCia:
._,.,_.. ,i

Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

t Agradecimento e' Míssa

COllselho Deliberativo
CONVOCAÇÃO

De ordem do sr. P1'esidente deste Conselho, convoco

os srs. Conselh!i!iros para uma reunião extraordinária em

sul!. séde social, na próxima quinta-feita dia 23.do cor

rente, às 19 "horas, para o fim exclusivo de se tomar co

nhecimento e deliberar sôbre uma proposta de fusão do
Clube Do.ze de Agosto com o C.P.C.

Florianópolis, 17 de Dezembro de 1954
, Raulino Horn Ferro

I
"

Secretário

V d
·

t J'io Militar de Florianópolis leve ao conhecimento dos
,

.

eu e-se orna camlon8 e em, .nrididatos abaixo relacionados, que deverão compare-

I
·

d d ã
er a l

ó

o di" 2/1 do corrente diariamente ás 0800 horas,per elto esta o e conserva0 o, io Hospital' Militar afim de serem inspecionados de sa u-

marca CHEVROLET. te,

1) ANATóLIO CUIDO PELLIZZETTI 2) AYR-

T t A A •

d
.

TAV à ['ON IGNÁCIO DA SlLV'A 3) ADALBERTO CESÁmO-

ra ar na gtin�la a ,. 'ERElRA 4) ALFREno SOUZA BECKERT 5) AYR-

Rua Fell'p" Scbmidt, tJ4.. c'ON lVIOSIMANN 6) ELY ADIR'DE SOUZA 7) FÁBIO
u I � \YRTON JIREISE P NON 8) GUY PORTO LUCENA

,) LUIZ CARLOS DÉO 10) WILLSON STOBERL 11)
_)A LIVIJR O VIEIRA DE JESUS
EDlWAL OBERG, - CAPITÃO AJUDANTE GERAL

Tratar
De ordem do Exmo General Comandante ela Guarni- L7.

II Iom a .8iblía na Mão
I -� Ui

(No Cenaculo)

E.U. da Europa
PARIS, 21 (U, P.J -- ú es

tadista francês Jean Monnct,
presidente do Servlco Inter
nacional Europeu de Carvão
e Aço declarou que (I estune
lecimento dos Estudca Unídcs
da Europa seria a maior
contribuição que o velho con

tinente poderia faze!' para a

paz e a prosperidade univer-
sais,

Guaraná Caçula
DA

ANTARTICA

o Melhor
, \FUNE

'

3019 ,Relrigera.gte

CLUBE DE CACA, TIRO E PESCA.
.

"COUTO DE MAGALH.ÃES"
ASSEMBLÉIA GERAL

De ordem do Sr. Presidente, e de acordo com os Es
.atutos em vigor, convoco os Srs. Associados para a As
sembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 do cor

rente, 4a. feira, as 20 horas, numa das salas do Clube
Doze de Agõsto, gentilmente cedida por sua Diretoria.

ORDEM DO DIA

Resfriou-se 1PELO MENOR PREÇO
liEVENDEDOR AV rORIZAUO:

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇlA. LTDA

F01'nCCLmOs graUs os canudinhos

A) Eleição do Conselho Deliberativo
B) Eleição do Presidente
Não havendo numero legal á hora marcada, a mesma

�Cl':t rcn lízn da com qualquer numero meia hora após.
Florianópolis, 18 de dezembro de 1954.

Carlos Moritz - 10 secretário.

Miojslerio da Guerra

O "Satosin' é excelente

l-'KEGLJ1\A � t'KAQLJEZA
. V·A N A O I O L I

MO(.:AR nESA:"IM.\iJA�.
IHI'\fEN!ol �RM RNERf;IA.

.. Não é 8ua culpa!
í a fraqueza que o deixa CIlDl9do;,{J.1I011 .

com moleza DO �orpo e olhos ! ..m :-',UI'.,J
A fraquez& atrau a vida porque roul,),

as fOrçM para ó .traolllho,'
\!A"-AI1IOL

para combater

quências doa

as conse-
�

resfriados:

bronquíos,

de Estudo
Você tem o Curso Industrial básico, o Comercial bá-:

slco, o Normal Regional ou o CUl:SO Ginasial?
'Você quer ser Técnico Textil, estudando na umca

Escola Técnica de Indústria Química e Textil da Améri-

Bolsas

2a Latina?
,

Você quer bolsa de Estudos, válida por três anos, da
Bscola Técnica Federal de Indústria Química e Textil,
,lo Rio de Janeiro?

Inscreva-se então, ao Exame de Seleção. e assegure-SE:
ima profissão ren dosa.

Você obterá todas as informações no Departamento
�tegional' do SENAI, nesta Capital, à rua Tenente Silvei
ra, nO 25, 20 andar, Telefone 2094, das 12 às 18 horas,
_]jal'i��ent,gl �é_o ..dia 2.4..de dezembro.

A Escola Téanica Federal de Indústria Química e

I'cxtil pertence a rêde Federal de Ensino e é mantida e

.drnin ist.ra da pelos m dusti-i.ris de todo o Brasil.

·,,,·,,,,1., f It, ... ,,�to .te·,iC'1oso e l)nttl' .pr o�nt1o "n. to.1.,
,

•• Id.,1ea

Vendemos
Uma caldeira EUTTNER, de fabricação alemã, com

lOOmts3 de capacidade para aquecimento. Ver e tratar
à rua\ Henrique Boiteux, 11-7, no' Estreito com as Indús
triaR de MadeiqtR Nacionais SIA.

irritações dos

tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico. "Satosín ', in
dicado, nas traqueobron-
quites e suas ma�"ifesta-

, '

cões. Sedativo da tosse e

expectoran te.

DOZE DE AGOSTO

Vende-se
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 Matos Are
,1S � Estreito ou pelo Tele
fone 3187, falar com Rebe
lo.

ALUGA-SE
Um automovel "CITRO

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

VENDE-SE
Negocio de ocasiao

Residencia: sita na Rua
Major Costa (Vi1�, Celso
Veiga) com três quartos,
"ala de jantar, copa, co

zinha, quarto de banho e

dois varandões, e mais lote
de terreno anexo 10xIo. m.

Rua Uruguai nO

CASA
A Iuga-se- em prédio novo,

rpartamento . 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

Comercial no Coração da
.:':idade
Informações nesta Reda

«ão.

'CASA
Vende-se uma de madeira,

toda pintada a óleo, com to
dos os confôrtos, ágíla, luz,
esg'ôto:
Vêr e tratar à rua Cruz e

Souza, (Travessa Santos
30-A> nesta ciclnde.

Aluga-se
Aluga-se 4 apartamentos

l'ecem;construidos à Rua
Anita Garibaldi 83.
Ver e tratar

Rua nO 80.,
na mesma

Leve e saborosa para os paladares mais exigentes
Ef{ija

·

eerveja PILSENER
Deposito" ANTARCTICA: Rua �ilvaJardim (Prainha) 3.8.00�.".."..,__�
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VIi,ma. �8 I�SegDranc! em. Br;8Co do Ngrte. Omissão do 80,eroo.
Sensacionais revelacoes �o :deputado 8arros Lemos. 'Docum8o"

Na �!�ãO���te�!t�lPI!!!e]a��' ,,!��,!!_d!..!.!!:.A�.!!.�J1!!�!!:.. . \

sr.. Paz Estenssoro, e o Pre- da Assembléia Le�:'slatlnl do e até alvejado por ele-
•••••••••••

�:::t;il��,Br;��, O��si:�ã�a :::'e�i�O r:�iS::�e��:r;�:�'gr�� :::;o:i:daa �����ad�O�!i��� LotAr,a. do' Esta...l-oferrovia entre Corumbá e Prefeito de Braco de, xorte. vos ataques e atentados, O Wi a
Santa Cruz, Nele 'aquela autorrda Ie cc - município vive um clima de

insegurança e íntranqullída
de, sob a omissão absoluta (:0

sr, Governador do Estado e

ENCONTRO CAFÉ
FI,LHO E PAZ _ES

�ENSORO

LA PAZ, 22 rtr. 1'.1, -- O
Ministério das Relacôes Ex

teriores, em cOrriUni�D.do ofi-'
cíal, confirmou a data de 5Flortanôpolis, Quinta-feira, 23 de Dezembro de 1954
de janeiro para a entrevtsta
entre o Presidente ela Bolívia,

,
.

CAMPANHAS D� ÓDIO E DESPEITO'
A cruel verdade, nos tem- gente, e, ao contrário, se pro

pos de hoje, é o que parti- cura, a todo transe, emperrar

darismo inferior a tudo so- o trabalho dessa classe, [o

brepõe e paira sôbre todas as. gando-a de encontro às mais

causas, onipotente. A açao caras aspirações da colettví

política não se engnmdecc, dade. A finalidade precípua
nas mais das vêzes, nas ati- do jornalismo'é a· de guiar

tudes altas. e preferc à. ação é a de orientai, é a de escla

subreptícia e' às maquInai,ões recer, é de 'ãuxíliar. Esque

à sapa. Lançam :'1. confusão, cem-se muitos dêsse dever, e

provocam a dei;ol'dem e esta- seguem as diretrizes mais O Município de Florianópo- a fomentar o espírito C1V1CO

belecem um ambiente de in- abjetas. Para exemplo 'do lis, pelo seu ilustr-e Prefeito visando ao máximo dUl1UJ, cc

tranquilidade e de desl'espei- quadro triste que acabamos dr. Osmar Cunha, e;teve pre- operação ativa pelo bem ge

to às autorídudes máxímau. de pintar, basta salientar que sente, como se sabe, ao ral. Além dos seus direitos

As críticas não visam, deplo- o sr. Osmar Cunha, recente- QUINTO CONGRESSO IN- políticos faz-se mister que

ràvelmente, a solução e o mente empossado nas fun- TERAMERICANO DE MUNI- o cídadâo estenda a "na so

esclareciment0 dor, proble- ções de Prefeito, a todo o CIPALIDADES, realizado re: lidariedade para o benetícío

mas, .como serts de üesejar momento é vítima de ataques centemente na cidade de San da comunidade, que é o fim

mas se fundam no rancor e grosseiros, quando êle,' com Juan Bautísta, em Porto !'U- primordial do govêrno,

nos sofismas, Nêste pais, efeito, não teve tempo nem co. Aliás, o dr. Osmar .Cunha, O segundo item focaliza o

presentemente, o jornalismo síquer de ajeitar-se ;\ cadeí- que ocupa o alto cargo de problema da ampla autono

transformou-::;e em san- ra de trabalho, tantas e com- Presidente da Associação dos mia municipal, que se conco

grento campo de batalha, on- plexas são as responsabíiída- Município do Brasil, teve, lidará à proporção que as

de .fel'vilham- a.s paixões e os des que lhe pesam sôbre os nesta qualidade, atuaeão de atividades admínistratívns

interêsses indJ.v,:1uais e as ombros: O país' atravessa relêvo, havendo mesIri.'o dís- promovam o bem comum dos

ambições d� um grupo, Des- uma fase crítíca, e isto se cursado, em nome das Muni- munícipíos. Nesse sentido, o

tróí-se, difamr,-se, ccrrom- reflete aqui. Se de caia um cipalidades das Repúblícas Congresso tem em vista rea

pe-se, investe
.. se p.scabrosa- houver um pouco de colabo- Sul-Americanas, lia sessão de lizar minuciosa pesquisa I3Ô

mente contra �1. cmoridade de ração, dias melhores "irão, encerramento do memorável bre as condições em que se

cidadãos, impunemente. E o dias menos angustiosos, se Congresso. encontram os muuíeipíos c

pior e o lastimável é que há descortinarão' para o povo. -Para que se avalie a írn- quais os óbices que as admí

quem aplauda esses �estos Mas se a imprensa, orienta- portâncía dos temas tratados nístrações defrontam.

calamitosos, não porque, nê- dora da opinião pública, con- nesse conclave inter�,mt:l'i": Já o terceiro item estabe

les, sentisse,n razão de ,ser, tínuar nêsse ritmo, se não cano, bastará referir 03 itens lece inventário acêrca das

mas porque, eonetuíados com I reprimir um pouco mais suas da respectiva Agenda, como habitações urbanas e rurais,

mentira e a calúnia, prece- predileções, se se deixar en- seguem; tendo-se chegado à conclusão

dem incoerentemente consigo volver pela paixão, pelo ódio 1°) _ As relações huma- de 'que, 'em geral, as exígên

próprios, no afã de atiçar a e pelo despeito, nós todos te- :18.S no gOV2n10 municipal: elas de reparação, se eviden ..

luta e contribuir para o des- remos de pagar caro e pesa- 2°) '_ Boa adminlstraaãn cíam, na América Latina,.em

prestigie de homens bem ín- do tríbudo por isso. Se não municipal como estímulo pu- índices. elevadíssimos.

tencionados. Os políticos sáo quiserrnos ajudar n ação hc- ra maior autonomia; Dessa fórma, cumpre esta

marionetes nas mãos de cer- nesta. dos homens. publícos, 3°) _ Refomento munící- belecer plano de reconstru

tos jornalistas. Homen.s que :)elo menos ríquemos na es- pal: urbano e rural. ções, bem como 'sistemas ce

exercem cargos públicos de pectativa de seus atos, para Trata o primeiro item não financiamento por meio de

relêvo são pigmeus manobra- condená-Ios com �0briedad'3 e somente das relações en'tre o recursos imediatos ou de

dos por conhecidos plumítí- elegância ou para enaltecê- governo do Município e o seu créditos. Por sôbre
-

isso, é

vos, que enlameiam a si mes- los, se assim o merecerem, pessoal, mas ainda entre o sempre indispensável a co

mos e ao órgão para o qual Causam indignação e repu- govêrno e os cidadãos. No operação do espírito público,

trabalham. Seriã necessário dia aquêles que, ao redIgir primeiro caso, o objetivo dos convergindo Pllra o mesmo

oue, dentro da imprensa, se suas notas, o fazem com o· estudos é a seleção dos flln� fim da narmonia e prosperi

f'izesse; antes de maiS' nada, propósito de obscul'ecl'r a uti- �ionários, suas condições de! dade coletivas.

e com urgência, um:t campa- Iidade dos serviços que o Pre- trabalho, classificação, salá- . O V Congresso Interame

nha moralizadora, que fos- feito Osmar Cunha Tiretende rio e outros assuntos relacio- ricano de Municipalidadt:s

sem afastados do seio d� prestar à sua tenho Espere- :1ados com a eficiencia elo efetuou as suas reuniões em

classe os que ap,equenam e 110S que cumpra, ao menos, pessoal. Procura-se' assim meio da mais auspiciosa C01'-

aviltam essa m.esma clasl'.e, um ano de mandato, para, manter em todo o hemisférIo dialidade, constituindo exce
.

I
Terras, no qual resta eviden'

desacreditando-a cada vez então, fazermos uma análise um sadio espírito de coope- lente oportunidade para o te uma imoralidade pi'lra eY·

mais perante o público, US9.n- mais segura sôbre sua ação ração de todos para o fím' co- estreitamento das rclac.::-es paliar pobres la"',:3.:1.01':,)[;

do-a como porta-voz de seus à fTente da Prefeitura Muni- f muu: .

do desenvolvimento entre as regiões,mais afas!.r" humildes colonos, 03 quaIs

desmedidos ódios, tendO-fi. na cipaL Ademais, quem tem mumclpal, contando-se com

I
das do hemisfério. 'Coplm:n 'ao terem conhecimento ela

-conta de um recurso umco telhado de vidro pão deve pessoal idôneo, ativo, entu- mat.erial informativo das artimanha, contra ela se le-

de sobrev1'vência, adquirido jogar pedras no do vizinho. siasta e compenetrado de sua nossas atividades municiOfl.is
, vantaram para a defesa dos

por' meios espu'rios. Nao SE função no concêrto das ad- foi exibido no conclave onde
.

' seus bens;. o terceiro é Ull1

colabora com a classe di.ri- Hamilton Alves ministrações cios mur.\('í�)jo,<;. o Município de Florianópoli." documento pelo qua.i <iC sabe
No segundo caso, se cog'ita ele na pessôa de seu dig'no Pre- que o sr. Afonso Ouizzo re-

estreitar as relacões ele ín- feito dr . .osmar Cunha foi
. .

, preendia quem intereer)to.sse
terêsse e compreensão e:1tl'e alvo de expressivas disti,n- certos contrabandos nó �uL
o govêrno e o povo, de modo ções.

V CONGRESSO INTERAMERICANO' DE
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das autoridades, muito embo

ra à testa da Secretaria de

Segurança se e:,1C0i1t;� um

jurista, que até hã pouco in

tegrava' a mais alta Corte
de Justiça do Estado.
Esse telegrama foi enviado

ao sr. Governado!'

Ainda na sessão merece re

gisto a presença do depu
tado Barros Lemos, da U.D.N.
na tribuna, para tratar de

assuntos ligados à política de

Araran'guá. Aborda, de come

ço, uma do-ição de terras ao

. município, tachando o ato de
verdadeiro estelíonato, pois
ditas terras pertencem a uma

firma particular. Ataca (o de

putado Barros Lemos o che

fe udenista sr. Afonsb Gulzzo,
a propósito das contas do'

diretório da U. D. N. em 1\1'0.

ranguá. Assevera que o sr.
Guizzo afirmara, em 1950, eo
mo já fizera em 1945

quando as despesas toram

pagas pelo Diretório Reg,o
nal _ que nenhum aux.lío
recebera para lo pleito, quan
do essa afirmação se cho-.a

com a verdade e com a pa ..

lavra do sr. Heriberto HuIE.("
que auxiliou financeirament.e
o diretoria araranguaense,

Aponta ainda uma carta do
sr, Guizzo desmentindo a

bancada udenista, para, a

seguir, ler uma serie de do

cut{'tentos' para que tíquem
nos anais O primeiro deles são

recibos passados pelo sr '

Guizzo de importancms que
deviam passar pelos ar,

gãos competentes da Prefei

tura e nela lançados; o �e

gundo é copia de ofício en

caminhado ao sr. Inspetor de

Cordeiro de Melú, Coman
dante do 14° B. 'C., usou da

palavra para dizer, entíio,
que representav� a pe.5so� CIO

Exmo. Sr. General Inácio Jo-

I 88Dte desta Terra é tao bôa••�
o Sr. Coronel Virgínia Q. G. da. I. D. recebeu signi

ficativas lembranças, repre
sentadas por flamulas da sua

Infantaria e do 14° B. C., ao

que agradeceu, se,mpre emo

cionado.
Ao embarque d9 ilustre Mi

litar e da Exma. Família es

tiveram presentes altas AU-1

toridades Civis e Militares, e

crescido númçro de Exmas,

Afirma o orador que o ccn

trabando, em Ar'aran�ui; é

feito às Claras. O últir:w do

cumento lido é uma certictão
do Coletor de Ararangua, no

qual diz existir Ordp.r,1 do

atual prefeito em exereí.cio

autorizando a exportar;:lo de

. produtos sem a nel�ef:I':Hria

autorização da au(:oridf.dc

competente. Esses do'.�um,.'ll'
tos causaram sensar;ã.) no

plenária e a gravid!:ld':) ela"

'acusações do deputadJ Bnl'

ros Lemos não prechn f;er

demonstrada.

TERREMOTO NUMA CIDADE AO
NORTE DA CALlFORNIAsé Veríssimo, Comandante da

5a. Região Militar,

Prosseguiu fa7.endo 'nn re

latÇ> minucioso do que foi a

gestão do Homenageado, pin
tando-o com as cores da rea

lidade vivída.
As últimás palavras profe

ridas pela ilustre Milital' fo

ram seguiçlas d� aplausos.
Teve então oportunidade de

prestar sua homenagem o Sr.

Coronel Mário RIbeiro dos

EUREKA, California,;n ,V. :lo-se alguns casos de fer!

p.) _ Um movimento s:!is- mentos leves.

'mico de grande intensidaele Quase todos o�.; edifít:ios de

estremeceu esta manhr, esta Eureka sofreram -danos. O

cidade portuária, derrubando I terremoto foi sentid,) em to

chaminés, quebrando 'janelas da a costa norte d'a Cr..:.Üfor
e causando ,danos diverso�. nia. Dezenas de i'ti'ma.u'ns fe

Não houve mortos, a!';;;ina!an- charam suas portas.

Famílias.
/

O ESTADO, mánife<;tandJ-
se grato pela honrosa defe

rência com qJle foi distingui
do, esteve present.e às home

nagens e deseja formular ao

��s::l�a ea:e����;�(j�a��-�:\� Vela o Senhor Irineu, Bornhausen, a

�:�i��d:�!�=��i�i�:r:�)i�a�d: . subvenção concedida pela Assembléa 'Legi�-
��:s e:S����i��:�t�: t��!.�� Bpeessolaois. gasta- de laNtiva.,

.

á' IsedcçãoEdesladuda,l. da GCam"p.atDhaimposta pelos Comandantes
(; U �

,

;.eD�nidades que integram a

sOlldarieJladp. ,aCiOna e.. uean fiOS, .ra UI os
Por último usou da {J&la- C Id ra O 8018 do do Est d t d P d

vra o Exmo. Sr. Gene::al Ul'U- sr�����:t: n����l�:d�!�: oos e
.

roft r
_

I a o o prOle o o o er
l'ahy, visivelmente emocio-' L I I t vo O t á I I t A óbll'
nado, que agradeceu todas as ���a��� v��� !�i��:� t:;�10:: eu s a I , C mo coo r r O ao h er�sse p .

CO
homenagens, que reputava Como é do .conhecimento A Assembié:h Legi!liativa Exec,utivo do EStà�li). para

imerecidas porque sómente
semos' público o seu agrade- público, já há dez anos pas- de Santa Catarina, bem com, vetar a proposição '�m estu-
cimento ao Sr. Prefeito Os-

cumprira com o seu dever, C h I r
�ados, organizou-se na Cf\pi.. preendendo o alto. alcancl� do, consta o de consije!'fi�' a

. mas que aceitava porque sa- ��r un a pe o va 1030 au- tal do Estado de Pet'l)ambu- social dessa entidad�. vot(;Ú proposição legislativ·1., COMO

pia serem emalidas da bon-l
x1ho que lhe concedeu, pro- co, a Campanha Nacional de por unanimidade de s�us 'CONTRARIA o INfEfU::',SE

'. .. porcionando um Natal feliz
dade e das vlrtuClcS exc�lsas .

t d f' T .
Educandários Gratuitos, com membros, projeto de a:'ltoria PÚBLICO,

de corações generosos.
Jun o aos e sua am1 la, pOl� ó fim de difundair a instl'u- 'do deputado, Estivalet P!res, Além de considerar a pro-

A Imprensa falada e e!'cri- qtu•e se acha desempregado ha ção secundária entre:Js Oi- concedendo uma subvencão ppsição do legislativ::l Lomo

. .

1 t
res anos. 1"

• 1 d C $ 15000 t
,. ' C" t't·-

ta conv1dada especl!� men e, versas c asses WCIiU�:, anua e r . ,00 por con rana a on" ·1 '\llçao,

esteve presente a todas as so'- O CHANCELER AR- Êste movimento qu,� inici- turma de cada série C!0S Edu- considerou o Chefe do Exe-

lenidades, sendo irradiada almente se cireum:erêveu ao candários existentes i1') ,.erri- cutivo Catarinense como

pela Rádio "Anita Garibaloit". GENTINO EM ROMA Estado nordestino, de ime- tório catarinense. contrária ao interêss'l llÚbli-

O Exmo. Sr. General Octa- ROMA, 22 (U. P') -- O r�li- dIato, foi ampliado e esren- Aprovada o projeto, subiu co,

cHio Terra 'Ururahy segJhl

I
nistro do Exterior da Argen- dido por todo o te! l'lt'.irio na- na forma da lei à sanção) go- De suas razões de vetü

para :1 Capital Federal, afim tina, Jeronimo Remorino, r: e- cional, não .falt.n.ncl.o o apôio vernamental. consta expressamente:

de assumir as funções de Di- positbu hoje,_ uma COl'ô:':\ C:e da União, dos E>:tnc!os e c]c,s Para extranhesa nossa, ti-

retor de Engenfiaria, ontem, flores no Túmulo do Soldado Municípios. vemos conhecimpnto) ,pe o "VETO-A, POI8, DE FOR-

às 12,30 horas, não sem an- desconhecido 'da Itália. A ce- Em outro,.: Estados dr. ]<'p- senhor Governador tio J.�sta- MA TOTAL _ TANTO PEl A

�es mandar a esta Redução o rimônia teve lug;ar diante do deração a Campank: Nacio- do por mensagem número I ARGUIDA INCONSTi',\YCiO

seu Ajudantes de Ordens. Ca- monumento de márnmro em nal de Eduen.\lc'ú1·ies Ul'atui- 1.610 de 21-XII-54, "et.ou to- NALIDADE, QUANTO }'OH-

pitão d� Cavalaria Luiz Pires honra de Vitor Emanuel. An- talmente a referid�L mensa QUE N,;,O CONSUI:f:\ O lN-

Ururahy Neto, trazer um gem 'legislativa. TER:ítSSE púBLICO",

___ ""_" __ de despedida. .

Dentre os argumentos ex-' Não é mesmo' de est::ure-

endido� peio Cllefe dO Poder I cerf
.

Santos, atual Com9nde,nt� da

Infantaria Divisiol',:Aria/5a.,

HOJ:E:

'CR$ 500.0'00,00

Irus,orte R I S I A H- S/A�
.NOVAS TARIFAS A PARTIR DE 1° PE

DEZEMBRO' DE 1954

\
De São Paulo' a Elnrtanépolís ..... ,.... kO, 1 40
Do Rio de Janeiro a Flortanôpolís ....• kO• 2:00
CARGAS LJ!:VE� E MAQUI�AS TARIFA ESPI�ClAL

A COMBINAR

SEGURO POR CONTA DA EMPRESA
AGaNCIA. EM FLORIANóPOLIS

Rua '1 de 8fJtembro nO, '1 - Te!. 3,178

SÃO PAULO (Matriz) RIO (Filiàl)
Rua Behring, 2'18

Te!. 11-8101
Praia S. Cristóvão, 183

Tel. 48-9930,/

O poema abaixo faz sucesso em Joinvillc.
I

- ,

POEMA RACIONAD() ...

(Homenagem a' quem de direito)

O vinte e cinco 'de Julho
Do ano que já passou,

Fic�)U gravado na histórh!
Na nossa lembrança ficou ...

....A ,; �}-.

-.<.2&�\'::IV·_' ,6\�.�t� ·L
.�
."

Foi uma data festiva!
Veio aqui seu IRINEU

.

Com luzida comitiva,
Fazer o que prometeu, ..

Houve música, foguetório,
Banquetes e bebericas

,

Discurseiras, falatório'
E houve até mexericos ...

O dono da festa era êle
- o nosso governador!
Comeu, bebeu e falou:

"Neste dia memorável
Acabei vossa a,gonia,
Realmente deplorável
Com a falta de energia!
Vou livrar-vos do fantasma
Que. tanto yos afligia, ..

"

.... ,.

f;' I ".., ';
.

,\.,

E ufano, feliz e grave,
Sob palma e muito viva,
Ligou preste a nova "chave-'!

Era a "chave" do esquema
Que outros. não resolveram!
Por isso tantos sofreram
Com êsse X do problema ...

E a apoteóse findou .. ,

E regosijava a cidade!

Daquela "chave" jorrou
Bem farta eletricidade!

O incrível aCQnteceu,
Enquanto o povo gargálha!
No hotel seu Irineu
Examina a tal medalha
Que o povo lhe ofereceu,
De contente e satisfeito!

Foi êle _ o governador,
O herói do grande feito .. ,

Mg.s não durou quinze dias
Tão gi:ande contentamento,
E volta a cidade a ter
De. novo o racionamento ...

E volta o fantasma à cena,
E vive-se o mesmo drama
Da falta de energia!
E volta o herói à arena

Pr'a dizer a êste povo:
_ "Fui vítima de uma trama,
Não tenho culpa, senhore:;,
Pois outros ,são os culpadOS"
Gastou-se muito dinheiro
Do nosso públiCO herário!

Sã,o culpados: o engenheiro
E o meu ex Secretário ... "

Joinville, 3 de dezembro de 1954.

João da PLANICIE

Confere!

,._,.___",..GUILHER'ME TAL
-. I .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


