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• I I
Aplicação n.oiaparelhamento da Petrobrás

5) - Com uma p(Jrcf1a, de des pagamentos. Ao centrá- denciado o fornecimento r:e dos, TANTO EM CRUZELRO,SRIO, 5 (V. A.) - Dentro
70 mílhôes de dólares, a Pe- rio, em prazo relativamente "divisas" à Petrobrás, como COMO EM "DIVI.SAS", �uf:-do atual panorama ecol1omi- r I V''trobrás poderia adquirir curto, ele se sentiria alívrudo ela disporia ímediatarnente cientes para �m Impu so 1-

co, brasileiro, o problema. do IMEDIATAMEN'rE, e pagar à pelas economias de "divisas" de recursos em cruzeiros pelo goroso ao m<:vlluento em prol
Petróleo, ou mais precisa- ,

I
-

t d 1 ne
t d vista (parcela,damente ao gastas na importação dos de- prazo do .err.lprestim.o, no va- da so u.çao ao esejac a. e • -

'mente, do tuncíonamcn o ,a - bl 1 dlongo da construção em 3 a- rívados de petroleo. 101' de 6 biliões e meio ele cru- cessa,na para o pro en � o

Petrobrás, é um dos mais
.

tarí t 1 te> I E 1-'0nos), 6 Refinarias que, eon- 9) - O "modus faclendl" zeiros, o que Impor .arra numa pe I:O eo no ü.rasJ,' :'" ,

,complexos .e controvertidos.
lt d d d tt 1'untamente com as já exís- consistiria num ernprestímo, antecipação de suas recei as, sem epen encia (' ,cap

_

a

Dele, diariamente, se ocupam Jtentes quando conclutdas, a- a ser feito pelo Tesouro Na- apressando o início de suas estrangeiro, _sem condíçoes
os J.ornais, cedendo cO,',unf.ls ,

b di 1 n

tenderiam à 'TOTALT.D DE cional à Petrobrás, da impor- atividades. ou su or maça" a quen q�ld'e Colunas à discussão do as-
.

d
sunto e f,OS argumentos ex'! das nossas necessidades tancía em 0\11'0 necessaria à que seja, preserva aS;1 ln-

d t d
.

elos de petr: realízacão do projeto. 11) - A Petrobrás poderá teira liberdade e a índepen-
pendíd ),0 pelos 'que de.fend�.m pro u os errvanos w

-

-

.

,

"d i 10) - Por este processo, dispor assim, IMEOIATA- dencia de· suas iniciativas e
a tese estC).tal ou nac\\Jnal.Is- leo, consumi os no pu s.

t 6) - Com uma parcela ele estaria provi- ,MENTE, de recursos avulta-, atividades".
ta ou à liberal ou in ,ernaclC'-

40 milhões de dólares, a Pe-
nali5t�

trobrás poderia adquirir'Hoje, com sua autoridade
B IMEDIA j'AMENTE e pagar it

de ex-presidente do ianco

do Brasil; o sr, Man�os de viota to-los os equipamentos

Souza Dantas surge pelo bem como eontrrtar teenícos,

"Diário de Noticia," desta de forma, a se atacarem in-
, tensivamente a pesquisa e la-

capital, trazendo uma suges-

tão destillfula a amplo deba- vra do petróleo nacional.

te em todos os setores (ln. 7) - O custo conjunto des-

sas providencias, que pode
opinião naeíoual.
Reconhece s. s. que a Pe- riam ser adotadas ENI Pt)U-

CAS SEMANAS importariatrobrás nada poderá fazer

de concreto sem as divisas em 150 milhões de �lóla:res, i\.

necessárias à aquisição do economia de "divis9,S" detas

custoso material técnico de decorrente, ao fim de 4 a 5

I •

1 anos apenas, seria ele 'L50 mi-
que carece. E e sao« o que 0,

t lhões de dólares, ou se] a três
Brasil, no momento a uar,

.
.

vezes' maior que o valor do
não dispõe de eamoíais, 1.101S, ,

, 'o ',,'

b 1 "e paga- ouro que se hou ve:s",e v EN"
o nosso a àneo 1,), (

'. • • •

ntos no ext�rior é ctefici- DIDO, o que penmtma facll-
me "

mente, e dentro em POUI'O,
tario.

l./
Para resolver o proble,ma, recompor a reserva .[..'"tLl�l:

Marcos de Sou- 8) - Tudo se farl.. oem RECUPERAÇÃO DO HOl\n�M
AS ELITES CONVOCAllAS

sugere o sr. CO'
D t venda elas re- interferencia no merendo de PUBLI

, São as seguintes as {'lites
za an as ae10 Brasil e,.�s- cambio, que em, naci�l ,[·er1.1 O manifesto estudantil [l- convocadas pelO memorialservas-ouro .' ,

lude à iml)e,riosa. necessidade
'

tentes no Federal Re�el've prejudicado por esses' gran- t
,

dos estudantes-j ,UniVEl'Sná-
"

, 'ü\,S, da a.c1miçlÍs·tl:HÇáo
.

jlÚ-Bank, de _No'q� IOi'(t�I'�;,� no �e."CiI0.�I)I "••N_.. ôlica, elo cl'el',N ab ínagisté�Banco do Brastl, aproveml11-. '.'
'\ -t

:��;�:g��::i�;�::, N ó tu, I a_ s o Momento- P-,O l'I'·tl·CO'
-

alvitrado pelo sr. Som:a- Dan-
_

tas:
1) - O Tesouro Naeión::l} Novamente precisamos dar aqui uma explica-

tem a propriedade de amo. tiva. Os jornalistas elo govêrno danaram com

depositado n'O Federal l�e- a alusão aos gregól'ios, O que fizemos, toda-

serve Bank, de Nova Iorque, via, nesse pingue-pongue, foi apenas devolver

é no Banco do Brasil, Rio de a pelota. Querem eles, a todo o jeito, acobertar
Janeíro, valendo, ':10, preço as atitudes políticas ele um M.M. Juiz de pireito.
oficial de 35 dólares por on- ,Essas atitudes são pllblicas, notórias, compro-

ça, mais de 350 milhões ele vadas no tempo e no espaço. Se lutam, como

dólares. apregoam, pela moralização dos costumes, essa

2) - Esse ouro, ao "cam- defesa é injustificável.
bio oficial" de Cr$ 18,82 por O que deviam fazer, dentro do programa de

dófar, equivale a mais de .. moralização dos costumes, não é defender o

Cr$ 6.500.000.000,00 (seis bi- M. M. Isso seria, como já dissemos; recordar a

liões e quinhentos milhões ele velha anedota do sofá. Cumpria-lhes chamar o

cruzeiros., ,M. M. às falas e dizer-lhe bêm às claras: M. M.,
3) - Esses enormes l'eel:r- o senhor sendo mag'istrado, pertencendo aos

sos acham-se esterilizados, quadros da Justiça, não pode andar metido
sem nenhuma serventia, nem nas agitações parti<Hrias da U. D. N.! Nós
mesmo a de garantir o papei- queremos a l'ecupel':1ção moral do Br'asilo Por

moeda em circulação, p0i:: querê-la, querenlO-la a começar de casa, sem

representam pouco m,a'�s de' pesos e medidas. Seria, hipocrisia pregarmos
10% do total deste último. apenas para os outros, sem elarmos o exemplo.
4) - Com apenas uma fI a- A Constituição, que deve ser intangível, pl'oi-

ção do produto da venda des- be-lhe a participação nos prélios, políticos.
se ouro, ou seja, cerca dr. 40 Respeite-a, sem despistes, sem desculpas es-

miUíóes de dólares, a Petl'O- farrapadas, sem gregorismos.
brás Imeditamente pode act- Se perguntarmos a um uden,ista de Biguaçu,
quirir e pagar à vista epUÍ'- presente à última convenção do seu partido
celadamente ao lq,ngo ela' naquele' município, quem a presIdiu, a l'espo�ta

,

construção que não podê 50, será única: o dr. Oswaldo Bulcão Viana. Na
conduzida em menos de dois respectiva ata, para efeitos externos, figura
anos) 5 petroleiros de grande outro nome. É a essa hipocrisia que chamamos
tonelagem, que conjunt2t- gregOl'ismo. Cremos que está bem explicado
mente com os que o Biasi! nossb pensamento.
já possui, nacionalizariam a - O Diário da Tarde, repetindo um tremendo
totalidade dos fretes entre as pastel, aludiu, há dias, ao 4° aniversário da fe-
regiões prOdutoras de petl'o- cunda GESTAÇÃO do sr. Irineu Bornhausen.
leo brasileiro e os centros de Ante-ontem, com' o maior caradurismo acusa-

, refinação e consumo do pais. nos de usarmos o termo. Gregorismo!
Como a distância méllia é Ainda nesse jornal, quer um Dr. Sabe �udo

entre eles, aproximadamente, Errado,
-

que a carne baixe para 16 cruzeiros.
a metade da que existe u:tre Nós também queremos. O povo, idem. Cabe,
os mais próximos mercados pois, à Coap, providencial', que ela é a aut01'i-
produtores e os nossos con,- dade competente para o caso. Levar a recla-
sumidores, enquanto não ti- mação ao Prefeito Osmar Cunha é asneira.
vermos petroleo nacional u,- Quem pode recebê-la, com exclusividade, é o
taremos fazendo cumprir a sr. Enedino RIbeiro. Seria anedota irmos ao
norma internacional de m�m.. Tribunal de Just�ça reclamar um enguiço co-
teI' no transporte trans�- mum no telefone da redação. Ou requerer um

t 1 â :q_ t i, c o metade r.e habeas-corpus ao 'diretor da Telefonica.
tonelagem c o m a nos- A atividade realizadora do Prefeito Osmar
sa bandeira e metade com Cunha está incomodando a politic(;1gem udenis-
bandeira estrangeira ',deme- ta. Depois de demagogia pasmacenta e inutil....

to recente do Chile, além de do ex-prefeito, que prometeu, no seu discurso,
muitos outros' casos). ele posse, nada menos de 16 grandes realiza-
Assim não há o risco de ções e não realizou uma só, o povo está vendo I

ficarmos com excesso de pe- alg'o (le novo.'E lamenta o tempo perdido, com
troleiros, quando estivermos o sr. Paulo Fontes, suas birras, sua incapaci-
produzindo petróleo n9,ci0nal dade, sua élemagogia e o din}leiro perdido em
em quantidades suficientas. presentes nababescos ao Esta�o!,

•

nião das elites para' salvar o' pais'"
é D que pedem· os estudantes·

_

RIO, 5 (v. A.) - A uniáo de renovação do homem pÚ-1 rio, da Imprensa e das elas

das elites morais do Brasil, mlico brasileiro, atribuindo ses produtoras.
é a medida preconizada pela aos atuais' influentes na acl-[ EVOLUÇÃO
União Nacional dO'3 Estuelan- mínístracâo pública o estado

r
Citando o processo de evo

tes, num pronuneuunento de de degeneracão que' o país lução da atual mocidade bra

Ano Novo, para que IJ país atravessa: "O mau exemplo síleíra, diz o m:\nifesto:' "c)

possa vil' a obter: - eis o 'maior crime do 110- jovem que lê, díàrtamcnte,
A moralização" elos costu- mem público brasileiro", diz sôbre a "arte de furtar', lA'õl'

mes; o pa.rlamentartsmo: a o pronunciamento, abrindo mina aprendendo-a. F1U1.

reforma agrária: a Justiça honrosa exceção para "as fascinado com as fortunas

social; a participaçáo 11U8 lu- flôres do lôc1o: os Raul Pila, fáceis, seduzido com os �;

cros das empresas, e ° rrs- os Nereus, os Pasqualinis, ventureirismos e cont.agiado
peito internacional.. etc.". com as improvisações levia

nas. Com isso habitua-se à

A PRESIDÊNCIA DA CÂMARA
A dificuldade da escolha do futuro presidente da

Câmara F"llr.J'!llmío reside apenas no critério a ser ado

tado pelos parlamentares, tendo-se em vista a grave

conjuntura pclitíca flue se vai defrontar àquela Casa

do Congresso, mas também na, figura que deverá subs

tituir o Sr, Ner êu Ramos, agora eleito para o Senado.

Isso porque poupas vezes terá passado pela presidência,
do Palácio Tiradentes um homem com às eredeneíaís
do ilustre representante catarínense, cuja altitude mo

ral, capacidade de comando, equilíbrio, energia, serenl
dade, prestígio e grande aseendêneia sõbre seus pares,
conseguiram preservar as tradições daquele -rame do

Poder Legislativo, o que lhe permitiu reeuperar o con

ceito que em outras épocas sempre mereceu no seio da

oplníão pública. Por mais de uma oportunidade coube
ao ilustre Sr. Nerêu Ramos à tarefa, que só êle seria

capaz de executar, ele manter intangíveis as imunida
des parlamentares e colocar � Câmara no papel que a

Constituição lhe atrtbuí como a expressão mais legítima
do regime' democrático .

O reconhecimento dessa' verdade, vale dizer, dos
méritos do homem que prestdía a Mesa da Câmara, foi
inequivoeamente manifestado pelos próprios deputados,
os quais, em sua grande maioria, confirmaram mais de

uma vez sua confiança no Sr. Nerêu Ramos, cujo man

dato se estendeu por tôda a legislatura prestes a termi

nar, fato inédito nos anais parlamentares.
Ora, não é Iícito admitir que o substituto a ser bre

vemente escolhido venha a colocar-se em sítuaçâo in

ferior ao substítuido, tanto mais que, como dissemos aeí

ma, existe a perspectiva de que aeonteetmentos de ex

eepcional importância deverão desenrolar-se no Palá
eio Tiradentes. Daí o dever que Incumbe a eada depu
tado de escolher um presidente que reuna os requisitos
para o exercício de tão alto eargo, não se -deíxando levar,
no caso, exclusivamente por injunções partidárias ou

afetivas. Nãó faltam à Câmara nomes eom aqueles re

quisitos e, desde logo, por um dever de justiça, poelemos
apontar dentre eles, pela inteligência, pela cultura, pelo
tirocínio parlamentar e pela experiência, o Sr. Gustavo
Capanema, sem dúvida uma das mais brtlhantes ex

pressões do Palácio Tiradentes. A circunstâneia de ter
exercido a Iídêrança ela maioria; aliás com inegável ha
bílidade e prestigio carla vez maior, longe de invalidar
a indicação do seu nome aos sufrágios de seus 'pares,
serve, ao contrário, para demonstrar que o eminente

procer mineiro está credenciado para a investidura. Jl:
mister; entretanto, que não se pratique um êrro capaz
de anular. logo de início, t�da a obra de recuperaçâo
realizada em quatro anos pelo Sr. Nerêu Ramos com o

objetivo de evitar a desmorulízaçâo do Poder Legíslatl
vo, que vinha sendo tentada com certo êxito pelos ini
migos disfarçados ou ostensivos das instituições demo
cráticas. Tudo depende do critério que fôr adotado para
a escolha do novo presídente dfl Câmara, cargo que, é
disputado inclusive por homens dirigentes de "trusts"
e rujo palieI como repl'eSc,ltantcs do povo tem sido a,

defesa de seus pl'óprios inlerêsses.

(Dç O MOMENTO)'

incorreçã(i): ComeC)a a achar NOVO PRESIDENTE
a desonestidade natural -- RIO, 5 (V. A.) - Na sala' Coutinho e Pereira Lira. Es-
ant� a generalização rlesta das sessões

,o Tribunal de I te declarou não aceitar o
- e termina sepdo, ineV1t�-, t Contas eleg�u presi'dente 'e o cargo, reso11,llçb.o (}ue tornará
velJJ.lente, U11� hom.�l1 Pí;�h-

'I
Vice-.,w;esidente. respectiva- I efetiva. na �)t:imeira srssfW

CO' brasi1eiro". ,tnente; miú'stros Helll'iqué 'daquela -côrte Aéontábil.

J

O docuInenló dos c�efes lDililares.
Opiniões.' Com o Brigadeiro.'_ I

n:::o, 5 (V. A.) Revelo\l-8E até mesmo em tod.) o Era,si!. 'sou candidato e' ,lesejo ape
ontem que o presidente Café Em 'nosso partido e}:istem I nas que se encontre uma for
Filho, por intermédio di} Ul:'l homens que po�iem. ser lan- mula de conciliaçào. Mmhas
emissário, transmitiu ao go- çados ao eleitol'ill10 brasileiro, tentativas de harmonização
vernador Juscelino Kubits.. sem que haja quaisquer 1'es.. política visavam à conveni
check os têrmos ou II con- ttições ao f;ell nome, mr.s encia de 'Uma campanha
teúc!o do propal�hio àocumen- como 'já aHrmei, mini1a opi- isenta de corrupção eleitoral
to assinado pelo.;; blefes mi- nião é apenas pesso�,l. Ac;;.- e sem desagregação de, ele
litares sobre o problema da tarei a decisrlo do nOSSI) che- m'entos responsáveis pela
sucessão presidencial. A' tar- fe senador Rui Carneiro, em- nossa estabilidade democl'á
de. de indaga�'ào em

il19a-1
bora ache que

h,
ouve prccipi- -

��:��r �ot����;�:: l;:��= tação'�.

INVESTIGADOR ESPECIALISTAlácio Tií'ad':ntc,� de qlle [1- OPI_NA JOSE� A�IERIC<? '

quêle emissário do ))l'e,oiden- .

Sobre a sucessao preslden� HAVANA, G (U. P.) -- Pa- foram solicit,ados, por cabo-
, clal ·tambem falou o sr JOQe ra coo�erar no esclarec.imen- grama pelo govern,o pana-te Café Filh.o foi I) pr'lpric '" .

.

.

,,'

. 'd t d secção mineira Amenco a Impl'o'mSa paralba- to do assassinio do pre"irlen- mense ao cubano. P1'Onta-pIeSl en e a
,

d' d "D b" c!' t J 'A t
.

R' b'

d PSD deputado 13ene,lito na, lzen o: ep JS que eJ- e ase n on:o emon, ao mente o governo de Cu ao ,
, o,. '_ xei o Roio. pC'rcU o contato Panamá, via aérea o chefe do concordou em mandar o in-Valadares, que amd,l, nao re-

.

'

,
-

l' . _

, , d B I Horizonte' com a sltuaçao po,ltlca, nao Panamá, via aéreo o chefe do vestigador, consIderado comogressou e e o '.. • .

sabendo como evo',uem os en- Gabinete de Indentificaç,ii,o um dos melhores ellpecialis-
tendimentos soóre o assunto., de Cuba, Israel Castellanos. tas do mundo em in1pl'essões'

,

"Em seguida declarou' "N�o Os serviços de Cast,�l!.anos digitais. ,

Ainda os jeeps
RIO, 5 (V; A.) _,._ Jrtfol'marri qualquer provider,cla -qüe se documentação cO!up;,'obatérh'

que impressionado com a de- faça necessári� para leya.i: ft' da fraude ao seu' colegfV ,r,
nuncia de que varios jipes J:)feito o processamento das Agricultura, sr. Cúst!:l, F,

importados pelo ministério pessoas envolvidas no escán- a quem cabe decidir sr;'.
da AgrieultUl;a para distri- dalo. O desembargador �en.-I formação ou não do

-

buição direta aos lavradores bra-Fagundes !'twial'a ,',gora aso.
teriam sido desviados •

para
'

particulares, o titular daque- I ;
la pasta solicitou á poliCia MANDADO DE O RISO, DAr (,/uma Sil'ldicância para com;-
tatar a irregularidade. PRISÃO
O Departamento Federal RIO, 5 (V. A.) - Tetcgra-

ele Segurança Pública, 'l.cei- mas de São Paulo contam
"PRECIPITANDO O LAN- ta a denuncia, começou a que o juiz da 20.a_Vara C}'i-
ÇAMENTO DE 'JUSCELINO trrubalhar, guardando o m:J,- minai da capital bandei.ran-

.

RIO, 5 (V. A.) - O sr. Se- ximo sigilo, c"Í1:egando a �cn- te expediu mandado de pri
verino Lucena, preSidente em clusões-que cOnfirmarAm ple- são contra o grafólogo e mi,"
exercício dó PSD ,de João namente a denúncia. O chefe lionário Eurico Rocha, con ..

Pessoa, 'ouvido, acêrca da su- da políCia já enviou 0'''d03- denado a dois meses de l'C

ces�ão, disse aos jornalist�.;;: siel"� contendo os resultados clusão por lesões culposas em

"Minha opinião pessóal é que das sindicânBias, ao ministro tres mulheres. Eurico, nas úl
a ,candidatura-do sr. JusC'e- da Justiça. timas eleições, apostou e per
lino Kubitscheck foi pt'ecirii- Em seu relatnrio, o cor,c,neI deu, para um advogadO ca ..

tada, pois não teve recl'ptivi- Menezes Cortes se coioca à rioca, um milhão de cruzei ..

çlll-çle .e�t,re os ..paraibanos ..: disposição do ministl'(}, para ros na vitória de. Ademar.

A UDN.VAÍ CUMPRIMKN ..

TAR O BRIGADElnO
.

RIO, 5 (V. A..) ,- A clll'eçác
e a bancada da UDN irão in

corporadas, hoje às 17 horas,
apresentar ao brigi'_deiro 'E

duardo Gomes cumprimentos
pela passagem do :UlO. Em

.

nome da União Demoeráti-
,.

ca ,Nacionàl falarálseu pre

sidente, deputada Artur San
tos. "E' um a.to de cord!ali
dade ,- disse o próprio' S1'.

Artur Santos aos jornalista�,'
Em meu discurso tl:aduzir,>i
a amizade e a solidariedade
da UDN ao grancie lideI', sob

cuja, égide nosso partido se

formou e vive".

tica, menos do que a forma

ção de uma base oriunda das
elites de todos os partjde;s pa�
ra que a adminis1;r"ç§.o fe
deral possá dominar as cri
ses que estão esgotando e de

sorganizando nossa capaci
dade de resistência a �mar

quia e a dissoluça,o das nos

sas últimas reservas".

- Por ser do govêrno, o sr,
, não pensa que cachaça.

<l;gua.-!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



a Plorlanôpolís, Quinta-feira, 6 de Janeiro ele 1955

a c I T E
Agência

de

Pu blicidade
..... P_taJ.�'

.

I'lerlaa'''&
luta CatarIU

.J

PERDEU�SE
Perdeu-se, na. 6a. feira, no

Jardim "Oliveira Belo", na

Praça 15 de Novembro, um

guarda-chuva, novo, .de me-

nimo.
Quem achou fará o favor

de entregar na Rua Víscon-

Vende-se um Grupo Es

tofado e um Bureaux.
Tratar na rua Dr. Victor

Konder 60.

EXCURSIONISTA '�RNOLDº R�"
-UPEOIC!ONÁRIO-

FUNDADO E.M 16-9-54

JOVEM CATAR'NE_N�E !
AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDAOE\ TERÁS

•

MAtaRES OPORTUNIDADES DE OONHECER A

TERRA CATARINENS{ NÃO PERCA TEMPO. EN

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENOERE

CC A \ CAIXA POSTAL 489- FLORIAN6f'ôLlS-S.C.

,
t

Havil-Motor "Carl', - Hoepcke)l, �. ·

Viag�:'EZFLO��P��-:Wo��o �fSmRI�O
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, 'Ubatuba, sendo nestes quatro últí
mos. apenas paia movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha'Bela, Ubatuba.não
prej'lLd'ic,arão o ·hôrário de chegada no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

IDA

·0 ESTADO
-0-

ADMINISTRAÇÃO
Reilaçjío e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
_ Cx. Postal' 139.

.

Diretor: RUBEN::> A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representanteae

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

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

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
, Na Capital

Ano .., Cr$ 170,Oi
Semestre Cr$ ,90,OÕ

.' No Interior
Ano . ;. Cr$ 200,00
Semestre Cr$110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão dev(\lvidos.
A direção não sé responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇÕES
UTEIS
.�o-

Fpolis
5/12
17/12

'

Italai
7/12
19/12

VOLTA
Rio
12/12
24/12

Santos
13/12
25/12

'-

Raios
-

X
l1.parelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radiografia! é radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingo&Tafia com insufla

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

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

.. TEAf

.'. e ..
•

Reireles _ ADVOGADO _

Caixa Postal 15Q Itajaf
Santa Catarina.

na. JULIO PAUPITZ
FILHO-

1
Ex interno da 20" enfermaria

Ie Serviço de gastro-enterologia
da Santa Casa do Rio de Janeiro
(Prof. W. Berardinelli).
Curso de neurologia (Prof.

Aust'regesíâo) .

-Ex interno do Hospital mater
nidade V. Amaral.
Doenças do estômago' intesti

nos' figado e vias biliares j dos
rins, útero e ovários.
Disturbros nervosos.

Consultório' Vitor
22.
Das 16 às 18 horas.
.Residência : Bocaiuva 20.

Advogados
DR. CLARNO G.

GALLETTI
_. ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

_ Florianópolis -

o ESTADO

DR. JOSÉ MEDEiROS
VIEIRA

O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necesaíta,
diàriamente e de ímediato ]
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022
A Gazeta ,...... 2,656

de de Ouro Preto, 61 (fun- Diário da Tarde 3.579

dos), onde será gratificado. IA Verdade .. ::...........
2.010

Imprensa Oficial .......• 2.688

-VEN-D'E S� IHO���f��:- LJ (Provedor).............. 2.314

(Portaria) 2.036

Nerêu Ramos •........... 3.831
Militar ,........ 3,157
SãQ Sebostião (Casa de
Saúde) 3,163

Maternidade Doutor Car- •

los Corrêa 3.121 • Com ��te vAlOr v.s.
CHAMADOS UR- Ab"ill'';' umA ft_'� q·ue

I' GENTES
�... ,I�

Corpo de Bombeiros ...• 3.313 it.f��_�••�::-Ihe ..enderá. juro com·

I se����) ,��.z....(���l.a.��� 2.404 5E��56ê�ª��II� I pe�shdo,.. e d
I Polícia (Sala Comissário 2.038 = eVAI"A pA"� SUA resi ln-

[Pc licia (Gab. Delegado) .. 2.694 '

,
ciAum lindoeúHI presente:

COMPANHIAS DE um BEL/�SIMO eOFI?Ede 14"'0 eROMADO.
I TRANSPORTES

10'.

AÉREO � NCO AGP"'ORCU"'I�ChOJO'e°LNOVAO�." ITAC
3.700

� Cruzeiro do Sul .......• 2.600.
Panair � , , 3.55a I I -n, -

-. 16
i .�V��, /

ORGA�ISADO
�:rJ! Àé���" :,:::::: :':::: �::�2, ......

--- fl.ORIANOPOLIS _, SANTA CATARlI'IA .0·

" Real 2.368

E. Scandinavas ,....... 2.500

EDíTADO . I ��}���. . .. .. • .. . .. .. .. .. 2.021

M t' "276
Uma casa de alvenaria,

;-�' POR'
.

M:r::p�� :::::::::::::::: 3:147 Dr. Vidal Dutra Filho construção nova, á rua Ne-

,
La Porta 3.321 I réu Ramos. Pequena entra-

l)(jl?ÁL[r?/(j�g(J4Jf[g 2:��;�\e .:'::.::...... ::. ��t� ESPECIALISTA EM-DOENÇA DE CRIANÇAS da e o saldo a combinar.

gE/XA8' N.[TTO Estrela 3,371 REASSUMIU SUA CLíNICA Tratar no Edificio São
FLORIANÓPOLIS_SANTA CAT�RINA 11d;�kÉiTO': . .. . ;a.65� Cousultórío: Felipe Schmidt, 38 das 3Y2 às 5 horas Jorge' Sala 4 - Fone

:Fone 3165. 2'
__.:......__:..---------------------_.:...--------------I-D-isque

..........•......• 00 _'__-:- �----..;-------_.:.::.:1:92:.:------,.--- _

l�·

INDICADOR PR,OFISSIONALI.
DR

..RO:li;�tSTOS_
., "

.

\ Com pratica no Hospital Sao

DRA. WLADYSLAVA I' DR. 1.; LOBATO I DR WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na "lnta

f FILHO
.

GARCIA
Casa do Rio de Janeiro

W. MUSSl CLINICA MÉDICA

. Doenças do aparelho respiratório' Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA
e

I
.

TUBERCULOSE
.

í cional de Medicina da Univer- Contultório: Rua Vitor Mel-

DR. ANTONIO DIB

IRADIOG:2AFIA
E RADIOSCOPIA'

.

sidade do !lrasil reles, 22 Tel. 2675. �

.

MUSSI· DOS PULMI1IES

I
Ex-interno por. concurso da Ma- Horár ies : Segundas, QU>t!tas e

. Cirurgia do Tórax . ternldade-Esc9Ia,. Sexta, feiras:

_ MÉDICOS _ Formado pela Faculdade Nacio- (Serviço do: Prof. '. Octâvío

RU-,
Das 16 às 18 horas.

CIRURGIA-CLíNICA I nal de Medicina, Tisiologillta e .

drlgues Ll.ma) .. Residência! Rua Felipe Scà-

GERAL-PARTOS Tisiocirurgião do Hospital Ne-, E,x-mterno �o Serviço de Círur- midt, 23 _ 2° andar, apt, 1 _

, .

I' rêu Ramos

I
gra do Hospital I. A. P. E. T C. Tel 3002

Serviço completo e espec18 1- I .. _ do Rio de J.aneiro· ".

zado das DOENÇAS DE SENHO- . Curso de aspecíaltzaçãe pela Moo' d H it I d
-------------

RAS com modernos métodos de S. N. T., Ex-interno e Ex-anll- , ICOC o'd dOSPI a e DR NEWTON
, t t d C'

.

d P f U
arl a e •

diagnósticos e tratamento.· en e e
. Hur�"Ja o. ror, go DOENÇAS DE SENHORAS _ D'AVILA

SULPOSCOPIA - 1IISTERO GUIl�araes (RI�). PAltTOS _ OPERAÇõES CIRURGIA GERAL '

SAT'P.INGOGRAFIA - METABO- Cons: FelIpe Schmidt 38 - -'

\

....
F 380 '

' Cans : Rua Jnão Pinto n, 16, Doenças de Senhoras - Preeto- .

.LISMO. BASAL

.1
°Ane d

1

h.
..

d
das 16,00 às 18,00 horas. I logia -

Etetri.cidade
Médica CLINICA MÉDICA DE ADULTOS

.. Radioterapia por ondas curtas- ten e em or!! marca a. P I h-' d �·d" I C
' .

. R V· M
. E CRIANÇAS

El t l-R I Ultra Res : Rua São Jorge 8 _ Fone
e a man a aten eI la- I onsultôrto » I ua itor el-

C ,. R J P

.e rocoar;Iu ;çaoV
-

Ih os 2395
' riamente no Hospital de

I
reles n. 28 _ Telefone: 9307, onsultôric _ ua oão in-

Violeta e
, � ra .erme .0.· ,.

Caridade. Consultas: Das 16 horas em to, 10 - Tel. M. 769.

o
Consultô ric : .�u� 'I'rajano. n'.l, DR L C-Q R� Residência: . diante, . Consultas: Das 4 às 6 horr.s,

1 and!lr. _ Edlflcl? do Montepio. • Y. MAR R:r..A. Rua : General. Bittencourt n. ,Residência: Fone, 3.422 Residência: Rua Esteves Jú-

Hcrãrío : Das 9 as 12 haras - CLINICA MÉDICA '101. ,
Rua: Blumenau n. 71. .ior, 45. Tel.' 2.812.

Dr. MUSSI: • CONSULTAS das -io - 13 ho- Telefone: 2.692. DOENÇAS DO APARELHO DI-
DR. CAR-L�O-S--F-.--

Das 15 as 18 horas - Dra. raso I GESTIVO _: ULCERAS DO ES-

MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 34151 MARIO DE LARMO . TOMAGO E DUODENO 'ALER- ENGELSING

po!��i:,ê��:a: Avenida Trom-

DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇÃO GIA-DE�rc1T��1.It E CLI- Médico dos Hospitais Americanos

I
MÉDICI)

e da Força Expedicionária Bra-

IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS
--._-_ sileira

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS
DR. HENRIQUE PRISCO MÉDICO _ OPERADOR -

DR. NEY PEftRONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas PARAISO· PARTEIRO

I
Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO _ FIGADO ....:. RINS MÉDICO

CIRURGIA EM GER.AL

MUNO
..

ças Meutais.
, . .., _ INTESTINOS Operações _ Deenças de Se- ATENDE A QUALQUER HORA

IFormado pela Faculdade Nacl" Chefe do AmbulatorlO-de Hlgle- Tratamento moderno da SIFILIS nhoras _ Clíni-ca de Adultos. - DO DIA E DA NOITE

naol de Medi�ina Univel,'sidade ne Mental I Consultório - Rua 'Tiradentes, Curso de Especialização no
Consultório: Rua Deodoro, es-

do Brasil I Psiquiatra do Hospital - 9, Hospital dos Servidores do Es-' quina da Vidal Ramo�.

_ iO DE JANEIRO Colôni". Sant'Ana I HORÁR�O: tado.,
Residência: Coqueiros, Praia 1

Aper1eiçeamente na "Csea de Com ulsoterapia pelo eletro-; As 13 às 16 horas. (Serviço do' Prof. Mariano de de Ita&,uaçú Casa da Torre.

.

Sa1ld,e São Miguel". IC�()qu� e �ardiaz�1. In�ulinoter.a- Tel.: Cons. - 3.415 - Res. - Andrade) -"'T
.

Puf. Fe1'nl\ndo PunImo plU, l'i.ulal'loierapla. PSICoterapIa. 2.276 _ Florianópolis.
- I· Consultas - Pela manhi no DR. ANTÕJ.'1I. MONIZ

InternQ pOT 3 :anos, do Serviço, CONSULT�S: Terças e Quin- .' Hospital de Caridade, .DE ARAGÃO
de Clrurgl&

.

tas da.:' 15 as 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN I À tarde das 1530 hs em dian-

Prof. ledrn ele Ml'lUra l(manlla). ., .' VIEIRA 'te. no consultório á Rua Nllnes

l<:st.:lgio por t lmo 111\ ":Matl;!r-. Rua Amta Gal'lbaldl, esquma I Machado 17 Esquina de Tira-

'1i<l�d. _ E�CDh.-':. Ide ��"eral BitJ;encourt.
. _.,

MÉDICO. dentes. Tel.2766
Prof. Ot '''la Rodrigues I,mul I RESIDENCIA: Rua Eocllluva, �PECIALISTA EM OLHOS, Re idencia - rua Presidente I

I,,'''rn.:> por � �n" do Pronto 139 Tel.2901
" OUVIDOS, NARIZ E GA�GANTA .. C t� I 44

. I

Socou'o
TRATAMENTO E OPERAÇOES'

ou In 10 • 'J' I

_ :r: __
DR. ARMANDO VALÊ- IInfra-Verme��:ra-'S��bulização -I DR. GUEltftEIRO DA

OPERAÇOE'-'; RIO DE ASSIS. , (Tratamento de sinusite Bem' FONSECA
-'IJNWA DE ADULTf'j nUlO "crviç08 d'" Clínica Infantil I . operação)

. i •

d Ot
'JENÇAS Di!) SENliORAS da A3sistê�cia Municipal e Hos-, Anglo-retinoSl;opia - Receita de

I Chefe do $ervlço
.

II
.

ofluo
. DR. VIDAL

NSULTAS: No Hoapitai de i pital de Car.idade : Oculol - Moderno equi.pamento \ do Hospital de Fpohs.
-<1e, dia'riamente das 8 j, CUNICA MÉDICA DE ÇRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único J A clinica está moptada com os CLíNICA DE CRIANÇAS

, ÇAS E ADULTOS ·1 no Estado) mais modernos Aparelhos para Consultério: - Felipe Schmidt,

ltúl';o, ii R"s João - Alerr;ia - ,Horário das 9 às 12 ·hgras e Tratamen'to das doenças da Es- 38.

16 (l" lt,ld:n) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. Ipeci,alidade. CONSULTAS �Das 4 as 6

te <las II} -S 2 e da;:; clllldQ, 7 - Consultas das 15 às Consultório: _ Rua Vitor

Mei-I
Consultól'Ío - Vis.conde de horas.

J;a; •
18 oras reles 22 _ Fone 2675. Ouro Preto2' Residência: Tenente

'\: _ Rua DUllrte Re��dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Re'sid,ência - Felipe Scbmidt 130

Florianópolis. lherme, 6 - Fone: 3783 Fone 2421. ,113. Te!. ·2365 I FONE - 3,165 .

l\
"I

;Iô�� •

•

I
� -',
I O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessóes' Esotéricas, todas as se-

19undas feiras, às 20,30 à rua

;Conselheiro Mafra, 33 - 20

;n�N'TlÚ�A FRANCA�
Casa de
I. madeira

Vende·se

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.
Carlos Corrêa, edificada nu

maârea de terra de 600 m2 •

Toda pintada a óleo interna

e externamente. Com os se

guintes eompartimentos 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.
Tratar com A.J. Dias,

Rua Pedro Ivo, l' (Sapata
ria) Florianópolis.

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43
DR. JOSE M. CARVAbHO

REIS

ADVOGADO

Rua Frei Caneca 122

DR. ·MARIO WEN
DHAUSEN

CIRURGIA TREUMATOLOGIA '

Ortopedia
Consultório: JoãQ Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàrillmente.
Menos aos Sábados
R,es: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

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

ral, avisa li seus clientes e amigos que reassumiu sua

clin ica de crianças.
Cons. e Res.: Padre Miguelinho, 12.

Fpol is,

---------------------------------------------�_------

FARMACIA DE PLANTA0
M:f:S DE JANEIRO

\
1. Sábado Fúmácia Santo Antônio Rua Felipe
Schmidt n. 43

2: Domingo- Farmácia Catarinense Rua Trajano
8. Sábado (tarde) Farmácia Ntt-qrna Rua Trajano
9. Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse
- .lheiro Mafra.

16. Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Marra.

'22. Sábado (tarde) Farmácia Mo�derna Rua João
Pinto.

. 23. Domingo Farmácia Moderna Rua Jllão Pinto. ,

29. Sábado (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Feli
pe Schmidt n. 43

30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe S,.h
midt n. 43.

O serviço noturno será efetuado pelas, farmácias
Silveira, Sto. Antônio e Noturna, situadas ás ruas Felipe Schmidt

43 e Trajano..

._--..._._........__ .._._�

-'-�---....-...

J '.�" / "

'fi'.'

L'avando com Sabao

�irgêm_ 'EspeCialidade
da Cla. IVITIIL, tNDOSTIIIL�J8ID'1I18. (1I1rc8 registrada)

e o o e= tem _o e, dlabei...,·
----------�--�����������

.���2y'Rct�
... ...,

EspECIAlIDADE
. .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NO ,LAR E NA' SOCIEDADE

Soneto
GUILHER ME DE ALMEIDA

�r �!
..... �",.,.,.. . ..�i-?"

"'-"

Que bons tempos aqueles em que eu via

desenrolar-se o �ncantador enredo

do romance fatal que resumia
dos meus segredos o maior segredo!

Na nossa alcova tépida e sombria,
quanto soluço entrecortado a mêdo!
Como a noite era curta! Como o dia
timidamente despontava cedo!"

Quanto indiscreto olhar nos cobiçava!
E quanta gente ouvi que murmurava:

"Que felizes que são aqueles dois I"

entrada,

\

DES. ARNO PEDRO
HESCHL

Quando eu te visitava, á minha
era tão fácil de subir a escada!
E tão dificil de descer, depois!

-O-

I 'M rão, por certo, as. homena-

U lima, ada gens que amigos e admira
dores prestar-lhe-ão como

preito de Inteira justiça a

quem se fez digno ,
do res

peito e da admiração do po
vo de nossa terra.

O ESTADO, prazerosa
mente, se associando as ho
menagens, formula os me

lhores votos de felicidades

Conjunto esporte, sendo
a blusa sem mangas e gola
arredondada em f u s tão

branco, e o "short" em al

godão mais pesado e escuro,

com grandes bolsos late

rais. Observem os pespontas
na lapela do pequeno bolso
do lado esquerdo na blusa,
assim como também na tira FAZEM ANOS, HOJE:
vertical que guarnece a - sr, Felippe Boabaid, do
abertura central. Ainda à alto comércio local
volta dos bolsos do "short", - sra, Basilicia de Fra-

--0-- ga Guimarães, genitora do
ANiVERSÁRIOS sr. Lidio Guimares

- sra, Iracema Schief
fler, esposa do sr, Octávio
Schieffler prestimoso repre
sentante comercial;
- sra.Chams Salun José,

espôsa do .sr. Jacob Jorge,
do alto comércio

sra. Almiro
Cauduro Piccoli

DR. IVO MONTE=,a':mw
Com especial satisfaç'i.o

registramo�, na data de hoje,
o transcurso do aníversárío
natalicio do nosso estimado
conterrâneo, dr. Ivo dos Hei[

Montenegro, digno Gerente
do Banco Par'111:1·Santa. Ca

tarina e Inspetor Federal �,I)

Ensino, na Faculdade de co

mércio desta CapItal.
Gozando de um largo dr

culo de amigos I� adrmrado
res, o ilustre natalictante,
pela lhaneza de trato e lle
las altas qualidades morais,
se impôs aos-nossos meios,'
dos quais, hoje, receberá sig
nificativas provas de apreço
e estima,
Associando-nos �� essas

justas homenagens, levamos
lhe, pelo ESTI\.DO, que o

tem entre seus melhores ami

gos, nossos -eorrliahsstmo a

braço de relícítacôes.
EWALDO MOl1.l'rZ

Ocorre, na data de ama

nhã, a passagem do dia na

talício do nosso prezada con

terrâneo, sr. Ewa ldo Morttz,
competen Contador do HonC0
do Distrito Federal e pessoa ue

larga projeção nos llf�iOI:; SO,·

ciais e esportivos ·.la C";IYital.
Da estima em, qae é tido; o

distinto aniversariante rece

berá amanhã fanas provas,
às quais, prazer()!'amente, nos
associamos,

CÉL. GUIDO BOTT
Na sociedade local e nos

meios políticos do Estado o

sr. Guida Bott dinamico Ge
rente do Banco do Comércio,
n'esta Capital, goza de mere

cido destaque, pelas suas

elevadas qualidades e pelo·
cavalheirismo marcante de
sua personalidade.
Hoje, data de seu aniver

sário 'natalício, muitas se-

Exposição
Continúa muito visitada,

'" " *, tendo alcançado, até ontem

INFLAMAÇÃO DA PELE simples supressão do cos- PROGRAMA DE JANEIRO o registro de mais de mil e

ao distinto aniversariante. CAUSADA POR PRODU- metiéo. Dia 5 - quarta-feira - Soirée de Reis, ás 22 horas quinhentos nomes dê pessoas
Aqui devemos abrir um Dia 15 - sábado - Sci rée .Carnavalesca - Grito do

I
que ali estiveram, a 1'err.eira

parenteais para e�plicar Carnaval - ás 22 horas Exposição de Motivos Folcló-

que não se trata de uma
' Dia 23 - domingo - Soirée Migrion - ás 21 horas ricos, trabalho engenhoso e

Dr. Pires.
questão de má fabricação, Dia 29 - sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22 interessantissimo, apresenta-

Muitas senhoras sofrem kl
, _ mas unicamente de uma in- horas do pelo professor Fran in

frequentemente mflamacoes tolerancí in.di id I d ATENC-OS' 'd
'

t 1- d
�

d Cascaes
I d'l

-

> o erancla m, IVI ua a e-
>
A - ervlra � mgresso o a ao o mes e .

da pe e, com rrre 1 eçao pe- t inad d tE'
.,

N-
,

itid t d A E
,-

mpôe de
I I b

t'

t d
errruna o pro u o. ssa m-: Janeiro - ao sera permi I a a en ra a de pessoas es-, xposiçao se co ,"

as pa pe ras, co� orno a

I compatibilidade não signi- tranhas ao quadro social. '
6 movimentados quadros,

bQc,a, ,pescoço e CUjas carac-
fica, portanto, que o prepa-. com motivos do nosso folcló-

teristicas se �sl�Oe;U���:m � rado em c,ausa seja no�ivo. CLUBE R,ECR·EATIVO "6 DE JANEIRO" re com verdadeira abundân-
um eczema. Reflete, Sim, uma predíspo- 'cia de detalhes o que vem in-
medico, este pensa dominar sição toda particular do -,- ESTREITO -- teressando a quantos vão ali
a afecção, combatendo as

organismo em reagir quan- Em comemoração á passagem do 230 aníversário o atraídos pela ortgrnalídade
causas mais diversas, tais do em contacto com certos Clube,Recreativo 6 de Janeiro do Estreito, fará realizar no daquele explêndido trabalho.
como: perturbações do figa- produtos, mesmo que sejam �róximo sábado, dia 8, com início ás 22 horas 10 seu tradi- Lá estão num registro fiel,
do, ovarias, sistema ner- eles pertencentes a firmas cional Baile, o qual está sendo dada ampla publicidade e a farinhada, o rancho de pes
voso .regímes mal feitos, idóneas. promete ser conéorrido, dado o interêsse que está desper- cadores, a tecelagem manual
intoxicações, As classicas Os perfumes e as tintu- tando. e outros variados aspectos da

res. o injeções de calcio e de hi-
ras para os cabelos tambem vida colonial e os serviços de

Visitando-o e nos assoei- posulfito de sadio, quer no devem ser incluidos no rol faze�das com a apresentação
ando as homenagens dese- -iusculo como na veia, as- d de tipos e motivos tão pecu-os agentes capazes de pro- '"'

.

,,"

jamos ao ilustre aniversa- sim corno as tão conhecidas
vocal' um fenómeno de in-' P A R T I C I P A C A O Iíares à vida antiga e de que

riante os melhores votos de injeções do proprio san- tolerancia. '7 a vida moderna guarda
-

aín-
felicidades. gue (autohernoterapia), são da apreciáveis característt-

ta m bem experimentadas,
Ainda em relação aos ací-

ARICOMEDES ESPIRIDI- SALVIANO THEODORICO caso
- , dentes, a maior parte das

-O DA SILVA TEIXEIRA A E
. -

f 1
'

mas tudo em vao, pOIS o A xposrçao ec lara emvêzes são, felizmente, be- .

melados dêste meAS,eczema contin ua. e
,

enignos, mas tambem em al-
E pers isti rá sempre até ISAURA BEATRIZ DA MARIA JOSÉ DA SlLVAguris casos sobrevêm ca-

que se venha a pensar na
racteres de certa gravidade.

SILVA TEIXEIRA
possibilidade do mal estar

Quando ao tempo que
participam aos parentes e amigos o contrato de

sendo produzido pelo uso d casamento de seus filhos Maria de Lóurdes e' Francis,- Ide um produto de beleza me eia entre a aplicação
co da Silva Teixeira.do produto até ao do apare-qualquer. Aí, então, os fa- cimento dos fenomeno de

Maria de Lourdes e Francisco
tos irão mudar por comple- intolerancia, varia muito. noivos
t'b, pois o referido eczema Florianópolis, 24 de .dezembro de 1954

_

As vezes as reações sãonão é mais do que uma rea- "

visíveis ou logo após o uso.ção de intolerancia causada do preparado ou até dois ou
por não importa qual pre- treis dias mais tarde, cons-

Mortiz parado cosmetico: - ver- tituin'do as formas agudas,�iz para unha, ruge Iabral, ou só se manifestam muito
- ara. Luiz Vieira da cremes para a pele, 'sombra tempo depois, no fim de al-Veiga 'dOS olhos, etc. .

gumas semanas, qualifican-sta. Maria Amélia E então o eczema que se do, desse modo, as formasAzevedo, filha do saudoso
I
mantinha rebelde a todo um cronicas.

Capitão Edilio Azevedo; exercito de remedios cede, Nota: _ Ns nossos lei-
- sta, Maria Dorotéa da como por encanto, com a

Silva
tores poderão solicitar qual-

..................................8
• quer conselho sobre o tra-

FAZEM ANOS AMANH
-

. tam:nto da pele e cabelos ao

, R' b L Ad '11 1 galinha ensopada, pica- medico especialista Dr. Pi-
- menmo u en uz a' , . .', ,

,

C t filh d T André
da em pedacinhos muito pe- 1 es, a Rua Mexico, 31 - RlOos a, I o' o en n re-' d J

.

bl' N ti id d da C t
I quenos e aneiro, astando enviarmo 1 a IVI a e a os a e "

,
.

d AI colher de sopa de mau- o presente artigo deste ior-sua exma. esposa, uta I'L' d C t
.

teiga na e o endereço completouz a os a;
_ menina Maria-Auxilia- cebola picadinha

,

para a resposta.
clara filhinha do

2 colheres de farmha de J•••••••••••••••••••••" nosso co-
tri olega-de-Imprensa Jorn. Ze- g,

dar Perfeito da Silva '

1 xicara de caldo de ga-
- sr. Tenente Laudelíno

lmha

Saraiva Caldas, brilhante petits pois e pedacinhos
Oficial do Exército em ser-

de ovo cozido

'viço no Hospital desta
Guarniçaão Militar, onde

MANEIRA DE FAZER:

goza de merecido conceito

pelas elevadas quali'dades
de carater e elevação de

O sr, 'Desembargador Ar
no Pedro Heschl, membro
destacado do' nosso Tribu-
nal de Justiça, vê trans
correr, amanhã, a data de
seu aniversário natalício,
Desfrutando m e r e c id o

conceito na sociedade lo
cal, pelas elevadas qualida
des de espirito e de coração,
o ilustre magistrado ver-se

á cercado de significativas
homenagens, por parte de
amigos, colégas e admirado-

experiência que explica a

,/

':Este homem é Willy Franke, Há 22 anos colabora

com os plantadores, aconselhando-os e instruindo-os

sõbre a maneira de coríseguír os melhores tipos
de fumo para a fabricação dos cigarros Continental.

Esta experiência é mais uma razão

entre as muitas que levam

t em cada 6 fumantes a preferir

Confinentol
!UM PRODUTO SOUZA CRUZ

/1C·BB,298

,

Conselhos de Beleza LIRA TENIS CLUBE

TOS COSMÉTICOS

Preciza-se

PARTICIPACAO
,

. ROBERTO PIAZZAMANOEL BORGES DE

ALMEIDA

'participam aos paren tes
e pessôas amigas, 0\ contrato
de casamento de sua filha
MARLY com o sr. Jediél

'·e"
" , .,

SE�RA;'S·: SUZANA
BORGES

:e:

OLGA SANTANA PIAZZA

.parttcípam aos parentes
e pessôas amigas, o contrato
de casamento de seu filh()
JEDIÉL com a srta. Marly
Piazza. Borges.
Rio de Janeiro, 31 de ne- Estreito, 31 de

zembro de 1954. dé 1954.
JEDIÉL :E: MARLY.

Dezembro

r.,_ � --__--�----__----__�--__----_

PARTICIPACAO
,

, "',.1
fllll [lUIBI1l8 VVA. CELINA F. MARTINSVVA. SOFIA BERKA

de Passadores e Pas
sadoras na, Lavanderia
Serratine Rua Traja'.•

I
N.25.

partlcipa aos parentes e

pessôas de suas relações' o
contrato de casamento de
seu filho ALVARO MAR

TINS, com a srta. Berriardete
Berka,

BERNARDETE e ALVARO

participa aos parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha BERNARDETE, com
o sr. Alvaro Martins,

(SlLVII.A)
aPlANDE TONlOO

, .
DR. ANTONIO BATISTA

. JUNIOR
1 - Prepare primeiro a

massa,
.

e deixe descansar
uma hora.

2 - Ponha numa panela,
1 colher de manteiga, e ,ce
bola picadinh!1 e deixe tos
tar, Junte em seguida a fa
rinha de trigo e o caldo da
galinha e continue' ferven
do até engrossar.

3 - Retire do fogo e mis
ture os pedacinhos da gali-

Massa: nha, petits pois e o ovo co-
% quilo de farinha de tri-· zido.

go 4 - Abra a massa, corte
200 gramas de manteiga e em rodelas, forre a formi-

banha misturadas / nha e depois cubra também
6 gemas com a massa. Pin,cele por
sat, ,desmanchado numa

I
cima com gema de ovo.

colherinha dágua 5 - Leve ao forno.
Recheio; (ÀPLA)

espirito
abraçou;

carreira:na que

CLINICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consultas das 9 ás 11 horas,
Res, e Cons, Padre Miguelinho,

12. Florianópolis, 1°-1-55
no.ivos

Laguna; 1°-1-55

Experimente boj�
EMPADINHAS DE GALI

NHA
INGREDIENTES:

ZE-MUTRETAAVENTURAS 00 ••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Transferido o inicio do CampeonatoEstadual �������:��:::;�:��
o Campeonato Estadual de Futebol correspondente ao ma rereridas esclareceram que somente no próximo do- Baependí, bi-campeão da Liga Jaraguaense. estarão reunidos sexta-feira,

ano passado não mais será iniciado domingo próximo. E' mingo serão conhecidos os seus representantes ao certame, Caxias, campeão da Liga Joinvilense. ás 20 horas os dirigentes da

que a Federação Catarinense de Futebol, tendo em vista A extréía do Figueirense, campeão da Capital, esta C. A. Carlos Renaux, bi-campeão da Liga Blumenau- Federação Catarínense de

que ainda não são conhecidos os campeões das Ligas Ser- prevista para o dia 30,. tendo assim tempo, para um trei- ense Tênis, sob a presidencia
rana de Despoi·tos e Atlética Região Mineira, opinou pela namento mais .ou menos suficiente, Cruzeiro, campeão da Liga Esportiva .Oeste Catarínense, do dr. João David-Ferrelra

transferência dos prélíos inaugurais para .o domingo se- Os campeões das outras ligas são os seguintes: Ferroviário, campeão da Liga Tubaronense,' Lima.

guinte, día 16. Em ofícios dirigidos à "mater", as Ligas acl- Estiva, tri-campeão da Liga Itajaíense. Guaiacurús, campeão da Liga de Concórdia.

,•••••••••••••••••••••••••••••••••••��••••••••••••••••••••c,Ge••••� .

__ k_i._ __ ��� ,'! � �ik..:�_R1i.ejj _mf..��-tt��t'";.-���:r_.� '�-!;� -, :� _ _:._. � ._._._'.�_ ----� l.
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RIO, 5 (V.A.) - Deslígou
se oficialmente, do Botafo-:

go o treinador Gentil Cardo
so. Ainda pela manhã de on

tem o ex-técnico do Vasco
estêve em General Severia
no, acompanhando os joga
dores alvinegros, no trata
mento de duchas e massa

gens. Entretanto, na tarde
de ontem, avistou-se .com o

sr, Nélson Cin tra, acertando
Procedendo-se, no próximo dia 14, na Confederaçào . ·os últimos detalhes· de sua

Brasileira de Desportos, as eleições para a escolha dos di- despedida.
rígentes da entidade nacional, viajará para o Rio no mes- Consequentemente, con

n:o dia o �r. Osni Mello, operoso dírígente-mór da Federa- firma-se a presença de Zezé
çao Catarmense de Futebol. Moreira, a partir de ama-

E' bem possível que o simpático desportista aproveite nhã, em General Severiano.
a. ocas�ão para entabolar negociações com um grande clu- Hoje o cargo será passado
be carioca para uma temporada nesta Capital, afim de por Gentil a' Paulo Amaral
inaugurar os alambrados do estádio da Praia de Fóra. . :! amanhã ao ex-preparador

Bôa viagem e felicidades, são os nossos votos. :10 Fluminense.

COIl} Gentil Cardoso, até
l parte financeira foi acer

tada, segundo nos esclare
ceu o presidente Paulo Aze

vedo, recebendo' o técnico

f·érias, de acôr,do com a lei.
.
O treinador Zezé Moreira

'deverá assinar contrato com

o Botaf'ogo, possivelmente,
.hoje,

......................................•................................... ) .

Jufinho alvi-negro por mais ama temporada
Julinho, o valente médio do.Figueirense, é de fato, um' do pelo sr. Thomaz Chaves Cabral: Julinho renovou seu

player categorizado, representando uma garantia no con- compromisso com o "Furacão" por um ano, ficando, desta

junto do novo campeão da cidade. forma, apto a disputar o título máximo do Estado,

Dotado de um bom estilo de jogo, ágil e lutador,' o jo-
vem médio volante representa a coqueluche da "torcida" Felicitamos os dirigentes alvi-negros pelo sucesso das

alvi-negra que não se cansa de aplaudi-lo diante de cada negociações com (J experimentado crack, cuja presença na

lance. intermediária do "onze" de Izidro Costa, deixará descan-

Há pouco correu pela cidade, de boca em boca, uma sados os afeiçoados do preto e branco, a par das virtudes

notícia agradável para os "f'ans" do querido clube presidi- técnicas do jogador,

.................O••••8•••••••••••••••••••••® .

NU'MEROS DO CAMPEONATO
'I PAULISTA

Coletivameneê, entre os Com os resultados da roda- assinalados, enquanto � de
du bes brasileiros, a vítô- da de domingo, ficou sendo fesa do Corintians, é a me

ria pertenceu ao São Paulo a seguinte a colocação dos nos vazada com 17 gols.
F.C. colocando-se em segun- concorrentes ao titulo pau- Pablo Vitor Vaga o· juiz que
do lugar. o Estrêl� de Oli- lista de. futebol, por pontos apitou maior-número de ve-

veira. Entre fS' representa- perdidos: zes, 25.

ções estrangeiras, o Chile [I ° Corinthians .... 6
venceu por equipe, seguido 20 Palmeiras e S. Paulo 11

da representação do Brasil. 30 Portuguêsa de Dts .. 12

40 Santos 14

10 Franjo Mihalic "Iugos- Venceu Com Autoridade 150 Guarani e XV de Jaú 20

lávio) 21,51" '160 Ponte Preta 22

20 Edgar Freire (Brasil) O vencedor da XXX São .70 Noroeste .. I.. • ••••• 23
- 22'27" 3/10 Silvestre, o Iugoslavo, Fran- 80 Juventos 26,

30 Marcel Van de Wattyna )0 Mihalic, foi campeão da 90 Linense 27

(Bélgica) - 22'30"2 mesma em 52 e vice-campe- 100 Ipiranga e XV de Pi-
40 Jaime Correia (Chile) ão de 53, perfeito conhece- racícaba 29

- 22'33"2 dor' do percurso (7.300 me- 110 São Bento r , • ••••• 30

50 Heinz Laufer '(Alemã-' tros), venceu com autorida
.

nha) - '22'S5"2 de a competição de 1954,
60 José Fonseca (Chile) sem entretanto, conseguir
- 22'39" superar o record de Emil

70 Afonso Cornejo (Chile) Zatopek, sstabeleéidó no ano

- 22'47"9 passado, com 19'30"4/10.
-

PREPARATIVOS DO FIGUEIRENSE
Dois melchs-íreinos com o campeao
amador e um jogo com o' Atlético

Ainda ausente Helcio, Danyr,
Pacheco, Betinho e Anibal

Conversando com o técnico Izídro Costa colocamo-nos

ao par do que vai pelo . 1 vi-negro, candidato de respeito
.10 tit 110 c z campeão do Es,ado.

Disse-nos o "entraíneur" alví-nogro ter 'realizado en-

"pndimentos com o 'técnico '..valdir Mafra, do conjunto do Rio, 5 (V.A.) - A gran-' cupantes do segundo lugar.
de partida de domingo, no Tôdas as atencões do Vas-'

1<':; ng(f, campei'j,o invkto de amadol'f' , para a realização de >

Maracanã, entl'e o Flamen- co da Gama estão, país vol
,)01' nr tchs-treinos entre os seus esquadrões, o que foi a-
, lt.o, t,,�hr. ( os e crCÍcios marcfl.dot, para a tarde de hoje go, líder absoluto do Cam- tadas paTa a sensacional pe-

dr•• tumbém ú, i.urde� no estádio da F. C. F: peonato Carioca de Profis- leja' de domingo que, se o

mentOll o sr. I:1adro Costa a aúsência dos cracks Da.. siónais, e o Vasco da Gama, tempo não prejudicaI', pode
'Ektinho, Anlb�ü, H"l/�io e Pacheco que- há semanas ru- que vem ·de ser inesperada- rá marcar novo recorde de

n ,_ U SUfi. eicJ.ac1es llatais, O regresso de ambos, se- mente ,desbancado da vice- renda no Maracanã, na tem

J.diantoü, está mnl'cado para segunda-feira, a liderança pela, Portuguêsa, porada e� curso. Ainda que
revestil"-se de grande impor- as condições da equipe de
tância. Embora o Flamengo São Januário não' sejam ó
se encontre muito avançado, 'Umas, há o ·desejo de ven

nada tento que recear ceI' e isto poderã constituir
quanto á posição que ocu- um forte estímulo para a

pa, tudo fará o Vasco para peleja com os prováveis
reabilitar-se revés

L

de domin- campeões do ano, tanto mais
'1

.

N
.,

go u tImo. a verdade, uma que os vascaínos anseiam
vitória sôbre o Flamengo por uma reabilitacão digna
seria, a esta a'ltura do cer- de seu passado � de suas

tame, uma eons�lgração pa- tradições de grande clube.
ra o Vasco da Gama, que tor
naria menos 'dilatada a di
ferença que separa ,os ru

bros-nllgros dos outros 0-

A ClASSIFICACÃO DA CORRIDA DE
,

SAO SilVESTRE
São Paulo, 5 (V.A.). - A 80 Santiago Novas (Chile)

XXX Corrida de São Silves- - 22'51"5

tre, a maior prova pedestre 90 Edgar Mitt - (Brasil)
da América do Sul, efetua- 23'66"
da na última noite do ano 100 Bero Tucnsela .(Finlân-
de 1954, nesta Capital, e dia) - 23'6"

promovida pela "Gazeta Es- .11° Laudionor Silva (Bra
portiva", foi presenciada I sil)-
por uma assistência

calcula-112°
Henry Lathier (Fran-

da em 200 mil pessoas. O ça) -
vencedor, foi o-atleta da Iu- 130 Vitelo Rivero (Uru-
goslâvia, Franjo .Mihalic, I. guai)-
com o tempo de 21 minutos 140 Sebastião Mendes

e 51 segundos. Mas a .sensa- Distrito Federal)
ção, foi o atleta de São Pau- 150 Antônio Gonzalez (Chi-
lo, Edgard Freire, que na le) -

altura da avenida Ipiranga,
se encontrava em sétimo lu

gar conseguir, em sensacio
nal arrancada, o segundo lu-

, gar da prova, ficando, a 40

metros do campeão Iuguslâ
.'

lávia) 21,51"

Classificação Até o 15°

Lugar

Vitória do São Paulo
e do Chile

A classificação final, até

, o 150,lugar, foi a seguinte:

O"lt):\rCCctI ro "CamIJo fiO Man JO",
t�1l(l • l ... tahi,f',; enlü(�i(Jqantes, com os dois

.1h Í) t,l'aua e Dl'!l.Vamente pela vitória. Merecen
_ln" )océ\l que jogou perLltamente articulado e

ente pontal':1, O.:; t!,{�1: te,.tos foram marcados

e ZC?:lIJo, formando o vencedor com o seguinte
An •. ury, Tnca (' l [tfuto; / liatar, Nilo e Gastão;

,dQ, Vall:l, Z,f.úlio, Oulas e Vicente.

Flamengo .... '"

2° Vasco" Fluminense,
América e Bangú ..

O ATLE'TICO EM REVISTA
E t t

' .
3Q Botaf'ogc .... . ....

m 60n ac o com varies cracks do nosso futebol, princi-
palmente do Clube Atlético Catarinense, temos notado seus 45� São Cristóvão .

d
'

d b d I b trí I
Madureira -- .

esejos e a an onar o c u e rico Q!', como é o caso de 60.
Fernando, E'rico, Ciro, Fausto, Osni, Hercílio e outros. O

Olaria .... . � .. ..

que está acontecendo, isto não sabemos.
7° Portuguêsa .. . ...

Po êm t' 'T"�
-

r> t
80 Bonsucesso.. .. ..

re ,se con muar aSSIm o igre VIra no eampeona o 90 Canto do Rio .

de 1955 com uma modesta equipe que não poderá, fazer
frente a Seus rivais. Será por ter ficado de .posse da lan
terna? .Nâo cremos, pois isto é uma situação que clubes
denominados "Grandes" como é o caso o Atlético, colocam
se no espaço de alguns anos, Há sim qualquer coisa que
não está em perfeita ordem o que tem desgostado à maio
ria dos seus integrantes, Alertamos aquem de direito no

sentido de verificar o "caso" pois se continuar' assim a saí
da de cracks de primeira grandeza, na certa no próximo
Campeonato, servirá como caixa de pancada, além de estar
sujeito a ficar de posse pela segunda vez na incomoda

Figueirense x atlético
��!���':'l� ..

\

.�i:�\_�.' �

\
-Ó:1l��t·�:'��_:��:::1 ,�,� !,'�'.

Ierce-feira. á noiíe, o amistoso entre
,

o campeão e o "lantems"

,

PO�TE PRETA X VASCO
Ao contrário de que foi noticiado por esta página o [ô

go entre pontepretanos e vascaínos não foi realizado no úl
timo domingo ficando à última hora transferido para o dia
16 pela manhã, no gramado da Vila Operária, com início
fixado, para ás 9 horas, Para o sensacional match ambas
ás equipes vem treinando com afinco, esperando-se que
proporcionem aos assistentes muita emoção.

Aguardemos.

VIAJARA� PARA O RIO O
SR. OSNI MEllO

CIRO NO "FURACÃO NEGRO"
,

Segundo fomos informados, o Figueirense, como parte
elo ,programa de treinamento para o Campeonato Estadual

de Futebol, enfrentará, em caráter amistoso, na próxima
terça-feira, á luz dos refletores do 'estádio da Praia de Fó

ra, o esquadrão do Clube Atlético Catarínense,

Ao que nos adiantaram, o prélío será decisivo. para a

conquista de uma taça ínstítutda em 1953 em "melhor ele

três", tendo a prímeíra sido vencida pelo alvi-negro e a se

gunda pelo tricolor.

Aguardemos.

Noticiade primeira mão acabamos de colher do player
Ciro Soncini com relação a sua tróca de clube.

Tendo seu contrato terminado no dia 31-12-54, êste

player não mais renovará com o Atlético, clube que defen
deu em 53 e 54, Já acertou com os mentores alvi-negros o

seu ingresso, faltando, entretanto, as bases para a assi
natura, Como se observa, o Atlético perde mais um de seus

grandes valores,

NO AVAl O PLAYER HERCILIO?

Palestrando. com o jogador Hercílío Livramento, que
defendeu ás côres do C: A. Oatafínense, nos declarou que
recebeu uma proposta dos dirigentes do clube "azurra", pa
ra integrá-lo' no corrente ano, o que espera responder sa

tisfatóriamente. Hercílio já se exercitou entre os avaianos, 10
tendo agradado inteiramente,

Arrecadação

Os jogos da sétima roda
da do returno, renderam um

total de Cr$ 1.105.725,00. A
arrecadação total do Cam

peonato até agora, é de Ci·$.
20.227.300,00.

Próximos Jogos

Humberto o Artilheiro
Sábado - No Parque An

tártica - Palmeiras x Gua-
raní.
Domingo - (pela manhã,

- São Paulo x Tpiranga, no
Pacaembú ; ,

À tarde - Pacaembu -

Portuguêsa x Corinthians.

N� rua Javari Juven-
-

tus x Santos.
Em Campinas

Preta x XV de Jaú,

"lanterna",O atacante Humberto, do

Palmeiras, mantêve a lide

rança dos artilheiros do der
tame bandeirantes, com 29

gols consignados.

Outros detalhes
Ponte

Herrera, do Linense, é o

goleiro mais vazado tendo
deixado passar 47 bolas.

O ataque mais positivo é o

do Palmeiras com 66 tentos

Em Lins - Linense x São
Bento.
Em Baurú - Noroeste x

SEGUIU NEY.
Com destino ao Rio de Janeiro, õ�de· servirá no Exér

cito, seguiu ao amanhecer do dia '1° o player Ney Souza,
que defendeu as côres do Colegial. Ao Ney os votos de feli
cidades de "O ESTADO".

XV de Piracivaba.

VASCO XFlAMENGO, ATRAÇÃO DE
DOMINGO NO RIO M. BORGES

GRANDE
FESTA DAS PALMEIRAS

nos salões do
COQUEIROS PRAIA CLUBE

apresentada pelo
GREMIO JUVENIL DO PRAIA

Dois conjuntos musicais. Mesas a vendlt
Recol'd.

Sábado, dia 8 de Janeiro.

no Salão

/

18ANCO
de C�f�ITO

PO'ULAR�� AGRíCOLA I ,
.

� cJrt4DM.<1, 16
' .

I

F'LORlANOPOLlS - 5ró..e�l6,rlno,
\

A sensação da semana

será, pois. o "clássico dos
milhões" .

Gentil desliçou-se
do Botafogo

CAMPEONATO·
CARIOCA
RIO, 5 (V.A.) - Após a

oitava rodada do returno, a

estátistica dos jogos do,

Campeonato Carioca de Fu
tebol, na divisão de profis
sicnaís ficou sendo a se

guinte:

6

10
14
24
26
28.
29
30
31

Dino, o Goleador

Dino, do Botafogo, é ain
da o goleador do certame de
profissionais, com 19 tentos,
seguido de Washington (0-,
laria) com 14; Vavá, do Vas
co, e Nívio, do Bangu, com

13 gols; e Evaristo, do Fla
mengo, com 12.

� ..�- .........._..... " ...

Parficipação
Nivaldo e Nelsa Rosa Ma

chado, têm a satisfação de
.particípar, °a seus parentes
e amigos, o nascimento de
sua filha LETICIA-MARIA,
ocorrido na-Maternidade Dr.
Carlos Corrêea a 30 de de
zembro de 1954.

AUX. TRAT. SIFILlS

UlPUREZAS DO SANGUE?
to

fLIXIR Df H��llE1HA

VENDE-SE'
Três lotes de terras na

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

treito.

Vende-se
I

No Estreito a rua Papan
duva s/n (bairro N. S. das
Neves) uma casa de madei-

.

ra de 6 x 8 com 5 pêças e'
terreno com 30x31, com di�
versas arvores frutiferas,
pelo preço de ocasião.
Tratar no mesmo local

com Tiofilo Alves.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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5OBSTADO "
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
FLORIANO'POUS

E D I T A L . ÇA SOCIAL SOBRE r..:8'l'A·

I BELECIMENTOS COMEHCI-

IMPOSTO SOBRE INDUS- AIS, INDUSTRIAIS E PEO··

TRIAS E PROFISSõES E DE FISSIONAIS, E PUBLWW!,

LICENÇA, TAXA DE LIMPE- DE.

"SA púBLICA E TAXA DE
ASSISTENCIA E SEGURAN-

DE PITIGRILLI as�in"�tlll'a, .

pois, apó.s. os I que
o que é exagerado não

prrmerros numeres, verifica interessa. ,

que os autores se agitam De minha parte, tôda es

desoladamente entre mons- ta literatura extravagante
tros de metal, compostos de que, por meio de uma falsa

tubos, lâmpadas, de insta- matemática, quis subtádr

lações elétricas, em cujos se ao sentimento, está des

cérebros se dissocia ó átomo tinada a esgotar-se por falta

e se coondenam 'as ondas de recurSO$. Os protagonis
para impôr sua própria dis- tas .daquelas novelas não

ciplina aos outros sistemas podem ir além das gaiaxias
celestes. E:stes monstros, distantes, nem mover-se a

"que na intenção dos escrito- uma velocidade maior do

res "deviam' ser super-ho- que a supersônica. E se" fo
mens terminam por ser in- rem mais além ainda e mais

fra-homens, nos quais está rápidamente, não se supera

exasperada a paixão da re- riam a si mesmos, porque

novação da ordem social, a em matéria de grandes nú

consciência de sua missão meros o leitor tem um coe

['eparadora, a vingança con- ficiente limitado de surprê
tra tôdas as injustiças que sa; um ano-luz e dois anos

têm alegrado meia humani- luz fazem o mesmo efeito, e

dade e pelas quais tem so- os passeios ao longo dos ca

Irido a outra metade. riais de Marte, pelos anéis
de Saturno ou ás crateras e

vulção de Ganlmedes nos di-

Buenos Aires - (APLA)
O pequeno príncipe

Charles, da Inglaterra, re

ceberá de presente de fes

tas um traje completo de

marciano, com uma pistola
que emite o ráio da morte.

Sua avó foi escolher '0 brin

quedo .nu)lla das casas es

pecializadas de Londres.

A fim de conjurar even

tuais dificuldades' com a

Embaixada Britânica em

B�enos Aires, tomarei cui

dado ao expressar minha

opinião sõbre esta escolha,

pois, uma vez que as Casas

Reais não dão passos ao

acaso e a Inglaterra ensinou

a regra de observar primei
ro antes de se decidir e

pronunciar-se houve urna

época em que se esperava

que houvesse passado uma

moda para. decidir�se a ado

ta-la - o traje' marciano

destinado ao futuro rei da

Inglaterra me faz esperar

que esta estúpida "science

fiction" chegue ao delírio

e às contrações ,da agonia,
e que, dentro em breve, nãó
se fale mais nela.

.
Falei em delírio. O es

critor 'parisiense Georges

Ravon conta que uma jovem
escolhia, numa casa de

brinquedos, a boneca que

fingia esperar que Papai
Noel lhe trou:r.esse.
_ Quer que compre es-

ta? - indagou sua ingênua

O leitor não crê nestas

maravilhas da máquina fu

tura que ocupará o lugar do

homem; poucos minutos

antes, o leitor tinha posto
uma moeda no telefone au

tomático de um café, tinha

discado o número, não tinha

obtido a comunicação nem a

restituiçãõ' da moeda, ou se

tinha pesado na balança de

zem o mesmo, isto
nos dizem nada.

é, não

mãezinha.
- Não.
_ Por que? Veja como é

bonita, com seu longo ves

tido!
_ Não a quereria ainda

que o vestido fôsse maior!
_ E esta, com sua longa

cabeleira? E a alsaciana,

ou esta aqui, com chapéu
de palha?
- Na�

Em literatura, o que não
é humano não comove a nin

guem; os mesmos deuses
das diversas mitologias te-'
riam deixado .indiferentes
os povos, se tivessem tido

as paixões, as virtudes e os

vícios dos homens: amor,

adultério, mentira, 'vingan
ça, furto, egoismo, cruelda

de, estupidez, vaidade ...
Na época em que se co

meçava a falar na educação
sexual que �e devia dar ãs

crianças para evitar-lhes a

turbação, produto da brutal

iniêiação por uma criada ou

E assim ocorre que os de um companheiro mais

vendedores de livros usados malicioso \ que os outros,
têm as mesas cheias de contava-se que uma mamãe

folhetos dê viagens interpla- disse a sua filhinha:

netárias e de aventuras en- - Agora, quero explicar
tre máquinas e "Robots", lhe os mistérios do nasci

de ráios mortíferos e de mento.

guerreiros 'a telecomando, A menina a escutou um

que baixam cada dia de momento e, livrando-se da

preço, ao mesmo tempo que "science-fiction" daquela
aumentam por reação os anatomia e .fisiologia 1'0-

preços dos romances de manceadas, respondeu:
amor (entre um homem e - Isto são tolices que se

uma mulher), e- as confis conta
....
lJ1 ás críancas ; eu sei

sões verossímes e 'humanas, a' verdade : os homens nas

desde "Paulo e Virgínia", cem dos repolhos e as meni

passando pela "Ponte dos nas das rosas.

3uspÍl�os", até "Bon iour, Os leitores -adultos não

Tristess", da décima-séti- são menos infantis que as

ma senhorita Fraçoise Sa- crianças, e creio 'que os

g·an. monstros de metal que vao

Todos já vimos um filme

I
e vêm através dos caminhos

.livertido com um robot que do espaço despertam no lei

descia, de um disco voador

I
tor inteligente o gôsto pe

ii terra e completava, num los clássicos e favorecem o

quadro negro, os cálculos, estudo do sânscrito e cio
deixados em suspenso por I etrusco, do grego antigo e

Einstein. E até mandamos, do Latim.
{Js amigos ver o filme. Mas I Esta será uma das mais

não fomos ver o segundo, belas conquistas reparado
filme do mesmo gênero, por- ras da "ciência".

precisão e a máquina não

havia dado, éom uma exati

dão desconcertante, o mes

mo número de quilogramas,
hectogramas e de . gramas

para êle e para sua mulher,

que tem o dôbro d� seu vo

lume.

_ Então, aquela que fe

cha os olhos e f�a? Pode

ríamos encomendar tam

bém o enxoval e você pode
ria vesti-la, como se fosse

uma menina de verdade ...
_ Não quero um enxoval,'

quero um estojo.
_, Que estojo?'
_ O estojo com instru

mentos de médico. E quero

a boneca que está no catá

logo, a que bebe, grita, mo
lha as fràldas, tem febre e

toma injeções.
A esta menina' que não

tem sangue real, que bem

lhe fariam um borm par de

palmadas!
xxx

O têrrno science-fiction"
foi criado em 1926 pelo ame

ricano Hubo Gernsback;
mas êste gênero de litera

tura não é uma novidade de

nossos tempos: Verné, Poe,
Wells, Hoffmaim, já seLi

nham transferido para os

domínios do absurdo e do

inadmissivel. Para realizar

sua "Viagem à lua", Cyrano
de Bergerac rodeia o corpo

de garrafinhas cheias de

orvalho, que· o Sol atrai

para si. Versão científica
mente discutível, porém
poeticamente bela.
Cyrano de Bergerac era

um .poeta. Os autores mO

dernos, incapazes de poesia,
criam romances na base de

uma ciência qu� faz pensar Alença-O Excursl"o'D."stac.
na máquina de ma,deira e

�

de papel restida de uma CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAULINO"

pátina de metal � daquêle O "Centro Excursionista Arnoldo Raulino",. leva

,baile Excelsior, que exal- ao conhecimento dos prezados companheros SOClOS ex

tou o orgulho e a imagina- cUl'sionistas, que se acha aberta a inscrição para a

ção de nossos antepassados, excursão inaugural que fará realizar no próximo sába

'e parecido com a mais digna do, dia 8 (oito) ,do corrente, na localidade de CACUPÉ

consagração em lpusIca e com saída desta Capital às 20 (vinte) horas e volta n;
dança de uma série de con- dia imediato, 9 (nove) domingo, às 16 (dezesseis) ho

quistas científicas e indus- raso

triais, depois das quais o Os demais esclarecimentos serão prestados pelo
homem não tinha mais ne- s?cio excursionista ERNANI DA COSTA MEIRA, de

cessidade de pedir nem de slgnado para Guia desta excursão, ou na reunião sema:
desejar. n�l ,do C�ntro, a ser realizada no dia 6 (seis) - quinta
A ciência da "science-fic- feIra - as 20 horas na séde da União Operária.

tion" é uma �escla de ver- Florianópolis, 3 de janeiro de 1.955.

dade, de hipótese, esperan- Pedro Dittrich Júnior

ças, ,desatinos, fantasias e Secretário Geral

exageros que, depois das

primeiras páginas ou dos

primeiros livros, desenca

deiam a rebelião no leitor.

Quem assina por um ano
- 11

as revistas especializadas
'

nesta matéria não renova a I

Â mulher Ilvit.ri dore.

,�LlVIA AS CúUCAS UTERINAS
F.mprega-se com vantagem pal'.
combater as Flores Branca., Cóli·
cas Uterinas, Menst.ruaea ti spl)a o

parto, e Dores nos ovário-.
t poderoso câlroante, e Re:fU].á

do!" por excelê.ncia.
fl'LUXO SEDATINA, peja aus. eoro·

.,)I,'ovada eficacia é receitada pOI
médicos ilUlltrel.

FLUXQ SEDATINA encontrfl-u em

toda parte.

De ordem do Sr. Diretor ce

Fazenda, torno público que,
durante o corrente, mês de

Janeiro, se procederá. nesta

Diretoria, a cobrança dos

impostos acima mencior.a
dos, referentes ao corrente
exercício.
Findo o prazo acima, os

impostos serão cobrados a

"-""''''''''''.... erescídos da multa de ;!O%.
Diretoria de Fazenda, em 3

de Janeiro de 1955.

"J1"Q�-1' à
NOVAAçdo
Anti-Énzimática I

10 SEMESTRE DE 195;">

De ordem do Sr. Diretor da

Fazenda, torno público que,
durante o corrente mês, se

procederá nesta Diretoria, a

cobrança dos impostos e ta

xas acima mencionados, cor
respondentes ao 10 semestre
do corrente ano.

Findo o prazo acima, 03

aludidos impostos e taxas
serão cobrados acrescidos da

multa de 20%.
Diretoria de Fazenda, em 3

de Janeiro de 1955.
W. D�Alascio

Of. Administrativo
EDITAL

IMPOSTO DE LICENÇA
SOBRE COME'RCIO AMBU
LANTE E TRANSITO DE'

VEICULOS PARA CONDU

çÁO DE PASSAGEIROS E

DE CARGA.

EXERCICIO DE 1955

W. D'Alascio

Oi. Administrativo

QUEM SABE?
. ide quase tudo ienfim. O pla-

Lemos 'com enorme satis- no de longas avenidas, ras
fação reportagem no "Diâ- I gando .novos horizontes no

rio do Povo" de Niterói sô- progresso da cidade, é dos

br; os planos do novo pre- que entusiasmam aos que
feito da capital fluminense, conhecem e querem bem a

Alberto Fortes repetiu o fe- Niterói.
nômeno Janio Q u a d r o s Vamos desejar que Alber
quan,do eleito para prefeito to Fortes possa executar
de São Paulo. De um partido todos os seus planos, va

p�queno sem �rande expres- mos pedir a Deus que o dei
sao no cenãrio político do xem trabalhar, que a poli
país, foi eleito com boa tica não lhe entrave os pas
margem, numa prova de seu sos progresistas.
valor pessoal e de confian-, E depois de seu govêrno
ça que lhe depositou o povo' cumprido,' quem saLt: êie -

da. invicta cidade de Arári- dando provas de capacidi1df'
,bOla. Realmente Alb'erto administrativa e reulízadol'u
Fortes é um homem de pas- como darã - nudet'á ele�
sado limpo e reto, educador var-se também· ,l(o g'ovtil"wJ
notãveis do país e chegou a do Estado como Hcontt<CiJu
administrar a Prefeitura de a Jâllio Quaú�'o em Sã
Niterói por pouco tempo Paulo? Não estal'it sc fu
nomeado pelo Governa,dor, zendo aí o futuro govel'n,1

quando Niterói não tinha a dor da terra fluminense"
hegemonia política. De
monstrou capacid.ade, jun
tou isso ao seu nome honra-
do e digno e foi direto ao Não deixe qu�; ll� "

cargo de dirigente máximo q�ites, ou Rou4lltl(>e� 1

da capital do Estado do Rio cem sua saúd6'! Ao pT'
quando o povo poude mani-
festar sua vontade soberana.

rr!"\
EJ está dando provas de

qu_e mreceu a confiança, pe
lo menos o seu plano é dos
que Niterói precisava, p�is
a cidade estã, em situação
calamitosa em todos os sen

tidos. Suas ruas esburaca
das precisam ser recalça-
das, precisa de água, de luz,

x \,
,7 DE JANEIRQ �-..

A DATA DE. HOJE RECORQA.NOS QUE:
-

e� 17.14, frei Agostinho da Trifldadé realizou o

pnmelro casamento nesta então Vila do Desterro.
Foram contraentes DomingoS' Martins e Domin
gas da Cü.sta. Esta, ao que parece e segundo al
guns hist?riadores, éra filha de José Tinoco,

��:pnnh€ll'o do povoador Francisco Dias Ve-

em 1738, o Briga.deiro Jos, da Silva Paes orde
nou à Camara da Lag-una, que mandasse com

por o� ca�inhos que ligavam esta Ilha de Santa

��J�rll1a com o Continente do Rio Grande do

e� 1854, nasceu no Rio de' Janeiro, Manoel Fer

rel�a GUl'cia Redondo, que foi engenheü;o, .ior-.
n.ail.sta � um dos iunrladores da Aeatemia Bra=
slleIra ,de Letras, vindo a fàlecer em 6 de Outu
bro de 1916;

André Nilo Tadasco

Vende-se
CUIllT....

FOJa�_ üD c:.IliIIP�

Rl.CCMM<I, PliOiuaM �,_��_"�

CADILLAC 1950 CR$' 300.000,00
Vende-se. um em ótimo estado. Aceita-se outro carro

como parte do pagamento.
Rua Felipe Schmidt nO 60. \

HOJE E . AMAINÃ
NO PASSADO ,i

6 DE JANEIRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1412, nasceu Joana d'Arc :

em 1502, André Gonçalves e' Américo Vespür+-,
os audases navegadores, descobriram Angra dos
Reis;

.

em 1504, desembarcou em S. Francisco do Sul,
neste Estado, o navegador - frances Binot Paul
míer de Gonnevi lle, que dali partiu para a Fran

ça levando um filho do chefe indio Arosca. Esse
rapaz, de nome Içamirim casou-se com uma fi
lha do referido navegador, obtendo permissão'
para usar o nome e as armas da nobre família
Oonneville ;
em 1826, seguiu para Montevidéu o 70 batalhão
de caçadores, formado com os ultímos soldados
do e;ctinto Regimento da Ilha, o "regimento
barriga-verde :

em 1851, o presidente desta então província faz
entrega á ?amara Municipal do novo mercado, si
tuado no largo de Palacio (hoje Praça Quinze de
Novembro), demolido em 1896'

'

em 1852, faleceu Luis Braille, 'o inventor da lei

�ura para os cégos, -hoje chamado alfebeto Bra-
llle;' .

em 1867, o vapor-hospital brasileiro "Eponina",
fundeado diante do forte de Curuzü foi total-
mente destruido por um íncendío :

'

em l!.)?8, com solenidades, teve lu�ar, na entrada
da bala de Guanabara, no Rio de Janeiro, o lan
çamento da pedra fundamental da Fortaleza de
CopacabanL

'

em 1857, abriu-se nesta Ctl.�ttal um colégio para
meninas, à cargo ·da Irmandade dos Passos e di

rigido lio!' Irmãs de Caridade'
_: em 1872, assumiu a Preside�dia 'desta Provincia

o Vice-presidente Guilherme Cordeiro Coelho
Cintro;

hojenão! A alímen
tacão pesada, apressa
da, íóra de hora e de
casa, o abuso dos condi-
mentos, possibilitam o

mau funcionamento do
sistema Intestínal. Daí as
enxaquecas, as azias, a
prisão de ventre. O regi
me ENO - "Sal de Fructa'
Eno ao deitar e ao le
vantar - afasta jl&iIe

perigo.

"Sal de Fructa" NO
O IRAQUE ROMPEU COM A RÚSSJA
BAGDAD,4 (U. PJ - A de- que o comércio russo-iracue

cisão do Govêrno elo Iraque, ano é muito fraco, limitando
comunicada oficialmente ao se as relações entre, os dois

encarregado de Negócios so- países a bem pouca coisa.
víéticos, sr. Ivan Yakbucnine Nos meios díplomátícos,
de "suspender as relacõ�s {li�: faz-se .nctar que a decisão
plomáticas com a UR�Ú;-', não 'íraqueana precede de alguns
provocou nenhum espanto i dias a visita que deve 'fazer
nesta c�Pi.tal. ; ao Iraque o sr. Arlnan Men-
Com ereíto, declara-se n06 deres, Primeiro Ministro da

��iO� ofi�i?sos, é uma

cons-, Turquia.ciencia lógíca da decísão a-

�lUnciada em 6 de novembro

1---,---------últímo, pelo Govêrno ira-

queano.
'

Entre as cOnSidel'aGÕes.qup.1
levaram o Govêrno elo Iraq ue .MiiMilN
a resolver pela "suspensão"
de suas relações diplomáticas
com a URSS, notam os ob-

servadores principalmente
que a legação soviética nesta

capital estava práticamente_
abandonada há muito, con

tando apenas com um en

carregado de Negócios, três
secretários e dois adidos. A

cresce que a situação já esta

va em andamento, visto como

se apresentava bastante iló

gica, e se o Govêrno do ira
que tomou a decisão de SUt;

pender as suas relações com

a União Soviétiéa, foi príncí
palmente porque o Kremlin
tardava demasiado em cha
mar os membros da sua re

presentação diplomática 'les

ta capital. A manutencão da -

mesma, durante meses,
.

foi
menos .-justificada, ao que
ainda se diz, quando se sabe

As pilhas EYEREAD't
são feitas especial
mente para o nosso
clima e. são prefe
ridas por todos pe
lo seu padrão téc
nicõ de quolidu.de I

EVEREAO't - as

mais fgmosas em

lado o mundo I

TOSf'UI

1'0 acesso de tOI;/>. • t"m�

tosin", o antist'ltlco da�
.

re.spira torias. "Sa.t(lsin'
mina a tosse, tI» lltlVaS f

ças e. vigor. l' i'OI!ure '/.

farmácias e dl'Cl!t'll'las "s

tosin", qu·e combate as orc'

quites, as tosse:> e as con.

sequências dos resfriados.
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Cura eventual do cancer
MIDLAND, MICH, Dec. -- cancerosas certas matérias

(por Jae Jones, Brazilian que sejam aceitas como ele

News ServiceJ - Depois d' mentos nutritivos m3.S que

e.xperlmentar milhares ctt não as alimentem, ímpedín
vrúdutos químicos, os cíentís : do que elas possam sobrevi-
uas uo famoso Instituto Slv- ver e multiplicar.

.

an-Kettermg, de Nova 'YOl'It, . A publicação da Compa
descobriram' alguns que prc- nhia Dow Chemical observou
metem abrir o caminho para I que as pesquisas seguir�m al
a cura eventual do câncer, gumas vezes uma direçao de-

.

segundo revelou um artigo susada. Experimentou-se a

publicado em Dow Diamond. geléia real. Esse é o alimento
A mencionada ré "isca. in - misterioso, rico em vitami

rorrnou que ao procurar re nas, com o qual as abelhas
solver o problema complexo alimentam uma das suas lar

da cura dessa moléstia ínsi- vas a qual, após a sua meta
diosa 0& cíenttssas dnuurle mosrfose, transforma-se em

IInstituto chegaram agora a rainha, ou abelha fpmea per
conclusão de cue a terapia feita. Mas a geléia real de I
química oferece as maior PS nada adiantou' para a cura

.

promessas. .
do "Câncer.
Muitos antíbíótícos de mo-

Alguns dos j.rodutos qui- fos foram experimentados.
micos em apreço pi curaram Um deles tem sido cücaz no.

certos tipos de ('iLlcer em ca- combate a certos tipos de

mondongos. O arcíao meneio- câncer animal, e uma subs
"ou os seguintes: amethopte- tância que se encontra nos

rín e seis outros antí-tolics: resídu'os resultantes da !'u-Iazaserine; díethylenephos- bricação de outro antíbíótico

phoramide; s-mercaptopurt- talvez seja também vantajo
ne, .tríethylene melamine, soo

triethylenephospboramide; Uma, possível fonte de pro

tríethylenethíophosphoramt- dutos químicos antí-cance

ele, thioguanine e urethane. rosas são os chamados "pro-
No estado atual das pes- dutos químicos vivos", ou vi

quisas, explicou 'a revista, o rus, afirmou a publicação. J a

problema principal parece foram descobertos vários vi

ser a formulação de um p1'O- -us que atacam o câncer no"
duto para fornecer as células -amondongns.

CLUB� DOZ� D� AGOSTO

'"

ECONOMIA absoluta
-

Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

1��4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

f.

,C--
Capacidade '30 LITROS

__ ._.- ,,,._\._ • __ • .:..._...._ _ ..... lo.. _ •

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA I

,�,��,.
: t ft,f.}. .

I

'Í'-..}t��1W"""'"f'i:"�-'��"'"l\'
AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL

Capacidade:'�
100 a 1.000. litros

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE •
i'· revestida de material altamente ISOLANTE (lã de. vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Contr.. le automático de temperatura 1)01:" llRMOSTATO.

que progorCiQna grande ECONOM.IA. '

.,

'F)' �"J. .r r:

i'VdlKO �e O Q�:'fASRlCA i

,-
_ .,_ .._ .,.iIJI.. !bt;i ..

<, C. R AMOS 8.4. Coméicio e
'\

As 8 Hs.

Lloyd Bridges - Dorothy
Gism-Murray Hamilton
em:

O DIREITO DE VIVER
No Programa:
Ligação Norte stil. Nac,
Nõ.20.
Preços 6,20 � 3,50.

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe-
ratura desejada,

o MISTURADOR DÁKO. de regu·

logem instantoneo, permite o

maior escalo de 9raduoçõe. de

TEMPERATURA.

4gências
RUI João Pintol 9 Fpolis....Sta.Catarina

.

·1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - AGORA
DIA 22 DO CORRENTE SOIRÉE BLANCHE DE 1955
COM A ORQUESTRA DE NORTON NEY LIÁRAY
procedentes dos Casinos do Rio.

Traje Rigorosamente exigido: Branco f

Reserva de mêsas na Secretária, 'no horário de 8 ás
11 horas, a contar desta data.

Oinemas
CINE Si�O JOSE'

Coqueiros Praia Cldbe
AVISO

A Diretoria do Coqueiros Praia Clube avisa aos só
cios em atrazo com a tesouraria do Clube que não será

permitido o ingresso em suas dependências si não forem

legalizados, até o dia 15 do corrente, os seus débitos, de

acôrdo com a circul�r que lhes está sendo enviada, por
intermédios dos cobradores do Clube.

Cid Rocha Amaral - Presidente
_ .. - -- .."._--._._ .. _ ..._-_._-------,......-----�._-

'-o -'IA

't luradecimenló
.

e Míisa
MISSA 'DE 50 ANO

Paulina Mund da Silva e filhos, convidam aos

parentes e pessoas amigas, para assistirem a missa de

50 aniversário do Falecimento de seu inesquecivel Es

poso e Pai que mandam celebrar dia 11 do corrénte as

7 horas na Igreja, de São Francisco. _

Antecipadamente, agradecem a todos que compare
cerêm a esse ato. de fé.

Magnifica residenGia
Vende-se, por motivo de mudança, uma magnifica

residência cotendo: 4 espaçosas salas,' inclusive sala de

jantar, 4 amplos e arejados dormítôríos, copa, cosinha
com armários embutidos, instalações sanitárias comple
tas, varandão, quarto de empregada P. respectiva instala
cão sanitária anexa. Area construida, 163m2 em centro
de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 metros

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

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

powsky 56).
�

Preço de ocasião considerando o motivo da venda.

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

Viagem com segurança'
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO {(SDL ..BUSILBIRO»
1'lorianópolis - Itajaf' - .Jeinville -:- Curitiba

, .,.;.... _��;�� �..f.�J, .1
,._, � -�

�geAneta e
Kua Deodoro e�qui.na:da:'1 • Rua Tenente iSIlv�nr8

As 3 Rs.

Ivone de Carla - Van
Heflin

CORAÇÃO SELVAGEM
(Technicolor)

No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

- Preços: 10,00 - 5,00
As 8 Hs.

Ray Milland - Rita Garn
YIartin GabeI - em:

O LADRÃO SILENCIOSO
N o Programa:
Noticiaria Guaiba Nac.
Preços 10,00 - 5;00
;rmp. até 14 anos.

I -

•

�'I T·Z
As '5· e 8hs.

Glifton Webb - Jeanne
Dru em:

O G1tNIO NO ASILO
No Programa': .

Bandeirantes Na Tela Nac.

Preços: 7,60 ,.- 3;50.
Censura Livre

As 8 Hs.

Montgomes Clift - Anne
Baxter em::_

.

A TORTURA DO
SILENCIO

No programa:
Atualidades Atlantida.
NaG.
Preços: . 7,60 - 3,50,
Imp. até 14 anos.

Início das aulas -- IOde Fevereiro.

.

Matrícula - Livraria Líder, rua Tenente Silveira, 35,
furante o mês de jMneiro.

Informações: telefônes 2.316 ou 3.661.

FÁBRICA DE LADRILHOS HIDRAUlICOS

MINISTÉRIO ,DA MARINHA
COMANDO DO 5° DJSTRITO NAVAL

COLÉGIO NAVAL
Os exames para o Concurso de Admissão ao Colégio

Naval serão realizados nos dias 8, 10, 12 e 14 do corrente.
Os interessados deverão comparecer, no dia 7, às 14,00

horas, na Divisão do Pessoal do 5° Distrito Naval, a ·fim
de receberem instruções.

Em tôdas as cores

O. C. Benvenutti -- Rua Bocaiuva esquina com a Frei
Caneca.

MARMORARIA

G r a n d e acontecimento
nesses últimos dias tomou a

tela tridímencíonal do cine
mascope da vida da metró
pole: A inauguração. das
Refinarias de .Manguinhos.
A construção que acom

panhamos ao passarmos pe
la Avenida Brasil, foi feita
em tempo "record". Traba
lharam intensamente para
que na mais bela realidade

se transformasse um sonho
·grandioso.

Vende-se por motivo de
viagem o estabelecimento.

I O Inperio das Toalhas o

O uso diário de frutas" unico no genero no Estado,
legumes, verduras, 'leite e 'bem afreguezado. Interessa
ovos dá saúde e vigor. Esse I

dosdirigem-se a Rua Felip
regime é tanto mais bené- I Schmidt N. 44.
fico quando, ao mesmo

tempo, se praticam exercí
cios ao ar livre e ao sol,
seguidos de banho frio. Se
não são aproveitados tais
tônicos jnaturaís, hã dimi
n 11 ição da resistência orgâ
nica e o indivíduo torna-se

predisposto às doenças.
1)

As refinal'ias que se cons

tituem um passo largo na

econômia de divisas no uso

do petróleo. Importar óleo
bruto e refiná-lo, aprovei
tanto ainda os seus subpro
dutos, é uma das fases de
industrialização do-petróleo
que mais rendem e muito
economizam na importação.
Quem olha a importação do
petróleo - sempre subindo

Ed
·

I- quem vê a exportação do

I'tanosso café - sempre des-
cendo - pode calcular o fu- .

turo negro que nos espera, I .

pois o café cria divisas que O Diretor da Usina de Beneficiamento de Leite, por
o petróleo carrega. lautorizaçiio do Excelentíssimo Senhor Secretário da Agrí-
Qualquer medida que vi- cultura, torna público que, no início do próximo ano, fará

se diminuir a entrada de a venda - de acôrdo com o Plano de Revenda da Secre
óleo, mesi:no que não seja taria da Agricultura e pelo preço de custo - de cem

integral e ainda mais vindo (100) vaqujlhonas da raça holandesa.
de países diversos com os Os interessados deverão se dirigir à Usina de Bene

quais poderemos trocar ou- f iciarnento de Leite, à rua Esteves Juníer, S/No entre os

tros produtos nossos - de-
I
dias três (3) e dez (10) de janeiro próximo vindouro,

ve ser recebida c·om entusi- afim de se habilitarem para a aquisição de uma ou mais
asma verdadeiro como acon- novilhas do lote mencionado.
teceu às Refinarias de Man- Serão condições para a aquisição de ditas vaquilho-
guinhas.

REGIME DE SAúDE

TERRENO EM
BARREIROS

VENDE-SE um Lote de,
12 x 33 metros.
Tratar pelo telefône' 2.470.

As 8 Hs.
Espetacular Programa
Duplo

As 8 Hs. 10) NoticiariasDa Semana
Paul Henreid - Maureen 54 x 50. Nac.

o'Hal'a-'em: .

120)
PRICIPICIOS DALMA

O PIR'i\TA DOS 7 MARES Com: Jack Palance
No Programa: 30) OS 4 DESCONHECI-
Paisagens do Brasil Nac.1 DOS Com : John Payne -
Preços: 7,60 ......é....·3,50; Preços: 6,20 --- 3,50.
Imp. até 18 anos. Imp. até 18 anos.

Proteja a saúde, usan

do diàriamente leite, Casa residencial, em otí
ovos, verduras, legumes mo local - Rua Bocaiuva
e frutas e fazendo um 1113 - com fundos para o

pouco de exercício an-

I
mar. Tratar como sr. Alce

tes do banho habitual. biades Dias, na Crédito Mú-
- SNES. I tua Predial.

n. 1

E ainda mais que isto,
vem reafirmar-se o valor da
iaiciativa particular e do
capital privado. 1t�te é o

caminho certe das mais ne

cessárias iniciativas nacio
nais. Manguinhos se cons

titui um vigoroso exemplo
do que pode contribuir a

iniciativa particular pela
nossa liberação econômica.
Pena é que a perfuração

do solo e a extração do óleo
estejam prêsos em mãos es

tatais, vedando-se a inicia
tiva particular.

A grande Refinaria de

Manguinhos que fornecerá
petróleo para 70% do gasto
carioca, "é um vigoroso
exemplo' do que pode a ini
ciativa particular em qual
quer sentido. Foi a sua

inauguração o grande pre
sente que o Rio e o Brasil
receberam para início de
novo ano.

Quem sabe esta nova era

não será definitiva em tan�
tos outros âng.ulos da vida
de nossa Pátria?

nas

1 - Ser fornecedor de leite à Usina de Beneficia
men to de Leite: e

2 - Esfn.r devidamente habilitado (inscrito)..
As vendas obedecerão, rigorosamente, a, ordem de

inscricão.
U�ina de Beneficiamento de Leite, em Florianópolis,

aos dias 30 de dezembro de 1954.
Hélio Abreu - Chefe do Expedienfe da UBL

---------------------------�

Arti'go 91
CURSO BOSCO

Com as mais modernas máquinas para:
-- Mármores, Granitos, Marmorite em çores -- Pisos

- Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas ele PIa, Escadarias,
Terraços, Balcões, ,etc.

Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca

IGORA
I

NOVOS HORIRIOS
D a

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

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

do Pais)
Segundãs - Quartas - Sabados

16:15 horas
Para Porto Al€,!gre
;'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



. o ESTADO
7

(

Florianópolis, Quinta-feira, 6 de Janeiro de 19;'5·,
ef!L_

MINISTÉRIO DA MARINHA
COMANDO DO 50 DISTRITO NAVAL

Expresso Florianópolis·LIda.
." I

.�
Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, 'CURITIBA E SÃO- PAULO

FILIAL: CURITIBA

i COM VIAGENS DIRÉTAS E PE�MA NENTES EM CARROS PRóPRIOS

FILIAL: SÃO PAULO

(Agência no -Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais SIA.)

/"

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

'

�ua Padre Roma 50 - 'I'erreo

DeplOsito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135'

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postal, 4�5
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpolis
-0-

Visconde do Rio Branco

(932/36)

Telefone 1230

Endereço Telegráüc:J
Santidra e 'I'ranspolts

-o-

Avenida do Estado 1666/�6

Telefone: 37-30-91

,

São Paulo - Capital - 8.1:'"',

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

O Diretor da Usina de Beneficiamento de Leite, por Tendo realizado durante o

autorisação do Excelentíssimo Senhor Secretário da Agri-
cultura, torna público que, no início do próximo ano, fará d:codrrerJ do.ano

de 195ct4, no
�

. RlG e ane1ro cursos e a-

a venda - de acordo com o Plano de Revenda da Secre- f i
�

t
'

.

lí

taria da Agricultura e pelo preço de custo _:_ de cem I Pderd e çp°3,d�etn. o naDesP�cI·la
1-

(100) ilh d
a e � la na o r. ii varo

.
vaqUI onas a raça holandesa. d C'··" 11

'

"
"

-

.

O
.

t d d
-

di
. -, ,

e alva 10 comunica o seu

s in eressa. os everao se 11'lgU' a Usina d Bene-
regresso ii Florian{lpoli" onrie

ficiamento de Leite, à rua Esteves Ju-nior, S/No entre os está às ordens d03 seus cri

dias três (3) e dez· (10) de- janeiro. próximo vindouro, entes e amigos.
afim de se habil itarem para a aquisição de uma ou mais Consultório: Rua Tenente

novilhas do lote mencionado.
Serão condições para a aquisição de ditas vaquilho-

Edital n. 1,

nas

1 - Ser fornecedor de leite à Usina de Beneficia

mento de Leit.e j
: e

2 - Estar devidamen te habilitado (inscrito).
As vendas obedecerão, rigorosamente, a ordem de

insérição.
Usina de Beneficiamen j o de Leite, em Florianópolis,

aos dias 30 de dezembro de 1954.
'

Hélio Abreu - Chefe do Expedient� da UBL.

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

residência cotendo: 4 espaçosas salas, inclusive sala de

-iantar, 4 amplos .e arejados dormitórios, copa, casinha
com armários embutidos, instalações san itárias comple
tas, varandão, quarto de empregada P. respectiva instala

ção sanitária anexa. Area construida, 163m2 em centro

de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 metros

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

pósitos, .sendo 1 para 'lenha e outro, grande, para guar

da de móveis, etc... ótima localização (A.venida 'I'rom-

powsky 56). ,

Preço de ocasião considerando o motivo da venda.

Informações: Rua Crispim Mira, 22 e A vénida Her
cílio Luz, 60, nesta Capital.

{Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPmO (SDL-BUSILBIRO))
Florianópolis - ItajaJ - Joinville - Curitiba

. • r" ; � ��f�
�,.._ .... '

.,.... ff"' i'

Agência. "Kua Deodoro esquina�da
• Rua Tenente ,Silveira

FÁBRICA DE lADRilHOS HIDRÁULICOS
Em tôdas as cores

O. C. Benvenutti - Rua Bocaiuva esquina com a Frei
Caneca.

MARMORARIA
Com as mais modernas máquinas para:

- Mármores, Granitos, Marmoríte em cores � Pisos
- Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de' Pia, Escadarias

.

Terraços, Balcões; etc.
'

.

Ali na esquina. Bocaiuva C9m, a Frei Caneca

aGORa . NOVOS 00·R1810S
o-a

....

ERL
Terças - Quintas - Doming�s

9:50 horas
Para: Curitiba S. Paulo Rio f .

(Correrão por o interior do Paraná S. Paulo e Norte
do Pais)

Segundas - Quartas - Sabados
16:15 horas

Para Porto Alegre

Dr., Alvaro de
Carvalho

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

15 metros de frente, area de 400m.2, servidos d� agua
encanada e luz.

Informações no local com o snr. Gilberto Gheur.

COLÉGIO NAVAL
. Os exames para o Concurso de Admissão ao Colégio

Naval serão realizados nos dias 8, 10, 12 e 14 do corrente .

Os interessados deverão' comparecer, no dia 7, às 14,00
horas, na Divisão do Pessoal do 5° Distrito Naval, a fim

de receberem instruções.

EXA.M�S DE. ADMISSÃO AO GINASIO.Silveira, 15 - ].'l andar.

Atende diàriamente das 14

ás 16 horas, excepto aos sá

bados.
Residência: Rua Felipe

Schmidt, 11:-; -- Tel. 2.S6ti. , Guaraná
.

Caçula
DA

ANTARTICA
�.�

,

Preparam-se candidatos. Início das aulas' 3 de Ja-
neiro.

.

.

Informações·: Rua Fernando Machado, N. 32

Antonio de Lara Ribas e

______�---_---�:....._-_---
1 Senhora, transferind� sua

residência para a Capital
Federal impossíbil itades de

apresentar .despedidas a to
das as pessoas das sua� re

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

visoramente no O. K. Hotel,
oferecem séus prestimoso

-LOJAS-
.

Elelro-Técnica
(A ORGANIZACAO ORGULHO DE

.

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

Casa, a maravilhosa
E�GIN

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

Pelos serviços prestados' ao seu lar e
pela

.

velorizeção sempre .constante,
ElGlN paga-se a si mesma.

DISTRIBUIÇAO EXCLUSIVA DE
ElETRO-TECN1CA INDÚSTRIA E

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

ELETROTÉCNICA
Caixa Postal193 - Telefone 3'.793
Florianópolis .- Santa Catarina

----�---------------------------

PAI"'_' eOJ
,L/ ,.S$ .�
'� "DUIIAIfTE TODD IXI
I' ". no� IJII'nFJOtl:. ,;, No Estreito a rua Papan-
, " ",,�'.. .;J"111<'- J #I. dava sln (bairro N. S. das

-M'D"�.

�;;tI�"-·'t �::��!::!�;E3(�E:t::�
... *

...,
iíl � -t '

�
. versas arvores frutiferas,

�,lI' .

I pelo preço de ocasião. .

. ::: ,
• .'

Q .. Tratar no mesmo local
___ �

. -_

� com Tiofilo Alves.

�����--���=-�-=����<���--

Artigo.91
CURSO BOSCO

Início das aulas - 1° de Fevereiro.
Matrícula - Livraria Lider, rua Tenente Silveira 35,

durante o mês de janeiro.'
.,'

Informações: telefônes 2.316 ou 3.661.
.

-.
:

TERRENO'EM
BARREIROS .

\'ONE
.

. O Melhor 3019 Refr,loeraote
VENDE-SE um Lote de

12 x 33 metros.

Tratar pelo telefône 2.470.

Vende-se PELO l\1r;NOR PREÇO
REVENDEDOR AD rORIZADO:

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇIA. LTDA
Fornecemos gratis os 'canudinhos

Casa residencial, em otí
mo local - Rua Bocaiuva
113 - com fundos para, o
mar. Tratar como sr. Alce
biades Dias, na' Crédito Mú
tuo Predial.

'" ,"" _ .........._........--_ ...... ....,.,..,."".".",

.Despedida

Distribuidor I

C· RAMOS SIA
Comercio - 'I'ransport "8
Rua João Pinto, 9 Fpo .;,.

VENDE-SE
Três lotes de terras na

Ponta do Leal, no Estreito,
esquina da rua Gonçalves
Dias com a Raimundo Cor- �!!!!��!�ot!

.

Nap li I

Em Lages, no &�� do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores víaja tes.

rêa,
Tratar no cartório do Es

treito.

Vende-se --------------------�----------__--_.--"

FOTOGRAFIA
I

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAM",'(�TOS --.

BATISADOS -- ANIVERSf\RIOS E REPORTA{];(?NS EM
GERAL.' .

R. D O L F O C E R N Y, Fotografo do loma! -o
ESTADO"•

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 16n ou peJo
Telefone: 3.022.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



E' Santa ,Catarina !
Seguro, cujo J1)remio será mi ..

\
Federal, atravez do Miníste

nímo, é apenas contra cau- rio do Trabalho, está viva

sas metereológícas, sôbre os mente empenhado na cons-

riscos da criação f cultura, truçâo imediata (h "30 :11'-

mazens gerais chaves, nas

RIO, (ABN) - A convlte do

Minístro do Trabalho esteve

no Palácio do Catete o Sr.

Rui de Oliveira Santos, pre
sidente da Cia. Nacional de

Seguro Agrícola,
Depois de avistar-se com o

Chefe do Executívo, o Sr. on-,
veira Santos manteve pales
tra com. os- jornalistas acre

ditados junto à Presidência

da República.
Inicialmente, em tráços

rápidos descreveu as medidas

tomadas com relação a orga
nização e instalação da Com-

panhia. /

Disse depois - relatei ao

Presidente da República nos

so intúito de, quanto antes,

instalfl-r sucursais nos Esta

dos de Minas, São Paulo, Pa
raná e Rio Grande' do

. Sul,
de vez que, nestes Estados se

encontram zonas onde existe

a incidencia. de.maís finan

ciamento agrícola.
Feferindo-se ao Seguro, a

crescentoij: - serão conce

didas qua';ro categorias a sa

ber:
1.0 ao gado bovino;
2.0 ao trigo;
3.0 ao algodão;
4.0 à úva, cujos criadores

ou agricultores poderão plei
tear o benefício diretamente.
E' bom destacar, que este

A FINÁLIDAm� ])0
. SEGURO

Em seguida, esclareceu que
é preciso ressaltar, para co

nhecimento dos interessados,

que a finalidade deste Segll-
1'0, é dar integral tranqüili
dade ao criador e ao agri
cultor, a fim de poderem prc

uuzír mais e !�lell::or. «um os
'

riscos de geadas, chuvas,
raios, etc., transferidos da

responsabilidade d03 mesmos

para a do segurador,

zonas de escoam ..-nto da pro

dução. Armazéns estes, que
foram planejados pelo Banco

de Desenvolvimento Econô
mico ,e que serão constrmdos

pela Companhia �l'lci()nal de.
Seguro Agrícola, com recur

sos próprios e extraordiná
rios.

Finalizou dizéndo que o Sr.

Café Filho ao ter -conhocí
menta da marcha dos traba

lhos _:. pela exposição hoje
reítaj-- declarou que au torí
zará sej a prestigiada a.Cía,
Nacional de Seguro Agricola,

CONSTRUÇÃO DE

ARMAZENS GERAiS

Florianópolis, Quinta-feira, 6 de Janeiro de 19;'5

"Cérebro" elelronjco Unirac
Dez. - Um dos presentes indagou guração de um UNIVAC

pela Fôrça Aérea dos Esta
dos Unidos, o aparêlho exe

cutou o hino da Forca Aérea
"The Wide 'Blue Yonder",
informação que deixou os

jornalistas presentes bo

quiabertos.·

NOVA YORK,

1

(por Jae Jones - Brazilian então se essa era a prí
News Service) =: O gigan- meira vez que o "cérebro"

tesco "cérebro" eletrônico eletrônico executava uma

UNIVAC, que já grangeou música ',tendo sido .infor

fama internacional desen- mado por um dos engenheí
volvendo informações' a uma ros da companhia que há

velocidade espantosa e pre- três anos, quando da inau
dizendo com precisão os

resultados de eleições, de-

monstrou mais uma vez a

sua adaptabilidade a fun

cões diversas ... "cantando"
cancões de Natal. -

Enquanto um grupo de

'redatores de jornais e re

vistas, qu�. vi�tavam o Cen

tro de Serviço de Calculado
res Eletrônicos Remington
Rand em Nova York, obser
vavam e ouviam, as luzes do

painel de contrôle
�

de má--

�i;�sac�e����;'ít:;t���:l� . Morr�u O ministro sueco
Noel", e "Jingle Bells" e de DIJON,: França, 5 (U. P.i Quando o extinto foi' visto

outras canções muito conhe- - O ministro da Suecia, no pela última vez, com VIGa,

cidas reverberavam no sa- México,- sr. Sven Graf�troml1, entrava em seu comrJarti
Ião. pereceu ante-ontem, . quando menta no trem" no qual ce-'

Esse foi o ponto culmi- caiu do expresso que. corre gressava a Paris, depois de

nante de uma entrevista de entre Côte d'Azull e Paris, passar dois meses de férias

fim de ano a imprensa, du- na Riviera, com sua família..

rante a qual o UNIVAC O sr. Grafsu'oem pre.slctiu, I Seus restos foram enc�ntra-
demonstrou a possibilidade recenteme te, a delegaçào de dos perto de Joiguy, junto ae

da sua aplicação em um no- seu país ante a Comissão de leito da estrada. A Embaixa-

vo método de se obter ajus- Armistício da Coréia. A� p1'i- da Sueca enviou imediata

tamentos corretos e rapidos, meiras investigaçõe;; polkiais mente um funcionário ao 10-

proprios de cada estação indicam que a <;.ueda do sr. cal do acidente. O extinto ti-

do ano, nos relatórios men- Grafstroem foi acidentaL nha 50 anos de' idade,

'sais' demonstrativos das

tend'êncfas relativas aos

empregos e ao mundo dos

negócios, preparados pelo
Escritório de Estatística
dos Estados Unidos.

Explicando que a má- Café Filho, que vai inaugurar;
juntamente com o chefe do

quina de calcular, em me-
executivo boliviano, a ligação

nos de um minuto, havia
elaborado tabelas em cujo ferroyiaria Corumbá-S:lnta

Cruz de La Sierra, 1Preparo um funcionário
Apesar da chuva,.' grande

dispt!nderia cêrca de 4.t!OO
foi o número de pessoas que

horas de 'serviço, o Dr. Ju-
compareceu ao embarqué do

lius Shiskin" chefe de Seção chefe da naçãQ. O sr. Café
de Estatística Econômica do

Filho chegou ao aeropo�·t0 em
referido Escritório, decla-

companhia do sr. Nerêu H.a-
rou: "As realizações do NA-Omos, presidente interino, trn-
UNlVAC, no que ,concerne do recebido as honras llii.ii-
aos c;Hculos de dados va- tares prestadas por um bata-
dáveis com as estações, dão lhão da Polícia do Exército, WASHINGTON, 5 (U. P.)

início a um novo capítulo Depois do embarque do iFe-
- As Filipinas não partie;.pu

da medida e da análise de sidente, o sr. Nel;êu Ramos rão da Conferencia Afro -i\

todos os tipos. de flutuaçõe's deixou- o aeroporto, ao som síátiCa, que deve ser realiza

econômlCas. As máquinas do Hino Nacional, levando da em abril vindouro, ria In

eletrônicas de calcular pos- em sua companhia o sr. Mon- donésia, anunciou o sr, C:1l'-

�bilitani a aplicação; em teiro de Castro, chefe da Ca- los Garcia, vice-presiGltmte
nde escala, dos métodos. sa CiviL das Filipinas e mínistro' da::;

ais de análises de perío- Relações Exteriores, em en-

em série e o emprêgo -INCA PAITITÍ trevista à imprensa,
,1 massa de uma técnica MUNICH, 5 (U. f·) - D AUMENTOU Ouis refinada e elaborada." explorador alemão Hans Ertl,

I
'

Alem de realizar os cál- que Chefia atualmente uma PREÇq ,

lias, o sistema UNIVAC expedição aos Andes e à b,.- RIO, 5 (V. A.) - Telegra-
,lprime também os resul- cia do Amazonas, anuncia, mas .chegados de São Paulo
·:tdos com a sua impressora por telegrama, haver desro- contam que os fligorl1'i:cos
de alta velocidade,' que exe- berto o santuario de Inca procederam a 'novo aumento
cuta até 600 linhas de tipo Paititi, procurado há longos no preço da carnt', (']E,vanur.

por minuto. anos por numerosos explora.·· a no varejo em dois cruzeiros
Os redatores tiveram a dores. o quilo. Os açougueiros estão

oportunidade de observar O telep;rama foi l�xp[(Ud(; protestando e soll c i t a m
tôdas as fases do trabalho, do carnpo de base da expe- providencias da COAP b:m

depois do que foram ouvi- dição, estabelecido I'n. Inra- deirante, pois tPll1€lTJ L(Ue a

..a�. as, canç,õ,es, d_e Na,tl1l. Pª'l1.lJ,Jfh n_�J3Qlívja ,carpI) çl�r.nil,1Uª aipla, l1]a),s,
I

Loteria do Estado
HOJE:

CR$ 300.0000

T.R A G É D I A

. O PRESIDENTE EMBARCOU
. RIO, 5 (V, A.) - Com des

tino á Bolivia, seguiu na ma

nhã de ontem o presidente •

«o Eslado»
Sendo hoje dia santifica-

do não haverá expediente
nesta Redação, motivo pelo

, qual não circu!aremos a

manhã, vol�ando a circular

no próximo sábado, dia 8
do corrente.

PARrICIPA
RÃO

•

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
Av iso

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS do Estado avisa

que, a partir do dia 1° de janeiro do corrente ano, em cum

primento aO cü'sposto na lei federal n, 2.308, de 31 de agôsto
de 1954, nas contas do Serviço de Luz e Fôrça fica suprimi-'
da a Quota Federal de 3%, sendo a mesma substituida pela
taxa fixa de:,

Cr$ 0,20 por Kwh de consumo de luz

Cr$ 0,10 por Kwh de consumo de fôrça
Diretoria de Obras Públicas, em Florianópolis, 5 de ja

neiro de 1954.

t

RIO, 5' (V, A,) - A candi-

datura do sr, Gustavo Capa-

não será c8n�i�ato

para que possa apressar sua nema à presidência da Cil.
Informou o Sr, Rui de OJi- instalação e convocar com mara está sendo articuladà

veíra Santos que o G rvérno urgência seus colaboradores. com seu assentimento f; em

têrmos definitivos, por uma

ponderável maioria do PSD e

com o provável apoio da U,

D. N, e de outros partldos,
inclusive o p, T, B.

Até o momento hão foram
.

esgotadas as posslbflíriaces
de sair o sr, '�apar.é'm�� como

candidato único, embora o r.

S. D. paulista e em especíal
o sr, Horácio Láfer manta
nham as suas aspírações in-

tactas, recusando a líderan

ça -do partido.
Os comprQ]niss��:qül!';b sr.

Capanema está assummdo
com os coordenadores de f ua

candídatura incluem; porém,
a hipótese de luta, E, neste

caso, a primeira. vít- »ía já foi

alcançada, Em verdade o sr.

Horácio Láfer estava pleite
ando que I) dírctorío nar-ro

nal do PSD índlcasse (Jfir:al
mente a sua' candídautra,
Cobrou oomprornlssor assu

midos pelo Sr, Jusceríno, foi
mesmo até o 31', Amaral Peí-

xoto. Mas o almirante parece
ter verificado que com o sr

t.árer o pártido perdia e, ain

da por cima, cindia-se, e pre
feriu respeitar a tra-ítcão que
é considerar o problema da

presídêncía da 0Arnam e da

composição das mesas r!ire
toras das Casas elo Legislati-
vo da privativa competóricia
das respectivas bancadas.

PARIS, 5 (U, P,) - "Não,
a minha decisão está toma

da, Eu não serei candidato às

eleições presidenciais em ou

tubro vindouro", declarou ao

jornal parisiense "Le Monde",
o sr, Jânl'o Quadros, governa
dor eleito do Estado brasilei

ro de São Paulo, que esta a

tualmente visitando a Euro-
/

pa.
"Preciso terminar o meu

mandato de governador elo

Estado de São Paulo". explí
cou o sr, Jânio Quadros, que
.prosseguiu: \ "Tenho muitos

pro] etos: estimular o desen

volvimento econômico do Es

tado, elevar o níveí de vida

ao rrSximo passive!".
Solicitado a dize:', também,

se, na sua opiníâo, um enri

quecimento cada vez maior

de São Paulo não arriscava a

ta: "Que 1 ao formação políti- alguns instantes de re.fle-
ca ei ropeía que vos parece xão:
mais próxima das vossas "Parece-me que serei de

concepções pessoais", o go- mocrata-cristão.,. Mas a

.vernador do Estado de J São .centuando muito as tendên
Paulo respondeu depois de cias socializantes".

ACONTECEU NESTE NATAL,
Comprovção de que existe gente

honesta
Numa época ele calamídades.; como a que vivemos,

quando o dinheiro é "mola" para todos os fins, e a hones

tidade é coisa que se torna cada vez mais escassa, exulta
mos, como o fizemos há tempos, com o noticiar- a acão de

um dos "bilheteiros" do Cine Imperial, desta' Capital, ob

servando a uma Senhora o excesso de dinheiro dado. Na

oportunidade fizemos ligeiro comentário, justo e necessá

rio, exaltando as qualidades daquele "porteiro", notadarnen
to a sua honestidade,

Outro fato notável de honestidade nos veiu ao conheci-

menta.
atrair ainda mais ernígran- Dias antes de Natal, da grande ,Festa da Cristandade,
tes vindos de outros Estados

um Tesoureiro foi ao Banco do Brasil, nesta Capital, e le
menos favorecidos, o novo go- vantou avultada quantia para pagamento dos funcionários
vernadar respondeu: ·'Nã.e, de sua Repartição. Recebido o valor do cheque, o Tesoureiro
porque agora o nordeste, por contou e declarou ao "Caixa" daquele nosso tradícíonal Es
exemplo, tem iguaimcnte. tabelecimento Bancário que a importância estava certa.
Perspectivas de industriaií- dIsto feito se dírigíu para o "balcão" em frente, afim de ar'

�a7�0, graças a�s trabaJ�.?s lugar a outros no guiché. Em chegando ao "balcão" o Te
ínícíados no "ale do Sao soureíro desmanchou os macas de notas afim de acondícío-

Francisco"., . �ná-las melhor em sua pasta.
E o sr, Jalllo quadl';)S -en-iii Com o declive do balcão não notou o Tesoureiro que dois

ca,�eou: ,"�'_ Imaços �com dez mil cruzeiros, cada escor:egaram pelo la�o
, Fa�o absoluta q��" vao de da pasta, ficando um tanto oculto. Termmada a colocaçao
mc:ntIvar a, e�tem;ao dasn:,:- das notas na pasta e fechada esta, retirou-se o Tesourei
laçoes economicas entre Sao

1'0... e .. , no balcão ficaram os vinte mil cruzeiros.
Paulo e a Europa e, essencí- Dirigindo-se à' Carteira de Câmbio transitou o sr, Fre:
almente, na minha opini-ão, à.erico Busch Schmithausen, sócio da Firma Busch & Cia.,
com a Escandinávia, Itália, desta Praça, que notou os dois maços sõbre o balcão. Subiu,
Alemanha Ocidental e Fran- fez o que tinha de fazer, e, ao regressar, passando nova

ça, Para isso e-nos absoluta- mente pelo balcão foi despertada a. sua atenção para o di
mente necessário lutar com

nheiro, não estando ninguém junto a ele. Indagou de uns e

energia contra a inflação". outros e não encontrando o clono observou a um dos "cai-
Finalmente, a esta pergun- xas", sendo o dinheiro recolhido e ficando à disposíçâe elo

ta re-ta durante a entrevís- responsável.
. E o Tesoureiro, bem mais tarde, deu pela falta, quando

..................;.- ,

terminava Q' serviço de dístríbuíção de vencimentos de seu

pessoal. Tratando-se de quantia "redonda" procurou o "cai
NO xa" afim de obter qualquer informação, sendo, então, cien

tificado de que a importância se achava à sua disposição,
uma vez que deíxára sôbre o balcão, O Tesoureíro, elemento
muito conhecido em nossa Capital, havia sido apontado por
muitos dos que alí se achavam, que estivéra contando di

nheiro no balcão. No dia ímedíato a importância foi entre

gue ao seu responsável.
E há quem afirme não mais exístir gente honesta neste

mundo.' No entanto a honestidade dos funcionários que fa

zem o serviço de caixa no Banco do Brasil já é por demais

conhecida, e agora surge-nos, além do bilheteiro do Cine
Imperial o' sr, Frederico Busch Schmithausen,

Naturalmente que estes elemeritos, vivendo a doutrina
emanada daquele cujo Natal �e comemorou, o tiveram com.

felicidades, se considerarmos a tranquilidade de espírito em

que estavam, por haverem cumprido com 'um dos mais sa

gradvs deveres do bom cidadão - ser honseto.
\

Levando ao conhecimento do pÚblico tal fato este jor
nal o faz com a única preocupação, qual seja a de demons
trar que ainda existe gente honesta nesta terra, na tradi
cional terra barriga-verde, com quem, uma vez m:ais, se

JULGAMENTO
CAIRO

CAIRO, 5 (U. P,) - Infoc
ma-se que oito acu ..ado vão
ser julgados pelo Tribunal do
Povo, por terem grrtado "VI ..

va aUnião Soviética" e Iurn
do serem sempre fiéis ao co

munismo, no momento e-n

que o Tribunal Militar pvo
nunciava seu veredito no pro
cesso dos dirigentes comu

nistas egipcios,

congratula.

ANTES E DEPOIS

x

JORNALÍSTICA MODA BRASILEIRA

Quando ainda candidato,
Lerido discursos, bem alto,
Só falava em desacato:
- Estradas? Eu as asfalto!Só A COPA E A COZINHA PUNTA DEL LESTE, 5 (U

- O sr. Nerêu Ramos só che- P.) - Realizar-se-á dentro

CHEGA HOJE
O Deputado Geraldo Starling Soares

MATO 'GROSSO TEM UMA DAS, MAIS
MODERNAS RODOVIAS DO MUNDO

g-ou ao Catete por volta das

14 horas, já almoçado.
- O almôço hoje - co

mentou o jornalist:l Otlilo
Costa Filho - foi par� a Co

pa e a Cozinha.
.

mo Diário Cariara),

, O Deputado Geraldo Star

ling Soares; eleito, recente

m�nte, para a Câmara Fede··

ral, pela legenda do Partido

Social Democrático, deverá

chegar hoje a esta capital,
procedente de Pôrto Alegre,
Viajando pela Cruzeiro do

Sul.

X
I

Passados quase quatro anos .

O problema do transporte
Só tem dado desenganos:
- O caso é duro! E' de morte!

I

em breve, um Festival da .;\10-
da Brasileira, A l'omi.$:,n'J
Nacional de TurÍsm:) est:i

empenhada em orgar ;za1'
essa exposição, que l'ol1stitui-.
rá um dos principais atrati
vos da temporada de H!rã,).

Condena!ldo -9 vencimento,
Ao pobre do Barnabé,
,Prometeu' enorme aumento:
- Vote em mim e tenha fé!

x

O Barnabé foi correto,
Crendo nesse arrastão de asa,
Mais depois só ganhou veto:
- Pro inferno "o pessoal de casa!"

x

Ao tal do racionamento

De luz e mais energia,
Fez promessa de momento:
- Resolvo isso num só dia! J

x.

Depois veio a solução,
Com triste fim de novela:

. Quem não quer a escuridão,
Que se ilumine cOm vela!

x

O candidato dizia: I

RIO; (ABN) O Govêrno

I
"Transporta t i o n Develcp-

- Tão logo me eleja o povo,

do Estado de Mato Grosso ment Corporation".
Acabarei a anarquia

está interessado em desen-. .

.

Sem um só' imposto novo!.

volver um sistema de trans-· I
PORTA AVIO-ES X

x

portes, baseado na constru _
Depois, ,. começaram os postos,

ção de ultra-moderna ferro- PETROLEIRO As mil e uma porteiras:

via - que colocará O Brasil WASHINGTON, 5 (U, P)
- O govêrno quer impostos,

na vanguarda entl'� O:� paí- _ O porta-aviões "Mont".!- Pra acabar com as ladroeiras!'

ses mais bem a;lal'elha.dos em rey" colidiu com um perto- x

matéria de �o:nunicar;-ões leiro na foz do Mississipi. Os De tanta promessa, tanta,
-

. Pequena, média, astrono'mica,ferroviarias, Com a linalicla- prejuizos sofridos pelos dois
de de estuda!: e on.,lÜar na navios são porém, de poue2,

O saldo, aqui se levanta: '

organização ,je ta! plane:ia- monta, no dizer do chefe-ad- O PALÁCIO DA AGRONôMICA!

menta, encontra·-se 'o Sr. junto das operaç.õei; navais.l. 'GUILHERME TAL.'John A. �Ha.s�ings_, tC:)cnico .da em Nova Orl�ans. __....,.".�.",..,.,.�""',�.,....",�.__�....,"'"'."""'..,"""''''=.".__,
'. '

O Deputado Geraldo Star··
ling Soares' é candidato ofi
cial à Presidência da Confe

deração Brasileira de Des

portos:O nome do ilustre des

portista gaúcho foi recebido
com 'geral agrado pelos cír
culos esportivos do país para
ocupar o importante cargo.

.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


