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Salientou o entrevistado

que a banha estava tabelada

por vinte e sete cruzeiros.

Esse preço· era, porém, n1,i

do, uma vez que () produto
era vendido clandestinamen

te por quarenta cruzeií'os ou

mesmo mais. No dia �;·i de de-

Há cem anos, em' 9 de .janeiro de 1855, instalava-se zembro último, a COFAP c.c

nesta capital, em uma das ,alas dã Assem,bléia Legisiati- liberou liberar, em cxeeueão

va, a Biblioteca:Pública de S:1nta Catarina, criada pela Lei pelo general PantaÚ�ão P�s
n. 373, de 31 de maio do ano anterior. soa, em caráter expenmen-

Era Presidente da ProvíEcia o Dr. João José Coutinh!) tal. Liberada, a banha pas
e a êle coube a iniciativa ela criação dêsse estabelecimento, sou a ser vendida por trinta

que foi inaugurado com 474 volumes doados por Frsnc de ,e cinco. cnl�eirÓs e, no lná
Puulicéia Marque.s lle Cal'vctll'.os, Rev.' Vigário Joaquim Gu- ximu, por tflnta e �8I;e.

mes de Oliveira e Paiva, AnTünio Justiniano Esteve',;; e Ma- O sr. Car'los Vieira !:E!v,ll a
noel José de Oliveira, inclldve 207 que haviam sido ofe- cha que o movimento de bai

recidos à Assembléia por J'ort:}uim Antônio de Azevedo, 1'e- xa decorreu de um mt)lbol' a

sidente na Côrte. bastecimento da cidad� e da

Para exercer as funções de bibliotecário, foi designado concorrência honesr,a c;atrc

o já citado Marquês de Cmvalhos, que OCl.lpava o en,rgo
efetivo de 2° escriturário da Administração da' FaL\enda, e

C Iera poeta, jornalista,

p,roIe�s.pr,
filósofo e uma das 111ais

I a o rinteressantes figuras da ép6çh.
.

,

, Logo de início, sofreu o novo estabelecimento as, hos
tilidades de um' deputaclô; que apresentou emendas ao pro ..

jeto de orçamento para 1856, suprimindo a verba que f:e Numerosos casos" de insolaçã.odestinaria o. gratificação do bibliotecário, e reduzindo para BÚENOS' AIRES, 8 (U. P.) tos anos. Ademais, nJ,) caj�l tal é de 39,7, atingido por
600$000 a verba reservada à aquisição de livros.

_ Informou-se de Sant?. Ro- uma só gôta de chuva em. 1..0- duas vezes em janeiro de
Da sala da Assembléia, foi a Biblioteca transferida em

," d E T", . da a Repu'b'll·ca. 1925 e no mesmo mês de 1,)��3
d'

. . . ..

12"'1l -sa, plovmcJa e va r ,.1011,
agôsto de 1859 para o e lÍlClO d� LIceu Pro�lI:cJal; em v'�. :::{ue ali se registrou a mais Buenos Aires escapO'l com Houve 40 gráus no restC1 do
passou a fu�cion�r no ancla� terreo do predlO em �ue se

alta temperatura de todos Q�', a máxima de 36,2, com o país.
achava a D1retona ela Fazenda; pouco terrwo. depOls, mu- tempos na Argentina, '15.'! prognostico ele elt:!i'ar,ão Outras marcas do in.tei·iol
dou-se para a rua do Livramento Catual !raJano), n

.. 2� I Táus. Não se conhe"e (,nôl'l maior para hoje. foram: La Rioja, 44; C�I,'do-
e, em 1�71, para um"- da::: sahs da parte terrea do PalaclCl �e calor tão intenso em mui. O recorde para esta capi.. en, San Luiz, Santiago Del
do Governo. Estero e San Juan, 42; TUGu-

Não podemos precisar, de momento, até que ano per- ·•••••ge@$CU»G$••�04ilt:.o®C!••e.Gllês•••C!)••CI'!••(J.e•••
man e Catamarca, 40

maneceu nesse último local,' sendo certo, porém, que eI?
i ,

••
•A torcedura, de um trilho

fins de fevereiro de 1907, no govêrno do CeI. Gustavo RI- I HOn rosa' VIS I ta da ferrovia Roca, à saida de
cltard, foi ela transferida pal:a � 'casa sita na, rua Traj�- I Buenos Aires, por efeit,) da-
no, esquina da rua Tenente Sllvelra, de onde, a 31 de maIO

. dilatação do metal, in�erl'om-
de 1908, se mudou para o prédio em que ora se acha. Intentando le'v8nta'r nesta Cu P' -I peu o tráfego, duranc� hora

Passou a Biblioteca por muitas vicissitudes, sendo de, 9 ,
..

e meia.
justiça salientar que, graças ao interêsse tomado pelo Go- tal um "doc8ndár"lo gratuito Das 200.000 pessoas (pe Io-
vernadOI' Gustavo Richard, conseguiu ela vencer todos os

I' , .

ram aos 'balneários, em todo
obstáculos, uma vez que lhe era destinado l.J.m prédio 'pró- Uma "onferenC·18 no �llDbe o país, houve' 274 addl'Iüa.-
prio, cessando, daí por diante, as contínuas mudanças dr U U

dos, a maior parte deles p:Jr
casa. O CeI. Richard doou ainda ao estabelecimento muitas Doz d Agostoe e . motivo de)nsolação.obras de sua bibliotec� ,particular e conséguiu meios paf!)

,

aquisição de avultado número de livros de valor. Florianópolis hospe.::l�l" há Santa Catarina, para o que

A Biblioteca Pública· de Santa Catarina possui atual- :lias, o Rev. Ernesto Be'.·nhoft, espera e conta com A, boa .••••••••••••••�•••••
me�te 40.000 volumes, achando-se nesse número incluidos 'Pastor Metodista, func18dol" e vontade 'de Govern::t'ntes e do

1.622 da preciosa hemeroteca constituida de jornais exclu- Diretor do Ginásio ,Jacob Povo em geral.
sivamente do Estado, dos quais o mais antigo data de 1850. Renner, em Montenegro, no

I
Amanhã, no Clube Doz;e de

, A frequência vem aumentando de ano para ano .. Em Rio 'Grande elo Sul, anue Agôs.to, sob o Patrocínio da

1953, o número ele consulentes elevou-se. a 56.987, sendo também é Diretor do Aorigo Prefeitura Municipal e com

efetuadas 114.8'86 consultas. Nestor Bender, com úrna so- início às 20 horas, o Rev. Er-

O estabelecimento recebia outrora muitas doaçôei3 d..':) ma considerável de serviços, nesto Bernhoft dissertara o LONDRES, g ! n. F' --- A

particulares, merecendo destacar-se os nomes dos Dl's. Joa- ao viz�nho Estado, .;<)ntatlllo, tema: "A solução do .proble- Rússia acusou, hoje, o gcvér
'quim dos Remédios Monteiro e Melo Morais, tendo êste, em agora, com franco ap,-)io do ma atual do ensino e da edu- no do Iraque de trate,,' de i�-

1860, entre outros livros, enviado para aqui um exemplar GoVêrno Gaúcho. cação d€. nossa Moci<..hde .ie- corporal' os países ambes (m do Sumo Pontifice como de
das Constituicões das ·dolônias Inglesas Confederadas sob O ilustre Sacerctute aqui se sa;nparada garantirá ao Bra- blocos. agressivos ideados pe- franca melhora e acrescentou
a denominacã� de :Estados Unidos da Am€rlca Setentrional, encontra fazendo üi.n:t \.aw- sil um futuro feliz de prospe -llos Estados Unidos e Jngla- que "tudo anda bem".
que fôra en�ontrado em pod�r de Tiradentes e se achava panha de AssistêncIa Educ,J.- ridade e liderança". terra. A emissora de :\I1:0SCOll
anexo ao processo da Conjuráçã0 Mineira,. cional para o Cri3tiani.3mo Assim teremos, 'dentro em transmitiu uma declaraçãr) •••••••••••••••••••• ,••,

Devemos relembrar nesta data, ao lado do nome de Moderno, pugnànc10 pelo, cri - breve, em nossa Capital, um do Ministério do Exterior da
Franc de paulicéia Marques de Carvalhos, o primeiro bi- ação, em nossa Capit:tl, (,e Educandário Gratúito, con- União Soviética, na qual eG- TÚNEL SUBMARINO
bliotecário da nosSa Biblioteca, - os de João José de Rosas' Estabelecimentos -:;onr::�n('re,; fiado à Legião ela CnB e que menta a iniciativa do Iraque
Ribeiro de Almeida, do Cônego Joaquim Elói de Medeiros, 'aos já, fundados C111 outras será mantido pelo generoso de fechar sua Lega<jfw em NOVA YORK, 8 (U.P.)
de Marcos de Sousa Aragão, João Nepomuceno SaQj.no, partes' da Federação. povo da terra barriga-verde, Moscou, maniFestou: "Tais - O governador eleito do ,"REARMAMENTOClementina Fausto BarcelQs de Brito, Inocêncio José da sem.PI,·e havido de atitudes

I atitudes de parte do govêrno .Estado do Rio de Janeiro.
MORAL'"Costa Campinas e Fernando Machado Vieira, que, desde Ante-ontem, às:!O hocas, nobllltantes. de Nuri AI-Said estào djre�'a- sr. Miguel Couto Filho, al-

1855 até 1938, vieram ocupando sucessivamente a direção no Salão Terreo :.10, Igreja Agradecemos a 'lisitrl. com ,mente relacionadas com o. maçou ontem com um gru- WASHINGTON, 8 (U.P.)
da Biblioteca pública e dedicando o melhor de seus esfor- PresbiterÍana Ihdeper.dente (' que fomos distinguido:> e dp- curso de sua política ext,er· PQ de banqueiros locais, - O sr. Hernaní Tavares dQ
cos na manutencão dêsse estabelecimento que tanto honra Rev. Ernesto fez a apl'es,�n- sejamos as melhores felici- na destinada a incorpol:ar ao, "aos quais interessou extra- Sá, escritor e jornalista bra
� nossa cultura � tão relevantes serviços vem prestando à tação de seu nobiTItan.te tl'U- dades ao ilustre vis1tante (11) Iraque outros paísBs árabEs ordináriamente" seu proje- sileiro, pediu aos Estados
nossa mocidade estudibsa. balho, encarecendo a neces, nossa terra e que seas 110- nos blocos agressivos do ()ri·· tó de construir um túnel Unidos que apliquem os.

E' seu diretor desde 1938, o "Sr. Carlos da Gosta Pe- sidade de organizar idêntico 'bres e alevantados pro]J:,>,si- ente Próximo e Médio, ((ue submarino unindo a cidade prinncipios do "Rearmamen
reira, com quem nos congr�ulamos pelo transcurso de tão nesta Capital, o qual ser� cle- tos sejam coroados d�J fUll1- estão sendo formados pelos de Niterói a capital braóiJ- to Moral" em seus tratos
auspiciosa data.

'''.. _ . '. ........

1 nominaelil Pavilhão Eiltul;) de co sucesso. Estados Unidos e Inglaterra '. leira. com o Brasil.
..,.",-""",-

LONDRES, 8 CU. P.) uma lança mais ')U menos há.

Morreu em SU'l res!dência, 100.000 anos e enwntracl'l, em J••••••••e•••'e•••••••�G.fllll•••••O•••••••••••.
com 88 anos de idade, slr fir- uma cavernà do .Mon�e Car-

thur Berridale K2it!1, famo- melo, na Palestina. ,sir Ar-· CONVENCA-O BRASIL BE'lGICAso antropólogo britànico, thúr foi presidente (]:) J !lsti· I'" '. a

-

"

membro .da Sociec1ad� ele

f.n-j
tuto Real Bl'it:1ni.co de An-

Nova assl'·nafu.ra,' a'ma nha-,tropologia de Pur,\.s. O faleci- tropologia, cip 1912 a .i 8� 4, '

menta,,' o?o�l'eu" em. l:OV.11 ,'.' _
_

t
- 1,

"

RIO, �-(V. �I\..)'-:::=" Real�iU1-- �'i{Js d(1�lí:i4il{tl'atl :e- da Elrl-
CKent)': SU' \l'til'Ji.' to)! li des:; I tendo baseado, s seus r;"tu- se-á depois de amanhá n()' baixada da nélffic�

1
_1

. ld 1
- l' ,

'I
. "'" .' ......

cab.ridor elo
. l:.�" c 1'"l1\�'n :',A elos �a teor:a. evo I.v:�o c,� Palácio Itumaratí, !l,s 16 hO-.,.

. -

.

. '.
maIs v�lha feull'i .0,e ,��U�I:,� I C�aIleS D�I.wm, que, pai; ou ras, a cerimônia da assln:l- \••e••••••••••••••••••

conhecld.a pel�s CUll. blOe",. '

I
tIO lado, fDl o sel� gUla _nt.e·

tura da Convenl;�i,) i�ntre c
uma artlculaça� �:l�� ..:':j�adr�,� Ilec,�ual nas questoes de bJo-

�ra�il.e a Bél�·i.ca. só�re A�de um homem pe.ftlf,\r.Lt pu logla. slstencla JudlCJ:l.l'la 0raLlil-

..;••••0••••••••••••••••• , !
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Mais UID posso no sisle:ma defensivo europeu

.

PARIS 8 CU. P.) - Por efetiva para coordenar e es-
I francês, contemplado como" nos de duração, em que os Mendes-France, animado pe

meio do'novo plano sôbre a tandardizar a produção de, parte .da Comunidade. Os de-I membros poderiam concer- la recente vitória no' Parla

"Comunidade ele armamen-. munições entre os seus meJ11:- I legados dos 7 países íntcres- . tal' acordos limitados .sern a mente francês, díscutírá o

tos", a França trata de cor- bros. Hoje, os outros 6 gU-1 sàdos se reunirão em. �a:'lf:,:2 participação dos 7 paises. A.s- projet? sôbre a Comunidade

rígír os danos sofridos pela vernos tinham em seu poder I? do c_?rrente para 111:c1ar a sim seria possível um acôr- europeia de armamentos em

Frente ela Unidade européia,

1
um memorandum em que se discussão do projeto, �',e�5un- do de cooperação econômica Roma e Baden-Baden, r es

quando a Assembléia Nacío- pormenoriza o novo projeto do tais i.nforman1?s 8. :use italo-fl'anco-a�emã, �'.i'� este- pectiva.me�te com as allto:i
nal derrotou o projeto da

.
supranacíonalda Cornunída- ve sob consideração pelos dades ítalíanas e as alemãs,

Comunidade defensíva da ·"-W-�",MM-'-D·M·"""'.·.·.·"-«.·_"" de

eurOPé,i.a
de

�rmame,ntns I[ fiínc.ionários
rranceses. O a�:1te.s de se teali�ar a confe

Europa. Foi reconquistada se realizará depois de um pe- presidente elo Conselho de I rencia da Comunidade de ar

uma parte do território per- VOTAÇÃO TAMBEM ríodo de transícão. de dois a- ministros da Franca. Pierre I mamentos.
dído, quando sete nações da NO LEGISLATIVO

. .

Europa ocidental - França.,
DA BELGICA

,••••1&.0••e••••••••••& �••••••

Alemanha ocidental, Ingla-

A b h 'b Rterra, Itália, Bélgica, Holan- BRUXELAS, 8 (U. P.) -- A

a n a a I-xou. • • no I- o'da e Luxemburgo - firma- Câmara dos Deputados da

ram o tratado que ec;�abelece Bélgica, que voltará às vuas

uma União européia ocíden- atividades na terça-feira 1)1")

tal, como estrutura dentro da. xíma, iniciará o período le -

qual a Alemanha ocidental gíslativo do corrente ano com

poderá se rearmar. ,os debates sôbre os acordos

'Agora, segundo inf'orman- de Paris e o rearmamento da

tes franceses fidedignos, a I Alemanha ocidental. Acredi

França apresentou detalna- ta-se que os debates durarão

da 'proposta . para criar uma
I 3 dias e que a votação sôbre

Comunidade européia de ar-II a rati�icaçã.o dos tratados ae

mamentos. Esta seria uma, poderá realizar na tarde de

entidade supranacional in·, quinta-feira. A opinião geral
tegrada por 7 nações, com i é de que os tratados serão a

uma faculelaele limitada, mas provados.

RIO, 8 CV. A.) - Depois de

líberada a banha, passou c

mercado a condições que ga
rantem o regular abasteci
mento do público e por pre

ços mais baixos do que a

queles que realmente vigora
vam no período do tabela ..

mento - declarou à repor
tagem o sr. Carlos Vieira Sil

va, presidente do Sindicato
do Comércio Varejista e Ge

neros Alimentícios do ruo de

os distribuidores. A llberacâo cando uma escassês cue aín

permitiu que o produto, an- da hoje perdura. E acres
tes objeto de exploracão

.

ele centou: "Basta dizer que Mi ..

comerciantes inescrupulosos, nas Gerais, que e1':1. antiga
pudesse ser vendido honesta- mente um dos maiores ])1'0-
mente no clima de concor- dutores nacionais de banha,
rêncía característico do co- se vê .hoje na contlngõncia
·rnércio legítimo. de importar aquele produto
Respondendo a uma per- para atender às necessidades

gunta da reportagem, o sr. dos' consumidores". Ao fina
Carlos Vieira Silva declarou lizar disse o presidente do

que no seu entender a falta Sindicato do Comércio Vare

de banha que se observa no jista de Generos Allmentí
comércio brasileiro decorre cios do Rio que a maior par
de peste suina que, em Mi- te ela Ibanha atualmente ven

nas Gerais e no sul, dizimou dída no Rio. é procedente do

inúmeros rebanhos, provo- Rio Grande do Sul.
l'O)é)se••••••e••••••••••,•••••••••••••••••••••

•••••••••••••••••••••e;)••••••••••••••••••••••

Janeiro.

I Primeiro' Centenário
'

da',�
Bibliotéca Pública do Estado MORRE FAMOSO ANTROPÓLOGO

Tremendo
,

A RUSSIA CONDENA
o GOVERNO DO

IRAQUE

Preso· pela morte do
Presidente Remon

Quátro prisões. Desmentido
sobre mal Ira to

/

I

PANAMÁ, 8 (LI. PJ - No- mericano Ipsteín, desmentín
tícía-se que .CJ.l'l ,.,; l\1iro dI) que tenha sido maltrata
Guardia foi preso, pela se- do e declarando que sua prí
gunda vez, como suspeito de são foi devida a um malen

participante do atentado tendido.
contra o preso Remon. 8e - :t•••••O.,r;'..iI.�4iI•••••86U

gundo uma íntormaç.ro, Car
los Miro teria' cortado a veia
radial da mão, "para mio ser

maltratado, como o roi o a

mericano Ipsteín".
Foi preso, também, 6 ative

gado Ruben Miro, irmão de
Carlos.
Não obstante, os jornais

estampam declaraçõea do a-

PROIBIDO
IlOMA,8 (U.P.) - O Va

ticano 'Proibiu públicomen
te a leitura do 'livro "Vida
Cristã e Problemas da Se
xualidades", de que é autor
o padre francês Mano Orai
'son, incluido no "Indexo das
obras proibidas há anos.

.•••••••••••••••••••••G•••••••••••••••••••�••
..

"MARMELAUSEN" EM UM CONCUR.SO
Houve irregularidades no pleito para
a eleicão da "Rainha do Rádio"

•
t

s. PAULO, 8 CV. /\.1 -- ritO
"'foi concluida ontem, c,n,!'(r
me se pretendia, a ap, -racão
das notas atribuídas às «an

didatas ao título Ralnha .ío
Ráelio Paulista.

tes últimos dias ele .ipuraeâo,
contribuiu para o .lCkll1'.l'nto

para hoje à noite da df:c-irão
do' mencionado título. C m

efeito verificou-se que o con

curso não transcorreu com n

lisura que era de se deseja".
Uma das candidatas apenas,
para exemplificar, utilizou
se de milhares ele votos fal:_
sificados, fabricados nas ofi
cinas tipográficas de algum

Dizem que se desvaneceu o órgão de imprensa local, sem
perigo de uma greve ferro- a legitimidade da Associação
viária para domingo próxi- dos Cronistas

-

Radiofôniços
mo, graças à coucessão fei- do Estado de São Paulo, en
ta pelas ferrovias naciona- tidade que promove o refe

)izadas aos 400.000 traba- rido concurso.

Ihadcres. Essa concessão re- Outras irregularidades, sãc
presenta mais do que exigi- apontadas pelas candidatas
am os citados trabalhadores pl;ejudicadas, que considemm
das ferrovias britânicas na- o concurso ump'- verdadeirct
cionalizadas. I marmelada. ..)

Não só o grande númei..) é:e
votos trazidos às urnas u_·,,

,••••••••••••••••se••(

. DESVE�DADO
LONDRES, 8, (U.P.)

PARA REPRIMIR

ta. Firmarão o ato 'J sr. R:l,ul CASABLANCA, 8 (D.P.) -
Fernandes, pelb governo bJ';\- Fontes informadas dizem

sileiro, e o embaixador ela que talvez seja reorganiza
Bélgica no Rio de Janeir!), da a polícia locftl. para em

senhor René Van �VCeertek,e, pi'eender decidida campa
pelo govêrno be]gf'.. E..;7,l:;1'8.0 nha contra � novos surt�s

presentes ao ato 0 secretário d'e violência terrorista, que
geral do Ministério do Exts- causaram três mortos e de
rior, embaixadoi' ,\nr.ànio (;a.- zoito feridos nas últimas· 24
milo de Oliveil'�t, e úll1�io:ná- horas.

NÃO HÁ NOVIDADE CAFÉ FILHO INAU
QUANTO Ã SAÚDE!GURARÁ A USINA

DO PAPA DE PAULO AFONSO
CIDADE DO VATICANO, 8 RIO,8 CV. A.) - O general

(U. PJ - Apesar do frio e de Berenhauser, diretor-pr!'!&l-'
uma chuvinha miúda, o Papa I dente dr, Hidrelétrica de Sào
Pio XII, pem agasalhado, re - Francisco, esteve tm conf€
alizou, .l1oje, o costumeiro rência com o mÍ!lü,tro do
passeio pelos jardins do Va- 'Trabalho, sr. Alencclstl'O Gui
ticano. O Sumo Pontifice ca- marães, tendo n�,;3a o\'.!isião

convidac!o o titular ela pasta
para a solene i��!l1f;uração
da Usina de F'ftul':! Afonso. no
dia 15 do eonent€.
O grancü: empreenc;imento

da engF;nharja nacÍlmaJ :".'1':'\
ínaugn"uda pelo chefe do go
vêrnc. sr. Café Filho e ('(Jrta
rá com a presença dos mi
nistros de Estado e altas au

toridades, bem como l'eprf'
sentantes do eorpo d1plomá·
tico.

minhou sem ajuda de nin·

guem por quase meia hora,
sob um local coberto. FQi
uma das caminha;das mais

prolongadas, desde que as

começou, faz duas semanas.

como parte de seu tratamen··
to regular. Nas primeiras ho·
ras de hoje, o Papa recebeu'
transfusão de plasma e de

sangue, o que ocon:e cada :l
ou 3 dias, para lhe aumentar
as fôrças. Seu méelico parti
cular declarou que as trans
fusões continuarão por outra
semana. Descreveu o estado

IMPRESSIONANTE
CLEVELAND, (EEUU),

- Em Rocky River, Êthel
Sheppard,. de 64 anos. mãe
do d�'. Samuel H. Sheppard.
recentemente eondenado à
prisão perpétua com assas

sino de sua espôsa, suicidou
se com um tiro de revólver.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



___ -- -.
, ........

._ ...... _ - ._-- --.-, -·'·-r-- ---'('--- - -

!

Florianóplois,� de Janeiro de 1955
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Navio-Molor «Càrl� Hoepcke)l �
Viag�:�:rt�=�Ri��t:;�!!!��� I, �(SmRI�D
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí- J 'i ,. !

mos, apenas para movimento, de passageiros.
,

•

."

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não / l

prejudic.,arão o horário de chegada no RIO (Ida) e '\�ITINERARIO DO N/N "CARL HOEP�KE"

)
,,/

IDA \ VOLTA
\..

'

I,Fpolis Itajaí Rio Santos r.5/12 7/12 12/12 13/12 /

I \
i

17/12 19/12 24/12 25/12

Raios X �

n.pa,relhagem moderna e completa para, qualquer exame
, .

radtolõgfeo,
Radiograna� e radioscoplas.
Pulmões e coração (tórax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).

'

Utero e anexos: Histero-salpingografia COIJl insufla
ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exavas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Bádío-pelvímetrta).
Diàriamente na Maternidade Dr� Carlos Corrêa.

--/Casa de,
�----------�---,

madeira

,
�

o leitor encontrará, nesta co- Iluna, informações que, necessita,
nimo. diàriamente e de imediato: I _------�----_

Quem achou fará, o favor JORNAIS Telefone

de entre ar na Rua Viscon- O Estado................ 3.022 J
g A Gazeta 2.656

de de Ouro Preto. 61 (fun- Diário da Tarde " . .. 3.579

dos) onde será gratificado. IA Verdade .... :........... 2.�10
, Imprensa Oficial 2.688

-- --- HOSPITAIS
. VENDE-SE' l(pr;va:J.�:fe�I ..

(Portaria) .

Nerêu Ramos ...........•
Militar .

São Sebostião (Casa de
Saúde), .

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR
GENTES

Corpo de Bombeí ros

Serviço Luz. (Reclama-
ções) .

Polícia (Sala Comissário
Polícia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS DE

I: r���3pORTES DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
J ,I, TA� :...................

3.700 I

�v 11 Cruz�uo do Sul 2.500 I

A V I" S O(ii I Panair 3.553_

OI'lGAI.IISA'D·"OJ IliR"�e,fa�l'! A'é���":::::::::::: �::�� I A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS do Estado avisa
K [1 •••••••••••••••••••• �::�� que, a partir do dia 10 de janeiro do corrente ano, em cum-

E - I �c���savas .'

I prímento ao disposto na lei federal n. 2.308, de 31 de agôsto
EDITADO ! Lux .

.:
...•.............•

,

2.021, de 1954, nas contas do Servico de Luz e Fôrca fica suprimi-2276 I . • - -

PO"
'

MagestI� _............

3.'147 II da a Quota Federal de 3%, sendo a mesma substituida pelaK Metropol .

, La Porta .. -, . . . . . . . . . . .. 3.321 taxa fixa de:

l)(JílÁLre/(] !J(J4Jl[g Caci�ue - .. . .. . . .. . �'.���' Cr$ 0,20 por Kwh de consumo de luz
é Central ,..........

_

g.['/XA8"N.fTT(J Estrela 3.371 o-s 0,10 por Kwh de consumo de força
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA Ideal·

'�.
. . . . . .. 3.659 Diretoria de Ob, as Públicas, em Florianópolis, 5 de ja-

--,.----r-----,j j E�TREITp \ neíro de 1954. '

I DI�(!Ue . ','" ....
.... ....• 06 ,

'

i ",
-----------------------------;---:--'1-""":--::::-::::--:"":-.-:.:-_-.-- """'-. \ .

I
.

.

.

ESTADOo
leiTE
Agência

de
I Pu/blicidade

,

lWu P..taJ. I'
l'l.rlu6,.U.

'B..ta .CatarIIUa

...,.0-

ADMINISTRAÇÃO
Reâação e Oficinas, ii rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Te!. 3022
- Cx. Postal' 139.
Diretor: RUBEN� A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representante, :Representações A. S. L ra,

Ltda,
Rua Senador Dantas, 40 -' 50

andar. ,

Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 50

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capital

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

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

blicados, não. serão devqlvídos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

'tizos assinados.

3.121
I

I

PERDEU-SE
INFORMAÇÕES

UTEIS
Perdeu-se. na 6a. feira, no

Jardim "Oliveira Belo·... 'na IPraça 15 de Novembro, um

guarda-chuva. novo, de me-

-0-

I"-",'f!'."".,- DR ROMEU BASTOS DR. JULIO PAUPITZ CLINICA

,INO ICAOOR· PROFI55lONAL ic,m ':")����'''It'1 s,,', �:,,;;��,"�Id;��-::I:::':��:: i
OLHOS

li �����"JTA NARI2

DRA. WLADYSLAVA DR I. LOBATO DR WALM-OR ZOMER I Francisco de Assis. e na ":mta da ,Santa Casa d� �10 ?e Janeiro J DR. GUERREIRO DA FONSECA
.

.

GARCIA
'Casa do Rio de Janeiro (Prof'. W. Beraldmell�). . Chefe dos Serviço de OTORI-

W. MUSSI FILHO CLINICA MÉDICA Curso
.

de neuro log'ia (Prof. NO do Hospital de Florianópolis\ Doenças do aparelho respiratório' Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Austr�gesJ!o). . Possue a CLINICA os APARE-e
I TUBERCULOSE' i

cíonal de. Medicina d� Unlver- Contultório: Rua Vitor Mei- .Ex Interno do Hospital mater- LHOS MAIS MADERNOS PARADR. ANTôNIO DIB RADIOGUAFIA E RADIOSCOPIA' aidade do Brasí l reles, 22 Tel. 2675. /
mdade V. Amara!.. ,. .. TRATAMENTO das DOENÇS da

MUSSI I DOS PULMõ:gS
I
Ex-interno P?I" concurso da Ma- Horários: Segundas, Qu�rtas e Doel!ças do estom.a�o .Intestl- ESPECIALIDADE

. Cirurgia do Torax . ternldade-Escola.. Sexta feiras: n.os' f:gado.e vlas.blhares; dos Consultas _ pela manhã no
-Formado pela Faculdade Naclo- (Serviço do. Prof.. Octávlo

RO-I' Das 16 às 18 horas. • rms! utero e ovãrios. HOSPITAL.CIRu��PICc�NICA 'nal de Medicina Tisiologista e' . dngu.es LI.ma)
C.

Residência: Rua Felipe Sch- Dísturbros nervosos. A TARDE I 2 as 5
GERAL-PAR.TOS 'Tisiocirurgião d� Hcspital Ne- E.x-I�te�o �� l�rvlçopdE Trué-· midt, 23 - 20 andar, apto 1 - 22?onsultóri�', Vitor' Réireles

no COr N�ULTOR��s DR. JOSÉ MEDEIROS.
Serviço completo e especiali-' rêu Ra�o.s _ )

gra o doosK:oa de' Ja'nei'ro' .
• Tel. 3.002. Das 16 as 1S horas. (,()NSU�TORIO - Rua dos VIEIRA

zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de .especlahzaçao pela Médico do Hospital de DR NEWTON../ Residência: Bocaiuva 20. }LnHE?dS n 2
_ ADVOGADO _

RAS, com modernos métodos de S. N. T. Ex.-mte.rno e Ex-assis- I Caridade .eSl
t t d C d P f Ugo D· 'AVILA RT.'SIDENCIA F 1 Sch-

Caixa Pestal 150 !taja!rliagnósticos e tratamento. en e e .lrur�la o. ro. DOENÇAS DE SENHORAS - DR. MARIO WEN- J", - e ipe Santa Catarina.SULPOSCOPIA - HISTERO -I . .GulI�araes (RIl?)' J.l_ I PARTOS - O·PERAÇõES CIRURGIA GERAL rn
í

dt n? 113 Tel. 2365
SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons. Fehpe Schmídt, 38 Cons: Rua João Pinto n. 16, Doenças de Senhoras _ Procto- .

,DHAUSEN ----- _

.LISMO. BASAL
,

,Fone 3801 I das 16,00 às 18,00 horas. I logia - Eletricidade Médica CLrNICA MÉDICA DE ADULTOS

Advogado
'

.. Radioteraplarpor ondD;s curtaS-l Ate�de em _hora marcada. Pela manhã atende dià-, Consultórto r.Rua Vitor Mei-
, !D.CRIANÇAS - . S'E!etrocoagulaçao - RaIOs Ultra Res. Rua Sao Jorge 8 - Fone riamente no Hospital de reles n. 28 _ Telefone: 3307. Consu ltôr!o - Rua Joao Pi n-

VIOleta e !n:fra Vermel�o. 2395.
_ .. j Caridade. I Consultas: Das 15 horas em, to, 10 - Te�. M. 769., _ DR. CLARNO G.Consultór!o : Rua Trajano. nvL, Residência: I diante.

I
Con�u_Ita�. Das 4 as 6 hor,,:,.

10 andar - Edifício do Montepio. _DR. YLMAR CORR�A . Rua: General Bittencourt n.

�
Residência: Fone,3.422 .Resldencla: Rua Esteves Ju- GALLETTIHorário: Das 9 às 12 horas - CLÍNICA MÉDICA ! 101. .

Rua: Blumenau n. 71. mor, 45. Tel. 2.812.
_ ADVOGADO _Dr. MUSS�. CONSULTAS das 10 - 13 ho- 'I'e lefone : 2.692. DOENÇAS DO APARELHO

DI-, DR CARLOS F Rua Vitor Meireles, 60.Das 15 as 18 horas - Dra. raso 'I GESTIVO _ ULCERAS D0 ES- .. :
FONE: 2.468MUSS!, .

Rua Tiradente 9 - Fone 3415: MARIO DE LARMO TOMAGO E DUODENO. ALER- ENGELSING '

_ Florianópolis _

o!��lde��:a: Avenida

Trom-l· DR JOSÉ TAVARES I CANTIÇÃO GIA-DERMATO��GIA E CLI-. Médico dos Hospit:'li.!> �m.ericanosp Y. .

I
MtDICI)

NICA G AL e da Força Expedicíonárta Bra-
, IRACEMA. CLÍNICA> DE CRIANÇAS

---'

sileira
-----------

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

MENTAIS - CLINICA GERAL. Doenças Internas

I'
,

·

PARTEIRODR. NEY PERRONE
I Do Serviço Nacional de Doen-' CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS PA�AISO CIRURGIA EM GElI1.AL

MUND
iças Mootais. , ' - INTESTINOS MÉDICO ATENDE A QUALQUER HORA

Formado pela Faculdade Naci Chefe do Ambulatório de Higie- Tratamento moderno da SIFILIS Operações - Deenças de Se-
C

DO J?I�. E DA NOITE

naol de Medicina Universidade ne �en�al I Consultório - Rua Tiradentes, : .nhoras -.Clínica ,de. A�ult_!ls. . onsultor�o. Rua Deodoro, es-

do Brasil , PSIqUIatra do Hospital - 9. Curso de Especlahzaç�o no quma. d�, '-:ldal Ram?s. .

RIO DE JANEIRO Colônia' Sant'Ana , I HORÃRIO: Hospital dos Servidores do Es-' Resldencl,a: CoqueIros, Pralll
Aperfeiçoamente na "Casa de I Convulsoterapia pelo eletro-' As 13 às 16 horas. tado. I

de Itaguaçu Casa da Torre.
Saude São Mig.uel". c�oque e ,:ardiaz?J. Ins.ulinote�a- Tel.: Cons. - 3.415 - Res. � (Serviço do Prof. Mariano de '

Prof. Fernando Paulmo pIa .. Malanoterapla. PSICoterapIa. �.276 - Florianópolis. , Andrade) '1-"-' ....,..-

Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Quin- - . -, �----.-l Consultas' - Pela manhã no I DR. ANTÔNIO MONIZ
de Cirurgia tas das 15 às 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN I Hospital de Caridade, '

, I DE ARAGÃOI]rof. Pedro de Moura

1
(manhã)

. .. .' VIEIRA I A tarde das �530,hs em dian-, '

EstagIO por 1 ano na "Mater- Rua Amta �arJbaldl, esquma I te no consultóriO a Rua Nunes CIRURGIA TREU�ATOLOGIA
nidade - Escola" de General BJt,tencourt.' J MÉDICO I Machado 17 Esquina de Tira-

I OrtopedIa
Pr\lf. Otávio ROdrigues Lima I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva" ESPECIALISTA EM OLHOS,' dentes. Tel.276G

.

, Consult�rio: J��o. Pinto, 18.

Interno por 2 �no do Pronto 139 Tel.2901 .

'I OUVIDOS,
NARIZ E GARGANTA

I Residencia _ rua Presidente Das 15 as 17 dlanamente.
Socorró

, '--,---'"
,

,
TRATAMENTO E 10PE.RAÇÕES Coutinho 4'1. I Menos aos Sábados

I
DR. ARMANDà VALÉ- ,1nfra-Vermelho - Nebuhzaçao-II, Res: Bocaiuva 135.

- x -

RIO DE ASSIS I
Ultra-Som . Fone: - 2.714.

OPERAÇõES (Tratamento I de sinusite sem

CLíNICA DE ADlTf,'l'r J Dos Serviços de Clínica Infan\n I operação) ,I
DOENÇAS DE SENH01�r\S da AssistêI}cia Municipa'} e Hos· ,Anglo-retinoscopia - Receita de

1
VIDALCONSUJ�1'AS: NtI RODpital da ' pital de Caridade ,I Oculos - Moderno equipamento .

DR.
,

Caridade, JiariarMnte daE 8 U3 CLINICA MÉDICA DE

CRIAN-,de' Oto-Rinolaringologill (único CLrNICA DE CR.IANÇAS.
10. ! ÇAS E ADULTOS no Estado) Consultório: - FelIpe Schmldt;'
)'0 consulUíl'io, li Rua João ,

- Alergia":"'" Horário das � às 12 horas e 38.
Pid,) nr. 16 (lo a!ld:\r) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. I CONSULTAS -Das 4 as 6

'liar,iament" IlIlS 10 na 12 e daa chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: -'Rua Vitor Mei-l horas., àFo 16 horas. 13 horas reles 22 - Fone 2675. Residência: Tenente Silveira,
l�SIDENCTA: -- RUIl Duarte Res�dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua' São Jorge 20 - ,130
,))lltel, 12' -- F]orianópoli�. lherme; 5 - Fone: 3783 Fone 2421. 1 FONE - 3.165.

2.314
2.036
3;831 ;

3.157

3.153
!

Vende-se um Grupo Es

tofado e um Bureaux.
, Tratar 'na rua Dr. Victor
Konder 60.

,'jf

JOVEM CATARINENSE I
-__,,�--= -.

3.313

!
2.404
2.038

I
.

2.594

CENTRO EXCURSIONISTA ''ARNOLDO RAU!.JHQ"
- WEO.lQIQN1RlQ-

FUNDADO EM 16-9-54

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CO�HECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO. PERCA TEMPO, 'EN

V(�- NOS HOJE MESMO. TEU NOME E ENOERE

ço A CAIXA POSTAL 409- FLORIANÓPOLlS-S.e.

•
•

Com ê.s�e vafoV' 'V. S •

O ESTADO

\
-

I.
,

de .Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas,' todas as se

I gundas feiras, às 20,30 à rua

iConselheiro, Mafra, 33 - 2�
;n��TRADA FRANCA '�)

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.

Toda pintada a óleo interna.
e externamente. Com os se

guintes compartimentos 1,

sala de visita, 1 sala de Jan

tar, 2 quartos, 1 cozinha, W.
C .• Chuveiro; Tem Luz, A
gua e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzeiros.
Tratar com A.J. Dias, .

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
ria) Florianópolis.

Vend.-s.
Uma casa de alvenaría,

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

.Jorge Sala. 4 iF"'" Fone,
2192.

DR. ACIJILLES
BALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43
DR. JOSÉ M. CARVAnHO

REIS
ADVOGADO

Rua Frei Caneca 122

TERRENO EM
BARREIROS

I
VENDE-SE um Lote de

12 x 33 metros. -

Tratar pelo telerône: 2.470.

DIt. ANTONIO BATISTA
, JUNIOR

CLINICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

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

12.

FARMACIA DE PLANTA0
MÉS DE JANEIRO

1. Sábado Farmácia Santo
Schmidt n. 43

Antônio Rua Felipe

-2. Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
8. Sábado (tar,de) Farmácia Noturna Rua Trajano
9. Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

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

16. Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.

.

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

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

pe Schmidt n. 43
30. Domingo ;Farm4cia Sto. Antôn�o Rua Felipe Sr,h

midt n. 43:'
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

Sto. Antônio e Noturna. situadas ás ruas Felipe Schmidt
43 e Trajano.

'

I

Lavando com Sabão
, <

\iirg�m Especialidade
da Cla. IITZBL INDUSTBIIL-Jololllle. (marca registrada)· ����r�:��
��_�ecoD��iza.s�je�po e.diD_h_e_k_o_.�����������-�""-"'-

'n','
-_'�---.....

_--'----'--------'------_._-------:--------------
.. - ,----------

..
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De súbito me vejo em pleno sonho

Como quem se acordasse para dentro ...

Emum jôgo em que ansiosocme concentro,
Mais uma carta sôbre a mesa ponho.

Mais outra! E' o jôgo atroz do Tudo ou Nada l l

E quase que esmorece a 'chama triste. . .

'

E (a cada pancada uma parada)
O velho coração, teimoso, insiste, ..

Insiste em quê? Ganhar o quê? De quem?
O meu parceiro... eu vejo que êle tem

/

Uni. silencioso riso a afivelar-se

Numa fria' caveira' carcomida:
Mas não me engana! - A morte é o seu disfarce ...

Como também disfarce é a minha vida. ,

-0-

UII' M d
- sta. Olga Vieira;

Ima O a - menina Suely, filhinha'

do sr. 'Ceno Hams.

YIANEIRA DE FAZER:
1 - Prepare a galinha

para assar com recheio.
2 - Derreta a manteiga

- sr. Walmor Delfino de numa panela grande, junte
Souza, funcionário do D. E. o palmito e as castanhas do

R. Pará ,e a cebola picadinha.
-'- sta. Altair Rosa Leve novamente ao fôrno
- sra, Nancy Vaz Rosa, 'tté a cebola ficar macia.

esposa do sr. Artur Rosa 3 - Adicione então os

Filho, funcionário do DOPS pedaços de pão e os tempe-
dêste Estado ros e misture. bem. Se você
ANIVERSARIOS: gosta de' recheio mais hu

mido, acrescente também

tj3 de xícara de.iágua.
4 -\ Recheie e aSSe a ga

Helena, linha como está acostumada
sr. Ma- a fazer. (APLA)

cante;
- menino JOt;lé, netinho ,

do sr. Francisco Lamarque, I
BILHETE DA

.

SEMANA

paginador dêste Jorn��; Uma.herança vabosa
- Major Júlio Agostinho EXlste algo nesse mundo

Vieira, da Reserva Remune- a que nunca damos valor.

rada da 'Polícia Militar. Eu digo algo, mas são mui
tas essas coisas que costu-

FAZEM ANOS, AMANHÃ� mamos ignorar .atráves da
- sra. Henedina Pôrto l,u- vida.

Existe uma grande ele

gância na simplicidade do

vestir, como por exemplo o

modêlo que hoje apresenta
mos. A saia justa com pen

.ces nas cadeiras e costura

central. A jaqueta de um só

botão em tecido escuro e a

blusinha de manga curta

usada, por deJ.l."tro é de sêda
branca. (APLA)

--o--

ANIVERSÁRIOS

FIZERAM ANOS· ONTEM:

,FAZEM ANOS, HOJE:

- menina Maria

graciosa filhinha do
noel Fiuza Lima;
- sta. Marta Mansur, iun

cionária do 1.A.P,T 1.': C.
- sr. Walter Albani, raclio

telegrafista da Marinha Mer-

cena, esposa do sr. Mário Lu
cena;
- sr. Luiz Carlos Medeiros,

funcionário do Banco do
Distrito Federal;
- jo'vem Aloísio Callado:
- sr. Armando Vieira GP.-

vaerd;
- sr. Ayrton SaIles;
- sr. Paulo Pedro Rod�'i-

gues;
- snra. Solange Rool'!gu.e:s

Di Bernardi, esposa do sr.

Salvador Di Bernardi;
:_ srá. Maria F. da Silva;

esposa do sr. Harpe.res P. '�a

Silva;
- sra. Julia Calandrini: '

- sta. Odette Luckner; ,

/:

NOIVADO:

Com a graciosa senhorita

Maria de Lourdes da :Silva,
diléta filha do sr. Ari('ome- I
des Espírtdíâo da Silva e s,va Iexma. esposa d. Isaura Bt.8.

triz da Silva, contratou casa,

menta o nosso jovem conter

râneo sr. Francisco, filho do

sr. Salviano 'I'hcodoríco . 'I'ei ..

xeíra e sua exma. esposa c1

Maria José da Silva Teixeira,
e alto funcionário elo Insti

Luto dos Marítimos.

Aos noivos e exmas. íami

lias as felicitações de "O ES

TADO".

-'-0--

Experim'ente boje
GALINHA RECHEADA
COM CASTANHA DO

PARÁ

iNGREDIENTES:
1 galinha de bom tarna

nho, preparada para re

chear
3 colheres de sopa de

manteiga
4 xícaras de miolo de pão

picado
.

,

2 colheres, de sopa de ce

bola picadinha
Ih xícara de palmitos pi-

cados
1 xícara de castanhas do

Pará picadas (Y2 quilo com

casca)
1 colher de chá de sal
1 pitada de pimenta.

-0-

BILHETE
da Semana

Quando estamos na mesa

e ao nosso lado temos uma

pessoa que não sabe comer,
dizemos logo: - "Eu fui
acostumada de outro modo".
É a isso que me refiro
quando falo em galgo a que
não damos valor: são as

pequ(,lnas coisas que a edu
cação recebida desde o ber

ço nos dá a cultura que hei"
damos. Essa coisa que nos

dá o respeito e a considera
ção com que tratemos os

outros e que nos faz dife
rentes embora muitos nos

co_nsiderem tolos ... Porque
existe muilla gente, pes
soas grosseiras e irônicas,

Florianópolis, Domingo, 9 de Janeiro de 1955

PARA SEU L A R •••

O mellior!

(

Conselhos de Beleza
* * *

COMO COMBATER A sada ao deitar e o j>ó após
TRANSPIRAÇÃO EXCES- o banho. Além disso são

SIVA DOS PÉS?' aconselháveis p e d i I uv ias

(uma colher de sopa de for-
Dr. Pires mal em tres litros de agua

A transpiração é um fe
nomeno normal e, portanto,
útil. Resulta da eliminação
de uma certa quantidade de
,�UOl' por, intermedio das

g landulas que o fabricam,
ou sejam as sudoriparas.
Mas, as veses e a causa

'disto ainda não se sabe ao

morna).
En{ face de um caso de mau

cheiro dos. pés é indispen
Sãvel uma rigorosa higiene
intima, a começar pela
mudança frequente das
meias e a exposição diaria
dos calçados ao sol. Os pés
devem ser banhados em so-

certo, ha uma produção e�- lução morna de permanga

cessiva, as glandulas se hi- nato de potássio a cinco por

pertrofiam (aumentam de

I
mil, sempre bem enxutos e

volume) e o que se ve é uma com a aplicação em segui
s u dacão demasiada, bastan- da de talco boro-sallcilado,
te incomoda, caracterizando Friccionar �s partes su

o que se chama uma hlper i- jeitas. á sudação fétida com

drose. Em alguns indivíduos urna formula contendo vín
tudo se resume nessa trans- te gramas de tintura de be

piração exagerada .mas em, ladona, dez gramas de al

outros a questão se, compli- I,' cool canforado e duzentas

ca e, os pés começam a exa- gramas de agua de rosas.

lar .um cheiro desagradavel ; Certos preparados á base

consequente a um estado de clorofila podem ser ten
fermentativo. Em medicina tados.
os suores fétidos são cha- Na hipotese dos conselhos
mados de bromídrose, mal acima falharem, é neces

que pode ser visto em pes- sá rio recorrer, então, ao

soas de quaisquer classes. medico. Ele encontrará na \

sociais. radioterapia um meio de

'Em relação ao tratamen- CUra rápido. Via de regra

to daremos adeante duas em oito a dez sessões a mo

formulas,
.

uma de loção e lestia desaparece por com

outra de pó, que SerV11"aO pleto, mesmo que Ja apre
para combater a transpira- sente um, estado avançado
ção excessiva, 'sem a .pre- de f'ermentação secundaria

sença de odor acentuado. (mau cheiro). É este, aliás,
Loção: - quinhentas gra- r o mesmo tratamento q�e se

mas de agua de hamamelis, I faz para a hiperidrose 10-

duas gramas de alumen e calizada em 'outros logares,
cinco gramas de acetato de

I
como as mãos e axilas.

chumbo. I
. Nota: - Os nossos lei-

PÓ: - duas gramas de tores poderão solicitar qual
a lurnen pulverisado, uma I quer conselho �ôbre o trata

grama de tanino, duas grá- menta da pele e cabelos ao

mas de acido salicilíco, dez medico especialista Dr. Pi

lgramas de carbonato de res, à Rua Mexico, 31 -

'bismuto, noventa gramas de

"RiO
de Janeiro, bastando en

talco de veneza, dez gra- viar o presente artigo deste

mas de oxido de zinco. jornal e o endereço comple-
A loção é para ser pas-

I lo para a resposta.

No armário e nas prate
leiras da cozinha, aplique
sõmente Neocid em Pó,
que não transmite cheiro

-. estranho a louças, pane
las e gêneros alimentí

cios. Nêsses lugares, o pó .

é melhor contra baratas.

Em gavetas e' armários,

como também em baixo

de móveis, é melhor usar

Neocid em Pó.. que ma
ta baratas por muitas se

manas, deixando-se o pó
nos lugares tratados.

Nas camas, é sempre pre

ferível combater as pul
gas com Neocid em Pó.

que é absolutamente ino

fensivo e não tem cheiro,

Nos assoalhos, e tapetes,
o pô é melhor, por que
não deixa manchas.

contra pulga's e lIaratas

participam o contr-ato de casamento de seus filhos
MAX ESTELA MARIS

NEOCI!�
é melhor!

PARTICIPACÃO
,

ACELON DARIO DE SOUZA E SRA;
LUIZ BOITEUX PIAZZA E SRA.

.�I----------------------�----..--..",,-

Prof. FraDlliscolNbvo Inspelor.R�gio-
,o��:;�:m��m��J!�';d�':' p!?e�L��P.��!�_!el!t�el��",pe- Flm;anó;;l; �' ;0,�'lm;'Ade 'Ã�
acaba de assumir as elevadas onde exerce suas atividades dado no La Porta (quarto JOSE' ROSA HORACIO PAMPLOl\;A

funções de Inspetor Reg.c- como Professor do Instituto 321), o ilustre � operoso :e:

nal de Estatíst.ic:l, neste Es- Tecnológico de Aeronáutica, Prof. Francisco Antonio V,·
JUPIRA FERNANDEg ROSA

tado, nomeado pelo exmo. sr. em São José dos Campos, en- caz �íl;: .o. participam aos parentes e
O ilustre visitante veíu

Presidente do Instituto Era-
.

, pessôas amigas o contrato de

síleíro de Geogr8,flc. e EF:t:".- como Agerite-Ftscal, presí- casamento de sua filha FMIR

tistíca, o nosso tr.tentoso
.

e dír os exames a se realiza
com o Sr. Irineu Parnplona.

culto conterrâneo sr. Arolde "', rem nesta Capital nos próxí- FlOl:ianópolis, dezembro

Caldeira, .dest9.cado 1'e1)1:1- mos dí rs 10, ::'1; 13, ]4 e 15 1954

nescente de tradicional r-a- do corrente, dos candidatos.
.

milía barriga-verde. à matrícula naquele Instrtu -

I

Pelo elevado padrão prof is- to e que �er:u lugar no 111S-

síonal, pelos aprecíavels do- tituto de Educação "Dias "e-

tes e pela alta capacidade do lho".

"metíé" a que se dedicou com O Instituto TecrlOlógico ele

altruísmo, é de prever-se um Aeronáutica, apezar dei 8U-

surto de progresso nos servi- bordinado ao Mínístérío do

ços confiados ao nosso con- Ar, forma Engenheiros em

terrâneo, já consagrada co-
. aeronáutica, mesmo civis, o

mo um dos mais rJOf,á\,�is f que equivale a uma consíde-

eficientes elementos ela Est!:t- (ln.IA
rável soma de relevantes ser-

tística. U t viços ao Brasi�. .

o ESTADO, agradecendo a ,,�'f.J,JE's'n O ESTADO, ageade!I�I',do a

comunicação apl'esen ta ao i�t L /1 honrosa visita com qu,} �'oi

benquisto conterrâneo os 1110- C ilANl\ OQ distinguido, formulá os r-éle-

lhores votos de. felicldaóes e Aperihva lhóres votos de' fel;l estada

TOnIca em nossa Capibl.
.

forlifican e

:e:

INI.:S PAMPLO�,\

participam aos parentes e

pessôas amigas o contrato ele

casamento de seu filho l�Ü
NEU com ã Srta. Em!r Rosa.
Rio do Sul! dezembro -,f;5�:.

EMIR e nUNEU
Noivos

PARTICIPACAO
,

ROBERTO PIAZZA

participam aos parentes e amigos o contrato de
casamento de seus filhos Maria de Lourdes e Francis
co da Silva Teixeira.

Maria de Lourdes e Francisco
noivos

Florianópolis, 24 de ,dezembro de 1954

MANOEL npRGES J;>E
ALMEIDA

Dezembre

:e: :e:

SEMIRAMES SUZANA
BORGES

OLGA SANTANA PIAZZA

participam aos parentes
e pessôas amigas, o contrato

de casamento de seu filh('
JEDIÉL com a srta. Marly
Piazza.
Rio de Janeiro,' 31 de De

zembro de ·1954.
JEI)IJi:L

participam aos parentes
e pessôas amigas, o contrato
de casamento de sua filha
MARLY com o sr. Jeiliél
Borges.
Estreito, 31 de

ele 1954.
:E: MARLY'formula uma gestão eficiente

para maior realce dGS alevan
tados propósitos daquél:1 (11'-

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

Resfriou-se 1 PARTICIPACAO
. ,

ganização.

O "Satosin" é excelente
EM LIBERDADE para combater as c,onse.

Ao que se anuncia, Jacob I quências dos resfriados:
Mornard, que matou Trotsky . . _ .

a golpes de picareta, na cida-
.

lrl'ltaçoe� dos bronqulOs,
de do México,' será brcvemen- tosses, oatanos. Peça ao seu

te posto em li:'berdade, de.. farmacêutico "Sato.sin
" in

pois de alguns anos de pri- dicadp, nas traqu,eobron.
são. A identidade de MOl'nttl:cl ,

quites e suas manifesta-
jamais pôde ser estabelecich,
e o mistério continuará por ções. Sedativo da tosse e

muito tempo ainda. expectorante.

que consideram infelizes o'

que não respondem. à gros

seria, nem ferem com sua
irônia.
Certas coisas não se ad

quirem. Na metade da vida
já não se consegue mais re

formar, tudo o que se apren
de nesse sentido vem do
berço: modos, distinção,
educação, delicadeza e pru
dência. Não é possível im
provisar essas coisas. Pre
cisamos nascer com elas.
Lembro-me perfeitamente

de uma senhora €lúe per
guntou a um grande educa
dor inglês: - Em que ida
'eie devo começar a educar
meu filho? - Que idade
tem seu filho, minha senho
ra? Três meses - Então já
perdeu três meses.

No entanto, como é raro

ouvir alguém que aprecie
a mais valiosa das herançás,
a herança da cultura e da'
boa educação!

Silvia (APLA)

ARICOl\fEDES
.

ESPIRIDI- SALVIANO THEODORICO
ÃO DA SILVA TEIXEIRA

e',

ISAURA BEATRIZ' DA
SILVA

e

MARIA JOSÉ DA SII�VA

T.EIXEIRA

AVENTURAS 00 ZE�MUTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O Estado" Esportivo
/

I , .
I

leônidas e'Griió Filho em evi- 'I

dencla no:desporto brasileiro
ENQUANTO õ PRIMEIRO ERA APONTADO CQMO OAUTOR DO GRANDE GOL

DO ANO, o SEGUNDO CONQUISTAVA ,AS HONRAS DO ESPORTE DO
- WATER�POLO

CLUBE DE REGAT�S ALDO LUZ

Prisão de
'- comunistas

BUENOS AIRES, 7 (U. pj
- A polícia federal anunciou
a detencão de 14 homens e

uma senhora, numa reunião
comunista efetuada na Vilh

Constitucion, na província de
Santa Fé,
A polícia informou que

realizou uma "batida" na re

sidencia do medico Tutío
, Marzoratti, onde tinha lugar

a sessão se:>rel.a, apoderando
se tambem de grande quan
tidade de Ilteratura comu

nista. '

Durante a investigação da

polícia e no momento da
ordem de prisão falava um

guatemalteco resínente na

Argentina, o qual fora. vin

culado ao regime esquerdista
de Jacobo Arbenz. As autori-
dades o ídentírícaram como

Carlos Arias, de 45 anos de

idade. FOl's,m 08 detidos acu

sados de víoiacão da segu

rança do estado .

....._._._ _ _- � '

Recebemos e agradecemos o seguinte oficio:
Florianópolis, 3 de Janeiro de 1955.

"

Ilmo. Sr. Diretor Espoi-tívo do "O Estado"
Nesta

De ordem do sr. Presidente, tenho o prazer de co

municar a V.S. que em Assembléia Geral Ordinária, rea
lisada em 5 do mês proximo passado, foi eleita a nova

Diretoria deste clube, para o ano de 1955, e em data de
ontem empossada, ficando assim constituida:

Presidente' .

1° Vice-Presidente
20 dito .... . ...

1° Secretario ...••• � •••

Eurico Hosterno
Orlando Corioni (Reeleito)
João Gonçalves, J�nior
Moacyr Iguatemy da Sil-
veira (Reeleito)

2° dito .. ,... •.....••• Daniel Barreto
1 ° Tesoureiro ..•• ••••• Arí�:tV,rillen da Silveira (Re

eleito)
Alcides Rosa
Dr. Romeu Sebastião Ne-
ves (Reeleito)

Diretor de Regatas •...• Antônio Luz (Reeleito)
Idem de Galpão .......• Luiz Rovaris
Idem Material Flutuante. Adolfo Cordeiro
Representante Junto a FASC: Moacyr Iguatemy .da

Silveira (Reeleito)
.

Suplente: Oscar Teske (Reeleito) ,

.

Comissão tomada de Contas: Gercino Botelho (Re
eleito), Sadí Berber, José Rosa, Osní Melo e Alvaro Acío
li Vasconcelos,

De sucesso em insucesso, o esquadrão do Avaí, campeão Comissão Tomada de Contas: Gercino Botelho (Re-
de 1953; viveu, no ano passado, a fase mais inexpressiva de

1
baid e Belarmino Veloso.

'

sua longa vida' de louros memoráveis. O a�vi-celeste,
. ,�ue Sirvo-m� do ensejo para reiterar a V.S. os meus pro-

mais vezes laureou-se nos certames da Capítal e do Estado testes de alta estima e apreço.
e tantas vezes enobreceu e honrou o pebol barriga-verde,
foi perseguido pela falta de sorte. O seu conjunto, um dos

melhores do Estado, se viu esfacelado com as contusões,
saldas e suspensões de jogadores. A saida do técnico Nizeta

marcou o início do colapso do time azul e branco no Cam

peonato, onde conquistou um modesto quarto lugar, por

pouco não indo para o último, isto graças ao seu sucesso

diante do Atlético que ficou com a incômoda classificação. NOVO EMPATE ENTRE lio, Cavallazzi, Manéca e

Todavia; o público esportivo muito deve ao AV3;f os bons BANGú E TIRApENTES Hélio.

espetáculos proporcionados no ano passado. Enquanto Fi- Tiradentes: Tatão, Prau e

o'ueirense Guarani, Bocaíuva, Atlético e Paula Ramos per-. Ainda sob a alegria da', Daniel ; Zézo, Nersi e Rebe-
manecíam d� braços cruzados, principalmente o primeiro entrada do ano de 1955 os lo; Valdir (Gilberto), Hugo,
que esteve ausente pelo espaço de seis meses, o Avaí brin-: rapazes que obedeÁ� á di- Tião (Tão) Vermelho ,e Mi
dava o nosso público com a presença de esquadrões de en- reção de Filodí, rumaram

vergadura, como o Olaria e o Madureira, do Rio; o Caxias, para a cidade de 'I'íiucas a-,

de Joinville; o Carlos Renaux, de Brusque e outros. Sua me- fim de saldar seu compro
lhor atuacão deu-se frente ao Madureira, quando venceu misso como clube local, o

por 3 x O.-Recebeu o Avaí fora dos seus demíníos cada, go- Tiradentes. Mesmo com a

leada, Mas compenetrado estava do dever cúmprído, �ojs ausencia de alguns de seus

se limitou a enfrentar fora do seu reduto clubes de reco- bons elementos como Nei, co alvi-rubro, agarrou-se nas

nhecido poderio técnico e rísíco, bem entendendo que' no Amante, Glauco e outros, o rêdes para conter a carrei
esporte 'o que vale é competir, Seu único titulo em 195,* foi Bangú apresentou-se aos ra, acontecendo de um fato
o de vice-campeão do torneio-início. olhos de "torcida" tijuquen- inédito que foi o desmoro-

Damos abaixo os seus resultados na temporada passa-
'

se que acorreu 'em massa à namente da trave o que im-
da: única praça de esporte da pediu a continuação do jô-

Avaí O x Caxias (Joinville) 5 , cidade, prestigiando desta 'go que ficou interrompido
AVaí O x América. (Joinville) 7 fórma o esquadrão alví-anil. pelo espaço de 30 m, para o
Avaí 2 x Paysandú (Brusque) 6 O Bangú, como menciona- natural conserto.
Avaí 3 x Olaria (Rio) 5 mos. Acima', desfalcado -de Após o match lt embaíxa-
Avaí 2 x Carlos Renaux (Brusque) 2 vários elementos inclusive da do Bangú regressou sob
Avaí 3 x Imbituba (Henrique, Lage) 9 .Neí que desempenha a fun- um clima 'de grande algaza-
Avaí 3 x Imbituba (Henrique Lage) O ção de meia armador, fêz ra .cantando os principais
Avaí 3 x Atlético 2 com que o técnico desloca- sucessos do Carnaval que se

.
Avaí 3 x Caxias (Joinville) 2 se Manéca para aquela poaí- aproxima, além da .valsa do
Avaí O x Atlético 1 ção, na qual cumpriu satis- clube intitulada "E' o Ban-
Avaí 3 x Madureira (Rio) O fatóriamente até o termino sü" da autoria do player
Avaí 2 x :Atlético 2 da la fase quando o Bangú Leônidas.
Aval 1 x Hercílio Luz (Tubarão) O jogava melhor que seu va-
Avaí 2 x Paula Ramos 1 loroso adversário. Porém co-
Avaí O x Figueirense O mo descanso demasiado cau-
Avaí 2 x Carlos Renaux (Brusque) 3 sado por um pequeno inci- /"

Avaí 2 x Baependi (Jaraguá) 3 dente que esclarecemos. Atendendo a uma solící-
Avaí 3 x Bocaiuva O mais abaixo foi fatal, pois tação da diretoria do clube
Avai 2 x Guarani 2 ,Manéca perdeu. tôda . a. vi- alvi-negro, o Bangú,. Campe-Avaí 4 x Paula Ramos 2

, vacidade com qUe vinha se ão Invicto' de 54, �ervírá Ide
Avaí 1 x' Imbituba (Henrique Lage) 2

empregando nas jogadas, "sparring" do Figueirense Yend .. _seAvai 1 x Atlético 1
o que causou o ' decrécimo nos dias que antecedem ao'" •

'

Avaí 1 x Carlos Renaux (Brusque) 3
d d

-

d tAd qua Cam"peo'nato Estadual de Um terreno sito á Vil,a C�L'Aval' 1 x Selec'a-o Unl·verSl·ta'rl'a 2
e pro uçao e o o o -

- dro. 1954. Lopes Vieira (Rúa Presiden-
Aval 1 x Figueirense 3

Com este setor atuando Ó O Bangú se enco�tra, te Coutinho) medindo .. , . ' ,

Avaí 1 :li Bocaiuva 1 '

mal cresceu <> Tiradentes, bem preparado, esperando-. lOx28%, tratar com Dante
Avaí 3 x Paula Ramos 6

superando em volume de se que c'brresponda à confi- Bonetti no Depósito Hoellckd
Avaí 2 x Guarani 4

Jôgo o "expressinho invic- ança dos dirige�tes do "Fu- Rita Maria,
Avaí O x Figueirense O

_
l to de 54. Portanto, placard ração-Negro," principa.lmen-Avaí O x Imbituba 2

]"llstO qlIe prem- l'OU o 'esfo'rço t f'AAvàí 5 x Atlético 1 e no que se re ere ao Jogo
equipe, num prélio monoto- ,"leve" pois como se sabe en-

, no que não agradou. Come- 'contrará <> clube do Sr. Thó
çou' assim o invicto de 54 maz Chaves Cabral no refe
o Ano Novo empatando com rido certame fórtes adver
este mesmo advérsário pe- sários, contando com esse

la terceira vez sendo que fator que tôdos os elementos
nos antel'iores. registraram- se encontrem em perfeita
se os placards de 4 :li: 4 e 2 x fórma física'-e tecnica. Apu-
2. rou ainda nossa reportagem V dque a esquadra banguense' en e-seDados técnicos mantem entendimentos com _

'
'

•

._

l\{auro Pinheiro" cronista O GRANDE DESAPARE

do "Diário de Noticias", do CIMENTO DO ANO - Ro

Rio, dissertando sôbre "os berto Gomes Pedrosa (.5 de

grandes feitos e principais Janeiro).
acontecimentos desportivos

'

A GRANDE PERFOR

de 1954, aponta os nossos MANCE D6 ESPORTE
conterrâneos Adernar Grijó Brasil - vicecampeão do

Filho e Leônidas como, fi- mundo em Basquetebol.
guras de realce, o primeiro O, GRANDE GOL DO

como o mais regular "Wa- ANO - Harr'ison Dillard

ter-pelo player" e o segundo (Estados Unidos).
como o autor do grande gol GRANDE REALIZAÇÃO
do ano no jogo América x DO ANO � Construção do

Fluminense. Ginásio do Maracanã.

Eis a sua sintese do es- O MAIOR SACRIFICIO

porte Brastleiro : DO ESPORTE Arno

O MAIOR NÚMERO DE Frank - na batalha do Gi

TITULOS - Fluminense 33; nàsío.
Flamengo, 14 Vasco 10. OS ESPORTISTAS DO

O ATLETA DO ANO ANO - Almirante Paulo
José Teles da Conceição (D. Martins Meira e Márlo Ro-

Federal). drigues Filho.

A ATLETA DO ANO - O GRANDE GGOL DO

Vera Trezoitko (São Paulo). ANO - Leónidas, do Amé

O CRACK DO ANO --:- rica contra o Fluminense.

Rubens (Flamengo). A FIGURA MAIS DISCU-

AS EQUIPES DO ANO TIDA - Zezé Moreira.
- Flamengo e Corithíans, O SURURU DO ANO -

O GRANDE RECORDE Expulsos os 22 jogadores
DO ANO - 2 metros - Sal- (Portuguêsa' x Botafogo)
to em Altura,- J. Teles Pacaembu.

Conceição. A GRANDE TRANSFE-

O GRANDE REGISTRO RENCIA - Ambrois por
DO ANO - Brasrl x Hun- Veludo.

gria, ria Taça do Mundo. 'O TÉCNICO DO ANO -

O GRANDE FEITO NO EX- Freitas Solich.
TERIOR - Flamengo - 5 O JUIZ DO ANO - Má-
- Kiniz - O Budapest. rio Viana, brilhando em São

O GRANDE ACONTECI- Paulo.
M.ENTO REGIONAL,_ 61 I A GRANDE FUGA-l

pi�'tos de' 'Teles da Concei- Paulo Cabral e alguns nà
ção no Campeonato de At��-I dadores �ur.lando e Lei de

tismo. , rTransferencms.'

AS VITóRIAS DO ANO

I
A MAIOR ALEGRIA

Brasil, 1 x Paraguai, O
- 0laria,'3 x Vasvo, O; Flu-,em, 'Assunção.

_

minense, 3 x Flamengo, o.
'

O MAIOR FEITO DO
A GRANDE DECEPÇÃO TURFE - Luiz Rigoni, le

_:_ A derrota do Brasil na I vantando o "Grande Prêmio

Taça do Mundo. 'Brasil",'

AS PERFORMANCES DOS {lUBES
PROFIS'SIONAIS DA CAPITAL NA'

TEMPORADA'DE 1954
IV-AVAl

•

JOINVILLE, 4 (Do Correspondente) - Chegando ao

final do, ano de 1954, ficaram paralizadas as atividades

desportivas na "manchester" catarínense, tendo os clubes

'locais liberado seus atletas para que os mesmos pudessem
desfrutar das festas natalinas e da passagem de ano.

Daí o motivo por que ficou- o cronista desprovido de

ãcontecimentos desportivos, também, fazendo pausa 'na

sua atividade.
,

Agora, porém, passadas aquelas festas, como o despor
to joinvilense volta novamente à atividade, já tem o autor

desta seceão elementos para fazê-la, oferecendo as costu-

meiras n�tícias aos leitores.
'

CORRIDA DE SÃO SILVESTRE - Em meio à paralí
zação das atividades desportivas havida, apenasJnterrom

peu-a a realização da "Corrida de São Silvestre" promovi
da pela Liga Atlética Norte-Catarinense (LANC) e que há

muitos anos não se realizava,
'

Essa prova rústica, talvez por motivo de reinício, não

apresentou muitos atletas disputantes, bem como, nâo teve ,..

uma assistência 'de públiCO satisfatória.

Venceu-a o atleta Martin Mebs da Sociedade dos Sub

Tenentes e Sargentos do 13° B. C" seguido pelo átleta 0:;

vaJdo Pereira da Sociedade Ginástica de Joinville.

AMISTOSOS INTERMUNICIPAIS - Domingo Ill'OXI

mo, o América F, C. preliará, em seu estádio, amistosamen

te, com o forte esquadrão do Paysandú E, C, da ciclac1c de

Brusque.

�a semana seguinte, também, o Caxias F. C, - eam

peão joinvilense de 1.954, pelejará amistosamente com o

poderoso, "onze" do C. A. Carlos Renaux de Brusque
r

campeão estadual de 1953 e campeão da Liga Blumenau

ense de Futebol em 1954, devendo' êsse sensacional' <:on

fronto intermunicipaJ ser realizado dia 13 á noite oa então

dia 15, conforme as' negociações que ainda estão para ser
,

concluidas.
FINAL DO CAMPEONATO DE JUVENIS'� O vitqrioso

Campeonato de Juvenís, promovido pela Associação de Cro,:,
nistas Esportivos de Joinville (ACEJ), deverá ter seu des

fêcho na tarde de sábado próximo, dia 9 do corrente, com
a Irealização do seu último ,prélio entre os quadros repre
sentativos do C,axias F, C. e Anita Garibaldi ? C.

Dada sua ótima situação na classificação' por pontos
perdidos,

.

com vantagem de dois pontos sõbre os segundos
colocados: São Luiz e Cruzeiro do Sul, o Caxias F. C. ape-
nas empatando nesse derradeiro compromisso conquistará
o titulo máximo do inédito torneio.

CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL � Confor-
LIGA OPERA'RIA

me está sendo divulgado, o Campeonato Estadual de Fute.--
boI, promovido pela Fe,deração Catarinense de Futebol, de-
verá ter início no próximo dia 16, com a realização do pri
meiro cotejo entre os peloiões do C. A. Baependí e Estiva

F. C. - campeões respectivos das Ligas ,Jaraguaense e

Itajaiense.
Com tJ vencedor dessa série, é ,que 'fará sua e,stréia no

magrio cet't me estadual o Crtxias F, C, - campeão ,ioinvi-,
lense de 1954, provavelmente no dia 30 do fluente,

Avaí 1 x Cerâmica (Henrique Lage) 2

,
Avaí 1 x Cerâmica (Henrique Lage) 2.

Resumo: Jogos disputados 33; vitórias 9; derrotas 17;
empates 7; gols a favor 58; gols contra 81; deficit 23 gols.

UMOENSE ESPORTE CLUBE
, A Diretoria do Limoense. E. C. tem o prazer de' con·

vidar seus associados, e Exma. família para um baile

que fará realiza� hoje, no salã'o do Clube recreativo Li
níoense, com início das 22 ás 3 horas.

Este baile - será patrocinado pelo SR. ALCINO
VIEIIlA.

Após o seu termino haverá condução' para a Capital.

A DIRETORIA

BENEFICENTE DE FLORIANO'POLIS

ASSEMBLE'IA GERAL,
,

De conformidade 5!om nossos Estatutós, COJl\'OCO os

a&sociados para a Assembléia Geral, que se reaHzar:í do
mingo, 9 do corrente, ás la' horas (manhã) para eleição
de diretoria.

Florianópolis 6, de janeiro de 1955.
Francisco Ag:aipo Ferre,ira

1.0 Secretário

-

2° dito ...........•••
"O,rador .. ,.. .: ... '

....•

,

Espalhando
,

a- verdade
WASHINGTON, 7 cu. P.)

- O secretario, de Estado

John Foster Dulles falou du

rante a Inauguração dOI3 es

tudios da "Voz da America",
recentemente transladados
de Nova Iorque para Was

hington. O secretario Dulles
'disse que "a Secretaria de

Estado e o Serviço de Infor

mações dos Estados Umdos

trabalham harmoniosamente

para levar a todos os países
do mundo a verdade sobre a

vida do país.

MOACYR IGUATEMY - 10 Secretário

VÁRIAS

rim.
Anormalidades: Por oca

sião do gol de empate âuto
ria de Hugo aos 35m, quan
do erri 'grande velocidade en

trou com bóia e tudo no ar-

CIDADE DO MEXICO, 7

(U. PJ - Nove crianças ro- '

ram mortas e mais de 40 fi

caram feridas num teatro, de

Aguas Calientes, o n tem,
quando um falso alarme ele

incendio provocou pamco.

Águas Calientes está situada
a 250 milhas, ao norte da

Cidade do México. A tragédia
ocorreu' no Teatro Colonial'
durante matínée oe crianças
levada a efeito no dia dos

Reis Magos As crianças feri
das foram transportadas pa
ra o hospital em ambulàn
cias da Cruz Vermelha. Só

mente a rapidez nos traba

lhos de salvamento evitou
maior número de mortes. A

pessoa que deu o alarme fal
so de íncendío.igrttando "fo

go", ainda não havia sido
identificada esta noite.

P[BciZ8-SB
Treinarão Juntos os

Campeões, sadoras na Lavanderia
Serratine Rua Trajano
N.25.

de Passadores e Pas-

Vende-se
Vende-se por motivo de

viagem o \estabelecimento.
O Ini;Jerio das Toalhas o

unico no 'genero no Estado,
bem afreguezado. Interessa
dosdirigem-se a Rua Felip

vários elementos dentre os Casa de material, com 3

Locar: Estádio {jo Tira- quais o artilheiro do Cam- quartos, sala de jantar, Cüzi-
dentes, em Tijucas. peonato passado, Manéca, nha, banheiro-e pequeno ter-

1 :tempo: 1x1 goi de Juli- que defendeu ás côres do reno, situada à rua Luiz Del

nho, para' o Bangu, aos ,3% Colegial. O mesmo aconte- fino n. 34 (próximo da Ave-'
e Hugo, para ,os locais, aos cendo com os playes Caval- nida Trompowsk,v)

,"

35 m. Final: 1x1. lazzi e Valdir, dois bons va- Preço módico, Trp_tal' com

Juiz: Coube ao Presidente lores que reforçarão o cÍu-, Moritz, Corretor Oficial, à

do clube locaí apitar a par- be' do Dr. Antenor Tavares. rua Saldanlm Marinho, 2 -
, 1° andar.tida o que fêz com regulari- Alem de permaneceretn qua-

dade, embora se esforçasse si tõdos integrantes do Cam- .

no maximo para conduzir peão de 54, já terri assegUrã-' :guenses para árdua luta do
ó matcha com justiça. do para a temporada de 1951> Campeonato de 1955 com o
Quadros: Bangú: Silvio, os jogadores Célio do Postal intuito de se sagrarem bi

Clal�dio é Leonj,das; Marré- Telegráfico e René do Paula Campeões.
co, Julinho e Marcio (Hugo) Ramos: Como s'e vê traba:'
!Hugo (Márcio), Widdir, Cé-' lliaram ativamente os Ban- M. ,Borges

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DE PITIGRILLI 'cário); maravilhosos edífí- vos e amos, súditos e reis

Bueno� Aires - (APLA) I' cios de mármore, de bronze, i_ eram diferentes. Em tem
_ Estão de novo em moda de cristais e cromo, com

I
pos de Augusto, o bandido

os bandoleiros. A literatura per'sonali'd�des superiores a i Corocotta A

desolava a Es

irrfantil abandona suas in- toda suspeita no conselho panha e sobre sua cabeça
vestlgações, os polícias da. admin ietração, e. com'l fo.i f�xado um �rê�io de um

afeiçóadcs, as pradarias do Caixas de segurança blinda- milhão de sextércios. Apre
"West", os "cowboys", os das, que dasafiam á chama I sentou-se ao imperadqr e o

arquivos de Estado e as oxídrica e a dinamite, e
I
imperador lhe perdoou: Era

grandes figuras da Histô- das quais só nós temos as a época, que durou séculos

ria, para voltar aos bosques chaves e a fórmula mágica. e séculos, da cavalaria e ga
e às estradas reais, onde os Uma manhã, porém lemos lanteria. Quando o bandí do

bandidos de outros tempos, no jornal que todos os nos- José Maria roubava um

ainda não motorlzados e sos créditos estão congela- anel a uma dama, dizia-lhe:

'aperfeiçoados pela polícia dos, que em nossa conta "Oh, senhora, uma mão tão

-cl'entifica, de.safogavam suas corrente está o "encerrada", bela não necessita de ador
cendia a cem, enquanto o de

vinganças e passavam o di- que nossa caixa, inatacável nos". As Irmães do Conven-
mortos não tinha sido ainda

nheiro dos bolsos de um ca- às chamas, aos ácidos e ao to de Mascali, por temoraI' d dA •

um célebre bando d' e assal-
mencíonado, em vlr tu e as

valheiro a seus próprios, urânio, foi aberta, respeita-. .. . .

escassas comumcaçoes- com c

com o único método benfí- das todas as formas legais, tantes que at.errozizava as local. Babe-se, porém, (Íue é
cios e Sem fazê-los crer que e nos resta em mãos apenas comarcas destruídas pelo grande o número de mortos,
a atitude seja de interésse a ata dum escrivão. terremoto, pediram prote- destroçados no embate dos :<
social, nem que obedeça a Os heróis da mitologia ção a um grupo de homens comboios.
uma lei de equidade distrí- grega, Teseu, Persepu, Hér- armados que criam soldados
butiva, Cedes, fizeram-se famosos II do rei das

,Duas SicÚias. Os
Um príncipe oriental dei", por haver, expurgado suas homens entraram no con

xou esplendor de seus cas- terras .do bandidos, e dos i vento, tnataram da horta,
telos para entregar-se ao princípes que infestavam consertaram o claustro e a

bandqueirismo. os arredores. Bandidos e
i capela em ruínas, e quando

Um músico balcânico con- príncipes ... Estranha apre- 'se despediram, seu chefe ti
cluíu uma sinfonia, que de- ximacão l Os barões feu- Irou o chapéu ante a Madre
veria ser a apologia de um dais dos quais descendem,: Superior, aprentando-se: era
bandido de seu país. atualmente, os mais bri- o chefe do famoso bando de
Voltamos aos tempos em lhantes apelidos das famí-I bandoleiros, flagelo dos ar

que o poeta Arnaldo Fusi- lias aristócraticas cataloga- redores, e pediu que as ir
nato exaltava num' breve das no Almanaque de Gotha, im'ãs rezassem uma Ave

I êsses "discos" sobrevoaram a
.poema e Passaotre, que se percorriam as estradas re-' Maria para êle e seus' com-

I cidade durante uns 15 minu-
apresentou no palco de For- ais para desvalijar os via- panheiros, convertidos em

, tos e depois desapareceram
limpópoli, durante a re- jantes. As mesmas cidades, I bandidos, porque a sociedá-

em tres direções diferentes,
presentação de "Hernani", quan do não existia' o direi- de, que começava a estar deixando atrás de si uma
acompanhado de seus lugar- to público, consideravam .1 demasiado bem organizada, esteira avermelhada.
tenentes, e com. os fusis como bárbaro tudo que esta- Ilhes tornava difícil a' vida.
apontados para a platéia, va fora das muralhas, e � Um perfeito, napolitano 1 .
fez-se entregar o dinheiro e" "�onsequenteme:nte fora do ,censurou um camponês por
as jóias, prendeu os reféns direito comum. O .rapto das' não pagar o impôsto. /
e enviou os mais ricos es- Sabinas foi um ato de ban- I

- Que deseja que eu f'a
pectadores a suas casas, a doleirismo. O bandido Ca-

I

ça,1 monsenhor? - contestou
f im de buscarem quanto co, refugiado no Monte o labrego. - A estrada real
faltava para arrendondar a Aventino; que roubou os já não rende �ada. Não
cifra. bois a Hércules, obteve as' passa ninguém. Prometo-lhe,
NOS tempos bárbaros em simpatias de/Vil'gílio que

I porém, que sairei ,todas as

que o direito do mais forte lhe dedicou os mais pa-,111oites ,com minha espingar
era 'o único reconhecido, téticos episódios de seu poe- 'da, até reunir os ·trezes du-
produziu-se, por geração ma. . J cados que me ,pede.
espotânea, o bandoleirismo O lirismo que circunda os' Paradoxos? Um homem
Nas sociedades �hegadas ao bandoleiros é uma homepa- que não se divertia com pa
mais alto grau de civiliza- gem a sua lealdade, a sua radoxos, S. Francisco de
ção, ó furto e ,o roubo es- generosidade, a seu cava- ,Assis, �xpressou o conflito
tão substituídos pela astú- lheirismo. Um célebre' gra- entre' a,. sociedade e o ban
cia, a publicidade, a má fé, mático,' Palemon, caído em cl-ido em forma poética. As
com aparência de legalida- suas mãos, foi deixado são cercanias de um pequeno

" de. O processo é mais hipó- e salvo, com
\

todos os res- povoado estavam infestadas
crita, mas o resultado é qua- peitos merecidos por sua' por um lôbo, e as expedições
se o mesmo. Digo "quase", ilustre pessoa, quando ou- de homens armados não con

porque"a sociedade se ol'de- viram seu nome célebre no duziram a nada de definiti
na para tirar ao indivíduo fuundo litérário. Ludovico voo

e a seus herdeiros até o úl- Ariosto, para livrar-se dos S. Francisco chamou o lô
timo centavo, ao passo que bandoleiros, apenas preci- bo, demesticou-o com sua

o 'banditio, depóis de desva- sou ler algumas 'estrofes do doçura, deu-lhe de comel;
lijar o viajante, lhe punha "Orlando Furioso". '\ todos os dias. E, desde en

no bolso um florim de ouro. Atualmente, um hOlp.em tão, o lôbo não aterrorizou
Na época dos bandoleiros, de ciência, prêmio Nobel de mais o lugar. Para.domesti- AJrerD directamente s&bre
o indivíduo se defendia de- medicina, viu que o fisco cal' os que estão fora da lei,' o aparelho diJrestivo, evitaD-
les ocultando o ,dinheiro n'u-t lhe levava, friamente, as bastaria procurar tornar- do a prisão de ventre. Pro-
ma panela e sepultando-a 700.000 corôas sucecas e não lhes possível a vida ,civil. porcionam bem estar Jreral.
sob a terra num recanto es- lhe ficou outra coisa senão Gel;almente, o rapazola que

facUitam a digestão, descoll-
condido, e' rio mais das ve- a glória escassamente nutri- mata a viúva para levar gestionam O FIGADO, reJru-
zes o patrimônio" com êsse tiva de se haver tornado suas modestas _, economias, larizam as funções diJresti-
meio primitivo, estava em, útil à humanidade.

I
dorme com outras 'dez pes-

vas, e fazem desaparecer as

sef,' u r a n ça. Atualmente, Eram outros' tempos. As soas numa cabana feita de enfermidades do ESTOMA-

'existem os Bancos (co�.: rc1.lções entre os homens - latas ,de querozene e se nu-
GO, FIGADO i INTESTI-

se..! inviolável sigilo ba,,· \",,:imas e prepotentes, ser- I
tre de desperdícios recolhi- 1�_..N_O..SIIiI·.rl!li__l!Woi!l!Ww"!'!W.; n_..n..�,of!'__n_5>11" 1oI5 _' 1oI5 r_......

Festa Naclenal
do Milho

•

RIO, 5 (v. A,) _ SaltandO
dos trilhos violentamente o

RápidO Min'eiro de' prefixo
"R-2", cêrca das 20 horas da

noite, foi de encontro a, um

trem de carga que se achava

estacionado na estação de

.Santana da Barra, próximo
de B. do Piraí, destroçando
se completamente.
Até às 24 horas, o número

de feridos recolhidos à. Santa
Casa de Barra do PIrai as-

•

merva
PRECISÃO SUIGA .'fi DESPE 1858

� "

dá hora (, o mundo!

PORTO ALEGRE, 7 <U

P') _ Como premio ao es

'forço despendido na produção
de 'cerea,is, toram premiados
14 índíos do PoS':O Indígena
de Guarita, do munlcipio de

Tres Passos, durante a re

cente Festa Nacional do Mi-
\

lho. I

Aquele Posto do M\nistérit)
da . Agricultura, com uma

população de 576 selvicolas
vem mantendo, há Vólr10S u

nos, a liderança de ' cereais,
entre os quais o trigo. c mi

lho híbrido, a soja e o feijão Ipreto, que foram apresenta
dos, no referido certame, com
apreciavel índice de 'produ-

.

ção, Tambem 'artetatos' de ta
quara; manufaturados I!elos
indígenas e levados a fX

posição, mereceram rereren
cias elogiosas das autorlda
des presentes.
Os premies, que consistiam

em 'medalhas de ourá e 'pra
ta foram conferidos ao índios

capitães Lauríndo e Getvlio,
sehastrão Alfaiate, Jofto .Ro

sa, Pedríco," Jesus Sales, Se

bastião Jacinto, Honorato
Valencio, Marcío, Vitor, Lau
redano, Adão Rosa e José

Claucj,ino .

Bolenidade que emprestou
vivo pitoresco fi, Fe,ra Nacío
nal do Milho foi a coroação
da indígena Talit.a como rai-
nha dos índios.

'

'\
.

HORAS LOCAIS CORRES'
PONDENTES AO 1\11'10,
DIA NO RIO DE JANEIRO:

15,00
!talia., 16,00
Espanha... . .. . .• .,.. 15 00
japão . . 0.00
Turquia .v-. •••••• , ••• 17,00
Alernanha ..•. "...... 16,00
EE,UU "." .. i 11,00
França"" "," .. "I 15,0l1
Inglaterra, .. ;.. .•.•.. 15.00

\

96 anos de fama universal... e

tipos modernos, de beleza clássica!

de Iodo BrasilA venda nas boas ocasas

•

PRINCIP[S f BANDIDOS
GRANDE DESASr
TRE DE TRENS

•

«Discos)1_, na
Auslria
LINZ, 7 ur. P,) - o

recimento de 6 "objetos VC:'!l.

dores" no' céu eh cida-Ie de

Steyr, na alta Austria, pro-
vocou intenso pânico na P:J-
pulaçào. ,

I:

S,e g u n d o testemunhas

ÊSJEALIMEllO DEliCIOSO
,

lhe dá vitaminas,
proteínas e ferrá

Com '70 centavos' - custo de uma por
ção média, individual, de Aveia Quaker - seu

organismo terá uma rica fonte de energia!

Agora, a Aveia Quaker está no Brasil para
servi-la 'melhor. A sua aveia preferida, tradi-
-cional pela pureza' e alta qualidade, é, rica em

vitaminas, proteínas e ferro. De cozimento
rápido e fácil digestão, a Aveig Quaker é O

alimento ideal para qualquer ilade 1·
,_I

A V E I A . Q ,U A K. E R , o A L IM E N T'O • V I T A L I

,-Tilo na

,Baviera
los'i'uto, Tecn�16gico

.�eronállfica
CONCURSO DE ADMISSÃO

R.AN(J{:·JN "; -u PI

o presidente da Iugoslávia,
mal Tito, chegou a capital
da 'Birmânia, ontem para
uma visita Oficial de 11 dias,
Este é o primei;') chefe' de

Estação de nação ocidental a

visitar à Birmânia. 'l'!to foi
recebido pelo presidente Ba
U e., pelo t.o mínistro U Nu.

As provas do concurso de admissão ao ITA serão reali
zadas símultâneamente nas cidades de Belém, Fortaleza,
Recife, Maceió, Salvador, Distrito Federal, Belo Horizonte,
Itajubá, Uberlândia, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto,
Baurú, Curitibà, Florianópolis 'e Porto Alegre, no corrente
mês de Janeiro, às 8,00I1s. da manhã dos dias 10 (Matemá
tica), 11 (Desenho), 13 (Física), 14 (Testes de Tendência
Vocacional para a Engenharia _ prega não eliminatória),
15 (Química).

Nesta cidade, as provas serão feitas no Instituto àe
Educação, à rua Saldanha Marinho.

Os candidatos que pretendem prestar o concurso nes

ta cidade deverão apresentar-se n.P local citado 30 minutos
antes do início de cada prova, munidos de documento de
identidáde, caneta-tinteiro (com tinta azul), Iapís e ma

terial de desenho (dois esquadros, um duplo decimetro, um
. compasso, borracha).

CANAL DE SUEZ
PANAMA', '5 (U. P.) _ A

diretoria do tráfego marlti
mo do Canal de Suez, anun
cia oficialmente o reinicio da

circulação dos navios pelo ca

nal, completamente desobs

truído, a partir de' 18 horas
(GMT) de ante-ontem.

ESTUDE POR CORRESPONDENCIA
GINÁSIO EM 1 OU 2 ANOS

Curso "José Bonifácio" _ Diretor: Prof. Antonio
Rollo.

Praca da Sé, 28 _ Tel. 33-9070 _ C. Postal 6374
São Paulo.

dos nos caixotes- de lixo.
Inútil é culpar o livro ou o

cinema. 'É a volta da forma
ancestral da apropriação
dos bens alheios, o bando-.
leirrsmo, que é a guerra em

seu estado original e em Po.tugalseu caráter primitivo, sem
a'

;:��:::�,õ:' qU:,mAl'::;:� milUarista Basta·, saber ler· e escrever
Magno, 'a cuja presença foi LISBOA, 7 (U. P,) ._- Por-
conduzido ttm pirata, lhe tugal deverá gastar um total
disse: tle 68 milhões de dolare$ na
- Não te envergonhas da defesa, para atende!' ao'"

profissão que tens? compromisl?os aS5wnidl)s com

E o pirata rei!lpondeu: 'a adesão f>. Ortr::J,ni2:l<;üo do
- Sou pirata, porque pos- tratado ào AtI"tntico Norte, :\

suo um navio só. Se tivesse soma é ele : (j miJhõe:> de ciil
uma frota, seria um con- lares a mai,s que a pre\'Í�.ta
qüistador. e votarla em 1!J51.

... .� ...
'

.... - - - - .• - -. - - - - '"01'"," - - - - .. - _ - - - _._ - -Ir_ .
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ESTOMAGO - FlGADO - INTESTINOS
PILULAS' DO ABRADE MOSS

--�
...,�

.. ,

,

. 1

r-
"

R.

para
aspirar a um futuro brilhante, fazendo

POR CORREPONDtNCIA
o seu Curso_ Ginasial (Artigo 91, do Decreto Lei 4244).

Peçam informações ao

I. N. C. A. '_ Praia de Botafogo, 526 _ RIO
(Recort� e remeta-nos êste anúncio - 3024).

VENDEDOR

Vende-se

Uma casa situada em Coqueiros, na praia de Ita
guaçu numa area de 4105 m2

Tratar à Avenida Mauro Mamos 266.

Procura-se um vendedor pracista viajante com mui
ta pratica de preferencia do ramo de tecidos. Desneces
sario apresentar-se sem estar habilitado.

R. Schnorr'-- rUH Felipe Schmidt nQ.42 sobo Floria
nópolis.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 o J:STADO
..·.tu!'umopoÍis, Domingo, 9 de Janeiro de 1l:J::...,

Ontem; hoje e amanhã
no passado

8 DE JANEIRO
A DATA NOS RECORDA QUE:

_ em 1809, oitenta marinheiros ingleses e cem sol
dados brasileiros, sob o comando do Cmt. Ueo,
desalojaram os franceses ,do canal Tarcy, na

Guiana Francesa;
_ em 1823, o Imperador D. Pedro I convocou todos

,

os brasileiros que se achavam em Portugal de

clarando que seriam considerados portugueses os

que no prazo de seis meses não regressaram à

Pátria;
- em 1824, muito embóra já eleito em 13 de De

zembro do ano anterior, foi confirmado, em nova'

eleição, como Presidente da Junta de Governo de

Pernambuco, Manoel de Carvalho de Andrade;
- em 1867, à bordo da canhoneira "Magé", o Vis

conde de Inhaúma (Vice-almirante Joaquim Jo

sé Ignácio), reconheceu as baterias de Curupaú
ti e deu ordens aos navios da Esquadra para se

postarem à pequena distância das baterias para
guaias, abrindo violento fogo;

+r em 1872, no' Rio de Janeiro, faleceu o Senador
Joaquím José Rodrigues' Torres, Visconde de

Itaboraí, um dos chefes do Partido Conservador.

Francisco e Laguna;
- em 1744, é lavrada a Carta de autorização para

instituir-se, nesta capital, a Ordem Terceira de
S. Francisco da Penitência;

- em 1835, foi criado o Montepio da Economia dos
Servidores do Estado do Rio de Janei-ro;

- em 1843, o "Batalhão Catarinense", creado pelo
general Antero de Brito, ficou, nesta data, per

I tencendo ao quadro do Exército, com o número
3 de fuzileiros;

_ em 1850, faleceu na fazenda de Santa Cruz o

principe d. 'Pedro Afonso, segundo filho do im

perador d. Pedro lI.
- em 1851, é aberto ao público ó Mercado do Largo

'de paláéio;
- em 1861, foi criado o montepio dos servidores

deste Estado de Santa Catarina;
- em 1881, faleceu maisum dos veteranos, da �uer

ra contra o governo do Paraguai: o capitão .Ma
noel Marques Guimarães;

� em 1881, falece· mais' um dos veteranos da guer
marca de Blumenau;

- em 1887, circulou na capital, paulista o primeiro
número de "A Procelar ía", orgão semanal dirigi-
do por Julio Ribeiro;

,

- em 1944, faleceu no Rio de Janeiro, onde nasceu

a 18 de fevereiro de 1878, o professor Fernanda
Magalhães, catedratico da Faculdade de Medici
na do Rio de Janeiro e membro da Academia
Brasileira de Letras.

André Nilo 'I'adasce

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

/ Em Lages, no 5:',);,,1 do Brasil, o melhor! '

Desconto especial para os senhores viajantes.
/'

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
R fi) D O L F O C E R N Y, Fotografo do .Jornal "O

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

Telefone: 3.022.

t 'Agradecimento e Missa
WADI CHEREM

José Wadi -Cherem e família, Jorge W. Chorem,
Vva Rosa Cherem e filha, e Emilia W. Cherem e familia,
profundamente sensibilizados, as demonstrações de pe
zar recebidas pelo falecimento de seu inesquecivel pae, As 10 horas.
sogro e avô Wadi Cherem e convidam os demais paren- MatinadaEspetaculartes e amigos para assistirem a missa de 7° dia que em

Sh ts D h C01' - esen os - 0-sufragio de sua alma mandam rezar, no dia: 12 quarta- di
'

feira ás 7 horas na Catedral Metropolítana no altar do

1 mep
Ias

3 50 2 00' .

reços'-Sagrado Coração de Jesus, pelo que antecipadamente, 'C
.

.

L'·
,.

, ensura Ivre.

ag�>at�ecem a todos quantos comparecem a esse ato de fe
As 2 4,30 7,30 9,30 horas.

crrs a.
Walter D'Avila _ Helena

N���I�!�!s�a o lar do sr.,1 VENDE-SE
Patricio Farias e sra, Ca
tarina Farias, com o nascí-J Três lotes de terras na
mento .de um robusto garoto, Ponta do Leal, no Estreito, -

ocorrido dia 6. do corrente esquina da rua Gonçalves 11:,iiij!_.,P,1ii!i1l!Wii!i'G�)flll'"IIIJ�I:.�,."]na Maternidade Dr. Carlos Dias com a Raimundo Cor-
• f� _ ::! _ �� •Correa, que na pia batismal rêa. --

receberá 'o nome de Nel- 'I'ratar no cartório do Es-

Colegio Barriga Verde·
ASSBMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

quer 'número.
Florianópolis, 6 de janeiro de 1955.

x
•

9 DE JANEIRO
A DATA DE HOJE RECORDA·NOS QUE:

.

- em 1571, faleceu em Beanvais, Nicolas Durand
de Vil legaignon.: nascido em Provins .rio ano de

1510;
-,

!,
- em 1729, chega à Laguna uma sumaca, condu

zindo Tomaz Gomes de Lima com 28 índios des

tinados aos trabalhos de construção da estrada

Idos Conventos ao sertão de Coritiba;
- em 1795, faleceu na vila do Rio Grande o legen-

\ - L O J A S _dário brigadeiro Rafael Pinto Bandaira. Em que

peze aos histor-iografos rio-grandenses - do \ '

r

sul, que o dizem nascido no vizinho Estado, Ra- Elelro-Técnica!��oP��t�ê ��n�l:l�l'�l'���>i� ��:t��:��o.e� �:l��mda� I (A ORGANIZ A'(A-O ORGULHO DEHonra do nosso 14° B. C. ostenta, em sua

gale-, H
ria, o retrato a óleo deste grande. catarinense ;

SANTA 'CA'TAR INA)- em 1839, Ben�q Gonçalve� �nunc�ou a transfe-I I
,

rência da capital da Repubhca RIOgrandense, de, '

D' dPlratini para Caçapava :
. . . .

iApresentam as exmas. sras. onas e
- em 1855, inaugura-se nesta capital. a Bibliotéca

Pública creada pela Lei. m:. 3y3, de 31 �aio d�' Casa a maravilhosa1854.Era presidente da provmcia o dr. Joao Jose . , :

Coutinho, que fundou-a, n.um dos compurtímentos E L. I""!!!!!!!A I Ndo andar térreo do palácio; '-=II'
- em 1869 em Assuncão, no Paraguai, faleceu o

(A MA'QUINA DE COSTURA DE FAMABarão do Triunfo, ri�igadei:>� José Joaquim de
.

,

,

.

Andrade Neves, .naseldo .

em 22 de Janeiro de

MUNDIA'L)1807, em Rio Pardo, no Rio-Grande do Sul;
- em 1871, assume o governo da província o dr.

,

Manoel ':ieira �osta, 1° vic�-précidente.,_Mais Pelos servicos prestados ao seu lar etarde, foi agraciado com o titulo de Barão de, ,
,

Murutiba. �aleceu como desem?arga,dor aposen- pela valorizecãc sempre constan-tetado. Era filho do senador do impér-io Marquez
" ,

de Muritiba..
x ELGIN peça-se a si mesma.

A DATA DiO:o��AR��I��DA.NOS QUE. DISTRIBUICÁO EXCLUSIVA DE
- em 1681, faleceu em Olinda, Pernambuco, João '

,

Fernandes Vieira, chefe da' insurreição pernam- ELETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA Ebucana de 1645 contra o dominio holandês, nas-

cido'em Funchal, em 1613; COME'RCIO- S A- em 1724, são aprovados os atos do, ouvidor Rafael '. •

Pires Pardinho praticados na correição que fi-

R,ua Tte. SI'lve'lra 24 e-28 - En' d. Tel.zera à ilha de Santa Catarina e às vilas de S"

ELETROTECNICA '

Cslxa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis -- Santa Catarina

" Distribuidor

Lotes à Venda

C' RAMOS S/A
Comercio -' Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolí,

.� ',i
! �_�J

son Farias treito.

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA D� JAN,EIRO

Dia 15 - sabado - Soirée Carnavalesca ,.- Grito do
Carnaval - ás 22 horas

/
Dia 23 - domingo - Soirée Mignon - ás 21 horas
Dia 29 - sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22

horas

ATENÇÃO - Servirá de ingresso o talão do �ês de
jane'iro - Não será permitida a entrada de pessoas es
tranhas ao quadro social.

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO.

Preparam-se candidatos. Início das aulas: 3 de Ja-,

neiro.

Informações: Rua Fernando Machado, N. 32

FÁBRICA.DE LADRILHOS HIDRÁULICOS
Em tôdas as cores

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

MARMORARIA
Com as mais modernas máquinas parar-

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

Terraços, Balcões,' etc.
'

Ali na, esquina Bocaiuva com a .Freí Caneca

: JJ ••i.PARTICIPAÇAO
VVA. SOFIA BERKA 'I VVA. CELINA F. MARTINE

partiCipa aos parentes e participa aos parentes e

pessôas de suas relações o pessôas de suas relações r

contrato de casamento de contrato de casamento dr

sua filha BERNARDETE, com seu filho ALVARO MAR

o sr: Alvaro Martins. TINS, com a srta, Bernardetr
Berka.

BERNARDETE e ALVARO

" ,

últimos lotes; na 'praia da Saudade, em Coqueiros,
ao lado do "grupo escolar "Presidente Roosevelt", com
15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
encanada e luz.

Informações no local com o snr, Gtlberto Gheur.Florianópolis, 1°-1-55
noivos

Laguna, 1°-1-55

CINE SAO JOSE'
As 1,45 horas.
Farley Granger - Ann

Blyth em:

VIDA DE MINHA VIDA
No Programa: '

_ Noticias da Semana. 54 x
52.

Preços: 10,00 - 5,00
Censura Livre.

I

As 4 - 7 - 9 - horas.
Virginia Mayo - Allan

Ladd em:

NENHUMA MULER VALE
TANTO
Technicolor)

•

No Programa:
Noticias da Semana. 54

x 52. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.

�ITZ

Barreto Leite em:

A FAMILlA LÉRO LÉRO
No Programa :

Atualidades Warner Pa
thé. Jor.

Preços: 7,60 - 3,50.

/

John Payne em:

CONFLITO SENTI-
MENTAL

Clifon Webb em

O GENIO NO ASILO
No programa:
Noticiário,Guaiba. Nac,

Preços: 7,60 - 3,50,
Censura Livre.

As 8 Rs.

Brigitte Fossey em

BRINQUEDO PROIBIDO
Yvone de CarIo em

CORAÇÃO SELVAGEM
Technicolor)

No Programa: \

Noticiario Guaiba. Nac,

Preços: 7,60 - 3,50,

•

As 2 horas.
Tarzam e a' Furia Selva

gem
O Falso Fiscal

Gody, Marechal do Uni-
verso 9/10 Eps.
No Programa:
Vida Carioca Nac.
Preços 6,20 - 3,50.
Imp, até 10 anos.

As 7,30 horas.
Yvone De Carlo em

CORAÇÃO SELVAGEM
(Colorido)

Lex Barker em

TARZAM E A FURIA SEL-
•

VAGEM
No Programa:
Vida Carioca Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.

As 2 horas.
Van Heflin - Yvone de

Cario

CORAÇÃO SELVAGEM
(Technicolor)

No Programa:
Bandeirantes Na Tela Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 4,30 7 9 horas.
Ann Blyth Farley

Granger em

VIDA DE MINHA VIDA
Bandeirantes na Tela Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.

As 2 horas.
O Falso Fiscal
Gody.
MARECHAL DO. UNI

VERSO 9/10 Eps.
O GtNIO NO ASILO
No Programa:
Atual. Atlantida. 54 x 50.

Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 8 horas.
George Motgomery em

REBELIÃO DE BRAVOS
Ray Milland em

LADRÃO SILENCIOSO
No Programa:
Pneços : .6,20 -- 3,50,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(J ESTADO
r

AINDA DESCONHECIDOS ás ASSASSI
NOS' DO 'PRESIDENTE

que, recentemente, elas in

gressaram no prtrtído pouco

conhecido e denominado PRI.

Norberto Navarro, chefe '

desse partido, vive em Hon-,
duras, porém veio ao Pana

má a fim de passar as festas

de Natal.
,
A tendência, ao que pare

ce, é para reconhecer que o

ex-presidente Arras não esta

envolvido no caso, uma vez

que não se vinha dedicando

a atividades revolucionárias.
A Assembléia Nacional pro

clamou estado de sitio P�I;:

dez dias para aj udar a in ,,0,;
tigação. O Exército" encon
tra-se em, estado de 'alerta

na previsão de um aposslvel
tentativa revoluciqnária. /

\,

pANAMA, 5 (U. PJ -- Pi

polícia Militar informou, ho

je, que há crescentes índicíos

de que' "pistoleiros" enviactos

do exterior, possivelmente pc

los comunistrls, são os auto

res do assassínío do preside:l-
te Remon.

Duas mulheres toram deti

das depois que se Lnforn::)1l

ter sido uma mulher que deu

o sinal para o tíroteío, porem,
até agora, nada ficou prova

do contra elas, a não ser que

se achavam no local e que

traziam arma' de fogo em

suas bolsas de mão.

Sabe-se que as duas eram

partidárias do ex-presidente
Arnulfo Arias, detido como

suspeito: '
Afirma-se, porem,

Guaraná Caçula
DA

ANTARTICA
��

.

\fONE',o Melhor. 3Ot9 Refrigerante
PELO MENOR PREÇO

REVENDEDOR AUTORIZADO:

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇIA. LTDA

Fornecemos gra.tis os çanudinhos

Magnifica.· residencia..

Vende-se,' por motivo de mudança, uma magnifica
residência cotendo: 4 espaçosas salas, inclusive sala de

jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, casinha

com armários embutidos, instalações sanitárias comple
tas, varandão, quarto de empregada P. respectiva instala

ção sanitária anexa. Area construída, 163m2 em centro

de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 metros

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

pósitoS!,,��,tl{) ..L_JID:.l;�J�l!,h�-t.�u tro, grande, p�ra guar

da de móveis, etc... ótima localização (Avarrida Trom-

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

r
' Informações : Rua Crispím Mira, 22 e Avenida Her-

cilio Luz, 60, nesta Capital.
/

OS VENCIMENTOS DA MAGISTRATURA
RIO, 5 (V. A.) - O cteputa-j desembargadores, ou seja,

do João Agripino apresentou pouco mais ele 13 mil cruzei

a Comissão de Finan<;as da l ros. ,

Câmara um substitutivo ao

l
O sr. João Agripino consí-

t

projeto oriundo do Senado derou ilegais as apnstuhas

que dispõe sôbre os vencí- autorizadas pelos respeEtivo8
mentos dos magistrados. Nes- Tribunais (com excecao de,

se substitutivo, o represen- Supremo) aos títulos dos ma

tante paraibano sugeriu a gistrados, apostilas essas em

reducão dos vencímentoa em que se basearam para o au

face "da proposta do Senado, menta de vencimentos.

pelo qual os ministros do Si.l

premo Tribunal Federal pas
sarão a ganhar 37 mil e <ioe

cruzeiros, os ministros dos

Superiores Tribunais do Tra

balho, Recursos e contas �:g

mil e 200 cruzeiros, os desern ..

bargadores, 28 mil e 200 cru

zeiros; os juizes apenas d ils

têrços dos vencimentos dos

O representante paralbano
falando à reportagem acêrca,
de seu substítutovo, afirmou

que não mantem grandes
ilusões a respeito de sua ma

nutenção pela Câmara. To

davia assim procedue por
considerar o aumento pro

posto excessivo.

'Viage� com segur��ça
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

,lAPIDO {�SUL-BRASILEIBO»
Florianópolis - Itaja1 - Joinville - "Curitiba

.
.

.

-

ar ��"""" �
""�

"'!�. � ...,�� ....�_,�
...� ...�' .v...,.... , �11 '1

OI
�.

Ag'êncía' • Kna Deodoro e�9U1.na ...
da

• Rua Tenente Bííveíre
•

.: , , .t� I
I

,

Atenção" Excursionistas
CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAuLINO"

O "Centro Excursionista Arnoldo
'

Raulíno", leva
ao conhecimento dos prezados companheros sócios ex

cursionístas,' que se acha aberta a inscrlçao para a

excursão inaugural que fará realizar no Pl;óximo' sába
do, dia 8 '(oito) do corrente, 'na localidade de CACUPÉ,
com saída desta Capital às 20 (vinte) horas e v61ta no

tlia imediato, 9 (nóve)
--

domingo, às 16 (de�esseis) ho
ras,

Os demais esclare'cimentü!� serão prestados pelo
sócio excursitmista ERNANI DA GOSTA MEIRA, de
signado para Guiá" desta excursão, ou na reunião sema

Vlal .do Centro, a ser realizada no dia 6 (seis) - quinta
feira - ás 20 horas na séde da União Operária ..

Florianópolis, 3 de janeiro de 1.955.
. Peilio ,Dittri<íh: J6nior

Sec'retário Geral

.

Expresso Florianópolis LIda.
_, Transporte de cargas em geral entre

FlORIANÚPOllS,· CURITIBA E SAO. PAULO.,

MATRIZ: FLORIANóPOLIS FILIAL: CURITIBA .

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMA NENTES EM CARROS PRÕP�IOS.
FILIAL: SAO PAULO

Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Térreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 _:_ 2.535

Caixa Postal, 435

End. Telegráfico: "
Sandrade e Transpolis

-0-

Visconde do Rio Branco

(932/36)

Telefone, 1230

Endereço Telegrán,c:)'
,Santidra e Transpohs

,

-0-

Avenida do-Estado 1666/'76

Telefone: 37.,-30-91
"

São Paulo - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

(Agência no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até
São Paulo com a Emprêéa de Transportes,Minas Gerais SIA.)

----�------------------------------

"A�$·'- eOJ
( ,,�,. nos 1/�nFJOt:. .$i ticos, loucos e assassínos. Não
, .,' �Yi>.m;y,� " rtl<L. • J I�f, deixou de acrescentar a tra-

!"o.M,J' D�\r /..tI'�,,'_::.tt-
dicional balela� "Cobras de 'j

;: '_
metros, circulam pelo centro
da Capital brasileil:a" F'risa

� � iIIIl'
� � � � também que depois de 21 110-

� ='l, � • ras não se pode sair à rua
,

, ---: na cidade do Rio de Janeiro

�

t lurádeCiiõêntõeMiSsi
,

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

POs? e' Pái que mandam celebrar dia 11 do corrente as

V d
'

7 horas na Igreja de São Francisco. . j en e-seAntecipadamente, agradecem a todos que compare- ,

.

cerem a esse ato de fé. Vende-se por motivo de

viagem o estabelecimento.
O Inperio das Toalhas o

unico no ienero no Estado,
bem afreguezago. Interessa

dosdirigem-s� a Rua Felip
Schmidt N. 44.

. Coqueiros rraia 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 circular que lhes está sendo enviada, por
intermédios dos cobradores do Clube.

Cid Rocha Amaral - Presidente

Artigo 91.
CURSO BOSCO

Início das aulas - 1° de Fevereiro.
Matrícula - Livraria Líder

.. rua Tenente Silveira, 35,
durante o mês de ja.neiro.

Informações: telefônes 2,316 ou 3.661.

/

fiGORA . NOVOS HORftRIOS
na.

..��'
.- ,

ERL'

GRANDE

DomingosTerças - Quintas
9:50 horas

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

do Pais)
"

Segundas - Quartas - Sabados
16:15 horas

Para Porto Alegre

/

FESTA DAS -PALMEIRAS
nos salões do

COQUEIROS PRAIA CLUBE
apresentada pelo

GREMIO JUVENIL DO PRAIA
Dois conjuntos musicais. Mesas a venda

Record.

Sábado, dia 8 de Janeiro.

no Salão

'RIO, (ABN) O jornal "EI

Noticíero Universal", que se

publica em Barcelona, na Es

panha, em o seu número do,
dia 9 de novembro transcre
ve um artigo assinado pelo
Sr. J. M. Rodriguez Mendez,
altamente deprimente para o

Brasil. O Sr. Rodriguez Meu-

dez, representante naquele
periódico no Rio de .Janeiro,
nesse artigo, tece comentá
rios ínqualtrícavels contra
nosso país. Em duas colunas últimos lotes, na praia. da Saudade, em Coqueiros,
de cima abaixo o arttculís-

ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

ta conta o que' SÚ() o Rio de 15 metros de frente, area de 400m.2, servidos de agua
Janeiro e outras círiadcs bra- encanada e luz.
sílelras, Cita que :10 Brasll a Informações no locri.l com o snr. Gilberto Gheur.
maior percentagem da

O QUE SE ESCREVJ
SÔBRE Ó BRASil

porque corre risco de vida

quem o fizer. Assinala o ar

ticulista espanhol que a Ave
nida Rio Branco e a Praça
Paris são bairros de negros e

'onde os bondes só trafegam
- apinhados. �

Soube-se que o consul Lau
ro Muller Filho, em Barcelo
na, protestou junto à direção
do jornal HEI. Noticiero Uni

versal", e recebeu a informa ..

ção de que nada se podia fa
zer, porque se tratava de um

artigo assinado pelo corres

pondente no Rio de Janeiro,
Seria medida saneadora o

Governo brasileiro convidai' o
Sr. J. M. Rodriguez Mendez'
a se retirar de nosso Pais.
Parece-nos que se tal acont_
tecesse, serviria de exemplo
aos articulistas que �eseiam
fazer sensação as custas' do
menosprezo ao país que os

recebe com a melhor boa
vontade.

Df. 41varo de
, Carvalho
Tendo realízado durante o

decorrer do ano de 1954, no
Rio de Janeiro, cursos de a

perfeiçôamento na especiali
dade, Pédiatria, o Dr. Alvaro

de Carvalho comunica o seu

regresso à Florianópolis onde

está às ordens dos seus cri

entes e amigos.
Consultório: Rua Tenente

Silveira, 15 - 1° andar.

Atende diàriamente das :i4, '

às 16 horas; excepto aos sá
bados.
Resídêncíai

,
Rua Felipe

Schmidt, IH -- Tel. 2.::>60.

Vende�seJ
,Casa residencial, em oti

mo local - Rua Bocaiuva
113 - com fundos paTa o

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

_,.--_ .. ,.- .--_._-"'�---' .. _.

/
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�:�5 fIfER�/AS. '"

Distribuidor

c- RAMOS S;A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolh.

Lotes à Venda

"

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO.

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

Informações: Rua Fernando Machado, N. 32

FÁBRICA DE LADRilHOS HIDRAUlICOS
Em tõdas as cores

O. C. Benvenuttí - Rua Bocaiuva esquina com a Frei

Coneca.

, MARMORARIA
Com as mais modernas máquinas para:

- Mármores; Granitos, Marmorite em cores - Pisos

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

Ali 'na esquina Bocaíuva com a Frei Caneca

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE J-ANEIRO

Dia 15 - sabado - Soirée Carnavalesca - Grito do
Carnaval - ás 22 horas

Dia 23 - domingo - Soir ée Mignon - ás 21 horas
Dia 29 - sábado - Scirée Carnavalesca - ás 22

horas

ATENÇÃO - Servirá de ingresso o talão do mês de
janeiro - Não será permitida a entrada de pessoas es

tranhas ao quadro social.

I' 8ANCO de CRf�ITO POPULAR

I.

.

� AGRíCOLA I' I

"Rv.o: t')��, 16 ". ,

fLORlANOPOLIS - Sró..eÓIó.rln6..

MINISTÉRIO DA MARINHA
COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAl

1-

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.

\i'ende-se
C_A,DILLAC 1950 CR$ 300.000,00 /

Vende-se um em ótimo estado. Aceita-se outro carro
I

como parte do pagamento.
Rua Felipe Schmidt na 60.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

AMANHA, DIA 10, AS 9 HORAS, SER,AO INICIADOS OS TRABALHOS DA PAVIMENTAÇAO DA ESTRADA PARA A BASE AÉREA, A PRI
MEIRA A SER ASFALTADA ENTREI OUTRAS NA FECUNDA ADMINISTRAÇÃ,O DO PREFEITO OSMAR CUNHA.

P·
·

p' t
" � 8'�1' t" P

,

�I' J [t IJ' BibDotéca Pública do Estado
nmolro "eo ooano Ua lu 10 oca Uu Ica uo S auo _ T,"mooé"ndo hOj�, e. dnta do centenárío da Instala-

çao da Bíblioteca Pública do Estado, comunica-nos o seu

diretor, Sr. Carlos da Costa Pereira, que terá o prazer de
receber as pessôas que, no referido tlia, das 10 às 12 horas,
queiram visitar aquêle estabelecimento.

Dentre os grandes benefí
cios proporcionados á Santa
Catarina pelo décimo Presi
dente de nossa então Provln
ela, o inolvidável Bacharel

João José Cout;�o, admi- I Escola de Aprendizes Marí- rado das belas letras e das mandava 'tempo e pacíencía,
nístrador de largj':descortinio nheiros, COlégi'/ de Jrrnàos belas artes, o qual'1"ubli,cav3. e o Paiva, se consultado, re
o qual dotou a Terra Catari- de, Caridade, Liceu Provin de quando em quando, os solvia o caso prontamente,
nense de importantes melho- cial, lançou a pnmeíri pe- frutos de suas Iocubract.es apontando o lugar onde se

ramentos, com a creaçáo da dra elo Teatro Alvaro de C3.r- nos jornais da terra. Derxan- encontrava o livro procura

valho, fundou as colónias de do o alto comércio da C2_;:)i- do.

Blumenau, Joinville, Dona tal, onde era estabelecido, ín-' Apezar da, comprovada lde
Leopoldina, Míhtar e Bélga, gressou no runcíonaltsmo es- dicação e dos patrtótícos cs

e creou as rreguezías do Sahy, tadual, como diretor da Bí- torces do historiador Carlos

Paratí, Santo Amaro e Cam- blioteca Públlca, elevada run- da Costa Pereira; o qual, dj�
pos Novos, ·tendo sido, in- éâo que exercêra com muito pondo de exígua vei..ba orça
contestavelmente, o .admírus- zelo; Clementino Brito que mentaria muito ha realízado
trador que mais fez pelo estivera no'exercício, do car- em benefício do est.r.beicc.;.

progresso e engrandecimento go apenas alguns mêses; Má- mento de grande utíüdade
da Província, avulta a oura jor Fernando Machado vtsi- publica, a nossa niblioteca
benemérita da creação, pela ra, antigo Lente de Matemá- não é, absolutamente, o que
Lei' n. 373, de 31 de Maio de tica da antiga Escola Nqrmal, todos nós desejaríamos que

1854, da Bíblíotéca Pública, não menos profiéiente e de- rosse ; um estabele';imento i

cuja abertura para o povo, dicado á sua repartição, to- perfeita altura do nosso ní
deu-se a 9 de Janeiro ele eÓ, dos falecidos; e, presente- vel de cidade uníverstté rt».
1855. mente, o conhecido e reste Funciona em um p -édio

A inauguração foi efetua- [ado homem ele letras, hís- térreo e acanhado, sito a rua

pacidade realizadora, que faz da com pequena quantidade toríador Carlos da Costa Pe- Trajano, uma das mal') barn

esperar transforme, dentro de livros, doados para tal reíra, a quem devemos nào lhentas da Cidade; as ES

de dois ou três anos mais, a fim pelo benemérito patrícío somente o admirável e bene- tantes .são de madelre; não
nossa pacata e tímida capí- Joaquim Antonio Azevedo, mérito desenvolvimento que dispõe de uma secção rie en

talzínha numa cidade 1',10- homem de cultura e trata- tomou o estabelecimento, Sub cadernação de livros, cujo

derna, asseada e progressís- mento, residente no Rio àe todos os pontos de vista, co- serviço é procedido por parti-
ta, como convém à dignidade Janeiro. mo a introdução de um cri- culares, nem sempre com i)

ele uma população culta e h- Pelo artigo primeiro da tério novo e apreciável, na necessário cuidado: não dís-

boriosa. referida lei, oriunda da As- proveitosa função da 'Biblio- põe de um salão para 'eOI1-

Florianópolis estava a 1e- sembléia Legislativa e sancío- teca, pela facilitação á nossa ferencias; os livros 'estão á

clamar um homem empreen- nada pelo infatigavel Presí- mocidade éstudiosa, notada- descoberta, á vista de todos

dedal', aberto ao sôpro da re-
. dente Coutinho, ficára esta- mente aos que não dispõem

I
e ao alcance de todas as

novação administrativa que belecido que a Biblioteca Pro- dos necessarios livros dldati- mãos, e recebendo diaría

se vem desencadéando nou- víncial seria formada, alem cos, dos meios de obter os mente o pó das varreduras
tros grandes centros do país, dos volumes que à Assem - ensinamentos que os livros e o da rua, nos dias de vento

rompendo de vez com as prá- bléia oferecêra o aludido ri, proporcionam, "destlnando sul; e o quadro de seus run

tícas rotineiras do snnples dadâo, daqueles que por vcn- uma sala especial aos estu- cionários é pequeno, sendo

arrecadar e manter, mal-e- tura fossem oferecidos por dantes, que nela poderão per- insuficiente o numero . dos

mal, o funcionamento tardo outros cidadãos e dos que manecer durante as horas do que atendem ao serviço, reg
da máquina governamental houvessem sido comprados expediente, consultando as sentindo de outros para G

do Município, O dr, C':>mar com quantias que a Assem- obras precisas á elucidação serviço de fichario e relacío

Cunha, graças a uma menta- bléia para tal fim houvesse dos pontos prelecionados re- namento dos livros:
idade formada no estudo elas de votar ulteriormente los professores, cujas obra.'> . Já é tempo de os poderes
boas soluções práticas, den- Entre os que, patríotíca- lhes, ficam ás mãos, aróra públicos operarem radical
';1'0 das nossas reaüdadcs e·- mente, atenderam ao apêlo outras facilidades e conside- transformação em ia nossa

conômicas, vem pondo em da Assembléia e do 'Presiden- rações, _ justa razão por Biblioteca Pública, comecan
evidência as qualidaues do te da Provincia, merecêra que é tido como sincero e do pelo levantamento, no 10-

admímstrador moderno, s.ern especial menção o notabílís- bondadoso amigo dos Estu- calou em outro menos baru

tibiezas e sem preconceitos, símo homem de letras 'J de teso lhento, de um
. edífícío de

que não os que o prendam ciência Dr. Alexandre de Me- Passaram também pela Bí- dois ou mais pavimentas, com
aos sagrados compromissos .0 Morais, que fez -impcrtante blioteca Publica, como dedí- amplo salão auditoria para
assumid�s para com o eleito- donativo de bons livros. cn- cadbs auxiliares c�o servh,o, palestras ou conferencias .pe
rado que o elevou :w carg.! tre os quais muItos dI'! sua os coestaduanos Horac:io fie los intelectuais que nos visi

Disso r,esultará que Florianó- autoria. Carvalho, dedicach)' eomría- tem, que disponham de 'es
polis, capital dum Estado Pela mesma lei firou tam- nheiro de tertúlia e devctado tantes de ferro, maio�'- ,)fI,Elo
cujas riquezas em pGt,.�nciaj bem determinadó que fi- Bi-' amigo de Cruz e 80w;a, ao de leitura, além de ouko·�

lhe asseguram posição de )lioteca disporia apenas de lado de Santos T.0,;tada, A- pequenos destinados aos es

destaque no futuro, será 01e- :lois funcioná�'ios: o Hibiio- raujo Figueredo e Vergí]io tudantes e aos que precisam
vada à c.ategoria de uma das tecário e um Porteiro, desig- Varzea; Edgard Schutel, in- anotar, em socego, as suas

mais adiantadas cidac,es de nados pelo Preside'1t.� dellt!e telectual, filho do sempre pesquizas, mobiliario ade

país, sem mais sacrifíc:o., rjui' os empregados públi�os ])1'0- lembrado Dr. Paranhos Schn" quado; instalação de luz indi-
'

os de uma administração co- VinClalS, caso não houvesse ter; Carlos Paiva, tatnbem in- reta e outras necessidades

rajosa, confiante no apóie "quem, por patriotismo, se' telectual; Hermínio MiUis, inherentes a um estabeleci-

popul,ar e honesta. prestasse a tais servi.ços '. jornalista e um dos mais mento moderno, de tal natu-

Os melhoramentos 'ji efe- Funcionando a princ;pio perfeitos conhecedoros do reza.

tuados em -diversos POL'tos cio em uma das salas da :\i'1sem- nosso idioma, tod'os falecidos: Ao ensejo do trans.,U!'so

perímetro urbano atest:tTIl o bléia Legislativa e com ,pou- e Hermes Guedes da j:ün.se·: hoje, do primeiro centet};,l'!o
excelente' propósito do 1're- cas centenas de livros tlnados ca, belo espírito de presador de nossa Biblioteca Publica,
feito, que conta 'com uma e- por particulares,:t Bíblica e poeta, atual Diretor dJ. Se- enviamos ao 'seu digno e (le

quipe ele auxiliares verdadf)i-I Publica Provincial represen,· cretal'ia da Assembléia 1.e- dicado Diretor escrit0r Car

ramente amigos da Ci.l.pital. tou'no ImpériO, um mareo lu- gislativa e o humilde, o'Jscu .. los da Costa Pereira e a0S

Mas não sàmente a cidade minoso no mundo da instruo 1'0 rabiscador destas li�ha3, seus dignos �uxiliares, 11�)-,

está sendo beneficiada: 'es- ção desterrense, e no regime tido e havido tambem como sas efusivas felicitações, c

tradas que abrirão pcrspec:ti- republicano tomou tam.anho propenso à vocações Iltcrá- nos- congratulamos com a

vas eCQnômicas imensas em desenvolvimento, que ('hegou rias gente de cultura de n03f;U ter

tôdas as dir�çõe's rurais es- aos nossos dias, ao elevado Na Portaria do model(l,!' e.�- ra pelo auspicioso aconteci
tão n'erecendo a atençio do grau em que--se encontra, co- tabelecimento, opde pr"nJa- mento, pois, a casa de Sousa

IPrefeitO, que para i'Sso tem o mo veíçuld da cultura e illlf- necêra por ,uma trinteria (!e Coutinho, é \!Im templo ad

seu esq1.1ema cte ativírJ.ades, tração de nossa gente, .::ons- , anos, lá estivéra, sempre so- mirável de InstrU(;ao, '=lue

no sentido de proporcionar o tituindo uma das mais im- lícito e atencioso, o vene:'an- muito nos orgulha e engmn- I

bem-estar e' a prosperidade a portantes do Brasil, n,io se· do e boníssimó sr. Joàu Cri - dece sobremaneiram":ilte a

tôdas as populn.çiíes. mente pela grande qum1tida- sostomo de Paiva, cuja cxi,,- nossa terra.

Estas notas ele registro das de de volum,es existentes em tencia preciosa, continúa a A Biblioteca PúbliciV de

atividades municipais t�m o as suas estantes; que ce r,a ser dedicada á religião cató- Florianópons 'é um monu

fim de pôr o pÚbliró,ao COl'- muito já passou de cincoen- lica, como sempre o fizé�a, mento atestador de n(.,:'!s"

Irente dos trabalhos que a ta mil, como por reL'n�r ol'ras' como elemento principal da cultura. Em uma terra como

Prefeitura va( executar:do, a.o de valor incalculavel, inexis·, Irmandade de Nossa Senhora a nossa, onde os centro, de,
mesmo tempo que alertar o tentes em outras Bibl10Leeas do, Parto, on,de é Provedor cultura definham 'e morrem,

povo para que, ant�, a evi- Publicas, tal a precioRit reli- honorario, e sua palavra ou- por falta de patriotico int(�-·

dência dessa operosit::é\c1e ná:J quia histórica ,qU'3 é um vida e acatada. resse dos nossos intelectuai!',
se deixe levar por exp;ora- exemplar da Cqnstituição cli"s I O Paiva era uma especie o fato de possuirmos uma

dores politiqueiros, cujas cri·' Estados Unidos, que insvirou I de Catalogo ambulante, Sabia Biblioteca Pública frequenta
ticas infundadas traduzem .3.0S Inconf.identes mlneirm o

I de cór onde se encontravam da diáriamente por centena

sàmente despeito e inveja. sagrado Ideal da Indepen- os livros procurados. peles de pessoas, é algo confor�a-
dencia Patria, cujo exemplar, consulentes. Naqueles tem- dor, que diz do elevadn pa

arrolado como documento n. pos não existia o bem Or!p1.- triotismo e dedicado intcres-

26 do Processo de Timden ..

·

nizado fichario que hoje ali se de muitos pelas �r.liSas do

tes, pertenceu ao incon�i.. se encontra. O consulente espírito, para engn1!"lI,!p.ci
lente Dr. Claudjo Ma!lOCl da tinha que folhear o ma>õ5l1.do mento dos nossos fól'cs je

sosta e foi oferecido à Biblio- P, pesado catalogo, a procura cultura.
teca Publica pelo lJr.. Melo da obra desejada, o 'l!1e Ile- ILDEFONSO JUVENAI�

Florianópolis, Domingo, 9 de Janeiro de 1955

o ·PREFEITO TRABALHA

Igreja Presbíleria�a
StOcledade Auxiliadora' Feminina
Recebemàs com satisfaçã.o Presidente: Lígia dos San-

e expressamos a Eossa gI a - ctos Saraiva.
'

tidão, pela seguinte cnmuni- Vice-Presidente. Olga Ser-

cação que nos roi endei'eça- rão Paladino.

da pela Sociedade AuxjJja- la. Secretári.s,: Hero12dina

dora Feminina I da Igl'eJr, Neves. pÚblÍca, como Biblioter;<u:iDS

Presbiteriana de"ta Capital. 2a. Secretária: Noemi Vfei- ou Diretores, a principio, sem
formulando votJS ele prospe- ra Máximo. ren11.iri.eração, tal cOmO aCO;1-

ridades: Tesoureira: BenedIta. Gu!- tecia com o poeta Francisco

Senhor Diretor: marães. Paulicéia Marques de Carva- No dia 10 do .corrente, se- Facu11 L -l� os necessários, es-

Temos o prazeJ.' de

COJl1U_j
Oradora: Ida Mendonça <:!_,e lho, seu primeiro dirigente. gunda-feira, às 20 horas, na clarecimentos P, fornec�rá os

nicar a V. Sa. que foi e111- Moura. Lémbramo-nos de alguns, Casa de[ Santa CatarIna, à pl;ogramas dos exarues ves-

possada em �:g de dezembro Com os nossos votos de como o veneràndo João Ne- Rua Tenente Sllveira n. 69, tibulares.

p. p., a Diretoria eleita plil'a elevada estima e consiclera- ponuceno Sabino, de anàar o Sr. Prof. HCl'��iCJue da Ril-' Funcionarão êsto li.no os

Ireger os destinos da �ocie- ção, subscreveml) .. nos, a�en- �a�aroso, pelo avançado da_ va Font'Js, Direi,.,!, ctf.l. Facul- ,c�rsos �e,�ilo"úf!:t. Geogl'�-
dade Auxiliadora Fem,ininp l.ciosamente. I

Idade, mas de aprecw.vel lu- dade Catprmense de Filcsc- fIa e Hlstona,. Let.ras

(:.l::1S1'I-1durante o ano CO!'fente, a Líg'ia dos Sanctos S.ua.iva cide� de. espí�'ito; Maior 1no- fia, pr,!,tara U!)s jnt(,l'f��sa- cas, Letras Neohtinll . ., o Le-

ua1 fico}! aSê'lcll coni:tituica: ,

_ Presidente.
.

::enclO Campmas, u"m 'marno- dos ':1.1 matriellla na ILe"r' a tras Anglo-gel'in'tni"ea;;.

Não deixa de ser auspicio
so o fato de o Prefeito Os

mar Cunha, com pouco mais

de um mês de exercício do

cargo, já poder apresentar
concretas demonstrações de

sua operosidade, em obras de

calçamento, construção de

ponte de cimento, realízacões
de alcance econômico e da

valorização da terra e do

trabalho. Quando, ainda can

didato, expunha na sua lin

guagem simples em que o po
vo bem o compreendesse, o

seu plano de govêrno, nin
guém diria que, em tão pou
co tempo, teria êle dado ma

nifestações de tamanho vui
to e significação de sua ca-

Acy Cabral Teive
Dizem os "entendidos" que'

a nossa capital deve e póde
explorar o turismo, como

fonte de renda para os co

·fres cta Prefeitura.
Estamos de acôrdo com

êsse pensamento.
Possuimos atrativos

comparáveis que precisam
ser vistos, admirados e dis
cutidos por todo o país.
Mas, só isso não é suficien

te para se fazer turismo.
O forasteiro que aqui vier,

atraído por essas belezas na

turais, terá necessidade de se

hospedar ond,e possa desfru
tar do máximo conforto.

Florianópolis não está, pre
parada para o turismo.
Não temos boas estradas,

Não teI1(-os' hoteis à beira
mar. Não temos emprezas or

ganizadas no serviço de

transporte coletivo, quer ma
rítiino, quer terrestre.
O que temos, até agora, é

tudo aquilo que a' natureza
nos presenteou. Nada mais..
A "nossa' éasa" precisa es

tar devidamente arrum!:l-da
para então se pensar no -::on

vite aos que nos queiram vi

sitar, anualmente.
A Prefeitura Municipal ao

que parece, estuda a possibi
lidade da criação do seu De

partamento de Turismo.
O sr. Osmar Cunha, dinà

mico e progressista, não dei

xará, por certo, de mlCmr

êsse trabalho grandioso, pam
que no futuro possamos re,

ceber, condignamente, àqUl�
les que' quizerem conhecer a:;

belezas desta Ilha Verde, pe
quenina mas graciosa:

in-

Morais.
Contam-se por dive)'so:s os

dignos e dedicados pat.rícIos
que, desde a sua cre'1ç:'i.o até
aos nossos dias, estiveram à

frente de nossa Biblioteea Faculdade Catarjnense
de Filosofia·

_.

As bibliotecas _ disse não sabemos quem _ são
os reservatórios da Cultura. Outro, menos respeitoso,
definiu-as como cemitérios do pensamento. Terceiro,
mais pitigrilesco ainda, acha que elas são um amansa
burro coletivo, Por frequentá-las, não opino.

x x

x

A nossa, a Pública, faz anos hoje.
que 100 risonhos e redondos janeiros.
lhe os nossos abraços.

Nada, menos do
Iremos lá levar-

x x

x

No mare magnum de cargos para os homens, o

Carlos da Costa Pereira, seu diretor; é um homem para
o cargo.

x x

x

Para comemorar e bebemorar o auspicioso evento,
como diz o Conselheiro, sugerimos-lhe um almoço, .. à
imprensa. Folheando um bem encadernado volume de

"
Emile Fabre, em cuja lombada se lia L'argent, (I díre-
tor limitou-se a ilustrar o título com a negativa:

_ Não há!
Mas, baixou a sugestão em diligência:
_ Fica para a outra vez!

Aquele artigo definido rez-nos crer que, no se

gundo centenário, teremos o almoço oferecido pelo
Carlos.

x x

x

Enquanto isso, tomemos ali da estante C, à di
reita, o Knut Hamsun1 e esperemos, amargando Fome.

x x

x

O Carlds, no entanto, podia atualizar o ágape. Re
cursos não lhe faltariam, como se verá do dialogo qUe
mantivemos':

_ Mas, seu diretor, um almoço não custa
tanto. Com boa vontade sairia.

assim

_ De fato. Poderia até ser um acontecimento so

�iaL Um Fausto bródio. A grande mesa, em estilo clás
sico, arranjada com Arte Portuguesa, se o Ramàlho
Ortigão nos permitisse.!

_ ótimo!
_ O Otacilio Gomes mandaria As filhas da Can

(linha para disporem a 10uÇ'a e a ornamentação.
_ Lindo!
_ Iaiá Garcia, do Machado de Assis, mandaria na

cozinha!
_ Certo!
_ Sôbre a mesa ramos de flôres euclidianas, co

lhidas n'Os sertõés. Ao centro um grande Lirio Ver
'melho, apanhadO por Anatole France, no seu Jardim,
de Epicuro!

.

� Certíssimo!
_ E o resto enfeitado com as Flores do Mal, de

Baudelaire!
-- E o cardápio?
_. De entradà, legumes colhidos na Horta do To

mé, de José da Mota Prego. Uma boa salada de folhas
das Ordenações do Reino. Também uma sopa de Seixos
rolados, ao gosto de Roquete Pinto!

_ Pouco substanciosa, a sopa!
'- Bem. Poderá ser substituida por uma canja de

Galo branco, à Augusto Frederico Schmidt. Depois,
Pe.rú, ao modo de Simoens da Silva,

_ Um tanto caro, para quem se queixa do L'argent!
-- Tiremo-lo, já. Em seu lugar um grôsso assado,

bem acebolado d' A carne, oferta de Júlio Ribeiro.
_ Tá!
_ Depois, um tutú à brasileira. Sim! Se o Rei do

feijão estivesse ausente, seria um acinte ao Assis Cin
·'tra. Pode haver, ainda; um mocotó de Pata de gazela,
para não esquecermos Alencar.

_ Bem 'cozido!
_ Claro. Cozido ao Fogo Morto, como manda o Zé

Lins do Rego.
_ E os líquidOS?
_ Muita sobriedade', Agua-mãe, já que falarno,., em

Zé Lins. Ou copos da mais cristalina, ,apanhada n'.1\
, Fonte, de Charles Morgan: É preciso não esquecer o

conselho de Graciliano: Vidas sêcas.
_ Piorou muito! Mas você arranjará um boy para

servir algum contrabando mais espirituoso.
_ Pois não. Convocarei O ,moleque Ricardo!
_ E a sobremesa?
_ Arranjaremos uvas das Vinhas da Ira, que

Steinbeck não nos negará. E alguma Fruta do mato,
que o Afranio Peixoto queira mandar.

I
_ E os discursos?

_ 'Ora ... ·ora. Temos aí o Orador popular. Há deze
zenas de outros, mas êsse se recomenda por que é sem

pre rápido, como convem a um almoço que está f�çan-,
do secular. ;
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