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A Presi�ência �a Câmara O Momento· Politico sr. Sterltn•. ,; Cuttrell a cargo Unidos. Estou certo ele que
de assuntos bl'flsileirus. nr. sua nomeação .será r:'cehil1a

Departamento de E.;tado. com prorunda satt-racão no

se
Nessa conrorõucía, I) sr. Brasil. O sr. Dunn realizou

João Carlos Mun:z fez-se a- um grande trabalho em Ro!
companhar: do sr. Egídio da ma e Madrid, não somente
Câmara e Sousa

-

ministro para os Estados Unidos ('0-

encarregado de assuntos eco- mo também para os países
nômícos na embaixada brasí- livres do mundo".

RIO, 29 (V. A.) - Tiveram aqui enorme repercussão leira; e sr. GUl'[�el Valente, )•••••••••••IiIi.II••�.. ii:».

Vetos da U. D. N.
RIO, 29 (V. AJ - A UDN O líder udenista, relJt�lin lo I

Por via das dúvidas, já 0,

vetou os três nomes do PSD a sugestão, de plano, disse sr. Horácio Laror havia inl

de São Paulo apresentados que, se o PSD não alterasse cíado, êle próprio, a articula

como candidatos à presídên- essa posição, a UDN '!ria pa- cão do seu nome, consultan

cia da Câmara dos Deputa- ra a luta, pleiteàndo com ou- do bancadas e pessoas 11r:

d tras correntes a presidência Câmara': Temos que' (lar :::
0& •

Cumprindo determinação da Câmara dos Deputa::!(l'J. êsse episódio ::1. seriedade qu«

do sr. Amaral Peixoto presl- A demarche foi reaL::aLla êle tem. Nâo é possível qUG :,

dente do partido, o líder Gus- em seguida às sondagens re- Câmara volte aos tempos da

tavo oapanema comunicou alizadas junto às bancadas presidência Cirilo Júníor. Ta'

ao sr. Afonso Arinos Que o pessedistas pelo sr .. Ranlel'i . seria o efeito ela eleição do si

PSD propunha, para nego- Mazzilli, tendo tido oncamí- Horácio Larer. Não só a li

cíação em tõrno da chcüa -to nhamento oficial por inter- D. N., mas 'o,próprio P. S .. D.

Palácio Tiradentes, as can- médio da direção nacional uo e principalmente os chama

dídaturas dos ses. Horácio PSD. dos pequenos partidos -- qu:

Lafer, Ranieri Mnzztít e TJll:3- A propósito escre-ve hoje" e.té aqui se têm unido para

ses ouimarães. Di:í.r;o de Netlclas: salvar ao menos as tradícôe-
ela Casa - entram nessa lu

••••".@••Galllii1)(iJIj��"�C»€l;:,)4!Ii."•••1JI0••0118•••••••el ta com uma grande respon

BILHE'V'f PRrMIADO E O sabílídade. Tem que encon- forças armadas e pelo pró ..

W

I [ C .

trar uma fórmula política {; prío Cardeal Câmara, ho seu-

PORTADOR
_

'A:'-O APARECE
dentro dela, um nome capaz tido de o futuro Presidente

.

. .' N
.

de manter a díreção dos tra da Repúblíca poder realízar

entanto, o bilhete ainda não calhes parlamentares na at um govêrno de concentrnçào

foi pago.
mosfera de respettablüdad. nacional para enfrentar fi.

Esse caso está apaíxonan- criada pelo sJ'. Ncrêu l1::,ma:o I grave crise que o pais atra-

do o povo berlinês que, em E' prec�só evitar que (li vessa.

razão ebs. irregularidades D.n·� interesses estl'::1.nhos l!. vief:< RIO, 29 (V. A.) - O sr. José Américo, embora sem ne-

teriormente constatadas, a- parlamentar voitcn1. �t �':):h,. nhuma credencial partidári.a, poi<; é udenista que colaborou
credita que querem lhe es- a cadeira da prcsidênd�, e ativamente no govêrno Getúlio Vargas, e, portanto mal vis-

-

d I A' tA d I 'c to ,.
. to pelos ortoxos da sua agremiaGão, vem mantendo enten-

Sllgundo a direção da 10- conder um escan ao. lm- orno a quo. ,
num L'l' ,;1: -

1 B 1· L t
. . .

d mUl·to lcmb1'" cio u' dimentos com vários pl'oceres políticos, E, de suas andan-
teria o bilhete foi comprado prensa e e e1' 1m- es e J:1 no o ,_, , <,

-

l' t l··t Gas, vem dando conta à imnrensa.
em comum por duas famllius tomou conta do caso e pre- isençoes (e lmpos os, (,lrelv(;. - ,

t d 1·
-

1 1 t t as adllanel'r'us se CO'·l Falando ao "O Globo", disse que chegou "a hora da
numerosas de refugiados da en e que a c Ireçao c a o e- e 'ax . < . � ,

.

zuna soviética, que querem ria já recebeu ela mesma (J verteram quase HUm:l inch>" . conciliação', Fez também longas apreciações sôbre a can

conservar o anonimato. No grande prêmio. tria escancarada. didatura. Disse inicialmente o governadOl; da Paraíba: -

.

••••••••••••O••••iIl�••• tJ•••••••••••••••u••••e, "Se o candidato já escolhido renunciasse, à conciliação se
••••••O•••OCl••O"'!$�O.

-tá .1· �- ' P,���:::a.;:';:d:�;;:':��=·p"ra "se aoonteclm,nlo, • tudo
, UGI. clepe'n'([el'(�. i)?l'�nrlto, dl,l àti}ude do sr. 'Juséelino. Nenhum

. . dos gen2rais é é:mdidato; todos, de COl1lUlll rumrdo, '�n-
RIO, 29 (V. A.) - O proje·· mento, remuneração. ou salá - ligência do seu autor, fOI a· '.'

ciaram às suas pretenções e as idéias de golpe, de clitacful':\
to que concede abono ,es'Ue- rio que percebia ná ati\'id�;- provada poi' 91 votos contn.

l'
�

, ' mi lia!', etc. sãn inteiramf'nte repelldao: pelos chefes das for-
ci'al temporáriO ao funciona- de; . 64. As demais foram rctirn -

I'

-

I t d ças armadas.
lismo pÚblico (civil e militar) 2° - que, na condiçao de das pe os au ores os .:lesta·

.

ela Urll'a-o teve sua voluc;iio inativo, obteve ou vier a ob-
.

ques que passaram pelo ),1,1:- .•. '�"
- i!,];'ONSO AlUNOS f: PELA CONCILIAÇÃO

concluida, em primeira clis- ter reajustamento de prOVPll·- crolone, prometendo rp.nOV'l�-

cussão, na tarde de ont�n�, tos em virtude de restrutl�rn, las em segunda discus,�iio. O RIO,' 29 (V. A.) - O sr. Afonso Arinos, líder udenista

na Cãmara dos DeputadOS ção ou providência análoga. projeto deverá voltar à 01'- na Câmara Federal, concedeu também, uma entrevista ao

lt
.

{,. PARA A 2a. DISCUSS."O dem do dia na sessão de 110- v"sper'tl'no O GLOBO f" I .:l'-O projeto vo ou a ,üml�'
., c. ,em que a ma pe o mesmo (lapaSao

são Especial fi. fim dI'! l'ece- Esta emenda, g'l'uças à di - je. elo sr. José Américo, isto é, "a hora é de conciliação".
ber a .redação para Regl.,nda .�iie".OC••••••"••••�••••••••••••••�•••O••.n Disse o sr. Afonso Arinos - "O presidente Café Filho a-

discussão_
./ proveitou com oportunidade n. data máxima da cristandade

A EMENDA A ASSEMBLt1A, DURANTE A !}:ll'a endereçar aos partidos e aos seus dirigentes um apelo
O plenár-io apreciO\l (c :J.- no sentido da interrupção da luta política; e em favor do

provou) apenas a emenJ�� n. PRORROGAC.A-O DO:! TRABALHOS congraçamento de todas as correntes em torno dos graves

58, de autoria do deplltado '',) prOblemas nacionais.

Brochado da Rocha qti!' su- Em recente reuniã� da bancáda pessedista com a dire- Há momentos em Que a habitual dialética clemoc.-ática

pl'imiu o § 2° do
�
art. 4° do ção partidária, o ilustre líder Estivalet Pires, em minucioso deve ceder passo ao esforço de reunião das correntes para

projeto de lei, e!i�nçl(l (:.a re��to, deü a conhecer o .tl'abalh� realizado pela Assen:-Imelhor. serviço
à �leJ�ocracia. Isto me p�r�ce, tanto quanto

mensa�em. Estabelecla o uh,· bIela durante Jl fase da prolTogaçao dos trabalhos. ·Os nu- ao preSIdente Cafe Filho, ser o caso brasllelro nesta hora. O

(lido ,dispositiVO q.ue,o i1.b'lJ1ft, mo�'os �lue ilus-tra11: êsse relatório são .eloq�entes. E maior

I
regime dem�c.rático será .mais �e�1 salvag�ar�ado no �o

não 'seria concedrdo ao ófer- sena amda o rendImento do poder leglslatlvo, se a banca- mento· se utlllzarmos as msttlUlçoes e os orgaos c,onstltu
vidor militar ou' civil n!1S ;';')- àa gove'l'l1ista não houvesse abandonado o plenário fazen- cionais para resolver os problemas de pase que nos asso'ber-

• guintes condições: do-se omissa em todo o período prorrogado. bam em vez de empregá-los no desgastes de violenta cam- .•••@••••••••••••• :a•••••••••••••••••••••• ::>..
.

10 _ que passou ou vier a Damos, abaixo, o quadro das atividades apresentado pa!nha política como a que resultaria. Inevitàvelmente, do

passar à inativictacle com Dl'O- pr·lo digno mentor da bancada oposicionista:

I
entrechoque das forças que se opõem.

ventos superiores ao venci.. RESUMO DAS ATIVIDADES DA ASSEMBLÉIA Aquilo que o presidente da República manifestou como

LEGISIJATIVA DURANTE A FASE DE PROft-
I
uma espe�ança, o .governador José Américo anunci?u como RIO, 29 (V. A) - A Pl'O-} interess.e gea;al para '() Brasil.

••••••••••e.5qJêfJi.�1JI&G. ROGACÁO DOS TRABAI,HOS: uma posslvel reálldacle. Estabelecendo contato e fazendo pósito da violenta ..eação o1'i- f Já agora, porém, fil.la o fP-
15-11-54 ::l 27-12-54. sondagens de que o preSidente está naturalmente impedido, ginada em São Paulo ao seu' vernador Garcez em "d010 e

-000- em virtude das suas funções, >6 governador paraibano pôde comentário de que "o café é impatriotismo", expl'e;�sh.)
ati. - PROJETOS DE LEIS certificar-se de que, na prática, as idéias do chefe da nacã'o um verdadeiro sorvedouro cujo verdadeiro sentido ial-

-'-- Número. de projetos "'elacionados no áio de encontram vasto campo de aplicação.
"

par,a absorver recursos fi- vez ignore.
prorrogaGão acrescido dos que déramo Penso conTO o sr. José Américo, e :l.credito exprimir n nanceiros", o ministro da. }<"'u- Assim, por todos os n1t)U-
entrada na CaS�l até 15-11-54 173 opmião da maioria do meu partido -- que não será clificil 'lenda distribuiu it imprensa ,:os, é preferível nâo p�·os.3e ..

Número de projetos 8.preciados até o data encontrarmos, sem desprestigio para ninguem, uma solução a seguinte nota: guir neste debate estéril".
de 27-XII-54 110 Que demonstra que o espiritó de compreensão e de renúncia "Indo a São Paulo no sá ..

pode, em certos casos, defender melhor a demoeracia de bado, 18, fui insistentementr •••••••O•••••••G......
J.lue a da ambição. solicitado pelo diretol· .. g�ml

Admirável - continúa o sr. Afonso Arinos - a posição da Televisão :l;llpi par'l. f�lar O RISO DA CIDADE·..
elas nossas classes armadas, que, mantendo alto o espírito ao seu micro ·one. A certa 11.1-

civico, dão entretanto, ao país e ao continente um histórico tura, perguntou-me' ü· 10c11-
exemplo de desprendimento coletivo. tor se eu tinha algum \:O!11Ell··

E' outra inspirllção que, não pode deixar ele ser apro-' i;ário a' uma entrevista Oit.
veitacla e considerada pelos. partidos ·pOlíticos. outubro passado, em que n:e

No nosso continent� as' classes armaàas tem exercido, referira às finanças elo E"ta-

I
históricamente o papel ele árbitro nas graves crises políti- do de São Paulo e na qUD1,
caso O que as distingue no L:-;::!>0 ·país, desde a implantr.ção em apoio ao que eu dizia, .::i
do. República, em que tanto cO]:::.boraram, e a admirável coe- tara' os conceitos expressos

84
.
rcncia com que iht�'vem sem:'l'<) que necessário, -ll1!1S nunca pelo sr. Marcos Sousa Dan-

em proveito próprio. tas, paulista ilustre e então
Elas formam o grupo atuante na vida nacional como só presidente do Banco elo 13ra

os demais �rupos organizados, inclusive a Igl'eja e os pal'- si1.
tidos. Respóndi-Ihe que nada ti-

No presente 1110mento, a atitude que assumiram através nha a êUzer: que eu não ali-,
dos seus chefes, de procurar a melhor solução sem qual- mentava qualquer propó,·;ito
quer reivindicação própria, é exemplo impressionante para de crítica .a São Paulo, mas

todos os (lemais gn,pos Q1L' integram a sociedade e os meios que, dada a importância, des
polittcos brasileiros:. se grande Estado na econo

Quem não entender isso clar!l. provas não apenas 'de mia do país, a repercussão t.:c
falta de senso {)olítico, como também de falta de senso mo- suas financas sôbre as ela

ImI t o.té de senso comum".
. J União consÚtuía. maténa de

BERLIM, 29 (U. PJ -�

Desde' 19 do corrente que o

grande prêmiO ela loteria de

Berl}m-Oeste (Zuml Lotto),
no valur de 624.111 marcos

espera seu feliz possuidor.

NEGOCIAÇÕES
PARA

MATRIMÔNIO
WASHINGTON, 29 (U P.)

- Portavoz do Depa.l'tamento
de Estado, sr. àenry Suydam.
confil'mou que estão glAndo
l'ealizadas n'egociações com fl.

Espanha, a respeito dos di

reitos do pessoal. milit.ar e

.civil n6fte-americ,mo na

quele país de casar-se C01l1
pessoas de ojjtr� re�i�;iii.\).

,.a•••••••••••••••e®C)lIl.

AS IRMÃS DIONNE
ONTA'RIO,. C::m:ldá, t�U

(U. PJ � As quatro sobrevi

ventes das famosas quin�u-
pIas Dionne, en�ontr:õ'.m-.s!)
reunidas em Cobeil, a fim de

passarem um Natal f!llniliar.

Depois de assistire.\'l1 a- . um

scrvico fúnebre em l\�ertlória

de s�a irmã Emilie,. C]ue fa

leceu em agosto, Ceci!"'. linet·
te, Yvonne e Ma:J:Ú?, junta
mente com outras pessoas ela

família, armaram a traclieio·

nal árvore de NatéLl.
�,,""�-� ,�,������

A receacílíaçãe geral
faz necessária

as declarações do Governa
dor dá Paraíba, sr. José A

merico, sôbre a pacírtcncão
nacional, no caso da suces

são presidencial. De par com

elas, as palavras elo. Presi
dente Càfé Filho, no cliscUl'
so de Natal, calaram fundo
na opinião públícá, O movi
mento teria ganho prorundí-

.

dade com essas duas mani

festações, aliadas ainda ao

empenho manifestado pelas'

FALTAM APRECIAR 63.

b) - PROJETOS D2 RESOLUÇÃO
- APRESENTADAS dillante a faze de prori.'o-

gação cios trabú.lhos
.

-- APREGrADAS até ar clatá de 27-XII-54 .

4

3

FALTAM APRECIAR
a) - VETOS GOVERNAMENTAIS

- Vétos existentes na Casa na data da prorro

gação elos trabalhos, acrescidos dos que
déram entrada até a dfil,ta de 27-XIl-54 /

J

APRECIADOS durama a fase da prorroga-

1

ç:io 24

FALTAM APRECIAR .

NOrrA RELATIVA AOS VETÓS APRECIADOS:

APRECIADOS ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24

Mantidos ' 3

ArqUivados . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Rejeitados 20

60

24 24

Fpoli:::" �7 de deZelnbl'o cie 193-1 .,
.",:,'.

WASHINGTON, 29 (U. P.)
- O embaixador elo Brasll.
sr. João Carlos Muníz, confe
renciou ontem sôbre assuntos

econômicos, com os runcío

nárlos elo Depactamento de

Estado e, em �,e�llida decla-'
rou aos jornaüstas que a si

tuação havia melhorado ex

traordínárrarnente em sua

pátria.
O sr. João Carlos Muniz en

trevistou-se com o sr. Henry
Holland, secretário de Esta

do adjunto para (\S assuntos

latino-americanos, cc.n o sr.

Samuel 'Naugh, a cargo de
assuntos econónucos, e com I)

objeto do devido estudo.
O relatório da Comíssào .�

um dos melhores estudes que
se fizeram da ecouomta de
um país=Poucds países foram
estudados tão míuucíosamen
te como o Brasil. No relató
rio temos o esbôço ele um plá
no para o. progresso econô
míeo de minha patríá".

A seguir, rereríndo-se ;i no

.meacão do sr. James C. Dunn

para o cargo de emnalxador
dos Estados Unidos no. Isra

sil, disse: "Trata .. se de um

dos diplomatas de carreu-a
mais brilhantes dos Estados

primeiro secre':.:'1 rto ria 111('::;

ma embaixada. BOMBA 'ATÔMICA
Depois da entrevista, o em- PARIS, 29 (U. P,) ._- A

baixador declarou que havia França está considerando a

conversado com os runcíoná- possibilidade de construir sua
rios dOI Departamento' de Es- própria bomba atômica, f;e

tado sôbre a situaçáo econô

-I'
gundo in.

formaram fontes ::\'11-

mica geral de Brasil e não torízadas.
.

sôbre assuntos concretos. .."t90$êe.e."•••1I..90••all'

Respondeu, cm dado 1110-' .... O EGITO
mente, à pergum·!). de um dos

_
�. .

jornalistas, afirmando que PARTICIPA�A
nos últimos tempos havia CAIRO, 29 (U. P.)�· O

melhorado a conta de dóla- Conselho de Ministros apre
res do Brasil, acrescentando: vou a participação do Egito
"Creio que os novos ernprés- na exposição ínternncíor-at
timos recomendados pela Co- que se realizará em Sio
missão Econômica Brasileiro- Paulo, Brasil, no mes de Iu
Norte-Amerícana estão sendo nho de 1955.
••••••••••••••••••••• �••••ee••••••�.�•••O*••

o 'cASO DOS JEEPS
Nenhum agricultor beneficiado

RIO,29 (V. A.) - NennUlll quérita sigiloso mandad') ;n8-

agriculto.r foi beneficiado n9'1 taurar pelo Íninistro C;o.·.l�:1

distribuição de mais de mil Pôrto, a êle ja devolvido, s:)·
jeeps feita pelo sr. Jofto Cleo-

I
bre O destino dos 50 milt1i)('3

fas quando Ministro da Agrl·· i
de cruzeiros dêsse tipo de ,'ei

cultura. Essa a conc1111lao �,. culo comprados pelo g:).,,[;'.
que cheg�u a polícia em in·,

I
no.

..

LONDRES, 29 (U. P.: chegaram a Pequim, proe'2-
A agencia noticiosa "No"a dentes de Estocolmo, onel!' tú
·China" anunciou, que "o� maram parte no Con�:"e;;sJ
combatentes brasileiros pela da Paz Mundial.
paz", general Edgar BllX- Os viajantes brasileiros vi

baum e deputado José 'da sitam a China a convite cl::t.
Frota Moreira e senhora. Comissão Chinesa de Paz.
)••••0••0•••••••••••••

,:
A emissora dê Pequim in

formou que o general Bu-':
EM LIBERDADE I baum foi "presidente da Co

BUENOS AIRES, 29 (U.P.)
.

missão Nacional de luta COl1-

- Dizem que o sr. Ricard·]

Balbin, líder da União f_;ivi

ca R�l.(iieal, foi posto em li·
berdade. O sr. Balbin hnvia

sido prêso recentemente
numa· visita- que fazia a Se!l

filho, que 'Se en�ontra deti
do.

tra o tratado militar entl'e
os Estados Unidos e o Bra-
sil".

Quanto ao sr. Frota 1\10-

reira, diz a citada elnl;,scra

que é membro do Cúnse.lllQ
Mundial de Pai: e do Parla-
Jnento brasileh·o.

Recua o Ministro da .

alenda

Ia

- Eu só queria saber, nes
sa eleição de· Barreh'os,
que é que fizeram os 15

jeeps e as 9 limousines
da U. D. N.?

- Ora! Está claro! Condu
ziram os eleitores do'
P.S.D. e do r.T,B.!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CERVEJAS - REGRIFERANTES
LlCÔRES DUBAR

I

sempre à Disposição
DEPÓSITO FLORIANÓPOLIS,

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

Rua Silva Jardim, lBO-Telefone, 3.800
PRAINHA
E na Firma

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & elA.
lTDA.

Revendedores autorizados da.
-ANTAf�CTICA-

Rua São Jorge, 14-tsquina Di Joaquim
� TelefonG: '3.019 -

r

A C I T E
Agência

de

Pu bhcidade

Navio-Motar «Carl'- Hoepcken �
Vi.g.�!�'LO����-:���RO �fSmRI�nD

Escalas intermediárias em Itajai, Santos, São Se-
bastião, Ilha Bela, U�atuba, sen�o nest�s quatro últi-,mos apenas para movímento de passageiros..

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não i
prejudic,arão o horário de chegada no RIO (Ida). IITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

I

o ESTADO

Ano Cr$ 170,00-

f'\\)T."" gEDA'A Ali" 1:. Jo'!A.1T" f'�1�\l\�l\? Semestre .

N�
. j�t��i�rCr$ 90,00

'-J.::. ,." ';:I J ,?, N '" "-J Ano. .. .. .. Cr$ 200,00
Semestre Cr$llO,OO·

--�- Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlv idos.

.

P R O D Li TOS
•

-

PERDEU-SE (*n:!i�:;:�::'��i�d�."�','.il��'Antarct Ica Ja;;i�'���;':�i':'i,�;���'�:! INF0J!r���ÕES

-0-

ADMINISTRAÇÃO
Rsdacão e Oficinas, à rua Con
seWteiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
Diretor: RUBEN::; A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

e.au P..tal, ,.
'lerta.6,.U.
luta CUarJu

AQUINO
Representanteae

Representações A. S. L- ra,
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 _ 5°

andar. '. -

Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.'

----------

ASSINATURAS
Na Capital

Praça 15 de Novembro, um -0- !
guarda-chuva, .n ovo, de me-I O le.itol' enco_ntrará, nesta .co- I'. luna, mformaçoes que neceasita,
111mo.

'J
d ià ria rne n te e ele imediato: I

Quem achou fará o favor JOltNAIS' Te lefo ne i

de entregar na Rua Víàcon- O Estado 3.022:.
lA Gazeta 2.656 1 .

de de 'Ouro Preto, 61' (fun- Diário da Il'arde ;J.579 I
dos), onde será gratificado. IA

Verdade ..

.: ..
:-- 2.010 I

Imprensa OfICIal 2.688
.. _ -�-

HOSPITAIS i

VENDE-SE I(pr�v��.��fe� 2.314 \
I
(Portarra) 2.0361Vende-se um Grupo' Es- Ne rêu Ramos 3.831

tofado e um Bureaux, Militar ..... ,............ 3.157
São 'Sebostião (Casa de I·

Tratar na rua Dr. Victor Saúde). . . .... .. .. . . ... 3.153 \
'\:011 der 60. Maternidade Doutor Car- I

C��;1��,;;�a UR�'
, 3.121 j'GENTES ,

Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Reclama-

.

!.

çôe s ) 2.404 IPolícia (Sala Comissário 22'.°53984 i,Polícia (Gab. Delegado) ..
àO]\>IPANHIAS DE
TRANSPORTES

I AÉREO
TAC : .

r: 1.1 Cl'llz.eil'O
do Sul , ..

') I Panai r : ..

rI'lI'lGAv,'SADOJ I �t;'�! ..\é���"::::::::::::
'VK [I I Real ..

c I Scand i navas .

c_ HOTÉIS .

EDITADO I Lux ..

DO'" IlHagestic .

K I Me tropo 1 .

, I La Por-ta .

lJ(jl)ÁL['e/��
q(J4J?[g I �:I��i�\e .:.:.. .:':':

gElXAg NfTTO Estrela -

..

.FLDRIANUPOLlS_SANTA CATARINA Ideal .

__________--j I I�STREITO ( .

I Disque ..

3.700
2.600
3.553
2.325
2.402 I
2.358 :
2.500

.

I
2.021

'

2.276 :
3.147 :
3.321 '

3.449
.,

2.694
3.:\71
3.659

O(i ,

e

DR. ANTÔNIO DIB
MUSSI

.

DR. NEY PERRONE
MUND

. V'ende-se
I

'

.

_'; I Uma casa de alvenaría,
.

construção nova, á rua Ne-

Iréu Ramos. Pequena entra-

ES�ECIALISTA· EM DOENÇA DE CRIANÇAS 1, da e o saldo a combinar.
REASSUMIU SUA CLíNICA ,i Tratar no Edificio São

Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3lh às 5 horas'j Jorge - Sala 4 - Fone
Fone 3165. ' 2192.

IDA VOLTA

. ., �

INDICADOR PROFISSIONAL\c.::ra::�;�[::osss« ,�;'�r'��":'��!�;���;::l D��!�!!d�S !Al�����:��ro
DRA. WLADYSLAVA DR I. LOBATO ; DR. WALMOR ZOMER IFranCiSCo

de "\ssis e ua. "'::tnta da Santa Casa do Rio de Janeiro
GALLETTI Mafra, N0 152 um quarto.

FILHO
,.

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

_ ADVOG ...."O _

.' i com entrada independenteW. MUSSI I
. CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof; l'rJJ "'H

Doenças rio aparelho respiratório' �iplomado p�l� Faculdade. Na" CARDIOLOGIA Austrezes ilo ). Rua Vitor Meireles, 60. j para 2 moços com Café.
TUBERCULOSE clonal de Medtcina da Umver- Contultório: Rua Vitor Met- Ex interno do Hospital rnater- FONE: 2.468 IRADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil. reles, 22 Te]. 2675.

.

nidade V. Amaral. - Florianópolis -

.

I DOS PULMõES. Ex-interno P?r concurso da Ma- Hor'âi-ios : Segundas, QUllrtas e Doenças do estômago' inteati- "----.

---I. Cirurgia do 'I'orax I
(S

. ternldaóef-EscOola,. R
Sexta feiras:

,'nos'
figado 'e vias biliares; dos DR. JOSÉ MEDEIROS

i
Formado pela Faculdade Nacio- ervrço do. Pro.. ctávto

0"1 Das 16 às 18 horas. rins, útero e ovários. VIEIRA- MÉDICOS -

nul de Medicina. Tisiologista e .

drlgues LI;ma). Residência: Rua Felipe Sch- Disturbros nervosos.CIRURGIA-CLíNICA
Tisiocirurgião do Hospital Ne- E,x-Illterno �o Serviço de Círu r- ,midt, 2:l _ 20 a a da r, apto 1 _ Consultório' Vitor Reireles Cai x:

-'-- A D\"OCA I lU -

GERAL-PARTOS .

rêu Ramos g'la do Hosp!tal I. A. r:. E. T. C. Te]. 3.002 : 22. -, I'r"," I 150 - Haja!
Serviço completo e espec�g- Curso de especialização pela �o. RIO de Jan�lro I o

.. __�__
•
Das 16 às 1& horas. SAlil." Ca ta ri na.

zado das DOENÇAS DE SEN -

S. N. T. Ex-interno e Ex-assis"
' Médí co do. Hospítal de

I DR NEWTON I Residência: Bocaiuva 20RAS, com moderno! métodos de
.. Caridade. .

(liagn6sticos e tratamento. 1
tente de Círurgla do. Prof. Ugo

DOENÇAS DE SEN.HORAS - D'AVILA DR.. MARIO WEN-SULPOSCOPIA - HISTERO' GUll,!araes (RIO). 1 PARTOS - OPERAÇÕES CIRURGIA GERAL
·1

\
SALPINGOGRAFIA - METABO-

F Con��OieIIPe .

Schrní d t, 38 -

Cons : Rua .Ioão Pinto n. 16, Doenças de Senhoras _ Procto- DHAUSEN
: LISMO BASAL one I das 1(i,00 às 18,00 horas i loaí a - Eletricidade Médica CLINICA MÉDICA DE ADULTOS:

I .. Radioterapia_ por ond�1iI curtas- I Ate�de em �hora marcada.
, Pela manhã atende dià: Co nsu ltório r. ,Rua Vitor Mei-' E CRIANÇAS I A

o

..,_1.Eletrocoagulaçao - Raios Ultra "3��es. Rua Sao Jorge 8 - Fone
I riamente no Hospital de .reles n, 28 _ Telefone: 3307.' Consultório - Rua João Pln- I dVOgL''lO

Violeta e Infra Vermell�o. l�,·;j· I Caridade. I Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Te!. .M. 769. I 'R P d' R 4"Consultório: .�u� Trajano. n'.l, -------

'. Residência: , I diante.

I
Consultas: Das 4 às 6 hOT. ',. LU;) a 1 e IOTl1:, .) I

1° andar - EdlflCIO do MontepIo. I DR. YLMAR CORR1l:A
i Rua: General Bittencourt n.: Residência: Fone, 3.422 Resl.·dêucia: Rua Esteves .JÚ- -'.

• --

Horário: Das 9 às 12 horas - II CLíNICA MÉDICA 101.
•

I Rlla: Blumenau n, 71. nior, Mi. Tel. 2 812.' : DR. JOSÉ M. CARVALHO
Dr. M'USSl. CONSULTAS das 10 - 13 ho- Telefone: 2.692. 'DOENCAS DO APARELHO DI- .' --

. .

Das 15 às]8 horas - Dra. ras,
. ! .. -, ---- ,GESTIVO - ULCERAS DI) ES- DR. CARLOS F. REISlWSS! A • , Rua Tlludentc 9 - Fone 3415 I MARIO DE LARMO !TOMAGO E DUODENO, ALER- ENGELSINGpo���I:,e��I.a: Avenida 11'om-

i DR. JOSÉ TAVARES' I CA�TIÇÃO I nrA.I)E��'ÁT���Tt E CLT- Médico dos H09pitais Americano_
I

ADVOGADO

I I
MEDICI) e na Fo�ça Expedicionária

llrll-I'
Rua Frei Caneca 122

_-----------
IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS I DR HENRIQUE PRISCO sileira

t MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS !.. MI�DICO - OPERADOR
MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas \ PARA,ISO P-ARTEIRO I

------.......---------�---------

Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO - FIGADO - RINS
I MÉDICO CIRURGIA EM GERAL Dr Aotonlo B'ati-(lta Joo·lor.

ças Mentais.
, . ..

I - INTESTINOS Operações - Doenças de Se- 'ATENDE A QUALQUER HORAI. �
� Formado pel�. Faculda�e �acl Chefe do Ambulatol'lo de Hlgle- Tratamen�o.moderno da SIFILTS Ilhoras - Clínica de Adultos. I DO I?J;<\ E DA NOITE

: D lt'd
.

d t d' C't I F d'

I.
naol de MedICina _UnIversidade ne Me�.t,al .

/ Gon-sultol'lo - Rua TIradentes, I Curso de Especialização RO I �onsultor�o: Rua Deodoro, es- : "
e. vo a

.

e .sua. VIagem e es u os na apl a e e-

do BraSIl . P_:llquJatra, do Hospital - 9. I H_ospital dos Servidores do Es- qUina
.. d� ':'Idal Ram?s. .

Ial, aVIsa a seus chentes e amigos que reassumiu sua
. RIO DE JANEIRO Coloma Sant An.a HORÁRIO:' tado. ,ResldencHj.: Coqueiros, PraIa clinica de criancas

I Aperfeiçoamente na "Casa de Convulsotel'apla pelo. eletro- As 13 às 16 horas, I (Serviço do Prof, Mariano di de Itaguaçú Casa da Torre. .j
C.

.•.•

� Sande São Migu.el" cl.lOque e �ardlazo!. Ins.ullnotera- Tel.: Cons. - 3.415 .- Res. - Andrade)' I A

I
ons. e Res.: Padre Miguelinho, 12.

. Prof. Fernando Paúlino. jl"la� Malal'loterapla. PSlcoteraplu. 3.27(; -

FlorianÓPolis..
' Gonsu.ltas 1- Pela manhã no! DR. ANTONIO MONIZ Fpolis.Interno por 3 anos. do ServIço CONSULT:'-S: Terças e Qum- .

," .-- Hospital de Caridade,

I
DE ARAGÃO .:.._

I
de CirurgIa tas' das 15 as 15 horas. Sabado DR. JULIO DOIN i À tarde das 1530 hs em dian-

I Prof. Pedro de Moura ,(manhã). ... VIEIRA te no consultório á Rua Nunes FARMACIA DE PLANTA-O, Estagio Jlor 1 ano na "Mater- I Rua AmtalGal'lbaldl; esquma . Machado 17 E1\quina de Tira- CIRURGIA TREUMATOLOGIA
, . nidade - Escola" de General lihttencourt.

.,

MEDICO
dentes. Tol1.27GG I Ortopedia

\
Prof. Otávio Roarigues Lima

I
RESIDENCIA: Rua BocalUva,

rESfECIALI.
STA EM .OLHOS, Residcnéia _ rua PI·es.idente' Consultório: João Pinto, 18. 18 Sábado_

I Interno por 2 .. no do Pront., 139 Te1.2901 uU\ IDOS, NARIZ E GARGANTA
Coutinho 4,1 Das' 15 às 17 diàriamente. TrajanoSocorro - ---._.--_---

--, TRATAMENTO E OPERAÇõES.' Menos· aos Sábados.

I
DR. ARMANDO VALÉ- Infra·Vermelho - Nebulização - ,

DR GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135. 19 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
\ OPERlCõES RIO DE ASSIS '(Tratament�ltr;�S��usite sem!

.

FONSECA.
Fone:

.

- 2.�. 25 Natal - Farmácia Esperança - Rua Conselhei-

I
CLINICA DE ADULTr j OOB Serviços de Clínica Infantil , operação) I Chefe do �erviço de Otorino

1'0 Mafra
... DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e Hog" Anglo-ret.inoscol'ia - Receita de ,

_ j DR VIDAL. 26 Domingo - Farmácia Moderna - Rua JoãoCONSULTAS: No Hospital de pital de Caridade Ocnlos - Moderno equipamento do Hospital de Fpolis. I'

ICaridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- ele Oto-Rinolari�gologia. (único I A clinica está montada com os 'CLíNICA DE CRIANÇAS 'Pinto
.

10. I ÇAS E ADULTOS I
.

no Estado) . mais modernos Aparelhos para Consultório: - Felipe Schmidt, O serviço noturno será efetuado ,pelas farmácias

\1 TO consultório à Rua João - Alergia - Horário 'das 9 às 12 horas e Tratamento das doenças da Es- 38
St A tA

.

'ii
into nr. 16 (1:' andar). Consultório: Rua Nunes Ma-I das 1(; às 18 horas. pecialidade. CONSULTAS -Das '4 as 6' o. n omo .e Notu.rna, situadas às ruas Felipe Schmi-

'.
I' iariamente das 10 às 12 e das I chado, 7 - Consultas das 15 às Consultól'io: - Rua Vitor Mei-' Consultório - Visconde de horas.

.

dt n. 43 e Trajano.

'i
4' às 16 horas.

.

18 horas Ireles 22 - Fone 2G75. Ouro Preto 2 Residência: Tenente Silveira, A

II ESIDENCIA: - Rua Duarte Re�;dência: Rua Marechal'Gui- IRes. -- Eua São Jorge 20 -' .Residên�ia - Felipe Schmidt 130 ·presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

I hutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - Fone: 3783 ,Fone 2121. ll·:. Te!. 2365 FON'E - 3.1()5. via autorização dêste Departamento.
, -_ .._---�., __.. _-_ .._-._""------,,- , --_._- - ,_-_ .. _ .. -

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

Fpolís
5/12
17/12

Itajaí
7/12
Hi/12

Rio
12/12
24/12

Santos
13/12
25/12

�
, ! O Centro de Irradiação

.

Menta] "Amor e Luz" realiza
\ sessões Esotéricas, todas as se

I gundas feiras, às 20,30 à rua

I Conselheiro, Mafra, 33 - 20
andar.
� ENTRADA FRANCA ·i.

1.

.� ..... -

Raios X
.ttparelbllgem moderna e_ completa para qua!quer exame

rádiológico.

Radíograrra» e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago -:- intestinos e fígado (colecistografia).
Rins e bexiga (Píeloguafía),
Utero e anexos: Hístero-salpíngografta com Insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral. , / _

Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta

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

Casa de
IDadeira

I

I Vende-se uma, sóment-e-à

'I· vista,
localizada à rua Dr .

Carlos Corsêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.

I Toda pintada a óleo interna

I e externamente. Com os se

I guintes compartimentos 1

I sala de visita, 1 sala de Jan-

I tar, 2 quartos, 1 cozinha, W.

C., Chuveiro, Tem Luz, A

I gua e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzeiros. .

I Tratar com A.J. Dias,

IRua Pedro Ivo, 1 (Sapata
ria) Florianópolis.

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS
ANDRADE & KOERICH

'fransporte de cargas em geral entre Florian6polls,
Curitiba e São. Paulo

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

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa "Postal, 4,35
End. 'I'elegr.: ::;ANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 íLfnha Paralela)'
End. Telegr.: SANTTDRA

Agência; - SÃO PAULO
Avenida do . Estado 16 fi6/1678 F�n.: 37-30-91 ".

. Er,d. Telegr.: SANDRADE 7 .

.

Agências '10 Rio de- Janeiro e em 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprislíi

d. Transporte, Min"! 9.rais SIA.)
---

Dr. Vidal Dutra Filho

DR. ACHILLE�
BALSI!{}

(tarde) - Farmácia Noturna - Rua

Lavando com Sabão

Y>irgem ESJ;)éCiaHdade
da C18� IBTZEL INDUSTRIIL-JolnvI1l8. (.arca _ registrada)

ecoDomizíl��� tempo e dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3o MJTADO
-

Plorlanépclír, QuInta-feira, 30 de Dezembro de 195;.1
...,""""'=='""""'="=-=""._""""""-""'_""-""_=",_"....,,.,...,.,,.....,,._""-""-_""__""._""-""_.....,......�.,.......""_-..,-""'-_",._�.. ..,...------�--

__-_-.-._-.--._.. _. __ . _

�. \

Confirmam \

Florianópolis, 25 de Dezembro de .1954 JESUS levantou as questões mais pertinentes -e im-
--_._ .._- - --_.. rressionantes, como a que se acha no texto biblico desta

P A R T I C I P A ç Ã. O .íção. Pedro acabara de fazer a grande confissão, dizen-

E'DGAR
lo a Jesus: "Tu és o Cristo", Jesus então aos discípulos

- CARNEIRO participa aos parentes e pessôas 1
,

•

L go do que Êle deveria enfrentar e suportar, Pedro re-

migas, o contrato de casamento de seu fIlho JORGE, com 'ruco
.

J t t d C
.

t d f
t M " d L -d L h k hl

u a esus con es an. o que o rIS o evesse so rer e
\ SI' a. arra e OUI es e m u .

no 're' O cf' to seri '.1 D ']
CARLOS'LEHMKUHL e SENHORA artící am aos pa--'

.! J. $0 nmen o serra G me�·0·et.e
. eus-c emonstraro

.'
' p p leu amor pelo homem e dar-se 'inteiramente para salvá-

'entes e pessoas amigas o contrato de casamento de sua T_' .'
c < " ,n

O principal é esfregar, llh MARIA DE LOURDES J C'
.o. Nao havia outro caminho.

l a com o sr. orge arneiro.

_luer sejam cabelos. gorduro- MARIA DE LOURDES :e: JORGE
Da mesma maneira, 'não há outro caminho para de-

Confirmam
nonstrarmos o nosso amor. Precisamos estr, se preciso

Floríanópois, 24-XII-54
.ôr, para o bem daqueles que amamos.

_____ .

"Deus é amor" quer dizer Deus é altruísta. Amedi-

P A R T I C I P A C A- .0
.ia ,de nosso amor é a éxtensão de nossa disposição de o-

ferecer-nos para o seu serviço. O dar-nos a nós mesmos
, I t

"

tô l
.

JOSE' GOULART e SENHORA, participam aos paren-
nes e servlç� e oe a a nossa recompensa.

es e pessôas amigas o contrato de casamento de seu filho •

Quanto mais espuma, me- AFRANIO com' a srta, Ivone Borges.
' O R A ç Ã O

lhor. THIAGO BORGES e SENHORA, participam aos paren-
Finalmente, um ponto im- :es e pessôas amigas O contrato de casamento de sua filhs,

.)ortante: os cabelos devem NONE com o sr. Afrânio Goulart.
;er exaguados abundante- IVONE e AFRANIO
.nen te, ,varias vezes, por 0-

' Confin'llam
;asião da respectiva lavra- Florianópolis, 24-de Dezembro de 1954.

J'e�tilize sempre que POSSi-,'
--_

P""A--R'-T-I---C' ,'-p A C·_ A- O/el agua corrente. ,

Deixe de lado, entretanto, PEDRO NUNES e ODETE CONCEIÇAO NUNES

.1m recipiente com agua JESSÉ FIALHO E BATISTINA FIALHO

norna (capacidade de dois Participam aos parentes e amigos o contrato de caSã-

:ítros) e ponha nele 'uma co- : mento de seus filhos, JOÃO PAULO E MAR.IA LEONOR.

lher das de sopa cheia de vi- I , João Paulo e Maria Leonor
, / N'lagre. A agua assim prepa-I OIVOS

rada servirá para a ultima
� Florianópolis, 24 de Dezembro de 1954.

b��asg��u���:c:oal;ri���n��� I P A R T I C I P A C A O
Nota: Os noss.... leitores i I

poderão solicitôt. qualquer I. _

VIRIATO LEAL e ALZIRA DE ALMEIDA LEAL

�onselho sobre t t t
JOAO MARIA DA CUNHA e ONDINA XAVIER. DA CUNHA

o ra amen o
P t·· t"

la pele e cabelos ao medico
.

ar IClpam aos paren es e p�ssoas de suas relações, o

'specI'al' t -D p: , contrato de casa_mento de seus filhos:
- IS a r. \ Ires, 'a

Mexico 31 R' d J
. SôNIA FILOMENA E JOSE'

"0 -ba't d- I? e

anel-I Florianópolis, 24 ele Dezembro de 1954,
l, S an o envIar o pre- _

sente artigo deste jornal e

P/A, R T I C I P A ç A- Oo endereço comple�o para a

cesposta. '

Conselhos de
Beleza

NO LAR .E NA" SOCIEDADE ......
I

COMO E QUANDO LA
VAR A CABEÇA?

Dr. Pires.
A natureza dos cabelos é

quem dirá não só o modo
pelo qual a cabeca deve ser

lavada como, também, o in-
tervalo de dias.

Se os cabelos forem gor
durosos é preciso lava-los
uma vez por semana com a

gua e sabão. A agua, releve
ser morna pais não só faz
mais espuma como tamem
melhor dissolverá a matéria
sebacea. É um fato, aliás do
dominio publico, que as gor
duras se dissolvem mais fa
cilmente em agua quente.
A qualidade do sabão de

ve ser de enxofre, sobretu
do se houver caspa oleosa
b'd
I'

sa 1. o que o enxofre e, sem
duvida, um dos melhores
prod utos contra a sebor-

a apa- reia.
Se os cabelos forem secos

basta uma lavagem de quin
- I ze em quinze dias. Na vespe-

I ra, antes de deitar, e couve
Santiago, funcionária da, niente um "banho de oleo;'
CESPE ,I que poderá ser feito usan-

ANOS, HOJE: - menino Arnoldo Jose d - d
,
.' ,i

o se, o e amendoas doces.
, Glavan, filho do sr. Jose, Ajude o oleo a p t b

.

H 1 t S Gl d alto co-'
. c ene rar em

- menina e ena, es re-
I
oares avan, o no couro cabeludo faze;do

mosa filha do sr. des. Arno mercio uma leve massagam ," com a
Pedro Hoeschl e sua exma., ponta dos dedos.
esposa d. Hilda da Silva BATISADO Uma toalha felpuda mor-
Hoeschl; I No dia 25 do corrente fôi na seria amarrada em toda
- dr. Nicolau Glavan de .Ievado a pia batismal, na cabeçp. e permanecerá assim

Oliveira, destacado elemen-
I
Catedral' Metropolitana, o durante toda noite.

to do Ministério Publico; I interessante e galante meni- Pela manhã lave então a
- dr. Antônio Romeu no Francisco, filhinho do cabeça com agua comum

Morclra, digno Auditor Fis-
I

sr. Francisco Duarte Silva morna ou �ria, _e um xarnpú
cal do Tribunal Regional e de sua exma. esposa d. Iná de ovo" o qual poderá ser
Eleitosal e Procurador Fis- Borjes Duarte Silva. obtido batendo-se treis ge-
cal do Estado;, I'

A cerimonia foi presidida mas de ovo com um pouco dEI
- menina Lea, filha do pelo Revmo. Monsenhor rum.

sr. dep. Jorge Lacerda Frederico Hobbold, Vigario Se os cabelos forem nor-
- sra, Dílma Villela da Geral, tendo servido como mais, uma lavagem de dez

Luz, esposa do sr. Alvaro Paraninfo o sr. Deputado ·em dez dias é o suficiente. O
F. da Luz; I

Leoberto Leal e sua exma. sabão a usar aqui pode ser
- dr. Jorge Fontes, esposa d. Ivone Brugrnann o neutro com agua comum.
- sra, Egangelia Morais Leal. E� relação ao tempo que

Savas, esposa do sr. Nico-lo' ESTADO, embora tar- .:;e deve empregar para a la-
lau Estefano Savas ; I de, formula as melhores fe- vagem da cabeça, uns dois
� sta. Maria Zenaide licitações a cinco minutos são o suf ici-

enté.
-- ..

QuilDéra
RUY CARDOSO NUNES

Eu sonhei que Papai Noel me dera

uma boneca, meiga criatura

Que tinha no sorr-iso a primavera,
no olhar a luz do amor e da ternura l, ..

Vi-a, no sonho em que êle m'a trouxera,
iluminando minha vida escura! ...

Tudo foi iluzão porém, quimera
que, em breve, transformou-se em desventura!

O Natal se anunciou na voz dos sinos,
uniu numa .só noite mil destinos,
,tol'nou mais claro o mundo e mais risonho,

-,

mas não trouxe a boneca esbelta e linda,
que eu continuo, agora, a ver ainda
na saudade febril dêsse meu sonho!

(Do livro "Garimpo Estranho" brevemente

recer).

ANIVERSÁRIOS:

FAZEM

INSTITUTO DE APOSENT.\DORIA RI PENsõES DOS

COMERCIÁRIOS' .os, secos ou normais as

_Jontas dos dedos sobre o

couro cabeludo e, não fazerDelegacia no Estado de Santa Catarina

E D I T A L .rroneamente como muitas
senhoras, que apenas pas
.sam as mãos sôbre os ca

ielos.1 - Comunicamos, nos termos do artigo 77 do Regula
merito aprovado pelo decreto n. 32.667, de 1-5-1953, que a

partir de 2-1-55, o recolhimento de contribuições devidas :1-

êste lnstituto sé terá valor quando quitado no "Recibo de

Quitação", devidamente' numerado, ficando, portanto,' de
nenhum valor qualquer quitação passada ,no modêlo antigo,
ou seja, na "Guia-sêlo" ..

2 - Para fins de rccolhlmento, devem as emprêsas pre

encher mensalmente, em duas vias, a "Relação de Segura
dos".

3 - A referida' relaçio não mais será fornecida pelo
lAPC, devendo as emprêsas adquirí-Ia diretamente nas ca

sas do ramo.

4 - As emprêsas receberão o "Recibo de Quitaçã0" em

duas vHts, devendo conservá-las com o maior cuidado, A 2a

via devérá ser entregue ao F'iscal do Instituto, em sua visitfl
ele Fiscalização à emprêsa.

'

5 - Fica, outrossim, a partir da data_ citada, suspensa
a cobrança domiciliar, devendo as emprêsas recolherem di

retamente suas contribuições na sede do órgão Local do

IAPC, à rua Felipe Schmidt 37, de 12 às 16 horas, no prazo

legal, sob pena de, em caso de atraso, ficarem SUjeitas flC;�

juros de mora de 1% ao mês, além da multa ,de 10% a 30C:-;;

sôbre o valor da contribuição em atraso (Lei n. 1.239-A, de

1950),
.

. FlorI�nópolis, 28 de dezembro de 1954,
Francisco CâmaJ,'a Neto - Delegado:

CONTADOR COM GRANDE PRÁTICA - Precisa

se. Tratar pessoalmenfe ou escrever dando, referências e

pretenções para trabalhar
.

em CRICIUMA - CARBO
!\TíFERA CAETÉ LTDA. Caixa Postal, 35. VENDE-SE/

Negocio, de ocasião

Res,idencia sita na Rua
Major Costa (Vila Celso

Veiga) com três quartos,
salá de jantar, copa, co

zinha, quarto de banho e

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

Tratar Rua Uruguai, nO \

Dia lição aos comunistas
Dei.xou' 8, Fazenda para

os escravos
RIO, 28 (V. A.) - Estu- to pelos interessados, o Juiz

dan!Í0 o inventario de Mal'Ía fez algumas ohsen-açnl;'f: so

ltita da Conceição, o "jHiz bre o testament.o, dizendo:
Soares de Pinho encontrou

:)m testamento feito em "Os mais acl:antadoJ c:n�,

]848, em que o testarior dis- to-comunist:1,1 de ho,!c. cs OUE:

punha de sua 'fazenda para pregam a !'lUZ C' semeia'll :J.

EXPEDIÇÃO AR
QUEOLÓGICA

ME'XICO, 28 <O. PJ -

/

Uma expedição arqlleo;:ICICt Idirigida pelos prol'e"so,:es
norte-amerIcanos F'recl(:r�ck
Petersone Juan Leonard rea-Ilizará importantes estudo!; na

região. sul do -Mçxico, nus Iimediações da fronteirr, com

a Guatemala. Segundo se a

firma,-a expe.dição tel',l" CTn n

'j
t l

de interessê científico.
'

os escravos que libert'lva, e

para os "forros", "os machos
e as femeas" a explÓntsSell�,
num todo e com um SI) ob

jetivo,

guerra, an!ln(�ta n o hell'.

realizar o mal, os qa,� (�f;SE:

jam dividir o al'.1eil) eJ:l

benefício proprlo, -.1e'lt'riam

:wr.en.dc.l: nesse cate.cic&nlo (.:u-e
e o testamimto 'em camm·'.Após resolve:.' o pei:.!ié.j;J fei-

PARTICIPACAO
1

I P A R T I ti P A C Ã O
I

'

JOÃO aTIAM:':; c MAnIA OPU8KA ORAM:G participam
aos parentes e amigos, o contrato de casamento de seu ti

.ho VALÉRIO, com a srta. Néusa- Nogueira.
Florianópolis, 25-12-54.

./

VVA. LUIZ ALllANI .TR NICOLAU COSTA
e SNRA.

QUINTA-FEIRA, 30 DE D'EZEMBRO

participa aos parentes e participam aos parentes e

pessôas de suas relações o pessôas de suas relações o

contrato de casamento de contrato de casamento de
"lia filha WANNY, com o seu filho SILOE', com a sta.
sr. Siloé Costa I Wanny Albani

SILOÉ e WANNY
noivos

Trindade 24/XII/54

:xxx:

NOGUEIRA ç EROTILDES SOUZAVICENTE NO-

GUEIHA, participam aos parentes e pessôas amigas o con

trato ele casamento de sua filha NÉUSA, com o sr. Valério.
Livramento - R.' Grande do Sul.

VALÉRIO E NÉUSA
noivos

Fpolis, 24/XII/54.
PARTICIPACAO

)

Werner Schmidt e senhora, participam aos parentes
2 pessoas amigas o contrato de casamento de sua filha

Léa, com o Sr. Irineu J. de Espíndola.
João José Espínclola e Senhora, participam aos pa

tentes e pessoas amigas o contrato de casamento de seu

filho Irineu com a Sta. Lea Schmidt.

PARTICIPACÃO
,

A. GARCIA E SE
NHORA

tem o prazer de participar tem o prezer de participar
àos parentes e pessôas.. aos parentes e pessôas, amí
amigas, o seu contrato de gus, o contrato de casamen

casamento com a Srta. VAN- to de sua filha VANDA,
DA GARCIA. com o Sr. IDÁLIO 'NERY

.

SCHMIDT.

IDÁLIO NERY
,

SCHMIDT JOÃO

Léa e Irineu
Confirmam

,Vanda e Idálio
Confirmam

Fpolis, 23/12/1954.

Florianópolis, 24/XII/54

PARTICIPACÃO
,

JOSÉ BAPTISTA DE CORDOVA E ALMERINDA
MACHADO DE CORDOVA

participam aos parentes e pessoas amigas o contra
;0 de casamento de seu filho José com a sta. Nilva Lis

e pessôas boa.
ZENAIDE

PARTICIPACAO/
, ,

OSVALDO NOCETI E SENHORA
-

Têm o prazer de participar aos parentes
tmígas, o contrato de casamento de sua filha

-om o sr. Abílio José Coelho.
VIRGINA DE JESUS COELHO (Viuva)

Têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
imlgas, o contrato de casamento de seu fUho A'8ILIO
JOSE' COELHO com a srta: Zenai.de Noceti.

ABlLIO e ZENAIDE

Lages - Natal de 1954.

MARÇAL LISBOA l'J ALMERINDA LISBOA
participam aos parentes e pessoas amigas o contra

:0 de casamento de sua filh.; Nilva, com o sr .. José Bap
tjstn de Córdova Filho.

Florianópolis - Natal de 1954.
Nilva e José

Confirmam

,Florianópolis,' 25 de Dezembro de 1954
Confirmam

Comia Biblía naMãoP A R T I C I P A C Ã ,O
,

, ,

MANOEL A. BORGES E SENHORA partícípam aos pa-

'entes e pessôas amigas o contrato de casamento 'de sua

.ilha WALDEA com o sr. Fernando Olavo S. Thiago.
POLIDORO S. THIAGO E SENHORA participam aos

iarentes e pessôas .amígas o contrato de casamento de seu

'ilho FERNANDO com a srta. Waldea Borges. \

WALD'EA :e: FERNANDO
Que dará o homem .em resgate de sua 'alma? (Mar

cos 8:·37). Ler Marcos 8:31-37.

Em tôdas as cores

Eterno Deus, tu que te deste a ti mesmo, ajuda-nos
a receber a oferta e, em resposta, entregarmos-l1os tam
bém dizendo: "Pai nosso que estás nos céus ... �' Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

.

Dar-se a si mesmo no serviço de Cristo, é a sua pró
prIa recompensa.

BOND FLEMING (MISSISSIPI)
---------------------- -

-

((SUL AMERICA"
Eu; abaixo assinada, torno público haver perdido a

apólice n. 754.992" emitida pe�a Sul América, Companhia
Nacional de Seguros de Vida, sôbre a vida do meu falecido
,spôso, sr. Waldemil;o Roberto Alves, pelo que já me dirigí
a essa Companhia informando-a encontrar-se desde já a

referida apólice nula e sem va!or algum, para todos os efe1,.
tos.

Florianópolis, 22 de dezembro de 1954.

(a.) Dnrvalina Alves

FÁBRICA DE LADRILHOS HID,RÁUlICOS

João C. Oliveira o Senhora, pal'ticil)am aos parentes
e pessoas amigas o contrato de casamento de sua filha:' o. C. Benvenutti - Rua Bocaiuva esquina com a Frei

Luci,a com o Sr. Norberto Kien�; ,

I Coneca.
_

Jose_ Kienen e Senhora púticipam aos Psealll'entfel.slhoe· MARMORARI.Apessoas amigas o contrato de casamento de
Norberto, com a Sta Lucia P. Oliveira. Com as mais modernas máquinas para:

- Mármores, Granitos, Marmorite em c,ores - Pisos
Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de Pia, Escadarias,

Terraços, Balcões, etc.
Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca

Luci e Norber'to
Confirmam

Florianópoíis, 24 de -dezembro de 1954

AVENTURAS:QO ZE-MUTRETA
I

•• r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Está sendo ,renovada a trota do
C. R. Aldo Luz'

.'
_,

.. . .... ,

'..
Data do nascimento? '

) ,-,-Ji�1:l��;l:d)R.f«t�,:;,��. •

13 de Agôsto ele 1926.

Mais dois barcos enriquecerao o galpão, do campeão de �:�l���Ó���i�. nasceu?

53. O dr. Aderbal .R. da Silve doara'
Clube en-r que atuou pela primeira vez?

p
um Figueirense Futebol Clube,

Clubes que defendeu em jogos de Campeonato'

out-rl'.gger !II,·4 sem patrão F'igueirense, Atlético, Paula Ramos, Bocaiuva, Avaí e

pi Delamare, êste da 2a, Divisão Carioca. As 5 - 8 horas .

•� ..:/l::.:Oo
.

Títulos conquistados? 'Richard 'I'odd - Joaa

Trabalham c o m o 'I nas Olimpiadas gra-l .igradávcl prazer de I cupação 'do clube, no Campeão em 1947 pelo Paula Ramos; více-super-cam-

d I I" peão de' 1953 pelo Bocaiuva e Bi-campeão elo .Tor·
nunca os dirigen�es ,dos ças ao c?lor o rema- pa estrar co�n, o sr.

I
momento ... ..... . neio pelo Bocaiuva.

nossos ,c.l�bes nau.bcos J dor barrl.ga-verde. Orlando
I CarIOl_ll que I O "four" sem timo- Outros esportes que pratica além do futebol?

d d I A d f de Natacâo, atletismo, voleibol e basquetebol, sendo pos-
no senti o e projetar ' cre líamos que exerce � .unçao neiro já foi encomen- suidor de dezenas de títulos nessas modalidades.

cada vez mais o espor- : isso sucederá, desde presidente em exerci- dado nos estaleiros de Dos clubes da Capital por qual é torcedor?

te do remo de Santa
I
que seja, dado ao es- .eio do Clube de Rega- Porto Alegre e-será um

Avaí Futebol Clube.
E dos clubes do Rio?

Catarina que já ocupa porte naútico todo o tas Aldo Luz. oferecimento do maior Fluminense Futebol Clube.

lugar previlegiado no' incentivo e todo o Com, a amabilidade esportista catarinense E de São Paulo?

panorama esportivo do 'apoio, quer dos gover- que o carateriza aque- de todos os tempos: o ��:�:ã:��:e��ie;l�lbe.
Continente, hajam vis- ! nantes, quer dOI povo te esportista nos fez dr. Aderbal Ramos da Prática dos desportos.

to as suas espressivas esportivo que precisa revelações interessan- Silva, abnegado bata- �e����, j��a��l�í�a Capital?

vitórias no ú I t i m o
I
encarar os assuntos do tes, pondo-nos a par lhador do clube cam-I Melhor jogador do Estado?

Campe�nato Sul-Ame-I esporte com compre- do que vai pelo clube peão. de 1953. ,Teixeirinha, do Carlos Renaux.

I Melhor jogador do país?
,

d R r
_ A' f t alvi-rubro,rrcano e emo rea 1- 'ensao e ammo, or a-

,O "cizht" também Zizinho, do Bangú,

zado na Lagôa Rodri- [Iecendo-o, afim de que Disse-nos o sr. Or- .,

f'
c»

d d
Maior jogador catarinense do passado?

go de Freitas, na Capi- .possa demontrar seu lando Carioni q ti e, _la OI encometnl � o n�s Adolfinho, do Avaí. \

Melhor técnico de todos os tempos no Bstado?

tal Federal. valor e sua pujança a I ém do "pair-oar" Qle�mos es a erros e
Carlos de Campos Ramos (Leléco) ,

Dá gosto vê-los agir. dentro e fóra do país. sem timoneiro doado
sera uma oferta de um Dos atuais técnicos qual o melhor?

l\.té mesmo os remado- Dentre os clubes-que há pouco pelo sr. Go- aldist: de abnegados �!:��:;o mais completo da Capital? ,

Ires dão O que pódem I..;nobrecem a Federa- vernador do Estado e ta
IS as sempre pron-: Oswaldo Meira e João Sebastião da Silva.

As 8 horas.

I os a empreO'ar o ma' Maior momento de sua carreira?
,

LD.arrieI Gelin

em terra firme. Todos cão Azuática de San- sôbre o qual demos no- .

dos l
o

�

f
-

Q d f' íd d t
' Robin em:

-

=
uan o Ul consi era o ap o para ser contrato pelo R I

querem colaborar pa- :.l Catarina, destaca- tícia, o C. R. Aldo Luz XlII
TIO os seus eds orç1os ,

Olaria, após vencer nos testes pelo técnico Picabéa.
NO�AN?E P,ROIBIDO

.

pe O proO'resso O c u -
' Pior momento de sua carreira? .0 1'0gr ama.

ra colocar O nosso Es- �:e o Clube de Regatas ver-se-á enriquecido b' d
.

b

J
_

P' to L
-

N
J A situação do Avaí no recem terminado Campeonato: igaçao orte Sul nO 18.

d
..

I Ald L I f I '

dr b
e a rua oao In o, Nac

ta o em pnmeiro p a- o uz, o qua or- com mais uas em ar-. '4.0 lugar.
' ,

no entre 'os centros neceu os elementos! cacões: um out;.rig!!er,' Realmente é um
Maior desejo no futebol? Preços: 6,20 - 3,50.

I
- = Defender um clube do Rio no Campeonato Carioca. Imp. até 18 anos.

lU,a is' adiantados .do. ,lue no ano passado a oito e um _o:ut�,l'igger I p,razer
ver corno cor- Se lhe fosse dado formar o selecionado da Capital co-

t 4 t i
'

mo o-raríav ,

pais no que respeí o escreveram .as mais a sem pa rao. \ rem as co sas no espor- .

,

, ,

d S
Ciro Soncini, Waldir e Danda; Gerson, Bráulío e Jacy;

diz ao remo. ' belas páginas de bra- 'O que está se pro- te .naútico e anta Wilson, Amorim, Bolão, Rodrigues e Oscar.

Incentivá-los, aplau- vura nos livros de ou- cessando no C,R. Aldo Catarina, tão pródigo As 8 horas

di-los, é O nosso dever 1'0 do remo brasileiro e Luz, adiantou-nos o em exemplo de abne- John Hall em:

que deve ser o dever catarinense, colhendo sr. Orlando Car,ioni, é gação e saerificio da GUERREIRO DO SOL
,

No Programa:

de todos quantos dese- -Jitórias nos certames a renovação da íróta. parte de seus denoda- At I'd 54
-

P R O D U TOS x 50.uNaaIca.des Atlantida.

jam ver os nossos ro-' sul-americano e brasi- Essa é a principal preo- dos incentivadores.

bustos rapazes atingir [Ieiro e triunfando na
,9••e•••••••••••••••••••••••••••••e.Ge••�8e��

A t 't . i��ço:�é7';1 i 3,50.

�0�:1:n�:�Q::�o�:;: 11:!:!:��i:::�:��r:� HOJE: BANGW' X BOr4FOGO n arc ·1ca ��.rr,n;ml'

se um dia o Brasil con- vas classicas efetuadas ,��
, RIO,'29 (V, A.) -: Como aconteceu na semana passa ..

-

CERVEJA'.S _ REGRIFCRANTES L ,,_?
seguirá mais uma ou I em São Paulo. la, a proxima rodada do returno do campeonato çaríoca L As 8 horas.

mais medalhas de ouro i Há dias tivemos o leverá ser tambem desmembrada, ficando para domingo,
.

LICO�R' rs' D'U'BAR via T b com:

ipenas dois jogos, sendo que os restantes se realizarão du- [
,

;Vill\a�1s Pa��:/osa
•••••••••••••••••0••••"••••••••••••••••11•••41 ..ante asemana...

'

D T
.;;>' Aliás, será �l11a semana cheia, pois um elos jogos da sempre à üisposkão .\íaCe�r��:,i.a com: Johnny

QUASI DOIS Mil ATLETAS NA .odada passada (Portuguesa x São Cristóvão), será realí-
,

. "ado na tarde de quarta-feira, no gramado de Campos Sales. DEPÓSITO FLORIANO'POLIS ��trc��!r;:��mana. 54 x

S
-

O SII VESTRE DE 1954
'

Botafogo e Báhgú desde a semana passada que já-com-

A ... � binaram para jogar quinta-feira proxima, no, Marac�Ul8" O'A"'CIA. ,ANTARCTICA' PAU'LISTA '

50i)�:ç�s 6,20 _ 3,50.
, .

C dOI" sob a luz dos refletores.
Amanhã,. finalmente, tera '[ Santiago . e IVeIra - lmp. até 18 ano.s,

lugar, em São Paulo, Pl-'o- �iIato Grosso Outras antecipações já estão em cogitaçqes, o Flumi- I BBC
'-

movida pelo, jornal "A Ga- George Oliveira - Esta- llense e o Madureira, por exemplo, pretendem jogar ama� • • , •

t E t'"
.

r e do do Rio 'Inhã, ou na pl'oxima sernana. Por seu turno, Bonsucesso e

R S'I J d""
I •

:a�s s:���C�:�;1
a ;oa�� de Edgard 'Freire' - São Olari� tambem querem jogar durante a semana, talvez:sex-' ua I va ar 1m 1 BO:-Telefone 3.800

d d d dp d IPI I J.-felra, ao p8SS0 que o Vasco da Gama tambem se mte",
",

fun o o mun o, even o a au o " .
.

PRAINHAI •. r destacados Teodor Fernandes (Ca_ll'essa Jogar antes de �ommgo CO�1 � Po�'tuguesa, possIvel- ,
.

e a conc�rre
b '1' I.'

9
Pa a a' I

velmente no Maracana, quarta-feIra a nOIte, caso haja con�

Pedestrialllstas raSI eIros -:al'mense) - G r n "

.

,

..

'

R l' S'l S t
cordancIa dos demaIS clubes em que a Portuguesa muele E n F'chilenos, uruguaIOs e euro- au mo I va - an a
'j

L
'

. a Irma
C

' . (e campo.
-peus, num total de 1915, atarma I .

atletas.
"

Antonio Freitas - Rio SYLVIO ORLAN'DO DAMIANI & elA,
Todos os Estados do Bra-

I
"':l'al1de �� Sul ", i

.

��IOSes;:�·!�dOl:::re���t��.�� tri��b;:�I:l�aIMendes
- DIS-

IRÃ' A' EU[(OPA O VASCO DA·GAMA LTDA.
limin'ares que são OS se- São os seguintes, os con- RIO, 29 (V. A.) - Ao que conseguimos apurar, não R

..

d d
'. ·

d dgUintes ';Ol'rentes estrangeiros: i'esta mais duvida sobre a ida do Vasco da Gama à Euro- even e ores 'autoriza Os a
- J?o Chile - Corrêa, Cor-

pa, empresada pelos irmãos DQce..
' ',",

João Costa Amazonas üeJo, Fonseca, Novas e, Assentado o período de realizacão do Torneio "Robcrt - A N T A R\C J I C A ...:.

Manoel C. dos Santos - Gonzalez. Gomes Pedrosa", os dirigentes vas�aínos tambem encel:rh-
Pará Do Uruguai - IJuan Gau, l'am as negociações com os conhecidos �lesportistas argen- Rua 'São Jorge,'/14-Esquina D. Jo'aqu!mSimião Marques - Ma-. Vitelo Rivero, Oscar Morei-

'

inos e deverão sfrlr elo Brasil no día 28 de maio ou m,ail:'

ranhão ['a (vencedor da prova em iardar a 3 ele junho, retomando em meados de julho, Os
'

Telefon�' '. 3-.·,'0"'19
"

Mariano Rocha -:- Piuai 1947) e Alberto Sande. vascaínos deverão visitar. dez países europeus, a saber: 1 ....

Hemilton Francisco' Jol-- Da Filândia - Eero Tuo- , Portugal, Espanha, 'Fl'ança, Itália,' Inglaterra, Hungria, "'y,,,":"
ge - Ceará mala. Suecia, Suíça, Alemanha e Austria. A equipe cruzmi:âtina
Geraldo Candido. L. Fran- Da Suécia - Curt Soe- enfrentará, entre outros, 03 fortes conjuntos elo Arsenal

ça - Rio Grande do Norte ::lerberg.
\ Benfica,' Sporting e RaCing, de Paris,

' ,

ldalino Rodrigues Silva - Da' Bélgica - Marcel

Paraíba I Van de Wattyná
Cicero Pereira - Per- Da França - Henry

nambuco Lathicr,

Paulo Oliveira, - Ala- Da' Alemanha - Heinz

gO��'ancisco Amaral - Ser- L�!er. Portugal _:_ Manoel PARA O C R. Al.DO LUZ
gipe Faria. . I Ao qUG a nossa reportagem apurou, vem íl0 SO'Úcitar
Giberto Santos - Bahia Do Japão Kazumi

I
t1'ansfer.:\ncia do C, N. Riachuelo para o C. ll. JÜdo Luz o

Sebastião E, das Mercês Umezawa.
.
categorizado remador Altamiro Cunha.', :'

"

'

Da Iugoslávia - Franjo Sem dúvIda uma aquisição vaUosa ]1ar:1 .0 al'vi-rubro,
cedor ois o citado "r w.e1''' é um esportista eleelicado e valoroso

. Loste da,Rita rvr",ria.'
.�,

o _�....Florianópolis, Quinta-feira, 30 de Dezembro de 1954

rtivo
CI.NE SAO JOSE'

T

"

, •••••••••:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8.a '&•••1'8,•••••••••••••••••••••••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,

.

COM A PALAVRA O CRACK /
T AT U' (6)'

Nome, por extenso?
Silvio Costa ela Silva (Tatú).

/

,.._

Rua Deodoro
Rua Tenente

'Viagem' com segariloça
,

'e rapidez
só NOS· CONFORTAVEÍS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SOL-BRASILEIRO))'

ALTAMIRO C�NHA TRANSFERIU�SE

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

•

As 3 - 8 horas.
Paul Henreid - Maureen

O Hara - em r.

O PIRAT-A DOS SETE
MARES

(Technicolor)
No Programa :

Noticiaria Guaíba- Nac.

Preços: 10,00 - 5,00

IPI.-.,••
Rice em: J

ROBINHOOD O ,JUSTI
CEIRO

1 (Technicolor)
N,:, Programa:
Bandeirante da têla Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.

'

Censura Livre.

As 8 horas,
Ultima exibição

Montgomery Clift - Anne
Daxter em:

A TORTURA DO SI
LENCIO

No Programa:
Paisagens do Brasil Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

L

Dany

f3L�l?IÂ
Estrel10

) �

I P"'�!!��!!�ay�s�
r nhora participam o nasci
mento de sua filha LIGIA
ocorrido na Meternidade Pr.

,

..Jal'los Correa.
Fpolis 23-12 54.

••••••••••••••••••••••

V
'

y, ende.-se

uma casa de

No Estreito a rua Papan
duva s/n (bairro N. S . .Ias

Neves·) uma casa de madei
ra de 6 x 8 com 5 pecas e

terreno com 30x31, ��m di-
.

versas arvores frutiferas
'

pelo preço de ocasião.
' �

Tr�tar no mesmo local
com Tiofilo Alves,

1IIID' .1IOIIGtI1D,

11111 ClU18TIBO
(IILVII •• )

.""NDE TÔNIOO
'•••••&••-.•••••••••••••

Vende�se
Vende-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.(), por SINHÁ CARNEIRO
CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOliNSO� & JOliJiSON

"PEQUENOS TRUQUES 1 Comida grudenta é outro Existem coisas que por
DA MÃEZINHA

.

OCUPA- : problema que se apresenta ma.is que se queiram não se

DA" .às mãezinhas quando' seus podem entender, deixam-

I rebentos estão passando da 110S pensando no por que, na
Tomar conta de um bebê m:ml<ldeil'a para o prato, I razão. Os bondes do Rio ain

não é ocupação fácil, que I não importando se elas pró- da estão custando 70 centa
possa ser executada ràpída- . pr ias ou o bebê manejam a VQS, embora em princípio o

mente, entre um alrnôço e I colher. Quantas vêzes aque-
I
aumento para 1,00 tenha si

um joquinho de buraco com
I la colherinha, tão bem a- do .aceito e estejam os mo

as amigas, E" até que Vo- : pontada, erra o pequeno torneiros, condutores e ou

cê consiga organizar a roti-j alvo irrequieto! Para eví- tros servidores da Light
na 'diária, mesmo o mais. tal' que as migalhas for-: esperando o aumento de sa

minúsculo dos bebês man-I mem duras crostas em volta i 'ário. Com a vida subindo de
terá qualquer mãezinha, do biquinho do bebê, apli-,. nível, com a carne dando
ocupada da manhã à noi- "que, antes da refeição, al- saltos consecutivos nos pre-

. te ... e, quem é que disse
I
gumas gotas ·de óleo' para! ços, mesmo sem consultas .e

que o trabalho não' vá tam- I crianças na carinha, Isto: sem "acordos", com uma ------------- _

bém noite afora? Mas, as-! não deixe que degumes e pa- classe inteira sofrendo as
-----.....------'--..",rmmrm-.!-..;_-------.

sim corno em tôdas as ati- I pinhas transviadas grudem consequências, o caso está
vidades humanas existem! na pele delicada do bebê, correndo os trâmites legais, I

métodos de economizar tem- i tOl'l1arido-se difíceis e dolo- dependendo agora da Câma
po e trabalho, também nos IroRas de limpar. Ira Municipal. Certamente
cuidados às crianças exis-' Não somente a carinha do 'vai haver discussões, vão 'a
te uma série de pequeno.s li bebê pca grudenta, como

I

parecer os defensores da
truques e engenhos. O artí- lambem tudo em seu redor. bolsa do povo, etc. e a de
go de hoje lhe oferecerá um 'I especialmente a cadeirinha magog ia eleitoral tomará
número dêsses, e pedimos às ,alta, que recebe verdadeira forma...

.

queridas leitoras que escre- i saraivada de pedaços de co-I Enquanto isso os bondes
vam para Sinhá Carneiro, I mida. Uma mãezinha expe- de Nitérói que não são da
Caixa Postal 3925, São Pau- l riente descobriu um método Ligh], mas pertencem ao go
lo, descrevendo-nos alguns I de lavar êsse móvel pesado: vêrrio, vão subir outra
truques aprendidos na prá- I

ela simplesmente o coloca, vez e para 1,50, devido ao

tica diária, para que os pos- em baixo do chuveiro e dei- I

.iumentc do material, de sa

samos repartir com as mãe- xa a água quente correr, én- lário de pessoal etc... Há
zin has menos experientes. I quanto se ocupa com algum um ano atrás, os bondes da
.
Está encontrando dificul-, dos outros mil e um afaze- I

capital fluminense custa
dade em fazer com que seu! res que lhe ocupam o dia. I vam 70 ,centavos e nêste
filhinho beba de uma xíca-I A horinha' de dormir é,

.

curto de tempo saltou mais
ra ? O procedimento adequa- muitas vêzes, o problema' de 100%. Precisou acôrdo?
do é esperar até que o ga- número um da família. Uma I

A imprensa moveu campa
rotinho esteja realmente

Imãezinha,
das minhas rela-' nha contra? Houve dema

com..:.sêd� �._�ntã"? êl� f��ar� ções �� cont�u que enco.n-: gog ia dos políticos, em,bu�contente se eonsegurr beber -1l'OU ótimo metodo para �IS- ca de votos de preferência
de qualquer" coisa que sejã. trair sua "turminha de fi- públ ico? Não, .n ão houve
Espere que tenha cansado I lhos na hora ,de dormir: os nada.
de brincar e então' ofereça i l<:_nçois. e fronhas das ca�as, Nós nos colocamos de um

a xícara. Êle tomará o suco, sao feitos daqueles tecídos '

'ado muito antipático. Vul
leite ou água como um ve-

',estampados
com alegres e neráveis a qualquer inter

terano. De outro lado, em coloridos motivos infantis.' pretação errônea. Já fomos
vez de força-lo a usar a ca-" F: assim, em lugar de ficar' taxados de vendidos ao capí
neca enorme do vovô - um

.

c'horando, pedindo copos e ta lismo estrangeiro, de �i
objeto amedrontador, tão mais copos de água, brin-! ver a soldo da Standard Oil
grande que acarinha intei- quedes variados e, princi-I !)orquo pensamos no petró
ra do bebê some nela - dê- [J< lmente, a presança da leo e�IOl:ado por capitais
lhe uma xícara eu copo de mãezinha, êles ficam tão narticulares nacionais e es
tamanho mirim, para come- distraidos com os bichos e Ll'angeiros, evocando o· exem
çar. Muito menos ater- 'brinquedos estampados na . 010 do mundo. Agora defen
rador. .. muito mais fácil: roupa de cama, que acabam :lemos o preço mais alto dos
de manejar. I

adormecendo como anjinhos.
I
bondes, Estamos certamente
<L soldo da Light. . .

.

Não
-

importa. Não preci:..
samos de voto de ninguém.
O que queremos é ·dizer cla
l';,mente o que sentimos e o

I' que ãChamo-s. Tudo subiu
,'astronomicamente, .até mes

I mo os bondes (quando não

pertencem a Light), por que'
então esta fôrça tôda c'Ontra
o aumento dos carris elétri
(.;os ao Rio de Janeiro, /Ílles-

.

I mo quando depende d�ste a

eêrto, .i�ente pobre e SImples,
t"come êstes mo orneIros, es-.

tes condutores, êstes fiscais

que dão "duro" aí na rua,
I'W chuva e no sol, para ga
nhar no fim, ordenado que
não está ·mais compatível
cOJ� a "ida atual?

IDiório da

M'rop�le
POR QU�?

(Alvarus de Oliveira)

Restaurante Hapoli I
RUA Marechal Deodoro 50. ..'
Em Lages, no sul do Brasil, O melhor!
-Desconto especial para os senhores viajantes.

Agradecimento.
Esposa, filhos, genros, noras e netos, ainda ab�la

dos com o súbito desaparecimento de seu inesquecível e

querido chefe JOÃO SELVA, veem, de públicc;>, manifes-
tar o seu sincéro 'e profundo agradecimento a todos 0 '

quantos os confortaram no doloroso h�anse; agradecem,
.

�

O-ai�da: ao conceitua�o médie�, SI:': Dl�. Arthur Pereira e 'Prlacel'lo"o IIOhveIra que, com zelo e ctedlCaçao Invulgares, empres- ti •
tou sempre valiosa e efici�nte assistência ao extinto, bem

' .

assim ao sr. Acelino Linhares que o assistiu, c.om desve� ROUPAS DE VEltÃO '

lado e carinhoso interesse; ao sr. Prof. FlavIO Ferrarí
e dignos funcionários ·do SESC que, tão pronta e dili
gentemente acorreram à residência do finado, assistin
do-o, os agradecimentos de tôda a sua família.

Graças à sensibilidade
da pele, quando faz calor
ou frio verifica-se uma rea-

t Jlgradecl-mento e MI'ssa ��o d�O ;����I�S:; ��r:�n�i�N
. nOI'mal a témperatura do

Maria José Nunes Freitas, sobrinhos e cunhada corpo. Quando faz calor, o

agradecem de corf\ção aos demais parentes e pessoas excesso de roupas perturba
amigas as demonsh'ações d-é carinho e amizade presta- a reação da pele, pOI;.que
das à sua querida e s.al1dosa irmã, tia e cunhada MARIA. dificulta a adaptação do
DA CONCEIÇÃO NUNES FREITAS durante a sua en- 100'ganismo às variações da
f�rmidade, bem como as expressões de pezar e as ho-I t.emperatura extrema.

. menagens recebidas por motivo do seu falecimli!nto, con- I
vidando a todos a assistirem à Mi�sa que em sufrágio Facilite o funcionamen-
rle sua alma será resada na Catedral na próxima sexta- to da pele usando, no

feira, dia 31, às 7 horas, no altar ·do Sagrado Coração de verão, roullas claras,
Jesus. leves, folgadas e poro-

FI<,>rian,ópolis, 28-12-1945.. &39. - SNES•.

',Guaraná Caçul'a
DA

ANTART1CA

o Melhor \FONE' .-

3_{It9 Refrigerante
PELO Ml'.NOH. PREÇO

liEVENDEDOR AU I ORIZAuO:

SYLVIO ORLA.NDO DAMIANI & eL4. LTD.4.

FOl'necemos_ g1 atis os ccuuulinhcs

•
•

---------

...
, I ,."

.1 t-��.�� I
�

LOJAS-
Elelro-Técnica,

(A ORGANIZA'ÇÃO.ORGULHO DE
�

SANTA CATARINA')
Apresentam as exmas. sras, Donas de

.
. I'

Iasa, a maravilhosa
E-LG IN

(A. M,ÁOUINA DE COS1URA DE FAMA
MUNDIAL)

,

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

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE
ElETRO-TECNICA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO S. A.
Rua Tte. Silveira 24,e 28 _ End. Tel.

ELETROTÉCN ICA;
Caixa PosfaI193'- Telefone 3.793
Florj,�nópolis .- Santa Catarina

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

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÃSIO.

Preparam-se candidatos. Início das aulas: 3 de .i.a-
neiro. ,

Informações: Rua 'Pel:nando Màchado, N. 32

-----_. __ o

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE F:NCOMEND,�" Pl\rtA CI'�AMENTOS'

BATISADOS -- ANIVERSARJOS E REPORTAGENS F.M

GERAL.
R O D O L F O C E R N Y, Fotografo elo Jornal "O

ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 011

Telefone: '3.022.
peln

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1.557, Jaime Resquim firmou com o Governo

. Espanhol um contrato, afim de estabelecer ci
dades na costa brasileira, uma em São Francisco
outra em Viasá (Laguna), outra no Porto dos
Patos (Santa. Catar-ina) além de div\�rsos enge
nhos de ucucnr ;
em 1.G14, "algumas canoas chefiadas por Mahtim'
de Sá, atacaram e destroçaram no Rio Mararn
baia, um destacamento holandes que o Almiran
te Joris vam spí lberten man dára chegar a ter

ra;
em 1.804, Felisberto Caldeira Brandt Pontes in
troduziu na Bahia a vacina, ficando este serviço
P. cargo do Dr. José Avelino Barbosa;

- em 1.820, em Montevidéu (então pertencente ao

Brasil), nasceu João Carlos de Vilagran Cabri
ta, que veiu a f'alecor como Tenente General do
Exército Brasileiro, 0111 10 de Abril de 1.866, no
combate de Itapírú, sendo hoje considerado como

Patrono da Arma de Engenharia;
- em 1.831, em Santa Catariria, nasceu o Coronel

Carlos Resin, um dos mais destacados elementos
� de nosso Exército;
- em 1.848, os revoltoxos pernambucanos caman

dados plo intrépido Miguel Afonso ferreira, fo
ram atacados e desalojados de suas posições no'

-Engenho. Gaipió (Ipoiuca) pelo Tenente-coronél
Joquim Manuel do Rego Barreto;

- 1.862, o então ministro britanico, no Rio de Ja

n/eiro, Willian Dougal Chistíco, apresentou urna
nota declarando que ia inicial' represálias, até
conseguir satisfações que pedira pela prisão de
alguns oficiais da F'ragata "Forte". Houve rom

pimento de relações. Bm 18 ·de Janeiro de 1863,
o laudo do Rei dos Belgas, Leopoldo I, deu ga
nho de causa ao Brasil;

- em 1.868, a .guarnição paraguaia que ocupava os

redutos e baterias de Angusturra, renderam-se
- as tropas brasileiras. Compunha-se de 1.468 ho
mens são, 421 feridos;

- em 1.871, assumiu o GOVerno da Província de
de Santa Catarina, o Dr. Guilherme Cordeiro
Cintra;

- em 1.S79,' em Lisbôa, Portugal, faleceu o pintor,
!":l'quitéto, orador e poéta Manoel de Araújo Por
to Alegre, Barão de Santo Angelo, nas.cido em
Rio Pardo, no Rio Gnnde do Sul em 29 de No
vembro de 1.806;

LIRA TENIS CL.UIE
Dia 31 - Sexta�feira - Empolgante "Reveillon de

são Silvestre" Apresentação das "Debutantes de 19'54"
<
- Notável show por artistas do 'Rio. Dança da Polonaise

,

GREMIO "CRUZEIRO DO SUL" (Filiado
ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)
DIA 1° Sábado - "GRITO DO CARNAVAL" - Haverú

muita serpentina, confeti, lança perfume.
Resrva de mesas com o S1'. LIDIO SILVA ao preço de

crs 30,00.

HOJ E NO PASSADO
30 DE DEZEMBRO

André Nilo TacÍasco

. ..'.,�.'.:"'
.\. '

'�,....
---

Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Klla J()âo Pinto, 9 FpolL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D a

Florianópolis, Qúinta-feira, 30 de Dezembro de 19:'4 o ESTADO

( 'J'
\,

Te�'ças - Quintas
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio
(Correrão 'por o int�rior do Paraná S. Paulo e Norte

� do Pais)
da

,

.•.. ,

Ain�a OS automóveis rou�ados
'-i

.

•

o Coronel contesta "O 'Cruzeiro"Recebemos e agradecemos' - sr. Jacques Schweid
mais as seguintes felicita- son e Família

cões de Natal e Ano Novo: sr. Nilton Piazza funcio
o

� Companhia Siderurgi- r -n-io da Imprensa Oficial

cn Nacional do Estado.
_ Transportes Aéreo Ca- - Deputado Lecian, Slo-

tarinense SIA winski
_:_ Irmãos Amim, revende- -- Dr. J.J. Barreto, Dire-

dores "FORD" tor de "O TEMPO"
_ Empreza Crafica Gra- - sr. Elias Adaime

jau Ltda. - Irmãos Brandão,
_ Varig, Agentes nesta Casa das Louças

I - Dirétorío AcadêmicoCapita .

_ Companhia Antárctica da Faculdade de Farmacia e

Paulista, f il ial de Joinville Odontologia
- Banco de Credito Real � Grupo Bolonista "Jo-

de Minas Gerais SIA. �é Lisbôa
_ Usina de Açucar Tiju- - Clube Doze de Agosto

cas SIA. - "O Invicto", jornal es-
União Beneficente portivo .

Operaria - Empresa E d i t o r a
- Escritório Estadual do "Anuario Catar inense"

Instituto Brasileiro do Café - Banco Nacional do
_ sr. Reinaldo Behr, De- Paraná e Santa Catarina

legado Regional S. A.
- Prof. Franklin Cascas. - José Medeiros Vieira
- Major Dr. Fortun-ato e Familia

Ferraz Cominho e Família - Dep. Wilmar Dias e

- sr. Bento A. Vieira e; Snra.
Família _ I - Sgt. Paulo Justino da
- Prof. João Alfredo Me- Silveira e Familia

deiros Vieira e Senhora I Dr. Antenal' Morais

O sr. Hélio Teixeira afir- : Alo iso Modesto de Andrade tenciam ao arquivo da De-
ma categõricamen te : "A I e Elias Garcia Tosta. Calú- legacia de Itumbiara.· Em
revista agiu com insídia e nia inclassificável. Referi
t'alsidade", - "As certidões dos certificados não ates

�m meu poder provam a tam qualquer' ato menos

ninha inculpabilidade" - digno de minha' parte. Eles
A contestação' do oficial, foram expeàidos em face
ex-delegado de Itumbiara, da documentação de origem
Em novembro .últirno, pu- apresentada, isto é, certifi- ALUISIO NÃ-O ACUSOU

olícou a revista "O Cruzei- cado de, propriedade e reei-
ro" reportagens em que' se bo de transmissão, com "Finalmente, - conclui
focalizam roubos de carros. firmas devidamente reco- o Coronel - deve esclare-
Viram-se envolvidos nas nhecidas. CeI' que, ao contrário do que

.icusações emitidas naque- "O carro Chevrolet, mod.: afirmou "O Cruzeiro" não

.as pu blicações, dois ele- :152, tipo sedan, 4 portas, fui acusado de receber pro
mentos da Polícia Militar verde, 6 cil indros de 105 HP pina pelo ladrão Aluisio
dêste Estado - o Tenente" e de motor n. 1448900, . cujo Modesto de Andrada, a

Coronel Hélio Teixeira e o licenciamento foi feito em quem nem conheço. Isto -a

Sargento Antônio de Moraes Itumbiara, em 5 de abril' firmo porque tenho em meu

?rêto. de 1954, como se vê no poder uma certidão das de
Certo n. 15.518, em favor de' clarações por êle prestadas
Elias Garcia Tosta, estava perante a Policia do Distri
documentado com um certi- to Federal. A certidão diz o

Está em curso na la. de- ficado de propriedade n. seguinte: - "Na cópia do
Elaborado o trabalho pe- das mais diversas especiali- legacia Auxiliar de Goiânia, 148.187, expedido pelo Ser- termo de declarações pres

Ia Comissão de Padroniza-
I
zações. , um inquérito justamente pa- vi co de "I'râns ito de Minas, tadas pelo indivíduo Alui

;ão Farmaceutica de São I Aplaude e louva 08:ne�- .

ra apurar, as irregular ida- em . Belo Horisonte, para sio Modesto de Andrade, há
?aulo - Apêlo às autorída- bros da referida Comissão, des relativas ao comércio Eduvaldo Ribeiro Campos e acusações veladas a funcio
les para que iniciem o tra-I·concitando:s� a que, com ft: ilegal de automóveis, em endossado para Elias Gar- nários da polícia e municí
ralho de revisão imediata- I mesma' solicitude, abnega- I Goiás. Surgiu êle a requeri- cia Tosta, com firma reco- pais de Itumbiara .e Burití
nertt.e i ção e eficiência até agora, I mento do CeI. Hélio Tei- nhecida, pelo Talebião Mo- Alegre, mas o nome do titu

demonstradas, continuem � xeira. Este o solicitou logo zart Lago, Rio de Janeiro; lar da Delegacia de Itum-

13e empenhar na tare�fa in;-I ,lPÓS .

os reporteres de "O e um recibo de Cem mil, cru-' biara não foi citado, assim
I dispensável

à conclusao �� I
Cruzeiro" Ubiratan de Le-I zeiros passado em Para de como também não consta

S. Paulo (BJI) - o ante- obra tão meritória e nota- .nos e Keffel Filho terem Minas, em 4-3-54., com a acusação de haver o mesmo
projeto ue um novo Código ver. .he revelado, quando aqui firma de Edulvaldo reco- recebido\ a importância de
'armaceutico elaborado pe- Apela, outrossim, para as .istlveram, as possíveis ir- nhecida pelo Tabelião Ma- Cr$ 10.000.000, para forne
la Comissão de Padroniza- autoridades governamentais :egulnridades existentes no rio' Lucena VergaI, de Pará cer ao declarante Certifica
:ão Farmaceutica de São competentes, no sentido de :;erviço de Trânsito, em. de Minas para o mesmo do de Propriedade de veícu->aulo, entidade que estuda proporcionar os meios à .tumbiara,

_
Elias Garcia Tosta. 'lo a motor, Jalso".

� institui normas técnicas Comissão de Revisão dá Nesse inquérito já foram "O 'carro chevrolet, modo (T'ranscrito de "O PO-
jara a industria farmaceu- Farmacopéia, conveniente- ruvidas diversas pessôas li- 1952, 6 cilindros, tipo sedan, PULAR" .

de Goiânia, de
ica, foi aprovado pelo ple- mente modificada, de modo radas ao Serviço de Trân- 105 HP, verde, 4 portas e 8-12-954.)dtrió do V. Congresso Bra- a permitir eficiente colabo- rito do Estado. Entre elas de n. JM-4535170, foi licen-
.ileiro de Farmacía, real i- racão dos autores daquele J sr. Hélio 'Teixeira (reque- c�ado em Itumbiara, no dia
.ido simultaneamente com ante-projeto para .que, den- 'ente do inquérito), que des- t6-3-54, conforme certifica
I III Congresso Farmaceu- tro do prazo de120, dias, se- nentiu formal e categorica- do de propriedade n. 15.217,
ico e Bioquimico Pa11-Ame- ja ultimada a 2° edição da nente as denúncias, contra em favor de i;\luiso Modesto" * *

, -icano em São Paulo. Den- Farmacopéia Braaileira, de- .le formuladas. de Andrade, apresentava a,
VEIAS QUE APARECEM' propria sucessão dos fatos

re outras moções aprova- vídamente: modernizada. seguinte 'documentação de
NOS LADOS DO NARIZ Ique acabamos' de relatar,

.as, destaca-se a seguinte: Solicita ainda a essas al- REFUTA COM DOCU- origem : _ Um certificadoiniciar o tratamento das "O V. Congresso Brasi- cas autoridades governa- MENTOS n. 218.667,' expedido pela De-
Dr. �ires I vej.�s logo no inicio. Evitar- eiro de Farmácia, conside- mentais que sejam ativados

legacia de Rio Novo, EstadoMuitas pessoas apresen- se-a, aSSIm, a transforma- 'ando a angustiosa situa- concomitantemente, os tra- O Coronel Hélio Teixei- de Minas,. em 14-10-53, em
tam nos. lados do nariz, g�-I ção .

de um caso banal:m ão existente no país: re- balhos para a elaboraçãó_ a refutou com veemência favor de Albano Chaman
ralmente perto da ,base, pe- :nanz, vermelho ou, entao, :ultante do total esgota- imediata, com o concurso ,acusação contra êle fei- 'Taufic. Este documento es
quenos traços vermelhos, em rino.fima que � muit.o nente da P edição da Far- essencial dos profissionais ,''s. Tão logo tomou conhe- tá endossada para Aluisio
espalhados 'a torto e a di- peor pOIS, nessa ultIma hl-

lH'LCOpela Brasileira e, por' paulistas, do Formulário imento das reportagens de Modesto de Andrade, com
reito e que, pouco a pouco potese, o nariz fica com um

. lUtro lado, ante a necessida- : Nacional, obra complemen- ,O Cruzeiro", tratou ,de do-' firma reconhecida pelo Ta
vão aumentando de modo a

I
aspecto disforme pela gran- .te da modificação de méto- I

tal' da Farmacópéia, 'reco- 'umentar provas em con- belionato Osmar Paladino,
tornar toda a região sob de quantidade de vasos dila- los e processos nela inscri- mendada pelo II Congresso rário. E tem em mã&s essás de Rio Novo e um recibo,�
uma coloracão violacea. tados, intensa seborreia, etc. os: aliás já obs.oluto, bem Brasileiro de Farmác�a, já rovas, conforme exibiu à também reconhecido no vos. "Gotas Mendelinas" éComumente é uma des- E o tratamento das veia-

,omo a impre.scindivel 'in- solicitada 'pela Academia �ossa reportagem.' O ex-ti- mesmo tabelionato, da im- o formidável estimulante dagraciosidade que aparece zinha� nazais é. feito. . �oje lusão de novos agentes te- Nacional de Farmácia e au- ,L�lar da Delegacia de Hum- portância de oitenta m�l vida. Sem contra-indicações,depois dos quarenta anos e em dIa com mUlta facllIda- apêuticos consequêntes ao torizada pelo Ministério 'da )la1'a, revelou a posse des- : cruzeiros em favor de AlVI- . adotadas nos hospitais, re-em individuos de ambos os de por meio ,da eletrodes-
progresso ela Ciência. Educação e Saúde, no qual ses elementos comp"obató- I sio Modesto de Andrade. I 't d d'" tsexos. .;icação. O resultado esteh- Considerando - devidamen- deverão figurar os fárma- 'ios de sua .inculpab-jlidade "O carro chevrolet, modo

ceI a as lal'lan;e� e
.

por
Não resta duvida, entre- co é o melhor possivel e em

e o escelente . trabalho a- cos de menos importância 10 caso, dos automóveis que 953, sedan, 6 cilindl�os, 105 centenas de medICos Ilus
tanto, que ha uma certa pre- :lOUCOS segundos são 'des- Jresentado, como contri- ou 'de uso menos frequente, .i,veram licenciamento' na-' HP, motor 'n. H-J-J-14088. tres, o seu maravilhoso edileção para os possuido- :l'uidos, um por um, todos mição para a revisão dêsse regularmente utilizados po- luela cidade. E afirmou foi docLÍmentado em !tum- feito torna-se notado logores de pele oleosa, com cra- os pequeninos traços ver- Código Farmaceutico, pela rém na oficina farmacêuti- nesmo que' fôra êle quem biara, conforme certifica-

nos primeiros dia;i de uso, ,

vos e espinhas. melhos. Comiss'ão Ide Padronização ca, e possibilitando tal des- ,'ornecera informações aos do 17.308, em 8-6-54, em fa-
notando os ·dé.beis senís, de

.

A 'evolução de um caso . Após a aplicação forma- Farmacêutica de São Paulo menbramento de matéria profissionais da revista ca- vor de 'Aluisi'o
r

Modesto de
onde se formam as vei�s Je uma imperéep.tivel cro�- lue, agrupalldo" durante mai;; rápida liberação da doca. Andrade. Para a expedição ambos os sexos, nova vida
nasais 'obedece a -dois ca- ta que cae em quatro a seIs rês' anos de ininterrupto e Farmacopéia e melhor aten-

desse documento, foram a- e vigor íntim� no 10 vidrominhos: ou delas ficam dias deixand.o o nariz

c�m-'\3,dmirável
esfôrso conjunto, dimento às necessidades dos' A CONTESTAÇÃO DO I ptesentados um certificado de uso. Sem contra-indica-mais ou menos estaciona- pletamente lIvre dessas lm-

para mais de, 70 técnicos, ,farmacêuticos." CORONEL
.

n. 149.182 expedido ell,1 Rio ,ção. Nas farmácias e droga-rias e permanecem no seu perfeições e sem a menor

IN M' 81 54 pa
-

ovo,' mas, em - -,
-

rias locaes Re,embolso ae'__reduzido numero inicial de marca ou cicatriz.
Disse-nos o Coronel Hélio. ra Ranulfo Junqueira Bor-

treis a quatro veiazinhas Não se nota inflamaçãp
I MAGROS E FRACOS r·

.

f· d' reo Cr$ 42,00, Caixa Po.stal,elxelra: ges, que trans enu seu 1-
6 Meyer, Rio.

.

ou, então, o que é mais co- alguma e a ,dor é tão peque-

V.,A N A D I O L "Chegam a ser frevoltán- reito sôbre I o veícu,lo para
mum, vão pouco a pouco au- na -que, no geral, 6 paciente

oes, pela sua insídia e falsi- Àluisio; e um recibo dessamentando de tamanho e suporta bem.
E indicado nos casos de fraque lade, as acusaç.ões formula- transferência 1la importân-unindo-se umas 'ás outras. Havendo a presença de

za, palidez, magreza e fastio, porque das contra mim lla revista cia de cem mil cruzeiros. Es-Assim sendo, após algum muita oleosidade é aco,l1se- em sua fórmula entram substanci� 'O C1'llzeiro". Graça,s a a1- tes docurrientos estão com
tempo, o nariz fica coberto lhavel, ainda, que se fâçam/ tais como Vanadato ,de. sódio, Licl- �'uns documentos por mim

I firmas devidamente reco-de uma verdadeira, rede de seis a oito sessões de

ra-I r IllCt, Ullcerofosfatos, pepsina. n02 mesmo fornecidos ao rej:>ór- l1hecidas no Tabelionato
vasos capilares enquanto dio.

de cola, 'etc., de ação pronta e eflca2 _eres dessa revista (ó que-- Osmar Pala'dino, Rio Novo.
que a coloração arroxea�a I Not�: Os. �ossos leito 'es i

.

nos casos de fraqueza e neuraste· por sí só demonstra a mi-I' "'O caminhão Studebaker,vai ficando. cada vez m.aIs, poderao solIcitar
I
qualquer

I
ruas. Vanadlo1 é indicado p;:l.ra ho lha bôa fé), aqueles obti- mod.

\

952,6 cilindro, motor.'acentuada, sobretudo nos conselho sobre o tràtamen-
mens, mulheres, crianças, sendo for, I

ram elementos para suas're- n.' 4R-39149, foi docume,nta-casos antigos e graves. I to da pele e cabelos ao me- mula conhecida 'pelos grandes roê. ')ortagens, as quais injusta do em' Itumbiara, no diaEnquanto isso se pro- dico especialista Dr. Pires, ::lIco.s e está licenciado pela Saudp i:iublica. e surpreendentemente, trOu- 16-5-54, medi.ante certifica-cessa e possivel que outras
I
á Rua Me!dmo, 31 - Rio oe I

'

xeram em seu bojo as acu- do n. 16624, em 'favor dereo-iões do rosto vão sendo I Janeiro, bastando enviar o
sações contra minha pessôa. Iracy Capaneina Coêlho. Pa-

'"

b t"d
.

I
" I

t t' d t' I' INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MApEIRAS S. A.tam em a mgJ. as 1l1C USIve presen e ar Igo es e Jorna
[sto, diga-se de passagem, 1'a a expedição desse docu-o queixo e faces. .

I e o enoereço completo para

CD n.YOc,'a'ç ·al'lfttl.O
20m o intuito evidente de mento foi apresentado umÉ compreensivel, pela a resposta. desmoralizar nosso Estado certificado n. 119.540, ex-

to mesmo tempo, pois pedido em Uberlândia, no
Pelo presente, são co.,nvidados os senhores acionistas des- foi focalizado exclusiva- dia' 14-4-53, em favor de

ta Soçiedade para a assembléia geral extraordinária a rea- mente o Território goiano. I Waldemar Borges da Silva,
lízar-se no dia 3 de Janeiro pv" às 9 horas, no escritório Deturpou-se a verdade. To- e' um recibo de sessenta mil
àa séde, à rua Blumenau, 170, sobrado, cuja ordem do dia dos os licenciamentos por cnízeiros, com a firr�a r�co-
será 'a seguinte: mim fornecidos foram per- nhecida pelo 10. Tabelião de

1°) - Alteraéão dos estatutos; feitamente legais. Eu os Uberlândia, no qual trans-
2°) - Ou'tros "assuntos de int�rêsse da sociedade. fiz mediante a apresenta- fere o seu' direito sôbre a

Itajaí, 23 de Dezembro de 1954. ção de documentos de ori- Iracy Capanema Coêlho".
Leopoldo Zarling Diretor gens. Tenho certidões dis-

.' soo Para dar uma satisfação, CERTIFICADOS SEM AS.
•••••••••••••••••••••• '

que julgo necessária, aos SINATURAS
meus amigos, companhei- I

,

ros de farda e conterrâneos, "Os certificados reprodu-
vou desmascarar a falsida- zidos por "O Cruzeiro" -

de dos mercenários jorna- prossegue o CeI. Hélio '!:ei
listas de "O Cruzeiro". xeira - nos quais não cons-

"Quntro certificados 'fo- ta minha assinatura, assim
ram estampados no orgão se apresentam porque o re

as�ociados como sendo por portel' fotográfico docu-
vendidos aos la.d

-

meÚou de ga. via e per-',;t' .

ERL
Domingos

�eral, sé assinamos a la.
via, que é entregue ao pro- .

pr ietário> do carro, e a 2a.,
que é remetida à Inspetoria
Estadual de Trânsito".

Vendemos

Segun das - Quartas - Sabados
\

16:15 horas
Para Porto Alegre

AprovadO
.

pelo V' Congresso
de Farmac,la· o

'

ante,-projeto
da .Farmacopéia·· Brasilt ira ·

.'
, INQUERITO

***\

Uma caldeira BUTTNER, de fabricação alemã, com

100mts3 de capacidade para aquecimento. Ver e tratar
à rua Henrique Boiteux. 117, no Es�reito com as Irrdús

trias de Madeiras Noacionais SIA.

Conselhos de Beleza CONSELBÓS 'UTEIS
AOS FRACOS SENIS

No século da atividade, o'

,descontrôle dos nervos. oca-

siona fracassos imprevisí
veis. Senh<;>res agricultores

.

de todÇl o Brasil, banquei-
\ r6s, negociantes, jornalistas,

intelectuais, tomem nota:
"Gotas Mendelinas" é o

grande reanimador dos ner-

1
•

Preceito dO'Dia
ROUPAS DE VERÃO

·TEM TOSSE

Graças à sensibilidade
da pele, quando faz calor
ou frio verifica-se uma rea

ção do organismo no senti
do de manter em tôrno do
nOI;mal a temperatura do
corpo. Quando faz ;éalor, o

excesso de roupas perturba
a reação da pele, porque
dificulta a adaptação do

\

organismo às variações da
temperatura extrema.

Gripe e Bronquite, Asma e Coqueluche?
Si a tosse produzida pela fraqueza o atormenta e

exige do seu organismo um 'esforço sobrehumano, pl:odú
zindo ansias, asfixias e rupturas -de vasos capilares, dores
no peito, evite chegar a esses extrell1os, tomando algu
mas doses do REMÉDIO DO DR. REYNGATEas gotas
que dão alivio imediato nas tosses rebeldes, coqueluches
€ bronquites cronicas ou recentes, secas ou com catar
ros. Um único vidro do REMÉDIO DO DR. REYNGATE
é o bastante uara desobstruir as vias respiratórias, nor
malizar a respiração, daTJPo alivio e bem esta! imediato

./

porque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon-

tra no REMÉDIO DO DR. REYNGATE a sua salvação,
Nas boas casas. Pelo reembolso aéreo Cr$ 44,00. Caixa
Postal ,6. Meyer, Rio. 'S

"'--" �:":'.� I �.tlI_Ij

Facilite o funcionamen
to da pele usando, no

verjío, roupas claras,
leves, folgadas e poro
sas. - SNES,

Vende-se
Vende-s� uma casa de '

alvenaria de estilo Suiço,
com, dois pavimentos, si
tuada na Avenida Mauro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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••.,.aCl"CA .''-$•••••
Leve e saborosa para os paladares mais 'exigentes

Ef{ija Guaraná Antarctlca
A

-

,:t: ," R, +l :.", Rua ,�iIva. JardiIB' ·

Veni

eem armá:
tas, varand
�o sanítá;
de terreno
(715 m2). No
pósitos, sendo
da de móveis, I

llOwsky 56).
� Preço de, Oi

,

Informações
eilía,:Luz, 60, nesi.

PRESIDIRÂ�A REU
. NIÃO- ;

RIO, 28 (V. AJ - ')s [or
nais paulistas anunciam que
o general Juarez Távol'f1. de
verá presidir, no decorrer da

primeira quinzena elo mês de!�aneiro a uma .1�e1.U1Ü\O _

de

\prefeitos da regiao dJ ii ale
do Paraíba que reunirá. m,u"
nícípíos do Estado do Ejo, ele

!

Minas e de São Paulo, O ..hc- I
fe do gabinete mílltar lLt
Presídencía da Repúhli.ca' :1-

tenderá, assim, [) convite Pl1-
m, participar de tal reuruao,
lf�mulado por vereadores 6e
l-àe',u'é, município anele, apre
.:eit.:;vm.do a oportunídade,
� :sf>lbre os problemas eco,

nômíeos e financeiros nado
naís. Dewter}§.o estar presentes
à referida reuníão o sC11:v:1,),'
Fernando 'ravoru e' os .íej.u
tados federais Armando Fal
cão e Virgilio Távora, além
de numerosos politícos,

OSSIU?
.Não deixe que as Bron

\ll\lútes, ou Rouquidões amea

cem sua saúde! Ao primei
ro acesso de tosse, tome "Sa
tosín", o antisético das vias

respirator ías. "Satosin" elí
mina a tosse, da novas for-

nás
armácias e drogarias "Sa
tos in", que combate as bron
.Iluites, as tosses e as con

'kequências dos resfriados.

'i

I gico. qtl'C ;.", .
tWI-

tando complíeaçõeâ graves.
Procure ho] e o seu vídro de>
"SATOSIN:' nas boas far-
mácias e drogarias.

\

, Eu, abaixo assinada, torno público haver perdido a
apólice n. 754.992, emitida pela. Sul América, Companhia
Nacional de Seguros de Vida, sôbre a vida do meu falecido
espôso, sr. Waldemiro Roberto Alves, pelo que já me dirigí
[I, essa Companhia informando-a encontrar-se desde já a
'rerertda apólice nula e' sem valor algum, para todos os efei
tos.

Florianópolis, 22 de dezembro de 1954.
(a.) Dorvalina Alves

No Estreito 'a rua Papan
duva s/n (bairro N. S. das
Neves) uma casa de madei
ra de 6 x 8 com 5 peças e

terreno com 30x31, cem di
versas arvores frutiferas,
pelo preço de ocasião .

Tratar no mesmo local
com Ti'ogilo Alves.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.ingua e , ;\j�'\, I-do Estado, ror' no"
_ ,,'d, .Y':'iatrr.

para Literatura PortEguê- exercer, ínterínamenn 4L_ c_o .,..(ntes crianças ali ln-
sa Prof. George Agostmlic go de Promotor Público, elas- ternadas, as quais, com en
Batista da Silva doutor em se W-1, da carreira do.Mínls- tusiasmo e perfeição, l'2cíb
letras e filosogia Clássrca l)b tério Públícojdo Quadro ún:. ram poesias alusivas ..(0 Na
la Universidade do Pôrto, co do Estado, o nosso estí- tal, sendo vivamente aplau
Portugual, com exercício elo mado conterrâneo, li:'. Aloysí dídas. Em seguida, por todas
magistério nas Faculdades de Callado, jornalista, que (1'.1- aquelas bondosas creaturr
Filosofia de Niterói e da Pu- rante algum tempo prestou 'nhas, foram levantados calo
raíba e autor de numerosos sua colaboração 11':\ redação rosos vivas ao sr. Comenda
estudos literários; de "A .Gazeta", e que con-

dor Provedor, .ás Irmãs de ('2-
para Língua e Literatura cluiu, recentemente, o seu

ridade, aos facultativos e a

Espanhola Prof. a oonsuelo curso de Direito. todos que cooperaram no
Romero Pintos, bacharel em Ao recem nomeado Pro- sentido de que ela" tivessem
letras pela Universidade de motor Público, os nossos P:J- aquele Natal tão alegre e fe
Sàntiago de Compostela, Es- rabens, liz, vivas que foram cones-

�na��:tér�o c�: F����í:�� �� I C-ONVITE D,E f��o�i��Sp��:��!�façÚO pOI

Filosofia da Universidade do
° Natal das crianças ín-

Recife;
)'

MISS :\. ternadas em o nosso Hospital
para Língua e Literatura

. '-\ de Caridade e dos enfermos
Francesa 'será indicado um

A família de otto Entres, recolhidos ao Pavilhão "Da
professor pela Embaixada da

convida aos parentes e pes- Joséfina Boíteux", generosa e

França. 1
. soas amigas, para assístírnm benemérita providencia que I)

Para orientar o ensino de
a missa de 30 dias de seu estimado Provedor daquela

Geografia, instalar o respec- pranteada chefe, que man- abençoada casa d� Deus: sr.tivo departamento na Facn�- dam celebrar na Capela do ,Comendador Medeíros Filho,
dade e iniciar. �rab�lh03

.

ce
Colégio Catarinense. dia :' 1 I vem tom�ndo todos oS_'9.n�s�campo, por sohc1taçao. do Co- do corrente {sexta-feira I. �,S com a valiosa cooperaçao :lu.,

verno de Santa Catarma, e�- 7 horas. demais Membros da Mesu
missionará o Govern� de �::l0 Antecipadamente, agrade- Administrativa, . entre os
Paulo o Prof. Dr. Joao DIas

cem aos aue comparecerem a quais, de justiça, devemos
da Silveira, catedrático de

esse ato de fé. destacar o auxiliar da seere-
Geografia Física' da Faculda-

taria sr. Luiz Piazza, se pro-
de de Filosofia da trníversí- "NORMALIZAÇÃO" cessava quásí que anqnímudade de São Paulo, o qual

BELGRADO, 29 (U. P.) _ mente, visto que, a ma íoría
aqui permanecerá durante

Portavoz oficial ,iugosl�;\'') .de nosso povo, dela não tinha
um ano.

confirmou as ínformacões conhecimento, pois, nunca se
A Faculdade catartnense

de origem comunista chíne- nos deparou notícip. a 1'08p01-
de Filosofia espera lntcíar

sa, de que o regime do 1Í1a- to, em a nossa imprensa.
suas aulas em março vindou-

rechal T�to e o de Pelpíng Entretanto, ínlcíatívàs de
ro, devendo brevemente pu-

estão discutindo a "norma li- tal benemerencia não podem,
blícar os editais relatívos aos

zacão" de suas relações rJI- absolutamente, ser ?IVida�asconcursos de habilitação, que
olomátlcas. dado o admirável íncentívo,

compreendem as seguintes J•••••e••••••••••••••fle••••cee.Of.iH.c"••eeooe
lll��:�a�: curso de Filosoflfl,: Lo'ter-IS leio EstadoPortugues, História da Filo- ..-
sofia, Inglês ou Francês ou HOJE:

_.A1emão; I .'

00 O'Opara o ('.\11'SO de Geografh CR$ 200.0 '.e llistõría: POl:tUguj.s, llistó -

.

Em nossa

dbs
Capital a Rainha
Funcionários-

l!}m companhia do dr. Clo.- soberana dos servidores pú
vis Bahia e dos srs. Heládío blicos -veío conhecer n']SE:

Veiga e Zenon Bonassís, vísí- terra e receber as homcn.i
teu ontem nossa redação a gens a que faz jús desde C.\.H�

genttllssíma senhorinha Ma- vítoríosa em concorrido e le

ria da Conceição de Y�t!·:i't cente pleito. Agradecendo
Lourenço, Rainha dos Fun- lhe a distinção da visita, au
cionáríos Públicos do n;:a�il. .guramos-lhe feliz estada em

Natural de Recife, a formosa Santa Catarina.

PRESOS OS CONSPIRADORES
o major Guulermo
e o major Carlos

QUITO, 29 (U. P.) -, '7.pc:;- I verría:
soas, inclusive uni deputado Barrrla
e 3 oficiais, do exército, fo- Puoa.
ram presos acusados de che
fiar uma conspiração,

.

que
rói abortada para derrocar o

regime do presidente José
Maria Velasco Ibarra.
Entre os detidos figura

,

o

subsecretário da Defesa, te
nente cbronel Jorge "Eche ..

o presidente Velasco ibar-
ra qualificou os detidos de

traidores às leis da oonstr-
-

tuicão e da República e

hO-[me;ls sem honra, que seria
julgados por uma Corte Mar
cial.

COMO FIANCA DEU A ESPOSA.

,

MILÃO, 29 (U. P.) :_ Não I bertou a jovem senhora, re

oodendo pagar completa- chada 1. chave r,o quarto '1a

mente a sua despesa de ho- hoteleira. Esh foi submetida
tel, um jovem recém-casa- à'ação da justi\,a.
do, em viagem de nupcias,
foi obrigado por uma hote
ieira de Milão a deixar a sua

espôsa como penhor .. O in

fortunado jovem regressou, WASHINGTON, 29 (U. P.)

então, apressadamente, <J - A próxima assembléia do

sua cidade natal, 'em Veneza, Movimento de Rearmamento
1. fim de conseguir a soma' Moral, será aberta na próxí

'

..ecessária ao "resgate" ·àa ,ma terça-feira e durará dez
sua· esposa .. C'ii!tando essa dias. Como se' sabe, ,esse 'no

desventura aos f,úU'; paren- vimento tem como objeüv')
-

t influenciar os. destmos ·lítun-tes e ;,0 seu pzct·t':10, eH e

último, indignado, seguiu dia:,;, insistindo a r,espeito ele

com o jovem 'p!l,'�a Milào, 011- uma estrita disciplina mo

a (JOli,';IP" que li-. raI.

REARMAMENTO
MORAL

la o nosso

10 próxímo
• mais pró
ersárto da
lhausen . no'J,-.

'"

"xa. tão raras vezes

.ontínua indócil. E tem razão.
.unto ano de fecuni:la gestação

·X x

x

..ue com a inauguração da Maternidade oar
",,:.U Dutra>

x x

x

Estou de pleno acôrdo com-o mano T,im na classí
ncação do índívdduo que venele o voto.

Esse não tem o direito de achar govêrrid bom ou
ruim. Não pode também criticar à oposição. A eleição,
para êle, não é um ato cívico. E' um negócio. Negócío,
aliás, que só se realiza em plena vigência da lei da
oferta e da procura.

x x

x

E o caso do sujeito C�l\e só votaria se lhe compras
sem um curíó, igualmente referida pelo mano Tim, é
verdadeira. Mas me contaram com um fim diferente,
O sujeito acabou vendendo o voto, através da inter
posta pessoa do curíó, anunciado e gabado como o
maior tenor das vassouras barreirenses. Levado para
a casa de ilustre e meretíssímo prócer udeníldo, o pas
sarito não cantou mais, Aberta a urna, o ilustre e mere

tíssimo prócer udenildo viu e ouviu Que o voto do
dono dó curió cantara contra a Udenilda. E,' em che
gando à casa, fizera o inocente curió entrar na hi;tõ
ria" ,

x x:
x

Eeleicãó renovada de Barreiros, por sôbre cujos
resultados

..

as fôlhas ,governistas passam em silencio,
mais comovedor elo que o do curió acima cítado, ins
pirou a um chefe Ioserense este comentário, antes de
aberta a urna:

,
--

- "Se perdermos essazínha com todos os chefes a

trabalhar, com aquele desperdicio de jeeps e de Iímou-
- \

t
.

sínes, etc. e tal, então é mesmo porque so nos res a 11'

arrumando as malas!"
Aberta a urna lá estavam 6� votos pessedístas, por

41 udenistas e 29 trabalhistas.'
. ;

Feitas a contagem, o chefe josefense -suspírcu fun
do e gemeu:

- E'! Eu estou jogado! O povo não querem!
E abalou, desabalado!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


