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de sítíto, durante um mês,
mas logo modificou a inação
de forma unaníme dizendo

nha ido a Florid'l para a pos
se do governador ·Leroy Col

lins, hoje, em 'rallahassee.
Contratou um avião especial
e voltou ao Panama rogo que
soube da tragédia. Mas, Re

mon morreu antes que che

gasse a esposa. Ao entrar no

quarto do hospital, onde jaz;g
o cadaver do marido, a sra.

de Remon deu alguns passos
e em seguida se inclinou so

bre o ataude de bronse.
Entre soluços :la., senhoras

presentes, entre as quais aIS

as irmãs de Remon, se OUVido '

repetido com frequencia o

grito de "Chichi", apelido
com que era cartnhosamente
tratado Remon pelos seus

parentes e amigos. I) ataúde
foi trasladado para a Cate

dral, onde centenas de pos
soas desfilaram. O extinto
estava vestido de branco, com
a faixa de presidente ao peí
·to. No semblante, parecia es

boçar-se um sorriso. Ao apro
ximar-se a hora. cu: que se

sepultarão' os restos moftnjs
de Remon, com as honras

correspondentes à sua. digni
dade, chegam mensagens de

condolências de todos os'

países do continente e de ou

tras partes do mundo.
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guram

estado de sitio. Procurados es assassinos.
parlidarios de �rias. .L.u�o oficial no

da noite, quando fS�J,va I
ttnítívas s?bre a Identidade os conspiradores teriam tra

kms. ao nordeste da capital. dos assassmos e nem sobre cassado porque a Uuard'l. Na

Outras 2 pessoas perderam a. os motivos que os 'levaram cional dominava ínteírarnen

vida e 3 ficaram feridas na ao crime. te a situação. A Assembléia

troca de tiros, entre 01': assas- Mas, Flores Indicou que as Nacional, ante a qual pres
sinos e-os membros da ouar- suspeitas recaem sobre os tara juramento horas antes o

da Pessoal. partidárias de Arías, deposto primeiro vice-presidente e
.

O 'cel, saturníno Flores, em 1951 num Iévante da ministro do Exterior,· José

sub-chefe da Guarda Nacío- Guarda Nacional, chefiada Ramon Guizado, para assu

nal, que é a força m: !i.tar do por Remon. Flores declarou mír a primeira magístratura,
-Panamá, declarou que as au- que se o moveI do crime era discutíu primeiro uma moção
torídades não têm pistas de- obter as redeas do governo, para restabelecer o' estado

Assumiu a Presidencia.

entre as 20 pessoas

Decretado
Suspei.tos

detidas para. ínterrogatorío
sobre a propalada conspira
ção. Entretanto, o governo só
anunsíou orícíatmente a de

tenção de Arias '3 d8S .�� mu
lheres. Remon, que contava
46 anos de idade era apon
tado por alguns coma o mais
destacado presídente da his
tória do Panarnu. Ante-on

tem à noite, foram feitos
disparos contra Me, ao' cair

o

OS Brasil.
PANAMÁ, 4 (U. PJ - A

Assembléia NaCIonal decla

rou, ontem, o estado de sitio,

suspendendo por 10 dias as

garantias constitucionais. pa
ra ajudar a Policia nas bus

cas das pessoas que assassí

naram com disparos de me

tralhadoras o presidente He

mono O ex-presidente Arnul

fo Arias e duas mulheres fi-
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; .

IOmai. anti,oDi'- I
trio d. S. Catarina I
I Ano XLI i
I . N. tl.074 i, , .

que o estado de sitio vigoras
se apenas por 10 dias .:
No Panamá, parece haver

rigorosa ígílancía para" im

pedir a fuga dos assasstr.os
'pelos portos ou pela frontei
ra. Um despacho de San José
'José de Costa Rica dizi:. que
a fronteira, ao que parece,
estava fechada, já. que os

aviões procedentes do Pana
má chegavam sem passageí-
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I Domingos F. :
I ele Aquino !
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As duas pessoas que morre
ram [unto com Remon rc
ram José Peralta, membro da
Policia· Secreta, que passava
defronteda teíbuna, ao come

çar o tiroteio, e Danílo Sou

za, atleta que, segundo pá
rece foi atingido pelos dispa
ros da Guarda presidencial.
As autoridades deelarara.n
que os assassinos abriram fo

go com metralhadoras, das
tribunas populares que esta
vam sem luz, enquanto H(,
mon e seu grupo estava seu

L'oNDRES, 3 (U. P.) _ Jâ- tado num local muito ilumí

nio Quadros, governador elei- nado 'perto ela arquibancada
to dó Estado de São Paulo. presidencial.

.

chegou, no domingo, a esta Entre os feridos se contam

VI-QJ-Q O Presidente Cafe' FI-lho capital, para uma visita 'ex- Joaquin Borrell, que sofreu

tra-oficial de 3 dias, acom- graves ferIm,entos no abdo

RIO, 4 (V. A.) - Por mo- procurará interessar o Brasíl . estrada que se vai inaegu;t'ar, n:ental', faci�mente a produ- panhado dá esposa e da fi- men, Antondeo Anquizola dos

tivo de sua viagem à Boli- na conclusão da rerrovia de . Quanto ao petroleo, até a·- çao de gasohna na zona ce lha de 10 anos, Dirce Ma- tacado desportista que sorreu

via, o sr. Café Filho trans- Santa Cruz até Cochah::q:nba. gora a Bolivia não o vendeu Influencíã, da .e..rgentina pa- Tia. A maioria dos altos re- fraturas no braço e na CPX�l

mitiu ontem o cargo de pre- Segundo foi especificado ao Brasil porque a Comtssâo ra vendê-la aos brastterrus, presentantes da Embaixad'1 e um ferimento no abdómen
sidente da República ao seu em 1904, no Tratado de Pe- Mista ainda não terminou caso a referida Oomtssào brasileira em Londres, ínclu- e Alberto de Obarrio, geren
substituto imediato sr. Ne- tropolís, o Brasil contriburu .seus trabalhos na zona de comprove não 'ser comercial síve o próprio embaixador te do Hipodromo, que recebeu
rêu Ramos, presidente da Cà- com 1 milhão de libras ester- influencia brasíleíra, Mas u- a exploração petrolífera ao Leão Gracie, esperaram' por um balaço no pé. Nenhum
mara dos Deputados. () ato linas para a construção da quele país amigo poderá au- oeste boliviano. duas horas a chegada

.

do dos quatro guarda-costas do
,

que se revestiu de símpi.cí- avião no aeroporto, a fim de presidente ficou ferido 112

dade, foi realizado no sal�o O' M
'

t P l.JI>t· cumprimentar o futuro go-, troca de tiros.'
amarelo do Palácio do C3ite-

. Omen o o'..) ICo .

vernador paulista. Remon foi levado ao Hospi·
te, às 17 horas, estando pre- tal .Santo Tomás, com feri-

sentes todos os .mínigtro: tt':1 ..
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jêt11 que Ih, pen_etl'ou l1fH

sidente da Gâma�'a dos 1Je- """ qUe do mesmo alto espírito costas, atingiu gravement�,
putados, no exercício d<:t p:-e-.

. SOAbre a· decl"s a-.o . dos.· chefes m"I"I.·",tar·1e.s se penetrem ao resolverem o um dos rins e dividiu a a1'-

sidencia, o pres�dente elo Su- problema máximo deste infe- téria aorta. Foi convocado
premo Tribunal Fe�eTal, RIO, 4 (V. AJ - Como é rem autoridade moral para políticos ciyiS. Diz-lhes, e. �u liz sistema político.. um grupo· de médicos e ci-,
membros dos g�binentE''' ('1·· pUblico, os chefes milltarer aconselhar a união das maio- quase diria ordena-lhes· Entendê-lo-ão asSttií?" rurgiões que fizeram 5 tram·
vil e militar da presidenciu das tres forças armadas en·· res correntes políticas .em ----------_;...---- fusões, tentando salvar, em

e outras altas autoridades. vÚtram um memorial ao pre- torne duma solução aceita- O PACTO DE 'MANILA vão, a vida do presidente.
'.

O presidente do Senado Fe- sidente da Repúbliea, no qual vel para toclas. E' evidente As duas mull�eres deticlnr
deral não compareceu !\ cerj- analisam a situação nacional que tal formula é a únI'C:1 'ReunernQse OS seus sl"gnafa' rl·os foram identificadas come

mônia por' se encontrar, de e assumem o comprorniss() que convém ao momento Thelma King e Olga Yanis.
mo.mento no Estado dn ;Sã!) de não se candidat8.r�m ao brasileiro e não a imposição WASHINGTON, 4 (U. P.) A primeira foi em certa et)o-
Paulo. Após a solel{idacl.e de pleito sucessório de outubro de candidatmas que vis�ún

_ ÓS Estado's Unidos e seus tados Unidos, Inglaterra, ca partidária 'de Arias, mas

transmissão do cargo, o de'- deste ano, julgando, .que pa- premiar as ambições grvpa- sete aliados do pacto de Ma- França, Austt;alia, Nova Ze- recentemente apoiava a ge
putado Nerêu R':tmos rec:ebeu ra' a paciJicação dos espiri- listas ou individuais, ;,mtisfa- nila anuncia'ram, hoje, gue lanclia,'Paquistão, Tailandia e mono As autoriclad8s dlzpn;
no salão nobre do Paláeio do tos se torna necess3.'.·ia a es- ,zendo odios e esperanças eH· se reunirão a 23 de fevereiro Filipinas. 9 secretário de Es- que .ambas se eilcontraVflU\

.

Catete as autoridades que o colha ele um nome 'd2 conci- minados no drama Lh� agos- em Bangkok, na Tailândia tado dos Estados Unidos, no recinto dos so('ios ao ;;,=
foram cumprimentar. liação, o qual, em llnhas ge- to. (Sião), para cS,tudar a paz e John F.Qster Dulles declarou

rais, não represente o esp]·· Não é crível que os respon'- segurança da Asia sudeste. A que esta reunião será a pri-
VIAJA O PRESIDEN .�'E rito. do sIstema polítieo que sáveis pelos partidos demo- comunicação oficial foi feita meira sessão do Conselho du

CAFE' FILHO vigorou até 24 de agosto últi- ááticos, quaisquer que �ej;:;'ll} simultaneamente. em 3 capi- pacto de Manila, Criado no

RIO, 4: (V. A.) - O pl'CSi-1 mo. .

.

desconheçam a verdade que tais. O objetivo da reunião é tratado, se os 8 países signa-
dente da RepÚblica inicIa :;na A propósito desse memo·· transluz nesse patriótico a- o de começar o lado prático tários ratificarem o pacto em

viagem à Bolívia a fim de rial, que vem concentranco p�lo de concordia nacional". do acordo de defesa firmado tal oportunidade. Noutro ca

iI1augul'ar o trecho Coriuub'í- as atenções gerais, der.�laJ.'ou Sobre o assunto falou a a 8 de setembro em Manila, so, será simplesmente uma
Santa Cruz de La 8ie1'1';-1.. da hoje o sr. Afonso Arinos, o imprensa também o sr, H.uLAI pelos representantes dos Es- reunião de chanceleres.
Estrada de Ferro Bn,;;\l·Bo- líder ç1a UDN na Câmara: Pilla, que disse: "Não se C(J- /' .

livia. O embarque se deu bs "Não vi o documento. Mas nhece�, ainda, os termos da
sete horas e trinta no ael',)- pelo que foi publicado, ele declaração dos generais a

porto Santos Dumont, deveu· contém duas partes: numa os respeito da sucessão presi·
do chegar a Corumbá àc 16. chefes militares que o assi·- dencial. A julgar, porém, pe
horas. O pernoite será na ba- nàm

.

dedaram que não se lo que transpirou, trata-se
se naval do Ladario. candidatâm à presidência. dum nobre e patriotico do- Chegada dia 2 pelo navio viços, de tão grande impor- nossos louvores e est'mlUlos.
� Noutra, sugerem ao sr. Ca- cumento. Alguns dos que o Hoepcke, já está pronta 'pa- tância para o desenvolvi- A continuar assim eficiente.
CONFERENCIA ENTRÍi<� OS fé Filho a coordenação duma subscrevem tem tido seu no- 1'a entrar em funcionamento mento do turismo nesta cida- esclarecido e arrOjado à
DOIS PRESIDENTES formula de congraçamento me em evidencia como possí- a possante máquinr. Kinne�', de, virão, quando concl'etiza- frente .da Prefeitur'l Muni-
A conferencia dos dois llre- para o problema sucessório, veis candidatos ao posta su- que, de início, asfalta1.'á a es- dos, ao encontro dos anseios cipal, encerrará seu primeiro

sidentes, no dia 5, focalizaI�:11- Meu comentário se referirá, premo, e não é duvidos_o 'que trada do aeropo�to, que, des·· da coletividade floriancpoH- período de atividades eom
os Seg�intes ponto�: a divida. n�turalment�, a essa versão.

I
a candidatura dum deles aca- de há muito, vinha reGla- tana. E, de nossa parte, por unia série de notáveis empre-·

contralda pela Bollv1:l, cum o Nao se candldatando, os mi- baria por impor-se. 'mando essa proviliet1�i.a. da- ess.a iniciativa necessária, o endimentos, dos quais todo!'
,Brasil para a construção da litares mantém a uniãos das. Entretanto renunéiam pré- do se'u estado calamttoso. A sr. Osmar Cunha merece nós nos beneficiaremos.
esti'ada; b), periodo de traba- classes armadas tão neéessá- via e solenemente a toda a capacidade da. n}MJt1ina {, de
lho da Comissão Mista buli- rias à obra de recuperaçâJ 'pretenpão ri tal respeito. Por- 4.700 litros 1,'le hetulUe ou

vio-brasil�ira para estudo e moral e material do pa.1.s, ini- que? Para simplificar o pro- alcatrão) � el)m esta cupa
exploração do petroleo da ciadao no ano ·passado e em blema, limitanclo-u à esfem. cidade pocer:-i. clsfaltar 500
BO,livia; c) zona em que a pleno desenvolvimento. civil? Talvez, mas não só". O metros diários de extensão
Comissão fará os seu.'3 estu- Unidas as classes armadai', que ó documento encerra e em uma estradfl que tenha: 7
dos e dUl:ação da so-;i.ed8,de neste momento excepcional uma grande lição de despre- metros de largll!'it Estão
mista. Além, disso,. a Eo;ivia da vida democrática, adqui· endimel1,to e patriotismo aos nesta capital :-lS s1's. J;)rge

1
'Soares dos Sant.os ;operador),
Ednil G&mes :i!'eaiíJ (auxi

liar-de-operadorl e Sergio
Bacha Campos (lnotorista ca

máquina') - Df; três contra-

T'rels bilhões e meio de cruzeiros, emitidos �����i:e��a���::��A�� ,�;���:
RIO, 4 (V, A.) - O gabi- milhões de cruzeiros em pri- adicional". Verific'.l,-se assir.:t res e Equipamentos I, com

nete do ministro da Fazenda meiro ele setembro do :1110 como assinalou um comenta- a qual s.e matneve em ten
distribuiu a seguinte nota à passado. "Foram, pagos os rista econômk;c', que o minis'- tendimentos' o Prefeito 00"imprensa: vencimentos do .f1.mci.cnalis .. tro Gudin bateu o recorde

I
mar Cunha, para asfaltarem

"No mês de dezembro pró- mo civil e miHr,ar (108 meses da emissão mensal de papel-· algumas estradas e pnnciximo fin4o, a emissão de pa- de rrovembro e dezernbro, o moeda. Até entãG o !1Jr';':-ll' JU- pais ruas de no.>�a metrópopel-moeda atingiu a cifra de que representa um excesso to emissor fera do ,mmbtro le..Como se vê, o Pro,:eit(l
tres bilhÕes e seiscentos mi- de perto de um bilhão sopre Osvaldo Al'.'1.nll'l, mn 1';:,4, Osmar Cunha, recentemente'
lhões de cruzeiros. Fo_ram a despesa mensal normal. que emitiu tras lJilhiJes c' qu;- e�npossado nas funçô�'", está
resgatadas as remanescentes }Poi necessário suprir um bi·· nhent08 111".,"."':; O atual ti- empenhado em realizar aquiletras do Tesouro Nacional na lhão para o reforço de en.. tular da j)'-\,;ta llú F'a'wnl�a lo que, durante SU:1 camp:>.importancia de seiscentos <.:! caixe do Banco e mais (lu1.. 'em de superar o �'('u r.nte- nha, prometeu ao povo.
cinquenta milhões de um nhentos milhões de cruzeiros (·(.;ssor por crl1l milhl'cs ne Não resta a-menor sombra
o,tal 'de tres, bilhões. e. cem. :pá-ra. financiamr;n.to ag:l'il}o)a I" 1'1IZeil'OS/ de dífvida de que ·3 ..;,'ie" u:r-

ros .

Na Presi�8ncia sr. Nerêu Ramos
JANIO QUADROS'
EM LONDRES

iniciarem os dispuros. O che
fe da Policia seCl·0+.a,. J::J,'ge
Luiz Alfaro, de��arou que
uma das ·mulheres t.inha s3i
do da arquibancada de Re

mon, pouco ante,> rio inicJo
dos tiros. A esposa de Re
mon, Cecilia PineI ele .H,emoll,
se encontrava em.Mtur.i, Ti-

..

TERIAM SIDP' OS P.\RTI
DARIOS DE ARliAS

PANAMA', 4 (U. P I ,_ In

dividuos desconhecidos assas

sinaram o presidente José
Antonio Remon, com metra

lhadora, ante-ontem, á noi
te. A polícia ímedíatamente
se mobilizou em busca dos
assassínos e se diz que-foram
presas 20.pessoas, inclusive o

'C-}Ç - presidente A'I>l1ulí'Q. 4-rhs,
. A Polícia· infOl'ma que foi

preso Ari'as, presidente de

posto pelas forças ele Remo�l,
em 1951, após sangrenta ·luta.
no Palácio, em Boquete, a ano
milhas ao oeste da c':l.:r;ital.
Arias tem extensos ca f:ezais

perto de Boquete. A'1l 3" da

madrugada, a Assembléia Na
cional reunida deu posse a

José Ramon Guezado, mints
tro do Exterior, na prt'siden
cia da República. Uuizado foi
eleito primeiro vlce-p�esi
dente, na chapa de Remon,
em 1952, Õ mandato cie am

bos term1nm'ia em 1956 .

A Assembléia pretendo:! úe
clarar o estado de sitio e não
o fez por falta

-

de quorum.
Entretarito, o. gabinete numa;'
declaração anunciou ao povo
estarrecido' que a calma rei
na em todo o país e que o go
verno manterá a ordem em

tod.o o território nacional.
Em seguida ao fato, a Guar
da Nacional iniciou o pátru-_
lhamento das ruas da.�ídade.
Pos'tou-se 'também /defronte
da entrada do ho'spital onde
entravam os corpos dos mor
tos e feridos. Logo que se

propagou a noticia tõdos os

centros de diversões da capi
tal foram fechaaos.

a estrada para o aéroporlo
, .

,

'SERA PAVIMENTADA

LUTO OFICIAL PEL:\.

"Record" a emissão de dezembro

MORTE DO PRESlm:Nr.rE
DO PANAMA'

,

FERROVIA SANfA, CRUZ - CORUM.BA',
RIO, 4 ev. A.) - O pr€'o

dente da República ass,'
ato decretando luto o'"

LA PAZ, 4. (U. PJ - O nova linha de com,unicações por três dias, P9 ?fAt,l'presidente Vitol' Paz Esten- une Santa Cru.z com a ferro- farecim�11 1);1' -

\ ' ,i
soro e uma comitiva parti.. via brasileira que ch�ga até Repl'
ram, hoje, para Santa Cruz, o AtlânU.co. Até a data, San- !

onde, na' quarta-feira, terão ta Cruz ti-tLha vivido sem co- n�ré ��i1u 't'fid,l�
.

/ CJ:_...... __

uma reunião com o presielen- municações' odernas-com o '

te do Brasil, João Café Fi- exterior ou. interior

lho, por'motivo da inaug'ul'8.- pais. A ferrovia f
.

c��'"
cão da ferrovia entre Santa da 'com .créditos r
éruz e a cielade brasileira d� . os quais a Bolívi[

'r- -� rtr<-,-::---Corumbá, no Mato Grosso. A 'com petróleo. J',..l\ a .=/"" \;......

PEDIU ASILO NA POLÔNIA \ 11- ;::VIENA,4 (D. P.) - 1}. emls- ocidental e encabeçada
.

- .'tIfl' /)
sora de Varsovia informou, um ex-general alemão I . ...., f � 1

..

1 I" ,,')
-

(
.

1"hoje, que um :tgente de e::;-' nh�rd Gahlen./ Em Viena, ,'{'·v",:/ I,
pionagem da Alemanha oci- lembra-se que Neugebauer (�t�.'1'.
dental pediu asilo polHico na pesapareceu de Berlim, em � "��I)
Polçmia cOlnunista. A irra - setembro ultimo. A emissora \" í.ir

_..,�, .

diação o identificou eOIT,o
I:"" ",_,__

,� _

Franz Neugebauer ex 'vÍl'e
chefe de um!:!. organizf.wâd
de financiada

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



a Florianópolis, Quarta-feira, 5 de Janeiro de 1955

.ra1'.í"{!.:.._

�H� gfCA'A ·"'/�S ";ANTA CA1�U\N�?,
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EXCURSIONISl'A :ARNOLDO RAULINO
I

-WEDIQlQNA�lQ-
FUNDADO EM 1�-9-54

JOVEM CATARINENSE ,
-===-.,' -_"' ..

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEOADE\ TERÁS
MAIORE'S OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA
) C�TARINENSE, NÃO PERCA TEM�Oi> E�

Vt'A- NOS HOJE MESMO. rEU NOME. E t.NOE�E

ço A CAIXA POSTAL 4"89- FLORIANÓPOUS:'S.C.

o ESTADO

•

Raios X
npal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radíograriaa e radioscoplas.
Pulmões. e coração (terax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

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

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

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

às 5 horas Jorge Sala 4 - Fone
2192.

•

Dr. Vidal Dutra Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

REASSUMIU SUA CLíNICA
Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3%
Fone 3165.06 •

advogados
DR. CLARNO G.

GALLETTI
-ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

o ESTADO

\

lO Centr� de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza'
sessões Esotéricas, todas as se-

I gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°

,;n��'TRADÀ FRANCA�
,

_ 1

"----------�--��--------�----�---�---------

��<+,... ,. �
__ I

DR. ROMEU BASTOS DR.' JULIO PAUPITZ

INDICADOR �ROFISSIONALlc.m .,."":;�L,,,, •.. ', �:";i��'"�d:':t�:�t:::J:;::1DR. L LOBATO 1 DR. WALMOR ZOMER ,IFranciSCo de �ssis e na. ClInta d(�r���t��aB:r��d�ie�lf)� Janeiro
�

DRA. WLADYSLAVA
I GARCIA

Casa do RIO de Janeiro
1 (P f

W. MUSSI FILHO I OLINICA MÉDICA Curso de neuro ogia 1'0 .

Doenças do aparelho respiratório' Diplomado p�l� Faculdade. Na- CARDIOLOGI;A .

Austregesilo).
e i TUBERCULOSE f cional de Medtcína da Umver- Contultõ rio : Rua Vitor MIII. Ex interno do Hospital mater-

DR ANTONIO DIB 'RADIOG:RAFIA E RADIOSCOPIA l sidade do Brasil reles, 22 Te!. 2675. nidade V.'Amaral.
'

.

MUSSI I DOS PULMOES I
Ex-interno por concurso da Ma- Horári�s: Segundas, QUnrtas e Doenças do estômago' intesti- _

,

,

' Cirurgia do Torax . termdade-Escola,. - Sexta feiras: nos' figado e vias biliares; _

dos DR. JOSÉ MEDEIROS'
,

(8 d P f Octávio RII

I
D 6' 18 h rins, útero e ovárlos. VIEIRA- MÉDICOS _ : Formado pela Faculdade Nacio- ervrço o. ro.. c, •

as, I, lI;s oras.
. Disturbros nervosos." ..

nnl de Medicina Tisiologista e
I

.

drigues LI.ma). Residência ; Rua Felipe Sch-
ADVOGADOCIRURGIA-CLINICA I

T'"
.- d' H spltal Ne', Ex-interno do Serviço de Círur- midt 23 � 20 andar apto 1 _ Ccnsultórtc ". Vitor Reireles -

-

GERAL·PARTOS
-

..
lSlOcJrurgll�,o o OQ I -

,gia do Hospital I. A. P. E. T. C. i Tel, '3002 "22. f
Caixa Postal 150 - Itajal

Serviço completo e especlah·: reu Ra�o.s _ I do Rio de Janeiro
.

. Das 16 às 18 horas. Santa Catarina.
zado das DOENÇAS DE SENHO· 'Curso de .especlahzaçao . pela Médico do Hospital de DR NEWTON Residência: Bocaiuva 20.
RAS com modernos métodos de S. N. T. Ex-Interno e Ex-assfs-

'Car'dade. -:- _

tliag�ósticos e tratamento. tente de Círurgta do.Prof. Ugo DOENÇAS D� SENHORAS _ D'AVILA ,DR. MARIO WEN-
SULPOSCOPIA - HISTERO - _GulIl!araes (RI'!). _I PARTOS - OPERAÇÕES. CIRURGIA GERAL DHAUSENSALPINGOGRAFIA - METABO·

F
Cons '80F1e lipe Schmídt, 38

I
Cens: Rua João Pinto n, 16, Doenças de Senhoras - Procto-

CL'NICA MÉDICA DE ADULTOSLISMO BASAL one 3 das 16,00 às 18,00 horas. I logf a _ Eletricidade Médica I

.. Radioterapia por ondas

curtas-,
Atende em _hora marcada. Pela manhã atende. dià- Consultório:, .Rua Vitor Mei-

, �. CRIANÇAS _ ,

Eletreeeagnlacão - Raios Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 - Fone

I
riamente no Hospital de Ireles n. 28 _ Telefone: 3307. Consultõr!o - Rua Joao PlD·

Violeta e I�fra Vermel�o. 2395. '

__ __
Caridade. /' Consultas: Das 15 horas em to, 10

-1 -r:e!. MD· 761', 6 h '

Conaultô rio : Rua Trajano. n. 1, Residência: diante. I Con.su, ta�. as as oro}.
l° andar - Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORR:�A i Rua: General Bittencourt n. Residência: Fone, 3.422 ,Resldencla: Ru� Esteves Ju-

Horário: Das 9 às 12 heras - CLíNICA MÉDICA ! 101. Rua: Blumenau 'no 71. lllor, 45. Te!. 2.81 .

DrDa���S�s 1� horas _ D�a. ra�.ONSULTAS das 10 - 13 ho-
I

Telefone: 2.692. Gfs���8A� DgL���f�L:r? �J= I DR. CARLO-S-F-.--
MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 34151' MARIO DE LARM0. TOMAGO E DUODENO, ALER- ENGELSING
Residência: Avenida Trom-

CANTIÇAO GIA·DERMATOLOGIA E CLI-, Médico dos Hospitais Americanos
powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES

I
NICA, GERAL e da Força Expedicionária Bra-

IRACEMA "
MÉDICI) -- ---- sileira

,'OL"""" \" "'"E"'V"ClA l!:""'- CLíNICAADDUELTCORSIAN_ÇAS DR.,HENRIQUE PRISCO MÉDICO - OPERADOR
lY I!, ""� "'� •• �,. \,'." -

I ISO PARTEIRO
DR. NEY FERRONE JENTtIS -, .!�L� -IA_, GEJ)RAL _Doenças Internas

RINS \ PA�A
O

CIRURGIA EM GER.AL
MT),ND I

Do cervrço 'l'jaC10nb. "e oen- CORAÇAO - FIGADO -

I _

MEDIC ATENDE A QUALQUER HORA I..
.

ças
,

Mentais,
.' T •• I - INTESTINOS Operaçoes ,-: Doenças de

se-I DO DIA E DA NOITE '

FOl"rnlldo pela l<'acnldade Nací Chef'e ,lo Ambulató rio de Higie- Tratamento moderno da SIFILIS nhoras - Clínlca de Adultos., C n ultô río : Rua Deodoro es-!
,11&01 .le Medicina .univeI'�idade ue""Mea.tal .

I Consultório - Rua 'I'Iradentes, Curso de Esp�cialização no qUi�a
s

da °V:d�l Ramos. '

(do Brasil I
i siquíatra d,O HOspItal _ 9. Hospital dos Servidores; do Es-

R idê '. C
.

Pr 'a j,� 'IRO C' 1" S " I HORÁRIO' eSI encra : oquerros, ai
RiO DE J_ E _, o oma ant alia

\ : tado, '

d It 'C d T
rfdç.&mcl.te na "Casa d ConTuisottlt'�pia, pelo. eletro-' 'As 13 às ,16 horas. (Serviço do. Rrof. Mariano de

I
e aguaçu asa a 01'1'6.

Saude I'lão Miguel" r�oque e <:al·QUI.Z,ll. In�ulmo\e�a. Te!.: Cons. - 3.415 - Res. - Andrade) DR. ANTÔNIO MONIZ II, f. Fernanoo P:..u íno lHa. �1I1arlOterllp�a. PSJCotcra�]a. 2,276 - Florianópolis. I Consultas - Pela manhã no,

DE ARAGA-Of\ter.' no" 3 ano, do .;l{'t'viço C.)NSULTAS: relCaa e QUJll., - - - 1 Hospital de Caridade,•

d� Cirurgia tas daa, J!', nE 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN I À tarde das 1530 hs em dian-
Prof. Pe r" 12(' MQura (manh!<. VIEIRA Ite

no consultório ti Rua Nunes
, }'<>r

•
ahO na "1,{�ter" I Rua An'ta ,�"';haldi, esquina 1 Machado 17 Esquina de Tira-

idad" - Es,�(,l(l" de Gen�l'al ,M!üenCC\Il't .,
I !

MÉDICO dentes. Te!.2766
."Ílvi, Lodrlgues Li\1lfl I

n
lU:SlDENCIi\.: Rua Bocamva, j ESPECIALISTA EM OLHOS,

. Residencia _ rua Presidente I
001' "no 'd PrOlj', 11•9 ·r,,1.2\HJl OUVIDOS, ,NARIZ E GARGANTA

C t' h 44� " v " .,

• __

'

_ '. TRATAMENTO E OPERAÇOES

I
ou lU o .

c',SC�"l'ro t" ....,- _

I DR. ARMANDO VALÉ� f Infra-Vermelho - Nebulização - DR. GUEftftlilIRO DA
I RTO D'ti" Jf. �'SIS' I Ultra-Som

J. t J,J �'l.i:) (Tratamento de sinusite sem' FONSECA
lulU'! Se.rvi_ços. e Clín!cíI InfaI',iI '

. oper�ção) . j Chefe do serviço 'de Otol'lno
da Af!IlIstencHl Mllnlcllla� é Roa- ,Anglo-retmljscoPIa - Receita de \ .. DR VIDALpilnl de Carlslnd$. 10culos - Moderno equipamento. do Ho�p.Jtal de, Fpolls. "

'f"INICA MÉDI",A D.f; CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único J A chmca esta' montada com os

I CLINI�� DE CR.IANÇAS.
ÇAS E ADUL/;_IOS,

I
no Estado) mais modernos Aparelhos para Consult.l'Io: _ Fehpe Schnlldt,'

-- Al�rg_;:< - Horário das 9 às 12 horl\s e Tratamento dás doenças da E�- 38 .

.,1 '�Jo' -mia N1Jlles Ml''' I das 16 às 18 horas. I pecialidade. . CONSULTAS -Das 4 as 6

In,sulta,s das 15 .às II Consultório: - Rua Vitor

Mei-I
Consultório - Visconde de

-

horas.
'reles 22 - Foue 2675. Ouro Preto 2 Residência: Tenente Silveira,

I,un Marechal Gui- ( Res. - Rua São Jorge '20 -_ Residência - Felipe Schmidt 130
UR; ls783 I Fone 2421. 113. Te!. 2365 , FONE - 3.165 .

O leitor encontrará, nesta co' j
lu na, informações que necessita, Ifdiàriamente e de imediato:
JORNAIS Telefone I

O Estado .. ,............. 3,.022 I
A Gazeta

2.6561de de Oure Preto, 61 (fun- Diário da Tarde... 3.579

dos) onde será gratificado. IA
Verdade .. ,':...........

2.010
, Imprensa' Oficial 2.688

-- ---
'

HOSPITAIS I,VENDE-SE, l(pr�vaerJ�:�e�
2.3141-
r------__,.

(Portaria) '. . .. . 2.036
Vende-se uni Grupo Es:' Nerêu Ramos -.. .. .. 3.831

tofado e um Bureaux, Militar .. ' ,....... 3.157'

São Sebostião (Casa de
'I'ratar na rua Dr. Victor Saúde)................ 3.153

Konder 60. Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .. ,......... 3.121

CHAMADOS UR
GENTES

• Corpo de Bombeiros ...•

Serviço Luz (Reclama-
ções) , .

Polícia (Sala Comissário

Polícia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AÉREO

.

i'�' TAC'. �.: .............•..
, Cruzeiro do Sul .

'" ,

,

� .Panaír .

, "" .Varig '
•..

I Lóide Aéreo .

O�GANISADO i�eal ..

"E, I Scan d inavas , .

- HOTÉIS

EDITADO .Lux ..

:
: .

- POI'I !MagestIC ' .

, l; K ª,tropo! \
( .

1)(JIlALú!/(J g(J4Jllg I �aci;�l�ta .:':.«:'; : ..
� CentIal ......•..........

g.[/XA8 N�TTO Estrela .

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA
• Ideal ................•...

I ESTREITO'-'----------
! Disque .

A C I T E
Agência

,

de

Publicidade

-0-

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

AQUINO
Representa.tel:

Representações A., S. Lara,
Ltda, _

Rua Senador Dantas, 40 _ 6°
andar.
i Te!.: 22·5924 - Rio de Janeiro.

Rua 15 de Novembro 228 5°
andar sala 512 - São Paulo.

Casa de
JIladeira

Vencle·se

.... P_a1,.'
l'l.rlaa6,.U.
.... catarIaa

ASSINATURAS
Na Capital

/
,

Vende-se uma, sómente a

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.
Toda pintada a óleo interna

e externamente. Com os se

guintes compartimentos 1

sala, de visita, 1 sala de Jan

tar, 2'quartos; 1 cozinha, W.,
C;, Chuveiro, Tem Luz) A
gua e Esgoto. Preço '60 mil
Cruzeiros.
/I'ratar com A.J. Dias,

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
ria) Plorianôpolis.

DR. ACHILLES .

BALSINI
Advogado,

Rua Padre Roma,43
DR. JOSÉ M. CARVALHO

REIS

ADVOGADO

Rua Frei Caneca 122

Ano, , Cr$ 170,08
Semestre ,. Cr$ 90,00

No Interior
Ano Cr$ 200,00
Semestre Cr$110,00
Anúncio mediante contrtito.
_Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvidos,
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos asstnados.

DR. ANTONIO BATISTA JUNIOR
De volta de 'sua viagem de estuâos na Capital Fede

ral, avisa a seus clientes e amigos que reassumiu sua

clinica de crianças.
Cons. e Res.: Padre Miguelinho, 12.

Fpolis.

CIRURGIA TREUMATOLOGIA

Ortopedia
Consultório: .João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamenie.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

FARMACIA DE PLANTA0
MES DE JANEIRO

1. Sábado Farmácia Santo Antônio Rua ,Felipe
Schrnidt n. 43

2. Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
8. Sábado (tarde), Farmácia Noturna Rua Trajano
·9. Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano
15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse

.lheiro Mafra.
16. Domingo· Farmácia Esperança Rua Conselheiro

Mafra.
22. Sábado (tarde) Farmácia MOlderna Rua João

Pinto,
23.' Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.
29. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli-

pe Sc4midt n. 43 /

30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Srh-
midt n. 43.

,.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Sto. Antônio e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmidt
43'-e Trajano.

Lavando com Baba0

rgem Especialidade
Ia. IITZIL IIOOSTIIIL-Jolnvllle. (marca' registrada)

eC�DOm�Z!:_se� tempo e dinheiro
--

PERDEU-SE
INFORMAÇOES'

.

UTEIS
�o�

Perdeu-se, na 6a. feira, no
Jardim "Oliveira Belo", na IPraça 15 de Novembro, um

guarda-chuva, novo, de me-

nimo.

Quem achou fará o favor

de entregar na Rua Viscon-

3.318 .

2.404 ,
2.0381
2.5941
3.700 I2.500 ,

3.553
2.325

J2.402 '

2.358
2JiOO

2.021
2.276
3.147
3.321 ,

3.449
2.694
3,371
3.659

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

,�"�2Y'Rcei,•••
ESPECIALIDADE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Conselhos de
,

_ Beleza
I

NO LAR E NA SOCIEDADE os PREPARADOS CON-
'fItA O SOL'

Arvor'e Humilde
ATHOS DAMACENO FERREIRA

Dr. Pires
Os preparados contra o

sol têm como finalidade,
conforme o pr-opr'io nome in

dica, opor uma barreira

protetora ás radiações so

lares.
Com o habito cada vez

mais generalizado do emprê
go da helioterapia como

fonte de saúde, -surge tam

bem no comércio e em dóse

sempre crescente, um nume

ro íncalculavel, tanto no

Brasil como no estrangeiro,
de produtos des�nados a

defender a pele contra os

raios do sol.

Regra geral um prepara
do antisolar se compõe de
duas partes principais: um

excipiente e um produto fil
trante, que constitue seu

principio ativo. Vejamos se

paradamente uma e outra. O

UlTI,MA MODA
comemoracão do transcurso excipiente, veiculo ou base
do 300 ani;ersário de seu fe- pode se apresentar hoje em

liz consorcio. dia sob as formas: liquida,
7 Contando - o distinto casal creme ou pó.f-;

-

,-
-,

I com 13 filhos, muitos nétos No inicio eram emprega-/1--. ,

e bisnetos, é de prever-se dos apenas alguns corpos. ' \,
grande regosijo pelo trans- gordurosos, tais como os

\
\'
\

v;, curso de tão significativa oleo de amen doa doce, coco,
, \", e� '" data, recebendo ainda dos azeitona.
.7" "

.

I 1 l,inumeros amigos e admira- Depois foram utilizados
/ � ('�, '�/ dores justas homenagens. leites á_ base der oxído de
!' \ "-�\)'\ O sr. Waldemiro Mongui- zinco, carbonato de zinco e

,""
'-I

""J": •
,

_,1\\<, .:�:_ ,:�'1,
lhot é funcionário da Firma outros- produtos capazes de

�. .... '\f \ Hoepcke SIA ha 45 anos, promover uma camada opa-

"""-J:' 'i, -i .. , \ sSlel.�_SdOqtlea_sltI'dimadaed;.ssimo pelas "tca protettora etn�::, o sol e o

:, I :",�, <;fi: ". egumen o cu a .

c -, '
- .t - ," ,'''' Comemorando o feliz a- Á medida que os conheci-� '. ,{�:... ,..I":t+( ..

,':.�'� contecimentos os filhos do mentos a respeito das secre-

í 'i, �
,>

� \� Ir, ,;' V, Casal mandarão celebrar ções naturais da pele iam

-I.'

". /' ,o! : ti ("S ..': �'." uma Missa, hoje, ás 7 hor�s ;;e tornando mais perfeitos
:;:- .' e �" I '�l

" -.t-J ,'na Igreja de, Sonto AntOnIO. ;:;ambem as formulas de ex-
� ',1 - �-,,_:y O ESTADO- formula ao cipiente para os preparadosí -;-'"' --,_.) , � distinto e ��nturoso cas�l contra o sol se atualizavam.

.,

,muitas
felicidades extensí- E a industria acompanhou a

:j ,vas a exma. família. ciencia fabricando produ-
\ tos antisolares otimos, fa-wi,' \_.

,

NOIVADO ceis de aplicar, não sujam a

Para a estação. quente: e I Com a sta. Maria In êz, pele e ainda �e mostram
ideal êste vestido confeccio-

I diléta filha do sr, Pedro potlc,o visíveis,
nado em fino algodão es- i Lázaro Ferreira e sua Em relação ao produto
tampado. Saia ampla, godê I exma, esposa d. Zulmira filtrante, deve em primeiro
franzido.' Mangas raglan ca- [Evarista Ferreira, residen-]. legar ser inofensivo para a

'vadas. Na cintura uma fita: tes em o 'distrito da Trin- pele e não provocar intole-
de veludo em laço de pon-: dade, contratou nupcaís o rancia, Alem disso, deixar
tas caídas, à' guisa de cin- sr, Luiz, Gabriel da Silva. passar somente os raios ca-

to. Aos noivos e exmas. famí- pazes de pigrnentàla e absor-
-0- lias os cumprimentos de O ver os que são susceptiveis

ANIVERSÁRIOS Estado. de promover o eritema. Os
--0-- mais em vóga atualmente

Experimente boje ��l�n�nt:.tlinO, antipirina e a

A geJobarinu promove
uma cobertura isoladora

completa e o unic.o incor�
veniente é quanto á cor, ex

tremamente branca. Quan
to á escolha de um produto
antisolar o que deve deter
mina-la é a qualidade de pe
le de quem o vai usar, não

de sÓ' em face da sua propllia
natureza como, tambem, da

agressividade do, sol.
As pessoas que têm a

pele normal p'odem dar pre
ferencia

'

a u� preparado
oleoso ou hidro-alcoolico. As

que apresantam sequidão
devem optar por um que se

ja oleoso enquanto que os

individuos que a têm gordu
rosa dar-se-ão melhor com

um antisolar á base de
alcool. •

Quanto ás peles demasia
damente seni'\iveis o meIl/or
é usar um creme á base de
belobarina (uma' parte) e

ceroto sem agua- (duas par
tes) .

Esse creme deve ser pos
to logo de manhã, antes do

periodo da insolação.
Nota: Os nossos l�itores

poderão solicitar' qualquer
conselho sobre o tratamen
to da pele e cabelos ao me

dico especialista Dr. Pires,
á rua Mexico, 31 - Rio de
Janeiro, bastando enviar o

presente artigo dêste jornal
e o enderêço completo para
a resposta.

Velho de mágoas e de sofrimento

Desfeito O coração mal me sustinha ...

Diante de mim - um desmoronamento,
.

h f
E após meus passos a desgraça vm �.

Tu surgiste, porém, e' do tormento

Em que eu morria, te fizeste minha,.
É trazendo-me o bálsamo do alento,
Deste vida a quem vida já não tinha!

Do que tens sido para mim, batalho
Pelo que SO\l do que, és canto e labuto

Porque do que mereces é que valho ...

E, árvore humilde, como ideal tributo,
Vivo na floração do último galho
Toda a promessa do primeiro fruto! -

-0-,

FAZEM ANOS, HOJE:
-:- sra. Corália Luz, viúva

do saudoso estadista conter
râneo dr. - Hercilio Pedro PUDIM DE ARROZ

INGREDIENTES:da Luz;
- Cél. Marcos Konder,

industrial residente em Ita-
250 g-rs. de arroz

1 pitada de sal

jaí; 1 colher de manteiga
sra. Cândida Rovere açucar à gôsto

Lamarque, esposa do sr. 4 gemas
Francisco Lamarque, pagi- 2 claras em neve

nadar dêste jornal; i pedacinho de casca

- menino Celso, diléto f laranja
filho do nosso conterrâeno 1 punhado de passas sem

dI'>- Celso Ramos Filho; cároços
'-,- sr. Reinoldo dos Reis pedacinhos de frutas cris-

Lobo
.

talizadas
- Cél Antonio Taulois de

I g�léia de amexa preta.
Mesquita, brilhante figura
da Reserva do Exército Na- I MANEIRA DE FAZER:

I d
.

de Souza 1 - Lave o arroz e e1?,e
cozinhar com o sal e bastan

I
te água.

2 - Despeje numa penei
ra para escorrer a água e

coloque numa panela ·com

manteiga e açucar, até que
fique bem embebido.

3 - Adicione as gemas,
as claras em neve, I a casca

de laranja, as passas e 'os
,

pedacinhos de frutas crista
lizadas.

Li - Despeje numa forma
bem untada e deixe assar no

forno, em banho-maria.
5 - Vire num prato e es

palhe ao redor a geléia de
ameixas. (APLA)

• cional;
- sr. Joaquim

Vieira
_, sr. Apolinário Silva
- sra. Jandira Lopes Le

al, viúva do saudosa con

terrâneo sr. Protásio Leal;
- sta� Vilma �otelho, fi-

lha do sr. Pedro Botelho
- sta. Crenilda Moritz
- sta. Aladir Gomes da.

Silva

BODAS DE OURO
Engala-se, neste dia, fes

tivamente, o lar do noss'o

prezado conterrâneo sr.

Waldemiro Monguilhot e de
sua exma, esposa d. Angela
Conceição iMonguilhot, na

PARTICIPACÃO
,

ARICOMEDES ESPIRIDI- SALVIANO THEODORICO
ÃO DA SILVA TEIXEIRA

Par.icipaçào
Nivaldo e Nelsa Rosa Ma

chado, têm a satisfação de
participar, a seus parentes
e amigos, o nascimento de
sua filha LETICIA-MARIA,
o�orrido na Maternidade Dr.

I Carlos Corrêea a 30 de de-Izembro de 1954. ,

e

ISAURA BEATRIZ :PA
SILVA

e

MARIA JOSÉ DA SILVA
TEIXEIRA

participam aos parentes e amigo!! ' o contrato de
casamento de seus fílhos Maria de Lourdes e Francis
co da Silva Teixeira.

Maria de Lourdes e 'Francisco
noivos

Florianópolis, 24 de .dezembro de 1954

LIRA TEMIS CLUBE I ONTEM E HOJE
NO PASSADO

4 DE JANEIRO
Â DATA DE. HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1558, Men de Sá, nomeado 30 Governador Ge
ral do Brasil, chegou a Bahia. Governou duran
te 14 anos, vindo' fi falecer na mesma cidade em

2 de Março de 1572;
_:_ em 1817, na Repúblíca Oriental, travou-se

_

a Ba-'
• talha de Cata lán;: entre o Exército Brasileiro co

mandado pelo Tenente-general Curado e tropas
compostas de 3.400' orientais, corrientinos e en

trerianos comandados pelo Coronél Andrés La

torre, do Exército de José Artigas;
em 1837, pela madrugada, em Pedras-Altas, os

insurgentes riograndenses comandados pelo Gene
ral Neto, foram atacados e vencidos pelo Coronél,
Bento Manuel Ribeiro ;

,

.

- em....183!l, nasceu em São João da Barra (Rio de

Janeiro), o poéta Casimiro José Marques de

Abreu, vindo a falecer em 18 Outubro de 1860.;
em 1846, nasceu na capital paulista o dr. Cle
mentino de Souza e Castro, falecido a 13 de, ou
tubro de 192-9. Formado pela Faculdade de Di
reito de São Paulo, iniciou sua carreira em Tau
baté, e Caçapava. Em 1884, foi nomeado Juiz
substituto "em São Paulo, quando lhe coube pôr
em execução a celebre lei eleitoral conhecida

por Lei Saraiva.
Proclamada a Republica, foi nomeado pelo Gover
no Provisório para proceder ao arrolamento dos
livros e brochuras, mobilia's e demais utensílios
existentes no Paço Provincial. Em 12 de janeiro
de 1890, re�ebeu ; ardua incumbencia de reorgani
zar todo o serviço municipal da capital do Esta

do, 'na qualtdade de seu prmeiro intendente,
cargo equivalente ao de prefeito nos nossos dias.
Exerc�u esse cargo até 12 de outubro de 1891.
Deixando a Intendencia, foi nomeado juiz muni

cipal e, logo depois, juiz de direito da comarca

de Avaré, juiz de direito da 2.a Vara de orfãos,
"ex-vi" do decreto de 15 de setembro de 1892
exercendo o cargo durante 18 anos, sendo ainda
juiz da 4.a Criminal da comarca da capital. Fi
nalmente, por decreto de 17 de março de 1910,
foi promovido a ministro do Tribunal de Justiça.
Solicitou aposentadoria, que lhe foi conferida
por decreto de 6 de junho de 1915, após 36 anos

na magistratura. Os ultimos anos de sua vida, de
dicou-os exercendo a sua profissão, aos neces-

,-sitados que a ele recorr-iam.
em l849, a: Povoação de Bezerros, em, Pernam
buco, foi tomada pelos insurgentes comandados

'por Antônio Correia Pessoa de Melo. Aquela
povoação estava defendida por paizanos armados
comandados pelo Capitão Candido José da Sil
veira; _

em 1880, no Rio de Janeiro, terminaram as de
sordens que se verificavam desde o dia 10. O
entãe Coronél Enéias Galvão (mais tarde Gene
ral e Darão do Rio Apa), sufocou os desordeiros,
tomando uma barricada na rua -Uruguaiana, onde
houve quatro mortos c muitos feridos;

-em 1939, iniciou-se na capital paulista a constru
cão do Hospital das Clinicas, hoje modelar no-

socômio que tanto eleva São Paulo.
'

5 DE .rANEIRO
A DATA DE HOIE RE,CORDA-NOS QUE:
em 1637, havia o General' Bagnuoli despachado
o Capitão de Emboscudas Manuel Viegas, com

cinco homens, para descobrir os movimentos do
inimigo. Este Capitão foi ferido, aprisionado e

sentenciado pela Chefe holandes Sch1copp,- ao fu
zilamen to;
em 1711,' na Dahia, onde nascera em 1636, fale
ceu o poéta Manoel Botelho de Ôliveira;
me 1779, deixou o Governo, clesta então Provincia
de Santa Catarina, o Coronél Francisco Antônio
da Veiga Cabral dn Câmarn, mais tarde Viscon
de de Mirandela;
em 1811, uma carta Régia autorizou a fundação
de uma tipografia na Bahia, de conformidade
com a proposta do Governador, Conde dos Arcos;
em 1825, foi aprovado o estabelecimento de um

correio-terrestre, entre esta estão 'Desterro e

Porto Alegre bem como daquela com Paranaguá;
em 1826, o Coronél Pita, com a Cavalaria Brasi
leira, tendo saido do Serro, nas proximidades de
Montevidéu, atacou no Saladero de Durém, a

. cavalaria inimiga, que se poz em fuga;
- em 1863, deram-se grandes agitações no Rio de

Janeiro, com a notícia de haverem alguns navios
de nossa marinha mercante sido aprisionados

. pela Esquadra Ingleza;
- em 1867, embarcaram nesta, então Desterro, com

destino aos campos "o Paraguai, 1.300 Soldados,
1-muitos dos quais filhos desta terra e que conti

, nuariam as tradições gloriosas dos "barriga
verdes";

- em 1868" em Lisbôa, onde exercia o\cargo' de Mi,
-nistro Plenipotenciário do Brasil, faleceu o Bp' -,,}

de Itamaracá, Antonio Peregrino Maciél MI
1'0 nascido em Recife aos 30 de Abril de UI-
e� 1869 o Marechal Luiz Alves de Lima e .

Duque de Caxias, à frente de-suas gloriosa!'
pas do Exército Brasileiro, entrou viÍf(V''-; � r

Cidade de Ai;lsunção;
, {

André Nilo Tadas�

Pl�OGRAMA DE JANEIRO

Dia 5 - quarta-feira --:- �oirée de Reis, ás 22}lOra�_1Dia 15 - sábado - Soirée Carnavalesca - Gnto do

Carnaval- ás 22 horas
Dia 23 - domingo, - Soirée Mignon - ás 21 horas
Dia 29 - subado - Soirée Carnavalesca - ás 22

horas

ATENÇÃO - Servirá de ingresso o talão do mês de

janeiro - Não será permitida a entrada de pessoas es

tranhas ao quadro social.
.�

•

últimos lotes, na praia da Saudade, ' em Coqueiros,
ao lado do' grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua

encanada e luz.

Informações no local com o 8nr. Gilberto Gheur.

__:::::.:.:::.::.:.::...:__:_----------'-----------;-, ",�,

ZE-MUTRE'T
-,...

Elelro-Técnica
(A ORGANIZAÇÃÓ ORGULHO DE

SANTA CATARINA)
Apresentam as exmas. sras, Donas de

Iesa, a maravilhosa
'ELGIN'
(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA

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

, ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO 'EXCLUSIVA DE
ElETRO�TÉCNICA INDÚSTRIA E

� \

COMÉRCIO S. A.
Rua Tte. Silveira 24 e 28 - Ind. Tel.

ElETROTECNICA
Caixa Postal ,193 - Te�efone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

PARTICIPACÃO
,

I
'

,VVA. CELINA .F. MAR'.rINS
participa aos parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamento de

seu filho ALVARO MAR·

TINS, com a srta, Bernardete

Berka..
BERNARDETE e ALVARO

VVA. SOFIA BERJCA

participa aos parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamento de

sua filha BERNARDETE, com
o sr. Alvaro Martins.

Flori:mópolls, ]0-1-55
noivos

Laguna, 10-1-55

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

GER;\L.
RODOLFO CERNY, Fotografo do Jornal "O

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

Telefone: 3.022.
pelo

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
'Em Lages, no B-".!:.a do'Brasil, o melhor I

Descol1to e�pecial p�ra os senhores viajantes.

Lotes à Venda

AVENTURAS 00 6

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CINE SAO JOSE'
FUTEBOL EM CRISE, • COM A PALAVRA O CRACK A RENDA TQTAL DA COPA DO MUNDO

.

- As 3 - 8 Hs.-.
Ray Milland - Rita Gam

Martin Gabei - em:

O LADRÃO SILENCIOSO
No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

Preços : 10,00 - 5,00
Imp. até 14 anos.

José Brígida
,

Afirmou Desmond Hackett, comprometendo a capacida
citado por um confrade, que de ofensiva das equipes.
"há uma crise geral de "era- Evidentemente, o "defensis
cks" em todo o mundo". Isto mo" não é a causa exclusiva
é veridico. Entretanto,· uma da decadência técnica do fu

das causas dessa crise está tebol. Há outras com êle re

nos "sistemas defensivos" lacionadas: o baixo nivel

introduzidos no futebol. mental dos jogadores, a faI

Basta uma análise do que ta de adequada instrução
tem ocorrido em diferentes técnica dos mesmos, o des

países de projeção no "asso- caimento do sustentáculo
ciation" mundial para se moral das equipes, que de

chegar á certeza do, que a- corria da melhor educação
vançamos. O "defensismo'; esportiva dos atletas e do

recurso excepcional criado maior espirito esportivo dos

por Hunter. diretores e . do público. O

Segundo alguns, e realizado "defensismo" tem sido útil

por Chapman �o Arsenal, a jogadores sem classe ver
teve sua época de fastígio, dadeira. Por isto, os "era

pois era preciso aproveitar cks" 'Ieg itimos escassearam

as oportunidades 'criadas pe- e rareiam, Qualqu�r pessoa
la modificado da "lei do im-' pode jogar futebol, desde

pedimento" em 1925. Nós fo- que possua bom fisico, dis
mos atacados pela "praga" posição para meter os pés
muito mais tarde, mas nem no adversário e coragem pa

por isto deixamos de ver o ra suportar o revide.
nosso futebol perder as suas

características intr-ínseca- Temos combatido o "sa

mente nacionais, para tór-. fety first" como um mal

nar, como em outras terras, muito grave que atacou o

fator. de decomposição técní- futebol.

( * * *

Os europeus estão che-
* * * gando a essa mesma con-

Que há necessidade de-no- clussão. Desde que se tenha

va modificação da "lei· do I por objetivo ganhar, apenas
impedimento", parece nãq ' haja o que houver, custe' o

restar mais duvida alguma. que custar, o futebol-espor
A volta ao sistema "clássi- te sai perdendo, porque os

cõ" daria, talvez, novas fôr- jogadores se rebentam e re

ças ao futebol, mas para que bentam os rivais; contanto

-se pudesse considerá-lo re- que, no fim, venha à vitória

vitalizado seria mister re- e com ela os "bichos" opu

iniciar a preparação de jo- lentos. Não se joga mais por

gadores,. como se fazia em amor ao clube" porque só há

outras épocas, quando o pro- amor, só há paixão pelo di

fissionaÜsmo mal compreen- nheiro. O egoismo avassala

dido não havia arruinado a o mundo e não poderia dei

�entaaidadee esportiva de xar de contaminar tambeém

dirigentes e jogadores. Pelo o esporte. Tem-se a impres
menos a volta' ao futebol são de que . a humanidade
"clássico" seria uma fuga está desvairada e que o nú

do que hoje se faz na maio- mero de loucos aumenta in

ria dos paises, com base no cessantemente., de tôdas ás

"defensismo" suicida. O re- formas, tôdas as partes. A

nascimento do futebol exige crise técnica do futebol é

o abandono das' práticas a- um reflexo da crise moral

tuais, provadamente nega- que o atacou.

tivas, pois não é possivel
conceder crédito a sistemas

que anquilozaram na defesa,

ca.

(Do "Diário de Noticias",
do Rio)

INGRESSOS'PARA O CAMPEONATO
ESTADUAL DE FUTEBOL

Cr$ 50,oó
Cr$ 20,00'
Cr$ 15,00
Cr$ 15,00

Cadeira. _ ....

Arquibancada. ;

112 Arquibancada
Geral .. , .....

Meia Geral (me
nores e militares)

Conforme o regulamento
para o Campeonato Estadual
de Futebol, os preços dos in

gressos para os jogos do

mesmo, são os seguintes: Cr$ 10,00'

�--=------,_ ........---

FOR�1A��CE DO "I UDES
FllSI NAIS DA CAPll' l NA
TE�n)ORADA E 1 5

111.- BOCAl JVA
1>' de uma camps an no 1° turno do Campeonato

;,alvandü-d€ graça á sua vitória sõbre o Imbí

enríque I,age, o ocaíuva reagiu brnhantemen
) do posto de "lantet a" para o terceiro hon

tendo .'>of1':,10 nu returno per as uma
-

errota,
Fig .eír use, cnmpeão de 1954.

·'perfol'w..Iln,>;;;-," do tlrne d,� Marinha na

o t� Io:
II 3 Y. é'erâmica (Henrique Lage) 1

1 x c,uanlJü 3
1{ Im�ítuba (1 enríqne Lage) 2

""Üético 3
AV.H 3
Paula Ramos 2

Flguaírense 1

de;reçãr TJn versttárta 4:

. !mbltllba 1

s x A.tJético ..:.

1 )' f�vaí 1

�.I.lViÍ, <1 x :Paula. 1"{. mos 2

_ .,l!U1UVn. 1 ):; FigueIrense J.

A jogos.-, 6, vW' 1:1:.'.s; 6 d,'lTotl�,,; 2 empates:
p 3\1 contra..cr: efl.ctt: { gol.

• 1:.11 e o' as,fu·llnt.es dUgl'OU-:C (":Ullp ão invicto,
, ' ....._ . .,

fi iScrltús .�Ôf_1"f" 'o .n ..

,. 101:''1-10 qlle,,� ()i ..

pa�;;_;:.'.,:-'·

beu a melhor-parte, no valor
de '60.230 dolares. O Ul'U
guai l:oeéebeu em francos o

equivalente a 39.300 dola
res ; o Bi'asil 21.000 e o Mé
xico 10.700.
As federações que parti

ciparam recebem 394.pOO do
lares; a FIFA 97.450 e a Fe
deração Suíça, organ isadora

Os referidos lucros serão do certame, 162.400.
divididos da seguinte for- O relatório final foi apre
ma: 15% para a FIFA; 25% sentado por 'Ernst Thom
para a Associação Suíça de 'men, presidente da Corriis
Futebol e 60% para as de- I são Organizadora. No refe
mais associações dos 16 pai- rido documento consta que
ses que participaram do os 26 jogos foram assistidos
campeonato. por 745.804 pessoas que pa-
Na distribuição, á base garam de ingressos ......,'" -=

-

de assistência aos jogos, a 1.320.000 doiares, dos quais
'1 ';11 PJ '_Gp :�.lAlemanha Ocidental, que há a descontar 667.380, para 1 Jl.r.iI� •

venceu o Campeonato, rece- cobrir os gastos totais.

ANIBAL (10) ZURICH, 3 (U.P.) - Os
organizadores do Campeo
nato Mundial de Futebol de
1954 apresentaram o balan
ço da competição, pelo qual
se verifica que o lucro liqui
do ascendeu a 2.813.029
francos suiços, equivalentes
a 652.620 -dolares,

P - �ome por extenso?
R - Anibal Gomes.
P - Data do nascimento?
R - 8 de fevereiro de 1933.

P - Cidade onde nasceu?
R - Tubarão.
P - Clube em que atuou pela primeira vez?
R - Grêmio Esportivo Cidade Azul, de Tubarão.
P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - G. E. Cidade Azul, A. D. Colegial (Amadores)

Atlético e Figueirense.
P - Títulos conquistados?
R

.

- Campeão amador de 1952 pelo Colegial e cam

peão de profissionais de 1954 pelo Figueirense.
P - Maior momento de sua carreira?
R - Ter alcançado o título de campeão do anos

passado. \
P - Pior- momento de sua carreira?
R - A derrota frente ao Paula Ramos, no returno,
P - Seu maior desejo no futebol?
R - Integrar um. esquadrão da Capital da República.
P - Diversão predileta?
R - Garotas.
P - Outros esportes que pratica além do futebol?
R - Atletismo.
P, - Melhor jogador da Capital?
R - Betínho, do 'Figueirense.
P -, Melhor jogador do Estado?
R - Teixeirinha, do C. A. Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do país?
R - Rubens, do Flamengo.
P - Melhor jogador catarinense do passado?
R - Alfredinho Silva.
P - Dos atuais técnicos qual o melhor?
R � Izidro Costa, preparador do FigUE,ürense
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Padre Brentano.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Izídro Costâ, preparador do Figueirense.
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Oswaldo Meira.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Figueirense F. C.
P - E dos clubes do Rio?
R - Flamengo?

_ P - E de São Paulo?
R - Corinthians.

- .. 'T" -', � �i\{,
P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da. Capital,

como o faria?
R - Ciro Soncini, Waldir e Trilha; Julinho, Valéria,

e . Laudares: Plácido, Betinho, Danyr, Érico e

Pacheco.

CAMPEONATO CARIOCA DE 'fUTEBOL
Na última rodada, o cer

tame carioca 'apresentou os

seguintes resultados:
Botafogo 3 x Bangú 3
América 1 x Flamengo 1
Fluminense 8 x Madureira 1

Portuguesa 3 x Vasco 2

C. do Rio 1 x S'I Cristovão O
Bonsucesso 2 x Olaria O.

A próxima rodada, a ante
penultíma do returno, marca
os 'seguintes jogos:
Vasco x Flamengo
Bangú x Fluminense
S. Cristovão x América
Olaria x Botafogo
Bonsucesso x Madureira
Canto do Rio x Portuguesa

............................................

BRILHARAM OS CATARINENSES NA
CORRIDA DE SÃO SILVESTRE'

Os catarinenses brilharam Raulino Silva, blumenau-
na Corrida de São Silvestre, ense como aquele, represen
disputada na noite de 31 de teu êste ano o nosso Estado,
dezembro do ano passado, obtendo o 1500 lugar, tam
em São Paulo, e cujo vence- bém honroso, visto que
dor foi o iugoslavo Franjo" prova concorreram cerca de
Mihalic que também venceu dois mil atletas.
em 1952 e em 1953 foi o se� Outro catarlnense, o dr.

gundo colocado. Theodorico Fernandes, de
Waldemar Thiago de Sou- Mafra, representou (I Para

sa, o notável Campeão e re- ná, alcançando o 700 lugar.
cordista barriga-verde, correu De parabens, pois, estão os

como avulso, chegando no catarínenses que mais uma

honroso 38° lugar e demons- vez, na sensacional prova de
trando encontrar-se em otí- fundo deram mostras do va-

ma forma. lar do barriga-verde.

Distribuidor

(' RAMOS S/A
Comercio - Transportes
l-tua João' Pinto, 9 Fpolh.

� __ • .1

�
.,.,........,..

UI.'.
As 5 e 8hs.

Charlton HESTON - Jen
nifer JONES em:

'

A FURIA DO DESEJO
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Irnp. até 18 anos,

As 8hs.
Paul Henreid - Maureen

o Hara - em:

O PIRATA DOS 7. MARES
(Technicolor)

No Programa :

Atualidades Atlantida. -
54 x 50. Nac.
Preços: 7,60 - 3,50,
Imp. até 14 anos.

lurl··I:aJ
As 8hs.

1°) Bandeirantes na tela.
Nac.

2°) VIDA TENEBROSA
Com: Williard Parker

3°) OS 4 DESCONHECI-
I

DOS Com:' John Payne _
Collen Gray

•

Preços 6,20 - 3,50.
Imp, até 18 anos.

Ulttf1.Q
As 8hs.

Franchot Tone - Charles
Laughton - Patricia Roc
em:

FUGITIVOS DA
GILHOTINA

No programa:
Noticias da Semana. 54�50.
Preços: 7,60' - 3,50,
Censura Até 18 Anos.

As 8hs.

1°) Paisagens do Brasil. naco
2°) lVIAUFRAGOS DO TI
TANIC -' Com: Clifton
Webb

3°) HA UM CATO EM MI
NHA VIDA '- Com: Ray
Milland
Preços: 6,20 - 3,50.
Censura Até 14 Anos.

Despedida
Antonio de Lara Ribas e

Senhora, transferindo sua

residência para a Capital
Federal impossibilitados de
apresentar despedidas a to
das as pessoas\das su�s re

lações, o fazem 'por este
meio.
No Rio de Janeiro, pro

visoramente no O. K. Hotel,
oferecem seus prestimoso

Vende-se
No Estreito a rua Papan

duva s /n (bairro N. S. das
Neves) uma casa de madeí-:
ra de 6 x 8 com 5 peças e

terreno com 30x31, com di
versas arvores frutiferas,
pelo preço de ocasião.
Tratar no mesmo local

com Tiofilo Alves •

VENDE-SE,
Três lotes de terras na

Ponta do Leal, no Estreito,
esquina da rua Gonçalves
Dias com a Raimundo Cor
rêa.
Tratar no cartório do Es

treito.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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No mesmo dia em Araran

guá, domingo. 'pela manhã e

em Turvo àtarde, esteve pre
sente à Enciclopédia.

23 horas do dia 31 de dezembro. Rumores-de vozes, grí- Em Araranguá, munícipío

tos alegres, écos de bombas, rogos de artifício, a;nunciavam em. franco progresso, a reu

o aproximar o Ano Novo. nião em que o Almirante

Casais de namorados .desfilavam par a par no pequeno Carlos Carneiro expôs as fi

footing de uma modesta cidadezinha da Alemanha, espe- nalidades de sua vtsíta, rea

f.ando a missa da meia noite. •
lízou-se na Prefeitura Muni

Reinava a alegria nos corações de todos. Aqui e acolá cipal, com a presença de mui-

um dancing ornamentava e enchia de vida os becos retira- tas pessoas da sociedade lo

dos daquela praça. cal, entre as quais o 'Prefeito

Viva 1850: Eram grttos ouvidos de quando em quando. Walter Bélinzoni, o -Deputado

E entre tôda alegria, todo aquele barulho, uma figura so- dr. Lecian Slovinski, os ve-

.Iítáría e triste, cadavérica: com o. coração oprimido pela readores Atahualpa Cesar

dor, pelos desenganos que na Yida o acompanharam, pros- Machado, Oct.acilio Bertonci

tado sôbre um banco do pequeno jardim, contemplava aque- ní e Artur Campos, 'J médico

las imagens, como se tudo fosse um sonho, como se, para deputado Antônio Barros Le

êle o mundo não existisse. mos, o vigário Padre Santo!'

Lágrimas escorriam-lhe sôbre o rosto e de gota em gota Sprincigo, a diretora do Gl'U-

iam regar a terra tórrida sob seuspés.' po Escolar Professora Duke

Fitou o azul céu, as estrêlas, a lua que se já recolhia no Gotardi, o fiscal de fazenda

poente e como se quízesse com Deus' falar, ajoelhou-se, em Mário Gotardi, o agente do

sílêncío fez suas preces agradecendo o amparo .dado pela Correio João Campos Sobri

Creador até o presente momento. \ nho, o Chefe do Servico de

Senhor, dísse Iêle _ porque Sois tãe bom para mim? Expansr,o do Trigo·dr. Mílton

Porque me Fazeis sentir nesta solidão, nesta tristeza, nestas Campos, o Telegrafista Ca

lágrimas o verdadeiro amor por Vós? Porque quando choro milo Navarro Lins,' o Chcfe

sou feliz? Porque quando me privam eu perdoo? Porque não do Pôsto Meteorológico Max

tenho nenhum desejo de vingança em meu coração? Ó Di- Leite, o Industrial Artur Ber

víno Pai, como Sois bom para mim. Serei, pergunto-Vos, toncini, etc.

'mais feliz do que êstes que vivem embriagados aí pelas ruas? Longo debate se seguiu à

Serei mais alegre dos que .êstes que estão a esta hora no palestra, apreciando-se n :.:-
. dancing? Sim sou, sinto no coração. Meu corpo ti minha al- to à orientação do culto e jo

ma ó Celeste,.livtes das diversões maliciosas, do álcool é a- ven vigárío Padre Sprir..cigo,

tormentados pela desgraça, querem agradecer-Vos infinita- bem como opiniões valiosas

mente e pedem que os oastígueís, enquanto o pecado de meu do Prefeito Belnizoni, do dr ..

pai não for por Vós perdoado, Passivo estarei na minha dor Slovhiski, do dr. Barros Le

e. resignado cumprirei o meu destino. Peço-Vos meu Deus, mos, de professores e r.r:)fes

pará que não Castigueis meu Pai. soras presentes, do sr. Elá-

Esta,va, assim aquele pobre a sonhar. Só pensava' em dio GarcIa, comerciante, e

Deus, nada mais O· afligia, quando as badaladas de todos os ele outros.

sinos fi.zeram-se ouvir nas alturas, levando a todos (1 men- Em reunião marcada para

sagem de esperança para o 1l0VO ano, que acabara de sur- o mesmo local no sábado :-:e-

f t'
. -

I 'elicid d
. guinte, rícaría oraaníz..ada Secretário, Frei Gregório

giro Abraços de con Ta .ernízaçao, (e te ici a es e prospera- '" .

Dal Monte.
dade para o ano de 1350. definitivamente a Comissão

Todos tinham amigos, todos fcl'i'am felicitados', mas a- que dirigirá os trabathos no

quele pobre que ninguém tinha por si, a não ser Deus, ficou munícípío.

ímobtlízado. Seu coração pulsou forte ao ouvir os sinos re- '-0-

picarem, ao escutar aquela algazarra intensa. Para êle tu- Em Turvo, a reunião teve a

do foi se distanCiando... ínüo ... e, chegam-lhe aos ouvi- mesma forma de outros mu-

'dos Cantos Celestes. .. alteando.;. subindo ... adormeceu. nicípios como, Palhoça, Gas-

Sonhou e reviveu tôda a sua 'mocid�de. Corria pelos par, Rodeio, Braço do Norte,

campos apanhando flores, ouvia nas matas os pássaros trí- Tijucas, São Francisco do Sul

narem as mais belaa.canções. Viveu neste sonho todo o pas- e Biguaçu, isto é, grande

sado. Deliravà em' vôz 'alt�C
-

.,.,
.i..'· � .comparecímento de popula-

, IE-!.o�lpaçõ.es _escolares, o

Um senhor que por perto passava, elegantemente tra- res de tôdas' as classes so- Inspetor Milton Rezende en

jado, não muito moço, com aparência de milionário, teve. ciais. Nesse� c�sos, embora �i. quanto permanecep, devendo

suas atenções desviadas para o pobre mendigo. Quiz chamá- grand7 maioria dos_ pl'esen-., ser convidado seu ,Substitnto.
lo, mas ouvindo-o a delirar, poz-sea. escutá-lo. tes nao tenha noçao exata Informações gerais, HHá-

Ficou estarrecido ao ouvir o que em sonho balbucionava nema venha ad��il'ir �penas I
rio Savi, e Benôni Zacaron,

. o mendigo. Parecia mentira, parecia que também sonhava. com uma exposiçao, sobre a- No ofício enviado diz frt'i

Quiz gritar, mas não poude. Aproximou-se mais e enxergou Enciclo'pépia e o imenso tra-" Gregório . que foi escnlhído

'um jovem esfarrapado, pálida mas de feições bem forma- balho necessário à sua con .. 'para Secretário por ter mais

das. Viu que' falava sorrindo. Pensou, sacudiu a cabeça a- cretízaçâo, há um real hell�- tempo disponível e possuir

chando qúe não e quiz deixá·-Io naquele lindissimo transe, fício, Porque torna o empre- grande conhecimento do mu·

mas; algo superior o cativava. Alí, por muitos minutos, fi- endimento muito pOlnüar, �o- nicípio que paroquiou dlU'an

cou a escutá-lo, quando as bces do jovem se contorcera,.m locado ao alcance cb eolYl- te longos anos. Além de se

em dese�pêl;o, gritando. - Meu pai, porque fez isso, sou eu preen,são geral, todos se com- cretário, será um eficiente
agora quem irá sofi-er, quem irá assulJ,lir o lugar desta vida prometendo a prestigiar o coordenador dos trabnlhos a

que peus tirou, para que não seja castig:ado.
.

trabalho, não materialmente, que . já vem dedicando o

Foram' palavras que feriram prOfundamente o íntimo mas pela apoio moral e pelo maior entusiasmo na COll1-

daquele·homem, voltou há 7 anos atrá-z e foi encontrar uma incentivo aos enciclúpedis- preensão da obra que, segun

criança de 16 anos. de idade, sôbre a janela ele um rico pa- tas. do slia expressão, será de

lacete, que' era a sua casa. ];'oi no dia 31 de dezembro d A paróquia construiu fora tanto lustro para o nOR�O Es-

1843, já a tarde. O sol ardente queimava as relvas verdes do .da igreja e do belo edifício tado.
.

jardim, murchava as flores. Os passaros com os bicos aber"" de res'idência e trabalhos do

tos, sufocados pelo terl'ível calor, procuravam abrigos na ra- culto, ·uma casa com salão

magem das árvores. A natureza parecia sofrer. para associações reEg.lClt'as,

Aquela cr'iança, seu filho, apreciavá tôda· aquela cena e aulas e outros fin". Af 'Leve

de quando 'e� vez dizia-lhe: - Pai, Deus está zangado co- lugar a reunião, ,superlotada
riosco, não sabe porque? A resposta era um não. o edifício, com assistentes pe-

Horas foram decorridas, êle inconciente do qtle se pas- lo lado exterior das :;auelas

sava, até que grossas nuvens apressadas, corriam de sul pa- e portas.
ra o norte. Acumulavam-se mais e mais. Cobriram o sol, De muitas pessoás p1'esen

enegreceram a terra dando-lhe um aspecto horrível. Aque- tes foi possível tomar notas,
la criança fitou o céu, a terra, os campos e as árvores, pres- como do Prefeito Municipn.l

sentindo qu� u_ma terrível tempestade estavà prestes a sur- José Marcon, do Presidente

gir, Logo, um vento destruidor sopra, derrubando árvores, da Câmara EmiHp Neis, da

destelhando casas e arrastando uma negra nuvem de pó. Os Superior da Paróquia Pàdre

relâmpagos, constantes e baixos, animavam o trovão tor- Gregório..
Dal Monte, do vi

nando-o ensurdceedor.
.

.,

gário Padre Jerônimo Ami·

Prestes estava a chuva a cair, quando bate em suas por- goni, do Padre Felipe Rever

tas um errante, pedindo abrigo até o fim da tempestade beri, do Coletor Estadual

Foi negado arrogantemente. Seu filho ficou com os oihos
transbordados de lágrimas. Chorou e implorou-lhe piedade
para o mendigo. Mas, seus rogos foram inuteis. Mais uma

vez, a criança olhou à rua e viu que pesadamente caia a

chuva e dentro dela o mendigo que se afastava ..

Êste, ajoelhou-se-ao meio da rua e a Deus implorou pie
dade. ,Pediu que o matasse, que nâo o deixasse sofrer mais.

Seu filho, olhos fitos ao mendigo, viu que uma forte
claridade rasgou o espaço e carbonizou o pobre. Ficou ater

rorizado, louco, atônito ao sentir que tôda a culpa cabia a

.

·_·t��._]
Florisvaldo Diniz

Cursa de Expansão· Cullurall
A Enciclopédia em Turvoe Araranguá

Waldyr Manfredini, do A

gente de Estatística Paulo

Rovaris, da Diretora do Gru-:

po Escolar Professora Irace

ma Rauem Maciel e das pro
fessoras Nézia Roberge E

vangelista, Dulçí Neis, Maria
Martins Rocha e Ivone Peit
son, do secretário da Prefei
tura Alexandre Evangelista,
da Agente Postal Hilda Piet-

son,' das senhoras Ana Batas
ta Rovaris e Dirce Neis, se

nhores -Hílárío Savi, Mário
Coppeti, Vicente Angeloni,
João Rabelo, Pedro Scarabe
lot, David Zaccaron, Virgílio
Bíz, Lino Bíz, Carlos Rovaris
Luís Rovaris, Rubens Marag:
no, José Trichês, Antônio
Giusti, Danilo Dandoljni, Ge
raldo Soprano, José Marga
resi, Cipriano Boza, Luís
Marcon Sobrinho, Lauro Trl

chês, Artur Topaneti, �Ibra
mo 'I'ríchês, ErnestCl 'I'rtchês,
Rui Prestes Maia, etc. .

A palestra prosseguiu na

residência paroquial e mui
tos aspectos Interessantes do
assunto foram debatidos. Co
mo consequêneía, o municí
pio de Turvo está seguindo
uma orientação bastante re

comendável, pela ci�rtlb)Ji
ção das tarefas e pelas ati
vidades programadas.
Assim, em data posterior.

houve nova reunião, ficando
então constituída a Comis
são Municipal de Turvo, as
sim formada:
Presidente, Prefeito José

Marcon.

(SILva ...)
."AoNDI TONloe

Informações oficiais, Secre
tário da PreJeitura, Alexan
dre Evangelista.
Informações de Estatísti

cas, o Agente Paulino Rovn
ris.

Informações relígíosas ca

tólicas, vigário Frei Jerônimo
Amigoni.

ATRAm CAPITAIS E MÃO
DE OBRA

Rio (Agência Nacional)
- A divulgação das coisas
do Brasil no exterior vai

0l>edecer agora a um plano
sistemático. A reforma dos
nossos escritól'Íos comerci
ais, que serão transforma
dos em "balcão .de venda�'
dos nossos produtos, inclui
também uma propaganda
metódica -do nosso .país, com
intercâmbio de notícias de
interesse econômico.

O SINB, cujo núcleo se

rá a Agência Nacional en

vjará para os nossos 15 'es
critórios' comerciais no es-

trangeiro matéria de inte-
resse econômico, comercial
e turístico, já vertida para EUZ ANO,NOVO
o idioma do país a que se

destina. Per sua vez os nos-
Este Jornal recebeu, por

sos escritórios deverão re- ocasião. do Natal.e Ano N0-

meter boletins semanais, v�, maIS os segumtes car

contendo a cotação dos pro-
(toes, telegr��as _

e fonogr�
dutos que são nossos con-

mas de fehcrtaçoes, malll

coi'rentes, informações sô- f�stan�o:se gratos aos seus

bre os mercados etc. s�1atanos:
- Aristiliano Abreu Ne-

to
.

- Diretoria da Produção
Animal

.

- Atlantic Refining Com
pany of Brasil
- Casa Eureka, de Oto

mar G. Bohn
- Úsny Gama & Cia..

- sr. Helio Milton Perei-
ra

- Centro Excursi�nista
HArnol.do Raulino"
- Companhia Melhora

mentos de São Paulo
-'- Irmãos Amin, Revende

'dores "Ford"
- Banco Nacional do Co

mércio S;A - Agencia de
FIIO'rianópo·lis.
---, "A Capital de São

Paulo" de Oscar Cardoso
S;A Com. Ind.

Tornar o Brasil
i . _maislconhecido no mundo

o QUE SERÁ O SERVIÇO
'.

". " trata dê um plano mirabo-:

L�TERNACIONAL DE Nü- do Trabalho, em cerimônia Ilante, mas de um programa
TICIA� BRASILEIRAS - .�imples já foi solenemente de trabalho concreto e posi
CONVENIO ENTRE O DE- ll'ns�alado o Serviço Inter- tivo, no qual a Agência Na
PARTAMENTO. NACIO- n�CH;mal de Notícias Brasi- cional se integra em perf'eí
NAL .DE INDuSTRIA .. E leiras, que vai iniciar· imo- ta consonância com o Mi
COMERCIO E A AGli:NCIA diatamente as suas ativida- nistério do Trabalho' para

NACIONAL des _

c ,

. 'uma açao comum em favor
Usaram .da palavra na ! dos interesses nacionais".

ocasião o jornalista Alberto
I

Encerrou a' solenidade o

4raujo, diretor ·da' Agência· Ministro Alencastro Gui
Nacional e o Ministro Alen- marães, que fêz votos em

castro Guimarães. nome do Govêrno para que
Sôbre .0 SINB, disse o Sr. o SINB cumpra a sua hon

Alberto Araujo: "Não�: rosa missão...

_r .'II�la,

11111 tlnSUT1I1

COMEÇAR
No gabinete

LOGO

do Minist�o i
.

Preceito do Dia
HÁBITO SEM IGUAL
Ê útil a tôda gepte, mes

mo aos que se sentem bem,
fazer-se examinar por um

médico. Um l'esultado ne

gativo, isto é, uma compro
vação de boa saúde, em da
do momento, não vale para
a viçla tôda. Aquêle que ho
je está de perfeita saúde,
dentro \, em pouco -poderá
contrair a semente dos pio
res males, don.de a neces"!.

sidade do exame de saúd
I

pelo menos de seis em se!
meses.

Inclua, em seus, 1._Q.�

tos, o exame mi"
de�táiio, . n� mí1"
seIS em seIS mr.
SNES.

""'......

Vende-se
Casà residen-cial, em oti

mo local - Rua Bocaiuva
113 -- c.om fundos para o

mar. Tratar como sr. Alce
biades Dias, na Crédito Mú
tuo Predial.

------�------------------��------------�----

,PA'-" KIA'" cOJ
,'/ ,.IS ..�
....�....- "DUIlAItTE TODO lU

( ,,�_ nos "Af)�JOS
,

"D"�"-.�"t.;; �,: o jovem não crubia em si de ttanto contentamento. No-

�"", iIl ,._ � � �
.

vos abraços e êstes então, para um desejo maior do que to-

�/, dos: - FELIZ ANO NOVO.

. .

...... E, juntos sorrindo, caminhavam para nova vida, na
fé et.erna benção do Onipotente.

seu pai. Implorou misericórdia a Deus e em'voz alta profe
,da as palavras que o sr. acabara de ouvir: - ... para que
n1\o seja castigado.

O homem, ao OUVÜ' estas últimas palavras; não se con

teve mais e acordou o mendigo. Soube logo de.tôda a verda

'fie e quasi desmaia de alegria, pois que� ali e�tava, éa seu

[8ho. Chorando abraçou-o fortemente com grande gratidã"o
e mil perdões lhe pede.

O rapaz chorando agradece a Deus, já que do Mesmo
haviam obtido o perdão.

.

Seu pai emocionado falou-lhe: - Vamos querido filho,
tua mãe há 7 anos te espera e não foram poucos os lugares
que te procuramos, maS em todos fugia-nos a esperança de
encontl'ar-te. Mudamos para esta cidade, e hoje, com a lição
que me deste e a que Deus me deu, andava atraz de men
digos para alimentar-lhes e proporcionar-lhes felicidades

eI71 tão significante dia. E, aquí, venho encontrar-te, por
misericórdia Divina, neste banco, a sonhaT o crime que co-

m;eti.

O reaparelhamento 'dos
nossos escritórios comerci
ais e a criaçí}o do SINB têm
como precípua finalidade
atrair investimentos e mão
de obra especializada para
'o nosso

.

país, através da

propaganda das nossas ·coi
sas e das nossas ime�sas
possibilidades no campo
econômico e das nossas ri-

, /

'1uezas potenciais.
Como a publicidade é

cima arma das mais eficien
tes na concepção moderna
de comércio internacional, o
SINE virá realmente preen
cher uma grande lacuna
que os prÓprios leigós ob
servavam qtiando no exte
rior se dirigiam aos nossos

escritórios comerciais.

Vamos meu filho, em nossa casa é imprescindível tua
flresença. Nela irás encontrar muitos humildes, fartos e fe
lizes e sentirás a mesma felic,idade que estou sentindo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Cortes drásticos' GRANDE,

•
'1

,
-

. -,

nas deseesas publicas c�E:;lf;,:���!:�:�BE
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS I Ministro da Fazenda esta- rias, termina o Ministro GREMIO JUVENIL DO PRAIA
DO MINISTRO. DA FA- I tui normas para disciplinar Cudin a sua

. exposição de 'Dois conjuntos musicais. Mesas a venda no Salão
ZENDA - NÃO SERÃO essas contas e reduzir os motivos, creio que será

Record.
INICIADAS OBRAS PÚ- seus gastos aos casos taxa- possível· reduzir consíderà
BLICAS - OUTROS ES� tivamênte provistos na le- velmente, em 1955, um "de-

FORÇOS- DO GOVÊRNO gislação em vigor. I
ficit" orçamentário, de tão IPARA REDUZIR O VUL- "Com a adoção de um pla- , danosas consequências sô-

TOSO "DEFICIT" ORÇA- no de economias,orçamentá-Í bre a economia do país."
MENTÁRIO .pARA 1955.
Rio (Agência Nacional)

- No intuito de procurar

. por todos os meios o equilí
brio orçamentário, no exer

CICIO de 1955, o Ministro
Eugênio Gudin enviou ao

Presidente da República
importante exposrçao de

motivos, propondo a ado:'
ção de severas medidas do
Pode Executivo,
A lei de meios para o

proximo exercicio já foi
sancionada com um "defi
cit" de mais de três bilhões
de cruzeiros. Na opinião do
Ministro da Fazenda êsse

I"deficit" é bem mais vul

toso, pois há parcelas in- I
cluidas na receita do ano

de 1955, que de modo al

gum serão arrecadadas no

próximo ano.

Caso típico desta falha
na estimativa da 'lei orça
mentária é a quantia de
975 milhões q-ue a Prefei
tura do Distrito Federal de-'
veria entregar �

aos cofres
da União, para manutenção
de serviços locais a cargo

desta, operação - es"a que
não será efetuada, pois tal
acôrdo nem sequer foi apro
vado pela Cãmara de Ve
readores.

medidas severas de econo

mia.
Entre os cortes' drásticos

propostos pelo Ministro da
Fazenda nas despesas pú
blicas está o que proíbe' o
nucio de quaisquer obras
públicas, salvo no caso de
investimentos da mais alta
essencialidade e

dimentos em vias
clusão.
Em cada caso, deverá. ser

ouvido o Presidente da Re

pública, e consultado o Mi
nistro da Fazenda.

empreen
de con-

REDUÇÃO DOS SERVIÇOS
E ENCARGOS

A Verba 3 - Serviços e

Encargos - é a que apre
senta sempre os mais ?????
vultosos gastos. Por isso
mesmo, o ante-projeto do

. O Diretor da Us'ina de Beneficiamento de Leite, por
autorlzação do Excelentíssimo Senhor Secretário da Agrí
cultura, torna público que, no início do próximo ano, fará
a venda - de acôrdo com Q Plano de Revenda da Sécré-
tar ia da Agricultura e pelo preço de custo

.

- de cem

(100) vaquilhonas da raça holandesa.
Os interessados deverão se dirigir à Usina de Bene

ficiamento de Leite, à rua Esteves Junior, S/No entre os

dias três (3) e dez (10) de janeiro proximo vindouro,
afim de se habilitarem para a aquisição de uma ou mais
novilhas do lote mencionado.

Serão condições para a aquisição de ditas vaquilho-

lnas, 1 - Ser fornecedor de leite à Usina de Beneficia
de, Ja- men to de Le ite : e

2 - ESto.l: devidamente habiÍitado (inscrito).
As vendas obedecerão, rigorosamente, a ordem de

inscrição.
'

Usina de Beneficiamento de Leite, em Florianópolis,
aos dias 30 de dezembro de 1954.

Hélio Abreu - Chefe do Expediente da UBL

Sábado, dia 8 de Janeiro.

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO.

Preparam-se candidateis. Início das aulas: 3
neiro.

Informações: Rua Fernando Machado, N. 32
)Guaraná Caçula

"D A

ANTARTICA
�!Sll

Viagem 'com 'segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO'

RAPIDO . {(SUt-BUSILBIRO)
Florianópolis -- Itajaf - Joinville - Curitiba\fONE •

Melbor, 3019 Refrigeranteo
"'-;-�"'>crt�;Ji··

Age'"ncía e
Kua Deodoro e�qui.na.da

, • Rua Tenente ,SIlveIra

PELO MENOR PREÇO
.kEVENDEDO R
.,

AV rORIZADO:

SYLVIO ORLANDO DAMlANl & ÇIA. LTD/l
Fornecemos graUs os canudinhos

fABRICA DE lADRILHOS HIDRÁULICOS
.Em tõdas as cores

O. C. Benvenutti - Hua Eocaiuva esquina com a Frei
Coneca.

o cinema
.

como veiculo d� educação

Magnifica residencia

Endereço Telegrá�i'i(;J
Santidra e Transpol_ia

-0-

te o professor, cujas explicações são indispensáveis. .

Usam-se frequentemente diafilmes, caminho pelo" qual
está enveredando o Brasil, que já conta com apreciável ma
terial tanto de procedência estrangeira como de confecção
nacional.

Dezoito anos de cínema educativo'

Foi o professor Roquete Pinto, cujo falecimento o "Bra
sil inteiro lamentou há pouco tempo, o criador do Instituto
Nacional do Cinema Educativo. Esta instituição, há dezoito
anos vem produzindo filmes de boa qualidade. Sao do

cumentários cientificos de alto valór dídátíco. A filmoteca,
do INCE possui cerca de 800 originais, dos quais 30% são
de sua, própria produção,

,
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CURSO BOSCO-
.

Planos de mníur lJfodução 'Início das aulas - IOde Fevereiro.
Matrícula - Livraria Lider, rua Tenente SilveIra, 35�

durante o mês de janeiro.
Informações: telefônes 2.316 ou 3.661.

o Ministro da Educação e Cultura, desejando tornar
mais accessivel às escolas .a utilização de filmes didáticos,
determinou fôsse feito um levantamento das possibilidades
do INCE.

Com a ampliação do quadro de pessoal, já autorizada

e'lp lei e com a aquisição de mais alguns equipamentos, es
tará o Instituto capacitado a produzir filmes e. díafílmes em

quantídades aprecíáveís. Está sendo estudado um plano de

trabalhos para 1955, dentro das possibilidades, que as ver=}

bas orçamentárias possam oferecer.

PARTICIPÁCAO
,

MANOEL BORGES DE ROBERTO PIAZZA
ALMEIDA

:e:· :e:

SANTANASEl\iIRAN,S' SUZANA
·BORGES.

OLGj\ PIAZZA
IMPUREZAS 00 SANGUE 11_

nlXIR'Df HOGUtfÊA I
AÚX. TRAT. SfF!US I ,

Em 1952, O Instituto tomou a iniciativa, muito bem a":
&..;;;;=;.....--------- - ceita pelas escolas de revender. projetores sonores de 16mm.

--

aos estabelecimentos de ensino.

Preciza-se
PaS::k dO.res (5 PétS":
"as na Lavanderia
til1e Ru3. 1rajano

parttcípam aos parentes participam aos parentes
e pessôas amigas, o contrato e pessôas amigas, o contrato
de casamento de seu filh6 de casamcnt� de sua filha,
JEDIÍ�L. com a srta. Marly MARLY com o sr. Jediél
Piazza. Borges.
Rio de Janeiro, 31 de De- Estreito, 31 de Dezembro

zemhl'o de 1954. de 1954.
.

JEDiÊL :E: MARLY

Não há 'câmbio para projetores

Cada unidade custava me,nos de 15.000 cruzeiros. Com
. as dificuldades .càmbiaIs decorrentes da carência de divisas
elevando o preço dos projetores para 50 mil cruzeiros, o pla�
no teve� que ser abandonado. Daí a razão de se preparar
dia�ilmes, cuja produção vai ser incrementada em 1955..

'

"

Tendo realizado durante o

decorrer do ano de 1954, no,
'Rio de Janeiro, curso .., de a

perfeiçôamento na especiali
dade, Pediatria, o Dr. Alvaro
de Carvalho comunica o seu

regresso à Ploriauópolis onde

está às ordens C\03 seus cri
entes e amigos.
Consultório: Rua Tenente

Silveira, 15 - 1') andar.
Atende diàriamente elas J4

n. 1

Dr·ca��:lt� de 'Despedida
.

Antonio de Lara Ribas e

Senhora, transferindo sua

residência para a Capital
Federal impos_sibilitados de
apresentar ,despedidas a to
das as pessoas das suas re

lações, o fazem por este
meio.
No Rio de Janeiro, pro

visoramente no O. K. Hotel,
oferecem seus prestimoso

TERRENO EM
BARREIROS

VENDE-SE um Lote de
12 x 33 metros.

Tratar pelo telefône 2.470.

(

VENDE-SE
.T'rês lotes de terras na

Ponta do Leal, no .Estreíto,
esquina da rua Gonçalves
Dias com a Raimundo Cor
rêa,
Tratar no cartório do Es

treito.
'

Maior produção de diafilmes para utílízaeão nas escolas -

Facilidades para os estabeleclmentos de ensino médio -

MEDIDAS ENÊRGICAS DE

'I
Planos do

Institl,ItO
Nacional do Cinema Educativo para 1955

ECONOMIA
!

.

'

\

. RIO, (Agência 'Nacional) -- O cinema tem negàvelmen-
Em face do volume do l

.

"deficit" orçamentário para' te um papel importantíssimo na moderna técnica de ensino,
o exercicio do próximo ano como precioso material dídátlco ilustrativo.

fiscal, calculado pelo Mi- Evidentemente, mesmo nos países mais adiantados nes

nistro Eugênio'.Cudin em te setor, como' os EE. UU., nunca se fazem currieulos co�-
15 bilhões de cruzeiros; só pletos em películas, pois tal fato acavetaria -enorme dis

resta ao Govêrno adotar pendío em dinheiro, além de não poder substituir- totalmen-

I
-

I MARMORARIA ��d��.horas, excepto aos sá-

'c'" .

d
Residência: Rua Felipe

,
Ol'h as mais mo ernas máquinas para: Schmidt, 11:'; -- Te). 2.S.6ti.
-'- Mármores, Granitos, Marmoríte em cores - Pisos

Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de Pia, Escadarias,
. Terraços, Balcões, etc.

Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca

Vende-se, por motivo de 'mudança, uma magnifica IV d
No Estreito a rua Papan-

I.'esidência cotendo: 4 e��aço:las sa.l�s,. incl�sive sal� de

I 'en e-se duva s /n (bairro N. S. das
ian tar, 4, amplos e a�'eJad�s dorm�torJos, . ?o?a, cosiriha .. .

Neves) um� casa de madei-
com armarros embutidos, instalações sanitárias .comple- Casa residencial, em oh- ra de 6 x Sicom 5 peças e-
tas, varand,ão, quarto de empregada t> respectiva instala-I mo local - Rua Bocaiuva I terreno com 30x31, com di
ção spnitAria anexa, Aree construida, 163m2 em centro 1113 - com fundos para o versas arvores frutíferas,
de terreno murado 'é ajar.dinado-. de 13 x 55 metros mar. Tratar como sr. Alce- I pelo preço de ocasião.
(715 m2). Nos funclos do segundo quintal e.xistem 2 de- brades Dias, na Crédito Mú- I Tratar no mesmo local
.pósitós, .sen do 1 para lenha e..outro, grande, para guaro' tüo Predial. .I com Tiofilo Alves.
da de móveis, etc .... ótima localização (Avenida 'I'rom-
powsky 56).

Preço de ocasião considerando. o motivo da venda.

Informações: Rua Crtspim Mira, 22 e Avenida. Her
cilio Luz, 60, nesta Capital.

'Vende-se

l'

LUTARAM POR UM MUN-
. suá energia "A Notícia".

DO l\lIELHOR! I Conhecemo-lo na redação do
Mais dois confrades dei-· seu jornal, firme no seu

;�aram o nosso convívio .... 1 posto de combate. Tinha en

Paulo Lavrador, que era I tusiasmo pela profissão.
diretor geral da Asapress e .

Desde a "Caravana'! jornal
militou em jornais 1�0. Rio I d� tempo da I;tcadê�ia, pois
como "Gazeta de Notícias", Cândido de Campos estudou
"Imparcial", "A Noite" e I medicina, passan-ddj pela
"Diário Carioca" (f último' "Gazeta de Netícia" �a fase

grande serviço que Paulo áurea com Oliveira )ftocha
Lavrador prestou à impren- no comando, até a sita "A

sa e ao país, foi na Confe- Notícia" sempre foi m�mo
rência 'In ter-amerfcana de I brilhante e combativo. \�a
Caracas, onde atuou com "Gazeta de Notícias" eJ:i�
brilhantismo. mado para dirigir '0 suple-
Outro colega' falecido: mento dominical, passou lo�

Cândidc de Campos, antigo go depois a diretor. �Mais\
diretor de "A Notícia". Pau- tarde fundou com' Coelho '>,

lo Lavrador' conheciamos I. Neto "Concórdia';� Orientou \.
por alto, de nome e de al- '''A Notícia" com Joaquim \\guns encontros raros. Cm de Sales e nêste posto a re

Cândido de Cu_mpos, porém" volução_?e 1930 o encontrou.

privamos de !'lerto, quando Tendo SIdo empastelado o, \
dirigia com seu talento e jornal, refugiou-se em em- I

baixada de pas amigo e 10- '\go depois partiu para o exí-
1lio em Paris. Retornando t

. fundou "A InfOl'mação" e \
em 1936 conseguiu refazer \
o reaparecer '''A Notícia" 1
por,cujo alevantamento se (desvelou. Certa vez per-

\guntamo-Ihe se era verda-
de que iria vender o seu

jornal. Ele que nem pens'ava
nisto, respondeu depend�r
de preço; se dessem o que
êle pretendia, absurdo sem

dúvida, talvez... Entre-
tanto a doença·e a idade. já
avançada não lhe permiti-
ram continuar militando na

sua banca de jornalista e a
.

morte o encontrou fora de
atividade. Não fôra êste
sem dúvida o seu desejo, po
demos afirmar, conhecendo-
lhe o temperamento.
Elevemos uma prece aos

dois jorna!istas que se fo
ram. Êles lutaram 'por úm
'mundo melhor!

.

ExprJsso Florianópolis LIda.
_,
Tra'nsporte de cargas em geral entre I �l�ia?L

flORIANÚPOUS, CURITIBA E SÃO PAULO,
IGORa NOVOS 'HORftRIOS

n

COM VIAGENS Dn�ÉTAS E PERl\iA NENTES EM CARROS PRóPRIOS
,

, /
MATRIZ: FLORIANÓPOLIS I

FIUAL� CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

ERL Escritório:
Rua Padre Roma 50 - TerI't'o

Deposito:
Rua: Conselheiro Mafra n. 135

, F'ones: ,2534 - 2.535

C:1ixa Postal, 435
EruL Telegráfico:

S�ndl'ade e Tmnspolis
--0-

Visconde do Rio Branco
(932/36)

.Telefone 1230
Terças - Quintas - .Domingos
•

,
9 :50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio
(Correrão por o illterior do Pal'an á '�: Pa ulo e Norte

do Pais) \

,-

Segundas - Quartas - Sabados
16 :15 horas

Para Porto Alegre

Avenida do Estado 1666i7p

\
Telefone: 37-30-91

.São Paulo' - Capital � Sf'.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

\

(Ag'ência no Rio de Janeiro e em Uelo IIor.izonte com tráfego mútuo até

,São Paulo com a Empl'êsa (le Transportes Minas Gerais SIA.)

;i.i:'

\

/,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



URSO-DE EXPANSÃO CULTURAL
3 CU. P.) aparelho médico, que exige

á brevemente utilizada no espaço e dispositivos de pro

viço de um hospital da tecão consideráveis custa a

ade de Nottingham a prí- proxímadamente dez mil li

ira bomba "pacífica" de bras esterlinas. Será instala-

alto radioativo, utilizavel da em Derby, RO 'próximo a

tratamento da boca, da' no, a segunda' bomba desse

gua e da Inrínge. Esse novo gênero.

IlGORA·-· NOVOS UO,HIRtOS
Da.

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

Para: Ouritiba S. Paulo Rio

(Correrão por à interior do Paraná S. Paulo e Norte

o Pais)
,

.., Segundas - Quartas - Sabados
16:15 horas

Para Porto Alegre

DIREITO PENAL E PENITENCIÁRIO
S. PAULO, 3 CV. A.) - Obre da Faculdade de Direito

Con g r e s s o Hispano-Luso- da Universidade de São Pau

Brasileiro e Filipino Penal e lo. Além de outras altas per
Penitenciário será solene- sonalidades, deverá falar na

mente instalado nessa capitel! ocasião o ministro da Justt

às 21 horas do 'día 19 de ja- ca desembargador Seabra
neiro próximo, no salão-no-· Fagundes.

.

�
.

_.,.,.
.. ....

.. ._0_.. 'A"'���''''"tr,\oo,

ECONOMIA absoluta
'

Grande CONFORTO

,._
.. 1' �-' ":�� ��l""" _

, CONFORTO �bsolutol'Grande ECONOMIA}
'-"<.\�"'�_.��

<�ct���,-�
ÀQUECEDOR

.

EL�T.RICO CENT'RAL

Capaeidade.;
100 a 1_000 litros,

',1 ..

FoDticCl'dos fiOS tlPl* , ':�:.;,. _
.

,,_ .,,_�!
hociIsInfQJ • v..utlcaL \. '" ·-l.!t";;1h:(\I�j�,.� ,''''__ __._ ....... _ ""

"
"

\
• Consrrução sólida, sendo a caixa 'intema de COBRE.

I\! revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resi5tência do tipo rubular, intejramente blinda",.
• Controle auromático de temperatura gcwURtt\OSTATQ

,.

\,1)Ao�'�=;�==1���
P/{ "- '7-. ãG .. �

/.- -

.•,_,..,_.."11 - •• . ... .r:":

< v. unMOS S.A.
-,

Rua João Pinto,

o MISTURADOR DÁKO, de regu.

logem instontoneo, permite o

maior escalo de IIraduaçge$ o.
TEMPERATUR .... ,

Comélcio 8 4gências
9 'polis••••Sta.Catarina

MEDÁLHA' DO MÉRITO JUDICIÁRIO

AQUECEDOR

ELÉTRICO
,

1MR-�4,
IMERSÃO e, CHUVEIRO

_..JI;iiI...._

Capactdade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe
ratura de�ejad,a .

-/

Expresso Florianópolis LIda.
Transporte de caraas em geral entre

.J.

FLORIANÚPOllS, CURITIBA. E SÃQ PAULO.
COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRÓPRIOS

MATRIZ: ,FLORIANóPOLIS
lJ:"Iu...J� Escritório:

Rua Padre Roma 50 - 'I'errco

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Póstal, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

FILIAL: CURITIBA

Visconde do Rio Branco

(932/36)

Telefone 1230

Endereço 'I'elegrártco
Bantídra e Transpolis

-0-

FILIAL: SÃO PAULO

Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

São Paulo - Capital - S.f'.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpclls

-0-

(Agência no Rio de .Janeiro e em Belo IIorizonte com tráfego mútuo até
.

São Paulo com a Emprêsa de 'I'ransportes Minas Gerais SIA.)

Vende-se, por motivo de mudança, uma magnifica Tendo realizado durante o I

resldência cotendo: 4 espaçosas salas, inclusive sala de decorrer do ano de 1954, no
jantar, 4. amplos e arejados dormitórios, copa, casinha Rio de Janeiro, cursos de a

com armários' embutidos, instala-ções sanitárias comple- perteíçôgmento na filSpeciali-
tas, varandão, quarto de empregada � respectiva instala- dade, I"6diatria, o Dr. Alvaro Dois conjuntos musicais. Mesas a venda
ção sanitária anexa. Area construida, 163m2 em centro de Carvalho comunica o seu Record.
de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 metros regresso à Floríanópclís onde Sábado, dia 8 de Janeiro.
(715 m2). Nos fundos do segundo quin-tal existem 2 de- está às ordens d03 seus cri

pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar- entes e amigos.
da de móveis, etc ... ótima localização (Avenida "I'rom- Consultório: Rua Tenente

powsky56)..
.

l Silveira, 15 - P andar. Preparam-se .candldatos. Início das aulas: 3
Preço de ocasião considerando o motivo da venda. Atende diàriamente das 141 neiro.

, Informações: Rua Crispim Mira, �2 e Avenida Her-. às 16 horas, excepto aos sá- Informações': Rua Fernando Machado, N., 32
ciJio Luz, 60, nesta Capital. bados.

. Magnifica residencia

Viagem ·com segurança
e rapiaez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SOL-BUSILBIBO)
Florianópolis - Itaja! - Jôinville ..:._ Curitiba

• I ��/:!::�� IM. �_
..

Agência. Kua Deodoro esquina:da
.

.

• Rua Tenente ,Silveira ,

FÁBRICA DE LADRILHOS HIDRÁULICOS.
Em tôdas as cores

0, C. Benvenuttí - Rua Bocaiuva esquina com a Frei
Coneca.

MARMORARIA
''-�'�:�:�. :_�f�� � _� �

,

Com as mais modernas máquinas para:
- Mármores, Granitos, Marmorite em cores - Pisos
Cozinhas, Banheiros, lt. C., Mesas de Pia, Escadarias,

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

Dr. Alvaro de
Carvalho

RIO, 3 CV, A.) - Foram Espinola, ministros aposen

distinguidos com a "Medalha tados,
elo Merito Judiciário" os mi-
nistros José Línhares, presi
dente do STE, Edgard Costa,
presidente do TSE, Orozím
bo Nonato, vice-presidente do

STF, Costa Manso e Eduardo

A entrega da Medalha C011-

ferida pela Associação dos

Magistrados Brasileiros, será
realizada ás 15 horas no ga
binete da presidencia do

Artigo· 91-
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Início das aulas - IOde Fevereiro,
Matrícula - Livraria Lider, rua Tenente

durante o mês de janeiro.
.

Informações: telefônes 2,316 ou 3,661.
,W

Silveira, 35,

FESTA DAS PALMEIRAS
-

nos salões do
COQUEIROS 'PRAIA CLUBE

apresentada pelo ,

GREMIQ JUVENIL DO PRAIA
no Salão

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO.

de Ja-

Residência: Rua Felipe
Schmidt, IH -- Tel. 2,;)60, . �-:"'''''''��-__''',�__ .

.

,_� ' .. _

Despedida
,

Antonio de Lara Ribas e

Senhora, transferindo sua

residência para a Capital
Federal impossibilitados de
apresentar despedidas a to
das as pessoas das suas re

Iações, o fazem por este
meio ..
No Rio de Janeiro, pro

visoramente no O. K. Hotel,
oferecem seus prestlmos.

Vende-se
No Estreito a rua Papan-

.

duva a/n (bairro N. S. das
Neves) uma casa de'madei
ra de 6 x 8 com 5 peças e

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

Tratar! no mesmo local
com Tiof1Ho Alves.

Guaraná Caçula
DA

ANTARTICA
fONE
3019. Re-Irlgeroole·o lelhor

PELO MENOR PREÇO

REVE�DEDOR AUTORIZADO:
SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇIA, LTDA

Fornecemos gral.is os canUdinhos

SANGUEN'OLI TONICO DOS CONVALESCENTES
.

I 'rO�O DOS DESNUTRIDOS

tônicos: Fósforos, Caleio Ar-.
seniato e Vanadato de sódio.
OS PÁLIDOS DEPAUPE
R A DOS, ESGOTADOS
MÃES QUE CRIÁM, MÁ
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão a tonifica
ção geral do organismo, com o

'---.
. ,

..

f
V'AJ� C!ONTO'RTAVt:LMt:NT �

-e: CONtfgtCA O �Ul1)OlmA I
�LO "OOUellAg .*DA -,;� '-'

\
,,�.... _

"'y
, I

'.
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Não há, quem, em sã con- calçada no período da admí
ciência, deixe de reconhecer nistração anterior. Isso é fá
que a administração munici- cil provar se alguém o exí

pal de Florianópolis vive uma giro Mas não é tudo: os tra
Osmar' Cunha vem, de.íncluír hora de dinamismo e de sa- balhos continuam, a despeí-
no planejamento de seu pro- dia espírito progressista. O to duma campanha de sabe
grama de govêrno d::t Capi- Prefeito Osmar Cu'nh.l pôs 6 tagem bem caracterizUdi e111
tal catarinense. Acompa- carro nos trilhos ... Homem circunstâncias que todos os
nhando as máquinas chega- de ação, exige atividade. He- dias chegam ao conhecimen
ram tambéII\ dois técnicos mem de caráter, cumpre o to do Prefeito, Não ilnpol''ca.
espeCializados nesse serviço prometido. Não 'quer ninguém Êle prossegue na sua obra,
que irão dentro em breve parado; tudo se movimenta, que há de elevar o :'vlunicípio
tempo dar começo ao usfal- construtivamente, colin;tand'.) de Florianópolis à altura du
tamento de Florianópolis. o bem comum dos muni,::ípes ma séde de govêrno est.adual,
A capacidade da máquina e a �ntegração da capital ca-

.
tanto como Q merece.pela in

principal, procedente da Ca- tarinense no ritmo acelerado teUgência e pela capacidade
pital da República é de 4.fJlJO das maiores capitais d'0 Bra- física e mental de sIm nobre
litrqs de betume ou alcatrão.' sil. Homens e máquinas se a- povo.
Segundo apuramos, o pric prestam para o trabalho e a

meiro trecho a ser atacado é codem, então, ao apêlo do
o da estrada para a Base Aé- Prefeito, que recliuna apenas
rea do Largo 13 d.e M:üo até o mesmo espírito de intel'ê3-
o Saco dos Limões. se públiCO e o mesmo en1.usi-
Cogita a Prefeitura ainda asma pela grandeza �ia nos

asfaltar a rua Felipe Schmidt sa terra.
e a Praça '15 d� Novembro, Ao assumir o cargo, o dr.
bem como outros logradouros Osmar Cunha encontrou ar

públicos.. rasada. a tesouraria, amon-
Continua se,m interrupção toados os· encargos onerosos

o' calçamento a pal'alelep1pe- da gestão extinta, paralisados
dos de ruas centrais da Gi- os serviç_os. Os homen" não
dade, atendendo a adminis- sabiam como agir e as má
tração da Prefeitura a ou- quinas, inclusive os vei'�ulos
tras atividades TUc vem 'lifa estavam quebradas. Poi.'l bem:,
f1 dia oferecendo i Ca]Jital O novo Prefeito não desani
novos aspéctos e uma radical mau; não cruzou os bracos.
mudança na sua fisionomia, para lamentar aquela n;in�
que já agora -,rai ganhando tôda, mas, ao contrário, en
foros de Cidade l'Uoderna. cetoU' a mais enérgica ativi-
Fomos informados de que dade no sentido de repor tu

a Prefeitura vai enviar ppr do em ordem, para a execu
êstes dias à Comissií.o tle ção do seu esquema adminis
Preços, para seu exame e re- trativo. O resultado ,hi. ai está.
solução final, as prepostas Onde? Numa área de eal
recebidas para o t(Jrneeirt1en.. çamento já feito que está
to de carne à população. i quase superando tôda a área

I
A creação da Irmandade do Senhor
Jesus dos Passos e H. de Caridade'

)

A data de 1° de Janeiro é assinalada na Efeméride Ca

tartnense, por dois memorávei� e benmérítos acontecimen
tos: a ínstaíacão em 1765, ou seja há 190 anos, na Igreja
Matriz da Irmandade do Senhor Jesus dos. Passos, que teve
como primeiro Provedor, o Brigadeiro .Antônio Cardoso de
Menezes, cuja Irmandade, haveria funcionar, quatro anos

depois, em igreja própria, t!dificada para recolher a imagem
que aqui aportara, em 1764, com destino à cidade do Rio

Grande, � por designío do Alto, ficára morando no seio da

gente religiosa e hospitaleira de nossa Cidade, onde é ve

nerada e querida; e em 1789, a inauguração do Imperial
Hospital de Oartdade.

A igrej a do Senhor dos Passos, "foi construída anexa a

do Menino Deus, com ela formando um só corpo".
Mais tarde, promovido pelo piedoso e santo -esmolér Ir

mão Joaquim do Livramento, que em peregrinação por di
versas Provincias e interior da de Santa Catarina, conse

guiu os recursos necessários _para o seu levantamento" foi
construído o Hospital de Caridade, dando-se a sua inaugu
ração, conforme acima relaUmos, a 1ó de Janeiro de 1789.

Obra de edificante 'benemerência pública, sobremaneí
ramente modelar, o Hospital de Caridade de Florianópolis,
vem há 66 longos .anos prestando inestimáveis benefícios a
coletividade catarínense,

RIO, 4 (V. A.) - Os dois

RECIFE TÀMBÉM
AUTONOMA

"
".

últimos atos do presidente
Café Filho, ontem, antes da

transmissão do cargo ao \de
putado Nerêu Ramos, roram

sancionar projeto conceden
do autonomia à cidade de
Recife e vetar projeto em que
o Congresso propõe centenas
de alterações na Lei Orça
mentária de 1954.�'
Nas razões do veto, o pre

sidente Café Filho constde
rôu inconstitucional a revi
são do Orçamento de ano re

cém-findo.
CORDEIRO PRESl�N'r(o;
Ao ato de .sanção do proje

to que concede autonomía à

Cidade de Recif'e esteve pre
sente o general Cordeiro de

Dispondo do maís moderno aparelhamento que requer
um estabelecimento de tal natureza, possuindo luxuosos, hí-

Farias, governador eleito de
. Pernambuco.

.

giênicos e confortáveis apartamentos, especiais para) pes ..

soas de bom tratamento, quartos de la e 2a classes, amplas
RECIFE, 4 (V. A.) - A pro- .

enfermarias para adultos e crianças, de ambos os sexos; dís-
pósíto da s�nção do .projeto

pondo ainda, anexo, de bem aparelhado Pavilhão para Tu-
de a.utonomIa do R:r::i�e pelo

berculosos, com uma centena de leitos; e contando com brí- presI�ente da R�pnbhca, �
lhante corpo clinico, capacitado ara atender aos mais com- pref�lto desta capital sr. Jose

1·
., .. .

p
.

1
Maciel declarou a nossa re-

plicados casos de medicina e CIrurgia, sob a competente di-
'

._ .

reção do estimado fac lt tí D' A tõ
.

P .' d Sílvs
portagem que deixara o car-

. .
.

u a IVO. r. n O�I? ereira alva
go no próximo dia ::'0 do cor-

e Oliveira: e de bons enfermeiros e auxílíares: e dedicada- .. e ,

mente servido por zelosas Irmãs de Caridade, o Hospital de
rente, quando se[� droloma

Caridade de Florianópol'
.

m t b lecí t
.

do deputado reueral. O pre-
_ .

IS e u es a, e.ecIme� o que se im-
sidente da Câmara :108 Ve-

poe pelo merecido conceito por que e tido; e ISSO muito de- d
.

t d d f
•

. ., " rea ores 'em VIr u e' o ato
vemos ao seu digno e Incansável Provedor sr. Comendador .

I _

'
. .

'

João da Silva M deí F'ílh d di b
dec arou que assumira aque-

, d t tâ
e beIras ,1 'tO' qube sedvem .

e _lCa.ndo a ne- las funcões, pois o r.cverna-
ga amen e a ao enemeri a o ra e assístêncía pública, d d 'E t d ; -"
i d t d

. ..

I tã f'
.

ar o s a o nao mais po-
pa s, a a o mIClO c e sua ges ao pro ícíente, o grande de- dera' nomear

.

lví t t Hosnít I h
.

o prefeito do
senvo vimen o que ornou o OSpI a, oJe completamente Recife.
remodelado e acrescido de novos e importantes alas e dota ..

do de tudo,o que requer um hospital modelo.
BAGDAD, 4 (U. P.) - O

Govêrno do Iraque decidiu
Creado apenasmente para os pobres; como uma ,conti-

.
. romper relações diplomáticas

nuação da "Caridade dos Pobres", ínstítuída :

pela santa.
com a União Soviética - ao

Joana de 'Gusmão, edificadora da Capela do Menino Deus, que se informa de fonte afi-
o Hospital de Caridade de l;lorianópolis, é hoje um estabe ..

lecimento para tratamento, tanto de pobres como de ricos,
cial.

COMUNICAÇÃO OFICIAJ.,
encontrando todos, sem distinção de condições sociais, .alí ... ,•••••••••••••••••••••
via e cura aos seus sofrimentos. EXPLOSÃO ATOl\nC�\

Comemorando o acontecimento realizou-se no referido TOQUIO, 4 (U. PJ '- Tal-
dia 1° de Janeiro, na Igreja do SenhOr dos Passos, missa vez houvesse ocorrido uma

festiva com o comparecimento de todos os irmãos, revesti- explosão atômícavempeque
dos do' seu rico balandrau, achando-se o templo completa- na escala", entre os dias 6 e

mente lotado de exmas. famílias e autoridades convidadas, 8 de dezembro, em alguma
Como em nenhuma outra ocasião, constatámos tão parte da União Sovié'cica ,

grande comparência de Irmãos e Irmãs da Irmandade, con- eis a opinião ::i.o professor
tando-se 'por mais de uma centena os que envergando a Hironobu Watahabe, na Uni

ópa de seda rôxa, da Irmandade, formavam duas extensas versídade de Miígata, que 1'0-

filas, empunhando a respectiva vara cirial. - mau como base para essa

Ocupou a tribuna' sacra" o estimado sacerdote Monse- conclusão observações meteo
nhor Frederico Hobold, vigário geral da Arquídlocese, que Irológicas associadas ao in

produziu importante e eloquente sermão, congratulatórío tenso acréscimo da radioati

pelo memorável acontecimento, recordando o piedoso tra- vidade das chuvas e das ne-'

balho para a seára de Deus, produzido pela beata Ana de ves.

Gusmão e o santo esmolér Irmão Joaquim do Livramento.
Registrando tão importante acontecimento da vida da

Capital Catarinense, enviamos, embora tardiamente, nossa,';
felicitações à Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor
dos Passos, na pessôa -do seu digno e infatigável Provedor,
nosso estimado coestaduano sr. Desembargador e Comenda
dor João da Silva Medeiros Filho, formulando 'votos no seno

,tido de que se amplie cada vez' mais a benemérita obra do
santo irmão Joaquim do Livramento, dignamente continua
da por aqueles que a estão engrandecendo.

bem assim os respectivos la

tões contendo o asfalto como

outros acessórios indispensá
veis para a realização desse

grande serviço, que a íncan

sável administração do dr.

ATIVIDADES
_,MUNICIPAIS
Folgamos', em regIstrar a

chegada da grande máquina
encomendada pela Prefeitura
Municipal para o inicio do

asfaltamentó da Cidade e

.....................�............•........�
MINISTÉRIO DA MARINHA '

COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL
COLÉGIO NAVAL

Os exames para o Concurso de Admissão ao COlégio
Naval serão realizados nos dias 8, 10, 'i2 e 14 do corrente.

Os interessados deverâo comparecer, no dia 7, às 14,Oü
horas, na Divisão do Pessoal do 5° Distrito Naval, a fim
de réceberem instruções.

A UM PESSEDISTA PAULISTA A
PRESIDÊt'lCIA DA CÂMARA

R:IO, 4 (V: A.) - O Depu
tado Raniere Mazzil comuni
cou, 'ontem, ao deputado Gus
tavo Capanema a decisão to
mada pela secção do PSD de
São Paulo, no se�tido de

manter a reivindicac;ií.o da

presidência da Câmara para
um pessedista do seu Estado.
A reunião, realizada aesses

,\s, na capital bandeirante,
que se tomou essa deci
Icontou com a presença,

, do governador Lu
ira Garcez, apre

-se os paulistas;' em
...JJ"1iblema, abso!u

JS.

rias candidaturas pessedis
tas, sobretudo de mineiros,
inclusive do próprio sr. Gus
tavo Capanema....:ste, inter
pelado pelo sr. Raniera Maz
zili,4Illpenas infor1110:1 que não
era candidato" e que, apenas,
era consultado pOl' um e por
outro elemento a respeito da
sua posição. Os p�sseji;,;tas,
desde a reunião do Diretório
Naoional do partidl) que tem
um compromisso no sentido
de eleger um paulista presi
dente da Câmam e firmàdos
nesse ponto os paulistas rl:'i-
vindicam o cargo.

'

., como 10for- ULTIMATO
Hoje, segundo se adiantoü,

o sr. Raniere Maz:�m confe-'
renciará com o govel'na:!0r
Amaral Peixoto, para trans
'mitir-Ihe, como :fez ao sr.
Gustavo Capanema" a deci
são em que se encontram os

paulistas, tr,ansfoi'mad� em
um verdadeiro ultimato, que
é como se está explic<Lndo a
missão que lhe fui confiada.

$ecção, em 1l0-

• resenta.l'ia um

dos seus compo
� facilitaria o a

,

I�ais. secções do

ROBLEIVlA
1Stas resolveram to
ção no problema, em

-� 'das notícias que vinham
Arculando, a respeito de vá-,

Florianópolis, Quarta-feira, 5 de Janeiro de 1955

Nótulas
Um dos foliculários do situacionismo, buscan
do fazer média, veio a público acusar um che
fe oposicionista, que, por sinal, nem exerce o

cargo do qual se teria valido para receber mó
dica subvenção' federal, destinada a uma casa

hospitalar.
Diante da gravidade da, denúncia, concorda
mos em que fôsse apurada. Dinheiro público é
dinheiro sagrado, e a sua aplicação deve ser

rigorosamente comprovada.
Mas, para que se não use de pesos e medidas,
apontamos, de nossa parte, vários auxilias fe

derais, vultosos, de milhões e milhões de cru

zeiros, que o govêrno do Estado tem recebido
e não tem aplicada, como devera. 'E pergunta
mos se o escriba teria a coragem que nós ti
vemos: de pedir que também se apurassem
esses desvios enormes.

O gazeteiro engoliu em seco e fugiu do assun

to, como esperávamos. Deixou; assim, patente,
a insinceridade com que escreve. O que lhe in
teressa não é o zelo pela boa- aplicação dos di
nheiros públicos, mas tão só a exploração po-.
litica, visando a envolver um chefe oposicio
nista que, no últímó pleito, infringiu esmaga
dora derrota ao partido do govêrno.
Afirmou, ainda, o mesmo pseudonimo que sob
desvio de verbas só conhece uma feita no go
vêrno passado, "quando uma vultosa impor
tância que sf destinava ao porto de São Fran
cisco do Sul foi quase totalmente empregada
para propaganda daquele govêrno na revista
O Cruzeiro ... "

Essa história já foi. contada mil vezes e mil
vezes posta. nos seus devidos termos. A impor
tãncia vultosa não era de milhões, como os

desvios do atual governo. E dos milhões para
o porto de São 'Francisco, a parte de que, por
despacho pessoal, assinado, o ex-governador
mandou lançar mão era mínima e não a quase
totalidade.
Ao fazê-lo, para cumprir um compromisso que
assumira o govêrno e que se vira ímpossíbílí
dado de satisfazer pela compra de 3 deputados
feita pelo seu sucessor - o então governador
apressou-se a oficiar ao Tesouro determinan

,da a reposição da importância usada, tão logo
o erário recolhesse as primeiras rendas.
Isso foi feito. Mas o diretor do Tesouro que
cumpriu essa ordem, foi imediatamente demi
tido pelo sr. Bornhausen. O que se queria,
outra vez, era exploração politica.
As publicações do Cruzeiro, anunciando que a

Capital catarinense possuia luz e água com far
tura eram imperativas, diante da fama que
maus catarinenses davam a Florianópolis, lá
fóra, pagando bom dinheiro a artistas de rádio
para ridicularizarem nossa gente. Aquele di
nheiro foi muito bem gasto e gasto às claras.
Até hoje não se sabe quanto custou a propa
ganda feita pela imprensa carioca como a,

maior realização do governo atual: o definitivo
término do racionamento .de -energía no Norte!
O que se sabe é que a propaganda foi. maior
elo que a obra - que não runcíonoút

BRAVOS! O-PREFEITO
DECLAROU GUERRA A ROTINA

Agora, Chega nova máqui
na: uma asfalta:::lorq, daR
mais mo?ernas, adqUiridas
pelo dr. Osmar Cunha para
realizar a sua obra d� govpr
no municipal num dos seto
res mais importantes, que é o

da pavimentação urbana e

rural. Essa grande máquina
.,' .,

,
'

Ja por SI, e uma demon&tra-
ção de que 'abandonamos a

'nossa velha e carcomida po
lítica de rotina, adstrita à
usura orçamentária e ao pa
vor da responsabilidade fol a
nota tônica da última �d;ui
nistraQão municipal.
Não tenhamos dúvidas: ES

tamos no caminho do mais
rápido desenvolvimento, a

brangendo tôdas as esfera.s
das necessidadés públicas;
quer do 'ponto de vista eeo

nômico, quer do ponto de vis
ta' cultural. O dr. O:smar
Cunha rompeu decisivame11te
com a rotina. Bravos! I

UMA EXPOS1CÃO DO AGRADO
_ 1

DE NOSSO POVO
•

O sr. Professor Franklin Cascais, nome conhecido n03

meios artisticos do sul do Brasil, pelos bem acabados traba
lhos de escultura em cêra, gesso ou barro, desenho ou pin
tura, tendo realizado já, em a nossa Capital, duas memorá
veis exposições, vem de realizar agora, importante exposi
ção de motivos folclóricos, em o vasto salão do Instituto de
Educação Dias Velho, cuja inauguração deu-se festivamente
a 19 do mês e ano passados.

,

Quem não compareceu ainda, ao salão do referido esta
belecimento de ensino, afim de apreciar os excelentes tra-

,

'balhos do sr. professor Franklin, não póde imaginar quão
agradáveis momentos de 'elevada recreação do espírito, está
perdendo, pois, trata-se, de trabalhos incomuns, visto que,
as esculturas em miniatura, elos motivos folclóricos de nos

sa ilha, são cópia �iel, admirável das cenas e episódios, dos
quais, muitos só têm tido conhecimento através dos escrí
tós, nem sempre completos, dos que se -dedicam a tão im
portante assunto, considerando-se o folclóre hoje em dia;
integralisado em quasi todo o mundo, como estudo merece
dor do mesmo carinho dispensado às ciências e literatura
por constituir ramo de tais manifestações do saber humano:

,
Nunca uma exposição de trabalhos de arte, despertou

tanto a' curiosidade de nosso povo, como a de motivos fol
clóricos do sr. ProtessorFranklín Cascais.

Atingia já, a quasi duas mil o número de pessôas que
até domingo último, quando Já estivémos, haviam visitado
a Exposição, sendo que muitas, conforme verificámos pelas
assinaturas no livro de presença, voltaram a ver os traba
lhos, por duas ou três vezes.

I
Tivessem as produções do Professor Cascais figurado na

grande Expo�ição de Motivos Folclóricos, realizada ultima
mente em Sao Paulo, como parte dos festejos do 4° cente
nário, estamos certos, Santa Catarina, haveria obtido com
as mesmas, o primeiro lugar nq certamen, dada a perfeicão '

e o ineditismo dos referidos trabalhos.
"

Infelizmente, faltaram ao Professor Cascais, o necessá
rio estimulo e os indispensáveis recursos financeiros para
levar até à grande metrópole paulistana os embora belos e

-

excelentes trabalhos de modesto provinciano catarinense.
A exposição encontra-se aberta, diàriamente, das 18 às

20 horas, devendo prolongar-se ainda por alguns dias. '

Oxalá fossem os trabalhos do Professor Franklin ad

q.ui_ridos pelos poderes públicos, afim de constituirem' expo
siçao permanente de nossos assuntos floclóricos, os quaís
poderiam ser acrescidos de outros, pois, sabemos que o re-'
ferido artista, admirável plasmador 'de imagens tem o lou
vável propósito de ampliá-la, com a Introducão de outras
cênas palpitantes, que não puderam ser esc�lturadas de-
vido a exiguidade de tempo.

'

A exposição de motivos folclóricos de Santa Catarina'
está tendo grande repercussão lá fóra.

Sabemos que ilustradas pessoas de outros Estados, in
.

teressadas no assunto, a visitarão, dentre breves dias. Do
interior do Estado, corno dos distritos da ilha, têm sido tam
bém inúmeros os visitantes à explendida Exposicão.

Ao genial professor Franklin Cascais que enfl:entando o
indiferentismo e a incompreensão de muitos, não vacilou
em proporcionar ao nosso povo, e notadamente aos que a

�.reciam t�i� elevadas manifestações da cultura, tão magrií
fica -exposiçao, o nosso sincero e caloroso parabem. '

.............................................

,FV0GQanão
A Prefeitura da Capital recebeu ante-ontem Uma

complicadíssima máquina: imensa caldeira com tubos
a sairem por todos os lados, infestada de relógios, de
correias, de cilindros, de rodas e rodinhas.

Olhando a bruta e antes de lhe ser apresentado
ocorreu-me aquele comentário do almirante. português
ao observar o organismo do último modêlo de submari
no americano:

- Como tudo isto é caótico!
Explicou-me o Prefeito que a danada é uma astal-'

tadeíra, com capacidade até para 500 metros diarios.
r

xxx

Fôsse essa possante adquirida dois meses antes
por certo que o" então Prefeito, sr. Paulo, Fontes, tería
feito um magnifico presente ao Governador, fiel ao

plano dos seus últimos atos administrativos: o máxi�
mo de .auxílio ao Estado pelos cofres municipais.

E o sr. Bornhausen, imitido na posse da monstro
estaria feliz. Já podería., até, iniciar o asfaltamento ,

das suas carreteras, velha e esquecida promessa que
lhe deu o cargo de chefe de Éxecutivo.

xxx

Mpnteiro Lobato ou Humberto de Campos, não me
lembra qual dos doIs, escreveu um conto de fino humo
rismo, em tôrno de um reprodutor de apuradíssima.
raça, adquiri�o peJo chefe oposicionista, numa região
de pecuária. O belo animal, exposto, causou enorme
sucesso. Os interessados na melhoria do rebanho � cor

religionários do dono do touro, louvavam-lhe a iniciati
va. A turma situácionista andava de orelhas murchas.
E começ�)U a g;ritar: que era um desaforo, uma ladro
eira, isso de cada filho do puro sangue custar a mons

truosidade de 50 mil reis! No mínimo, chegaram a ga
rantir que essa renda era para a caixinha dos decaidos
da oposição!

.

Um dia, a Câmara Municipal t:euniu-se, convocada
especialmente pelo Prefeito, depOis de uma reumao
concorridíssima do Diretório. E a bomba estourou, com
uma l:i assinada, na me�ma data, altas horas da noite.
De acordo com ela, recheada de consideranda, a Câ
mara decretava e o Prefeito promulgava a desapro
priação do touro, por utilidade pública.

xxx

O dr. Osmar que d_«ffenda, pois, a sua asfaltadeira!
, xxx

'

Para ajudá-lo, vou contar o final da história aci
ma. O touro, desapropriada, foi trazido para a posse
do Estado, no caso a Prefeitura. E nunca mais procriou.
Virara funcionário público - foi a explicação do autor.,

xxx

Se a máquina ante-ontem �qui, apartada passar
para o Estado, sob o dinamismo atual, poderá aconte
cer o mesmo.

. (xxx
Ainda a propósito dessa infernal engenho que vai

p�vimentar as ruas da Capital, contam que o ex-pre
feIto ao saber da sua presença ficou muy palido y ner
bios(). E, mais, que convidado a ir vê-la, recusou-se:

- Eu? Deus me livre! Tomara que enguice! Vai
enguiçar. Bem feito!

GUILHERME TAL

,

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


