
RIO 11 (V. A.) Urha 37 e meio na zona sul, onde, violentamente a Argentina e . muitas pessoas desejosas de

massa' de ar continental e I a temperatura é mais amena i o Uruguai já se 'está faze �. passar um agradável fim, de

tropical, para desiccaménto graças á brisa' do mar .e á do séntil' .ern Porto Alegre, semana na praia, no campo

para o norte, está assolando .forte vegetação. A onda de cujos habitantes, desde do- ou na montanha, por outro

o Rio com um calor aos maio- calor contínuará P"l' mais mingo, tem presenciado ater- contribuiu para arnentrar a

res nos ultimas anos, sunmdo tres dias, segundo (J Iw:l.l..tú- rados a subida quase cons- temperatura ern Porto Ale-

o termómetro, em alguns to de Metereologla. tante dos tormometros. gre que de um máximo de

pontos' da cídade, até qua- r:ORTO ALELHUl:, li (V. A chuva que caiu no sal-a- 36,7, às 15,30 noras de, sexta-

renta graus a, sombra, bai- A.l - ,A farta on�la de ca,lor'1 do que passou, se por um 1a- feira, pa�sou para .a.máxima
xando .

para trinta e oito e que ha poucos dw.� !UiSO,OU do fez mudar JS planos de de 28,7, as 21. hOlalj de s,.-
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defender-se do calor ou pelo
menos minorar as suas con

sequências, E o que se viu

ontem, à tarde, na movi

mentada rua da Prata foi

um interminável desfile de

jovens e cavatneíros sem

gravata €; sem casaco pro
curando, em trajes leves e

esportivos fugir ao calor. Os

bares e confeitarias de Por

to Alegre tiveram um movi

mento apreciável: muitos
deles viram, ainda cr;do es

·gotados os seus estoques de

refrigerantes, e em alguns,
face à quantidade de pedi
dos, as bebidas não chega
vam síquer a ncar geladas
nos refrigeradores.
Se no sabado choveu, a

trapalhando os planos de

quem desejava viajar para
fora da cidade, o domingo
amanheceu bom e, permitiu
que centenas de pessoas fos

sem passar um rápido "sse
ek-end" nas praias do -A
tlantico ou nas estacões de
veraneio localizadas nas

montanhas , ,,-e no campo.
Grande foi tambem o 1110'il

Ná Jamaica, os plantado- mentó ocorrido nas praias
res conhecem uma certa do rio Guaiba, notadarru.nte

prosperidade graças it com- I em Vila Assunçã '), Ipanema,
pra de açúcar, pela Grã- Espirita Santo e Betem No

Bretanha, acima das cota- voo

cões mundiais. Mas () desem- BUENOS AIR-I';S. 11 .u.

prego atinge ali a 10 por P.) - Com uma' sêde talvez
cento contra 1 por cento na nunca igualada na história
Grã-Bretanha. da capital da Argentina, os

A invasão dos jamaicanos, portenhos consumtrarn cerca

que vai se acelerando,' é de 3.000.000 de toneladas de
muito temida.' pelas classes água potável nos dois dias

populares, britânicas,' que re- ,de 'calor - entre dUl.:has e

ceiam que êsses negl'o.3, che - sorvos.

gando sem recursos à Ingla·· Tal é o resultado ria maio�'
- terra, aceitem condições ue onda de calor que assola

trabalho inferiores e se c'Jn- Buenos Aires nos ,111;im<)s a

duzam como "amarelos" . _ nos.

no caso de diliculda.des S0- OS funcionários dq !'ler \ i-

ibado. "('odavia, ontem, os

termometros começaram no

vamente a subir verifican �

do-se, a temperatura maxí

ma às 15,15 horas, quando
foram acusados 36,6.

'

Para hoje o Instituto Ccus

sirat de Araujo prevê "tem

peratura em declínio" com

"ventos do quadrante sul" e

' ,
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40 mortos e n3 feridos

...

mortos c feridos gravemente.
Adianta-se que a causa 'I do

acidente fol o desejo do ma
quinista de evitar o í1;tropela-

menta de um animai que
cruzava as linhas, Esta ver

são é confirmada peios sobre
viventes.

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

porém,. agiu enérg!camente
requisitando as am'!Ju,.úncin.s
daquele serviço. O local do

. d�sastre é conhec;do como

"c)urva de Cristo" .. Amputa
ções a céu aberto forarIl fei

.

tas no local do impressionan_
te desastre, apesar de' seu

difícil acesso.
.

1\ todo o instante são afi-
xadas informações sol'ae'

I

TRATADO DE PAZ COM URSS: JAPÃO
TOQUIO, 11 \0, P.) - "O presenta que um processo

Japão prepara um projeto "de rotina", resultando de
de trata'do de pa� separada recentes demarches soviéti-"
com a União So'\'iéti�a", a·,

nunciam hoje os jornais de

Tóquio, citando fontes "bem

·informadas", ligada;) ao Mi
nistério .do Exterior,
Esse projeto, seguf)do,- a'

imprensa, preveria a resti
tuição ao Japão das iH1_otas
Habomai e Shikotan, que- fa
zem parte c;las Kurilas, �ob
controle soviético, e uma rá

pida solução da questão da

pesca. Acrescentam os jor
nais que o tratadt1 projetado
tomaria em considcraeão os

compromissos do Japào den

tro do quadro do seu pacto
de s-::;gurança com os Esta

dos Unidos e seria redigido
segundo o modelo do trata

do de São Francisco,
Noticia-Si;! em fonte . bem

informada que o preparo
desse projeto nada mais re·:

. S. PAULO, 11 (V, .tU

Comenta-se (,He a pl'oxima
luta pela pOSSê dft Prefe'tura
desta capital será a mais �e

nhida. Dois nomes sUl'gin1.1n:
Roge Ferreira (' Emilio Car
los. Fala-se, :entretanto no,s
nomes de '''::antidio Nogueira
e Homero Silv�l. 'Por outro
lado, acentuam· se ns chama
das forças de :�;� de marco.
Jânio e Porfirio, não marcl��
rão unidos no citac10 rJ0itO.

cas e nã«} se deve esperar
demarches concretas da par
te do Japão antes das elei

. ções gerais, que se realiza·
rão na primavera.
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A PREFElTURA DE
S. PAULO i

CASO DO "BAT

rnaís "tempo bom com ne

bulosidade sujeito à pertur-
bações passageiras".

'

No interior do Estarlc, a

maior temperatura vertüca

da. nestes últimos dias ocor-

reu na cidade de Taquara,
onde o termômetro marcou

38,4, quinta-feirà. Em Ta-

quarí, no mesmo díã; a tem
peratura foi de 37; e om Va

caria, que ültímarnente (. o

local do Estado onde "mais

fl'iQ" está ifazendo, os ter

mometros, qutnta-reíra, mar-
caram 18.

"

Com o termometro mar

cando elevada temperatura
nesta quente e abafada' ci
dade de Porto Alegre, é na

tural que o porto-alegrense
lance mão de todos os

meios, ao seu alcance para

Gontra' a 'enlrada .'de negros da
J,amaica nã 6rã�Bretanha

ç_o Nacional de :Vleteol'qlc»�ia
tambem estão quase esgota
dos, não tanto 'peb calor,
mas pela imensa quantida.
de de cidadãos curioso.� .

que,
ca€la minuto desejam saber
como está a tempetatura.
Sábado, Buenos Aires fi

cou sem. ,uma só ,��t'i"Hff� ele
refresco p,);" cervej[t tornou

. �e dfi>putã€liS,Sinm,' cte$ftpa,ftl
ce�do rápiéiamente toda o

estoque ,que existia.
Ontem, novamente, ó calor

foi tão intenso que, torceu os

trilhos perto de Ayacucho,
na Ferrocarril Roca, descar
rilando dois carros do ex

presso, que se dirige para I)

Balneário Brisa do Mar
••••••••••••••••••••••

ARBENZDESMENTE
GENEBRA, 11 (U. P,) -

O coronel Jacobo Arbf.nz,
antigo presidente da Guate
mala, não reclamará a na

cionalidade helvetlea. O Pl'Li
prio interessado fe;·� e.sta de
claração à imprensa. Al'benz
esclareceu ainda qUe, con

tràriamente àos Iumore3 que
circularam a respeito, Já
mais solicitara um passa
porte ou a na!!lOnalidade
suiça.

RIO, 11 (V. A.) - Te1.t:gra
ma de Aracaju, traz detalhes
sobre o impressionante de··

sastre íerrovíárío ocorrtdo na

Estrada de Ferro Leste Hra

sílelró com um trem que P1'O;
cedia de Sergipe para a Ba-

hia. A 'composição descarrí- ··1 suces'S'8-0 pre'sl·de'DCI-allou nas proxímídades do mu-

nicípio sergíparío de São

Cristóvão, caindo no abismo. RIO, 11 (V. AJ - A pro- :!e sua salvação, d:l manu-
O comboio corria � com regu- pósíte da possíbllrdade ela tenção dos negócío's.
lar velocidade � os 6 carros união nacional, eSCl'fNJ o Esse Ideal não é t{\ ') clifr,
tombaram causando a morto Dlárlo de Notícias: cil quanto fazem crer os pro-

de quarenta passageiros e fe- Os articuladore� elo' n{a�l- pagandtstas do sr, E.uhils
rímentos 'em 113 os quais fo- 'festo tios civis tízeram uma. ehek. Na Pl'ÚPl'ía convenc:ão
ram transportados para o

pausa, que nflO signlfi<'i� der do r�D., a 11 de .fewl':Dr(l,
Hospital de Clínicas ele Aea- 'sistência, A{�111�ern -qU(� Cf!r., �?�el'â ap�,recel: O,:-('l�ll:!_, J,:l-.caju. ,tas cil'cunsk-\nclâs lenham JJCq.c1p pfUa 'leill1l· o, t,) 11-

.•, -'- ......:_-'- _

Assim tetia se vel'ifkado o detel'nünaclo .:uma., p2.j'�d!1
.

iJos sadips ,dO p�rtf(!í}, com

pavoroso acidc'ilte. O m&(lui .. conveniell,tc' pfil'fl. Ó al:1,·tf,". �, g-aralltia (!O ap{110 ela TjDl\,
nista, por motivos ainda, não mepto ele dÜiCuld-'i\cle::: ultl,u- _

do PL, de um!'\ )':la� t� eoÍ1si

esclarecidos, tentou frear a 'mis. b Sr. À:G'onso Ar�r.'os ::íd-' dembiHssill1rt .

do yrc e cio

locomotiva. Ésta descal'l'l1QU mitc que ,u'" lÓtll}líl:" ii:utf,';i _
PDC.

determinando o eJ;ignveta- �Lada h�i 'iaJmentc uTw seja Seria 'Iá:cil vci'iflctu', por

menta de diversos vagões, in, 3. mell10r: Se ilf,o fD" a me� exemplo, qu'e onze g:J'Iel'i1n,· 'WASHINGTON, li (U, P') I conizado a queda do gOi'�r-
clusive o restaurante, Até às dores esÚo pC.í!.J:j)ilametJ.te

�. A Côrte ,Supremâ d.os�Es-· no americano pela violê)1cia.
,hol', n;),o. custa ;�prcsenhu' ,

13 horas de ontem foram J1os- integrados no l'elJ,',-,'l"lpni-,c: tados Unidos rejeitou, hoje, O Tt'ibunal não justificou
outra, O

.

essencial,': nb'cer J 1:. 1 - .'

·t l' d s em A'['aC"J'll (1110> ela u·nl·a-o·. R'j'o l!·1"'.. r'c1'., de.) 'o apêlo dos)3 lide�'es comu-
pl aIza o c·"," ...,- uma composieno de 101'C:1S • '-. -,_

reuta é tres feridos, 1',"1 es-
que ppssa, gar��ltir.. ? elei,;ào, 3ul, São. Paulo, Santá'Cata- nistas, que tinham sido con·· sua r�jeiç,ão, limítanno-se a

tado grave e cerca de setenta -= " ,':ina, par',ãi'l.á, Ceal;Í pa,t'u, i- c1enad,QS,' em, .jan.,e,h'o ele UI5:3, l.recusar
o apêlo. a,Pl'e.�enta�I..

o
,_te um pres1deli.te (:8p:l7., o�, ....

,

c(ml ferimentõs' ,J.evo,3. "Dos tetÜizm"a lÍ:j�,(]iét df; ,s'pj '::1,-,' Q�,: J:1e l.t)àmh11<:;u, B�h�al. V,3-, ,a ppnas �·\l�,tlfll, (te; !l 3 a� pel�so c!vogadQ" dos. cQnd�·
escom'frros � tnt�� de. Ú,éó-r� :i.ies naeionais, pai' in@).') l!e pÍ!:ito tJ;�l;to, SCl'g'irA' e Al::J llO.'1 d� )r1!o)(l,O, pW' LeJI�·mlp:e... �fI,�l� .. : ''';7J, .. � ,,: ,

.

1'0 retirou 10 mortos, sendo �m govêrno tanto qUllJ'.. to goas. "
-.,, _

reconhecidos a
..

jovem Al�a I �ossível afastado da:; i�fl�Santana, a cnança Mana cncias dos grupos ecot'OIT:!.'-
•••••••".,.'.e..

,
..!.�••••

Socorro, de cinco anos, ..roão cos _ dêsses grupos que mo

Francelina, casado, pai de nop.olizaram a ca!Klidat'!.ua
seis filhos, todos residentes Juscelino como estandarte GALIM"

" na capital sergipana. I N
-

. , acoes Unidas (Nova 101'--
O prefeIto de ArncaJll, pe!o •••••••••••�••••••IJ••i ) "11 (U )

r�dio, fez um apejo. pedindo que , . p, - O Con··
.

S NHO G
� I selho de Seguranca rellnir-

a população doasse sangue !'i' TA AUCHO .

1.'.., se-á na quinta-feira à tarde
aos fel,'idos. POUC') depois, o

apela era atendido e um car- RIO, 11 (V, ,\, I _. Duas no-.; sob a presidenc.i� do delega·

ro-ambulância pdreorreu vá- vas jazidas de. esti1nho eome-l
do da Nov::t. Zel�l�(li.a,. .

pa,rãretomar � dl"CU"�ao <",c, "')S"
rias ruas da cidadC! l'CC,)lilel1- �aram a ser exp!oradas no . 0. � � ,'.. ..", v

d D· tI" f'"'
,do navlO lSl'aedense Bat Ga-

o sangue. Izem e cgramas ano prOXllUO
.

lrlll.O lJO Brrunl,!l'
.

,,' . ,

que o Samd.u, órgão de 'assis- informa a. Dl;,'lsào c1,.e POluen," I lnl.
e mms geralmel').te, "c�os

tencia domiciliar, da Delega- to Mineral do 1>.1'inistério da �ni:aves . opostc:� [leIo EgItO
cl'a RegI'onal do' Tr_a'''f'll.io }'e- , .' lt,.. J'" .'�,

,a 1vre clrcu!a';,lc1 elo
.. C&n!ll

IJ_ !1.g11CU u,a... ,.n amoa" a-
ti S "

, cusou-se a auxiliar nos 80- proveitou·se .:-l ('assiterii.�I,
e uez.

.

.J
corros. ::(ue se apl'esent'1. em filõ:,s,
o. governador do Bstado, J,ssociada '1, tlut�(JS- -minerais

de importüneiJ, eeonoJl1icu,
em lavra jo�a)izad<-: no Hio
Grande do Sul. ;\la outra jR
dda, 'situad� na :'egiiio (l.e
São João ,leI Hei. no Esbdo
de Minas Get,üs. o minério é
encontrado em terrenos 'aJu
vionais, isto. é, e !li l;rrrenos
formados pela decomposit;3.o
mecanica das rochas, sob (

efeito da. erosào.

URGÊNCIA'PARA O
INQUÉRITO NA ES

COLA 'MILITAR
RIO, 11 (V. A. I .- O in·,

quérito policial milita'.' man
Sessenta. e seis a,'iões comu-

ao meSlUO emen(l'- � "lle 1J€r elado instaurar !>elo lnl')�l'S-< , ,�" '. .

-

. nistas p",'·t;i.wparalU lw.ie Ce "

mitiam a criação de Junt.as tro da Guerra nam apurnrmanhã do bombardeio das .

os fatos ocorridos quinhl-
VÃO'SER LIBER- posições nacionalistas (ta

feira última, na AC:1demia
ilha de Tacheil, a ;J,20 l1111h"l.s

TADOS Militar das' Agulhas Negras, ao noroeste oe Tatpen. Um

PANAMÁ, 11 CU. PJ O comunicado Ilaeior.alista I:lie
prossegue com certa llrgên-

___ cia tendo o seu enearrega.-CIDADE DO VATtCA1'lU, cidadão americano Irving anuncia o fato e,'l,darece que d I t'o, genera O 'aVlQ Paranhos
11 (U. PJ - Revetun-se Ma-rtin Lipstein figura na a incursão dUf')l.! mais de !ie-

já ouvido vários cadetes e
pormenores da anunciad& e 'relação de .dezessete estran te horas e �l'(> os avi-3e,) (:')- .

'

..
'

'

próxima visita do chefe do geiros que serão libertadQs, munistas deixara:!l cair pess�a� qU� terIam mfluido

governo fraúce,; ao Papa P�o I por ter sido comprovad� a umas cem bombas, provo-
no a1111110 :s mesmos p�.r.a

XII. '

sua inocência. cando violentas inci.mdios I tom�r�m. atltu�e contraria

O sr. Pierre Mendes .Fmn-
a dIscIplma mllltar. Oütem,
pela manhã, n0'lamente, o

ce, presidente do Conselho ,
diretor-geral do Ensino ru

Frances, será l'e,2ebi.d,1, de-

C ITICA'S DO SR FOSTER DUI LES
mau par:l Resr-nde. onde

pois de amanhã, nu patio ete R
'

São Damasio pm' '1m prelado. , '". � .'
.

passou todo o dia, regres-
sando à noite. Também, !;),;;-camareiro seereto ']Jartici- WASHINGTON, 11 (U. PJ - Um relatório, criticando tá sendo apuÍada a Questãopant.e e por :::ama'reil'os C/e as frequentes viagens à Europa do secretário' de Estado,
da aJim�ntaçú,o de que EC

capa e espadD.. .Tohn FosteI' Dnlles, foi tornado pública ontem, doming.o,
. , Queixam os '�:·,c'etes.

Escoltado por dc.is 'p,tler- sem comentários, pelO senador républicano Sty)e Bridges,
freneiros de libú'j ele 'I.eludo' Esse relatório é obra. do sr. Julius Klein, um agente de

carmezim e p01' 4 guardas publícidade de Chicago, que tinha sido encauegado de' re

suiços, o pequeno cortejo su- digir o documento pela comissão do Orçament.o do Sena

birá a grande escad:nia que do, da qual o sr. Bridges era presidente no Congresso que
vai ter nos apo�entos {;on- terminou. ,

tifIcais de àparato. ila E'U- Uma das COiS2s mais perturbadoras que verifiquei na
trada dos quais, 118, Sala l:le- diplomacia americana na Europa, dcelara prinCipalmente
mentina, o sr, ::\rendes-Fran- o relatório do sr. Klein, é a nossa obstinação em aparar a

ce será recebido pc!' mome- erva sob o pé dos nossos embaixadores, pela rapidez e pela
nhor Callori DI Vignale e frequência dos deslocamentos que ps nossos secretário de

por outros pre!:1jos ela lwtp - Ectc.do rêalizam para dirigir em péssoa as nossas rela(:ões
câmara papal com aquelse países. Tive a possibilidade de me ac:i'lar na

A conversaçf.\o entre o ple- Europa quandO o sr. Foster Dulles foi tomar parte nas clis

siclente cio CCil.!.:;,,:tw frane('s cussões que levaràm ao plano da União da Europa Ociclen
e o Santo Padre se de!ienro- tal. Admjráve� como fosse o seü papel, vi-me obrigada a di

lará, L:l .seg�tid t, na "Bil)'j(,· zer que é um êrro enviar o nosso secretário de Estado fi. Eu
teca Particu:l1.:" elo ��lJbel':J.- rapa, tão frequentemente.
no Pontiflce, O sr. Klein propõe, no seu relataria, que, ao contrário,
Uma visita ,to" Museus do sejam os estadistas europeus que se acharem que devem

Vaticano e à Capela Sist1ma tratar diretamente com a Secretaria de Estado.
está marcada par� depois O sr. Foster· Dulles, até agora, não fez comentário al-
da audiencia. gum sôbre as opiniões 'contid�s nesse relatório.

ME�DES ·FRANCE
SERÁ RECEBIDO
HOJE NO VATI

CANO

�AIS . :C0�DENA�:F

Ç'ÕES �.-
CAIRO, 'lI (U. P.) .- Mais

VETO APROVADO. PELO CONGRESSO ��a�'��:r�:�;�:o !V�:�;�������
,

foram condenados a Dellas de
RIO, 11 (V. A.l .- O <:on- de C�nciliação e Julgamento I prisãO e trabalhos iorçados;

gresso aprovou -.) "eto do E-- em. CIdades que, . na l'ua' de cinco a vinte e cinco 'mos
xecutivo ao prüiet.D de lei maio.ria, nãO' com�ol'�.am .0 Foi concedida suspeuf;l:Í.o 'con�
que criava juntas de c()l1ci- funclOnamento de orgao pn- dicional da pena a :,),9 reus
liação e julgamento em Lon- mávio da Justiça. 1',tlabalbis- enquanto que 14 ont["(ls fo�
drina, P!1.1·anagllli e Ponta ta na comarca. A apl'ovac:ão ram absolvidos. Todos foram
Grossa, no P<\I'a.na, e em do veto do presidente Café acusados de particip[t(;áo no
Cresciuma, BlUJ.110nall e Jo· FillW veio ao eneontro Cto complot contra Nasser,
inville, em Santa L'atarii1a. interesse n�cionrtl.
Já nos ocupamOi;, meses

atrás, do assunto, estranhan-
do que vários cleputa :los, a

tendendo apenas ao interês
se politico, se aproveitassem
de um projeto originário do
Executivo e apresentassem,

LONDRES, 11 (U. P.' -;- A Os, "invasores" temidos
crescente Inquíetaçáo causa- são os negros da Antilhas
sada na. Grã-Bretanhu pela britânicas e especialmente
"invasão negra" está crían- da Jamaica. No ,.lmo passa
do um problema delicado ao do, .1.1,000 atmvessaram o

governo conservador, Uma Atlãn- '-':0 em busca clt' tra

das regiões mais amencadas, balhõ. Os problemas que as

Bírmíngham, na próxíma se- sim criaram tocam o eOD

m��a enviará uma pelegaçào junto' da "Col1lmonwf,laln".
a esta capital para, chamar Serão discutidos 11n, próxima'
a atenção 'dos pOden:s .pú-' conrerencía d0S prímeíros
blicos sobre os problemas ministros da "Commonwe1a
que PQ�l;;m nasÍ'el' da imi- ht", que começará no fim do

gl'ação incontL:olada". corrente mes, nest�\ capital.

REJEITADO ..O A\PELO DOS
,;UDERES COMUNISTA)' ciais.

Em pl'in[;ip:o o govémo pà�
rece decidicü a par um rl.i�
que no fluxo dem!us imigra·
ções, com') vai ll.e pP'(lil' a

delegação de BirminglUtlU.

ATENTADOS EM
MARROCOS

CASABLANCA, 11 CU. p-;,)
- Quatro ate1ltados, u:-'.'.ca
mente dirigictc! :!\.'nt,'â .mar

roquinos f::J1·<.t.m realizados
na ·noite atra''.arla. 'em Mar··
rocos. uma bomba explodiu
num restaw:(),nt.e desta cida
de, sem tOda,via. :>rO'lú::ar

daHos, nem. vítin;as.. Ainda'
nesta ;cidâde, um ,iovem
marro�! .�!;,�' foi deseOberto
grav�n�f.C1·,{> ferido.

BOMBARDEIO DE
TACHEN

TAIPEH 11 (U. P,)

O RISO DA CIDADE.. ·
'FABRICANTES DE
NOTAS FALSAS
LOS ANOELE�, 11 (U. P)

- A polícia secreta federal
anunciou out!"Ir. a prisão de
um hando.de 12 indiv.du03

súspeita:io:> de .fal>t·ll'ar f' j;ôr
em circulaGlb' nütas falsas
de 20 dólares.

I As duas últimas pei'sons
prêsas são atures que os a

gentes detiveram su,u::tdo à
noite em plena ;.epresentr,
ção.
O valor totai das notas fa-

bricadas pelos moeJeiros-fal·
sos atingiria a 245 \11)0 dóla
res. Não se sabe [J núm��ro
dessas notas que se enl�on

tram em circulaçi'io.

- O sr. não precisa dos

meus cuidados, poill ,,?!.
níais longe que muittls

polítiCOS da U.D.�. cata
rinense.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

Ano , Cr$ 170,00
Semestre ..

' Cr$ 90,00
No Interior

Ano , Cr$ -200,00
Semestre Cr$llO,OO
Anúncio mediante contráto.
Os originais, meemo não pu

blicados, não serão devqlvídos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emi tidos nos ar-

!"l�����f�! no r" :::::MAÇÕES
'Jardim "Oliveira -Belo", IJ_a I UTEIS..v�,
Praça 15.de Novembro, um

. -0-, Iguarda-ehuva,' novo, de me- O Iei to r enco_ntrara, nesta .co- I' luna, informaçoes que necesstta,nimo. diàriamente e de imediato: I
Quem achou fará o favor JORNAIS Telefone

de entregar ria Rua Víscon- O Estado 3.022
A Gazeta ;............... 2.656

de de Ouro Preto, 61 (f'un- Diário da Tarde... 3.579

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

Imprensa Oflclal·........ 2.688
.- -�

HOSPITAIS

VENDE-SE l(pr�v�rJ�:fe� 2.3141
I (Portaria) 2.036 i

Vende-se um Grupo Es- Nerêu Ramos \..... 3.831:
tofado e um Bureaux. M_ilitar ... :�............. 3.157 i

• São Sebostmo (Casa de ITratar na rua Dt. VIctor
. Saúde) ,..... 3.153'

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

�\CHAMADOS UR-
GEN'l'ES .

Corpo de Bombeiros .... 3.313
Serviço Luz (Reclama-
ções) ; .

Polícia (Sala Comissário
, Polícia (Gab. Delegado) ..
COMPAN.HIAS DE
TRANSPORTES

( AÉREO

·,ift 'TAC ...................•

'�I'Cruzeiro do Sui '.�.;: .

,,$ . Panair , ..
,

ORGANIS�DO I���{� .��:r��::::::::::::::
t:

I
Scandinavas .

c...., HOTÉIS'
.

EDITADO Lux , ...

'�. POI'I
'

Mag;sti� ; .

,�. K. .Metropo l . .'.............•

La Porta .

Cacique : .

Centra I
'

.

Estrela .

Ideal " •..............

JE?TREI� ".'
,_�:._ .;.,._.....:....__....,..._.L__..::.:__---::--:��_�---..};---.,.:._.--_-._-_-_-_-_-..;;;....;'-

....

_�_
-

....-_-�-_-_......:--_-_-_-_-"j_I_D_I_S_ql_le_.._._.:,.:.: i: . . . . .. ;;

ílaíiB;N'�D""ar,';:I-é�A'+0'cm PDO·F-ISSION.,. ALI
DR.

ROMMPE�DUIEcSoB�STOS 1 DR.. JUr;I���UPITZ OLHOS _ �����C:S _ NARIZ I,n. n Ex 'interno da 20" enfermaria

I' E GARGANTA.

I
Com: prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterologia DO

DRA. WLADYSLAVA DR. L LOBATO 1 DR. WAGLAMROC�AZOMER , Frané��:o d�e ��side �a::ir::inta t�r���t���:r��d��ollf)� Janeiro
j D�h����R�!��çoDAd�O�:�itW. MUSSI FILHO CLINICA MÉDICA Curso

.

de neurolog ia (Prof. NO do Hospital. de FlorianópolisDoenças do aparelho respiratório' Diplomado pela Faculdade Na- CARDIOLOGIA Aus tregeai lo L, I Possue a CLINICA os APARE-
I TU,BER,CULOSE" I cionaI. de. Medicina dl_l Univer- . Contultó,rio: ,Rua Vitor Mei- ,Ex interno do Hospital

mater-I,
LHOS MAIS MODERNOS PARA

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA'_ .

stdade do Brasí l re les, 22 Tel. 2675. nidade V. Amaral. TRATAMENTO 'das DOENNÇASI . DOS .PULMõES .,'
Ex-internu P?r concurso da Ma- Horári�s: Segundas, Qu"rtas e DO�NÇAS. INTE�NAS. da ESPECIALIDADE

'

.'
Cirurgia do Torax . terl1ldade-Escola,.

I
Sexta feIras:

.
Coração .. Esto.�ago, I�testll1o" Consultas - pela manhã no

_ MÉDICOS - Formado pela Faculdade Nacio- (Serviço do. Prof.. Octâvlo R'?- Das 16 às ).8 horas. fígado � Vias hil iares. RlI1s, ova- I
HOSPITAL.

CIRURGIA-CLíNICA I nal de Medicina, Tisiologista e
I

•

drjgues LI.ma) .

' Residência: Rua Felipe Sch- rios e utero. I À TARDE _ das 2 as 5
GERAL-PARTOS Ttsloclrurgtão" do Hospital Ne- E.x-mdterHno �Ot ISeIrvAlçppdeE CTIruCr- ,midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

29
Consultório' Vitor Reireles no CONSULTORIO

.

Ii
•

R
' gra o OSpI a . . •• • l Tel 3 009 , �. I CONSULTORIO R d'Serviço completo e especta 1- reu a!ll0.s �

.

I do Rio de Janeiro' .. �.
.

I Das 16 às 18 horas. ' 'o
- ua os

zade das DOENÇAS DE SENHO- Curso - de .especlahzaçao pela Médico do Hospital de DR NEWTON' Residência: Rua Bocaiuva 20. I IL���ISDEnNC2IARAS com modernos métodos de S. N. T. Ex-interno e Bx-assls-
Caridade . F . 3458.

_
- Felipe Sch-.-fiag�ósticos e tratamento." ,tente

de �irur�ia do.Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS _ D'AVILA ,I
one.

lmidt nO 113 Te!. 2365
SULPOSCÓPIA - HISTERO_ - .GuI�araes (RI?). _I PARTOS - OPERAÇõES CÍRURGIA GERAL .

i DR. MARIO WEN�Sf\LPINGOGRAFIA - METABO- Con s : Felipe Schrnídt, 38 Cons i Rua João. Pinto n, 16, Doenças de Senhoras - Procto-f ·DHAUSEN I AdvogadosLISMO BASAL • Fone 3801

! das 16 00 às 18,00 horas I logia _ Eletricidade Médica .

.. Radioterapia
�
por ond�8

curtas-t Ate�de em _hora marcada. Pela �anhã àtende diã�! Consultório:, ,Rua Vi,tor Mei-, CLíNICA. MÉDICA DE ADULTOS!
E!etrocoagulaçao - RalOS Ultra

,

Res. Rua. Sao .Jorge 8 - Fone

I
riamente no Hospital de I reles TI. 28 - Telefone: 33e7.1 , �. CRIANÇAS _ .VIOleta e .In_fra Vermel�o. 2395.

_-__ _ _
Caridade. -.

I Consultas: Das 15 horas em' C.Jlsu.tOl'lO - �ua Joao P1I1-
Consultol'lo: Rua Trajano. n. 1,

. � Residência: diante. to, 10 - Tel. M. 769.
1° andar - Edificio dó Montepio. DR. YLMAR CORR.c.A

" Rua: General Bittencourt
J
n. Residência: Fone '3.422 I Consultas: Das 4 às 6 hor::q.

Horário: Das 9 às 12 horas - CLÍNICA MÉDICA 101. -Rua: Blumenau �. 71. Residência: Rua Esteves Jú-
Dr. M<USSI. CONSULTAS �as 10 - 13 ho- Telefone: 2.692. D.o-ENÇAS DO APARELHO DI- 'nior, 45. Tel. 2.812.Das 15 às 1B horas!_, Dra. raso '. I __ GESTIVÓ _ ULCERAS DO ES-MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415 I MARIO DE LARMO TOMAGO E DUODENO. ALER-Residência: Avenida Trom-

" CANTIÇA-O GIA-DERMATOLOGIA E CLI-
powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES

,. NICA GERAL

I'
MEDICI) , . Médico dos Hospitais Americanos

IRACEMA CLíNICA DE CRIANÇAS --,--.
e da Força Expedicionária Bra-

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS DR HENRIQUE PRISCO '.
.

sileira
MEN-TAIS - CLINICA GERAL. Doencas Internas

.•

MÉDICO - OPERADOR -DR. NEY PERRONE .

'

PARAISO

I
Do Serviço Nacional de Doen-' CORAÇÃO _: FIGADO - RINS CIRURPGAI�_TEEMIROGEn.AL. IMUND ças Mootais. ,- INTESTINOS MÉDICO .' "n

Formado pela Faêuldade Naci' Chefe do Ambulatório de Higie- TJ:atamento rtlOderno da SIFILIS Operações - Deenças de Se- ATENDE A, QUALQUER HORA I
naol de Medicina Universidade ne Mental 1-' Consultório - Rua Tiradentes, nhoras - Clínica de Adultos. I DO DIA E DA NOITE I 1. Sábado Farmácia Santo Antônio Rua Feiipe,

do Brasil , P,síquiatra d� Hospital -:- 9. Curso de' Especialização no Consultório: Rua Deodoro, es- \
Schmidt n .. 43RIO DE J,ANEIRO , I

Colônia Sant'An!l I HORÁRIO: Hospital dos Sérvidores do

ES-l
quina da Vidal Ramos. I n. Doml'n'gO Far'm."Cl·a Catar'l'nense Rua TraJ'anoAperfeiçoamente na "Casa de Convulsoterapla pelo. eletro- As 13 às 16 h-oras. tado. Residência: Coqueiros, Praia "" �

Saude São Miguel" choque e cardiazo!. Insulinotera- Te!.: Cons. - 3.415 - Res. - (Serviço do .Prof. Mariano de de Itaguaçú Casa da Torre.

\ 8. Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua TrajarioPr&f. Fernando P.aulino pia. Malarioterapia. Psicoterapia. 2.276 - Florianópolis. Andrade)
,9. Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano·Interno por 3 !lnos. do Serviço CONSULT:'-S: Terças e Quin-

I Co,:!sultas:____ :rela manhã no I
de CIrurgIa

. tas das 15 as 15 horas. Sabado DR. JÚLIQ DOIN . HospItal de CarIdade, I DR. ANTóNI0 MONIZ 15 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conse-Prof. Pedro de Moura \(manhã). ... .. VIEIRA I À tarde das �530 hs em dian-
" Ih' M fEstagio por 1 ano na "Mater- Rua Al1lta �ar�baldI, esquma 1 te no consultórIO .á Rua' Nunes DE ARAGAO . elro ara.

.

nidade - Escola" de General Blttencourt. ,. MÉDICO. Machado 17 EsqUIna de Tira- CIRURGIAITREUMATOLOGIA 16. Doming-o Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Prof. Otávio ROdrigues Lima I RESI1?ENCIA: R�a Bocaiúva, ESPECIALISTA EM OLHOS, dentes. Tel:2766 .., Ortopedia l\Í f aInterno por 2 "no do Pronto 139 Te1.2901 !OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA I Residencla -_ rua PreSIdente I Consultó:l'Ío: João Pinto, 18.

a r •

S .

ro
---

'

TRATAMENTO E OPERAÇõES C' t' h 44
.

Das 15 a's'i7 diàriamenne. 22.· Sába'do (tarde) Farmácia MOI,dern.a Rua Joãoo.cor DR. ARMANDb VALÉ- ,Infra-Vermelho - Nebulizaçíi.o -I
ou 111 o .

Menos aos Sábados Pinto.- x -

I RIO DE ASSIS I Ultra-Som
I

-

Res: Bocaiuva 135.OPERAÇõES : (Tratamento de sinusite sem Fone: _ 2.714. 23. Domingo Farmácia Mod.e_rna Rua João Pinto.CLINICA DE ADULTr� Dos Serviços de Clínica Infantil, operação)

J
'---- 29. Sábado (tarde) Farmácia, Sto. Antônio Rua Fell-DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipa·l e Hos- 'Anglo-retinoscopia - Receita de DR VIDALCONSULTAS: No Hospital de:

'

pital de Caridade IOculos - Moderno equipamento' I pe Schmidt n. 43
Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único CLÍNI9·� DE FC�.IA�SÇ�S 'dt DR. ANTONIO BATISTA 30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Sr,h-10.

I
- ÇAS E ADULTOS I no Estado) 'ConsultOrIa: - e Ipe c mI ,

JUNIORNo consultório, à Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horas e 38. midt n. 43.
_

Pinto nr. 16 tI· andar) \ Consultório: Rua. Nunes Ma- J das 16 às 18 horas. CONSULTAS -Dlls 4 as 6 CLINICA ESPECIALIZADA DE
O serviço noturno será efetuado pelas farmáciasDiariamente das 10 às 12 e das ICh!\dO,

7 - Consultas das 15 às I Consultório: -,Rua Vitor Mei- hO���·idêncio.: Tenente Silveiia, 1 Consl1ltasCR���A,�s 11 horas. Sto. Antônio e Noturna, �ituada:s ás ruas Felipe Schmidt14 as 16 horas: 18 horas reles 22 - Fou-e' 2675.
Res. e Cons. Padre MigueÍinho.:���?,E��IA: Flor��aópol�s�arte. Ih!����ê;l:F!::;,����chal

Gui- iFo�:s·2421. Rl�a São Jorge 20 � 13�ONE _ 3.Ül5. '

12. 43 e Trajano.
., •

--------------------......-------_._----_.__.--.. - ..._----_ •._-.� .-,�---...,.._:_-_._--,-----_._-----------,---_._---------- -

l'ipaTelhagem moderna e completa para qualquer exame '�� I'
I � .

l,.radiológico.
,1

Badiograna,$ e. radioscoplas. ,., O Centro de IrradiaçãoPulmões e coração (terax),
Mental "Amor e Luz" realizaEstomago - intestinos e figado (colecistografia).

I sessões Esotéricas, todas as se:Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hlsteru-salplngngrafla com insufla- gundas feiras, às 20,30 à rua

'ção das trompas para diagnóstico da esterilidade. Conselheiro Mafra, 33 - 2°
Radiografias de ossos em geral. alnEd�'TRAD'A'-' F_.RANC�A·�,--..Medidas exatas dos diamctros da bacia para oríenta-

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

AS,SINATURAS
.• Na Capital

EST�DO'la'CITE
Agência '�

d���
'PU blicidade

Raios X

-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redacão ti Oficinas, à rua Con
selheíro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- -Cx. 'Postal' 139.
Diretor: RUBENS A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F, DE

/

AQUINO
Representantes:

Representações A. S. Lnra.
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.' -'

I TeJ.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

•
•

2.404
2.038 ".-----
2.594 I

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO RAUI.,IN,O"
-�IONÁBlO-

FUNDADO EM �6-9-54

JOVEM CATARINENSE !

DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS3.700 J

2.500 I

A.'�:��� .

V I S �
2.4021 A DIRETORIA DE OBRAS PúBLICAS do Estado avisa

�:��� que, a partir do dia 10 de janeiro do corrente ano, efu.'cum-
I primento ao ,disposto na lei, federal n. 2.308, de 31 de agôsto

�.��� ;
de 1954, nas contas do Serviço de Luz e Fôrça fica suprimi

ú47 i da a Quota Federal de 3%, sendo a mesma substituida pela
3.321 L taxa fixa de: .

1·!t�
,

Cr$ 0,20 por Kwh de consumo de luz
3.371 Cr$ 0,10 por 'Kwh de consumo de fôrça
3.659 Díretoría de Obras Públicas; em Florianópolis, 5 de [a-

06 -�nelrl:J d4' 1954. • \ ...

,

AGORA. QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TE�AS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO. EN

VíA- NOS HOJE MESMO, 'fEU NOME t' l:NOERE

ÇO A CAIXA POSTAI,. 489- FLORIANÓPOLlS-S.C.

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

-ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- �lorianõpolis -

DR. CLARNO G.
GALLETTI

DR. CARLOS F.
ENGELSING

Casa de
-IDodeira

Vende-se uma, sõmente 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 i
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. Dia's.

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
ria) Florianópolis.

Vende-s'a'
Uma casa de alvenaría,

construção nova, á ruà Ne
réu Ramos. Pequena entra
da e o saldo a combinar.
Tratar no EdifiCi9 São

Jorge .:Sala 4 Fone
2192.

DR. ACHILLES
BALSINI
.Advogado

Rua Padre Roma,43

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO.
Rua' Frei Caneça 122

'DR. JOSÉ MEDEÍROS
VIEIRA .

- ADVOGADO
Caixa Postal 150 - !tajal
Santa Catarina.

I __,...----'---�

IDR. ANTONIO GOMES DE
ALMEIDA, .

I ADVOGADO,'
'Escxitório e Residência:
Av. Herc.ilio Luz, 15

, Telefone: 3346.

FARMACIA DE PLANTA0
M1l:S DE JANEIRO

•

Lavando com Sabão

-V>irgem ESJ>ecialidade
da Cla. IITIIL INDOSTBIIL�JoID,ln8. (lDarca r8glstrada)

economiza-se:' jempo e dinbeir'!__,.--=::--Fm � .. � �__�__--���------__

I

" ,:. "1 ,'.... !,. �
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. CODselhtls de
Beleza

NO LAR E NA SOCIEDADE

La Buena Dicha
ARTHUR OSCAR LOUREIRO DE SOUZA

Anda vendendo, a rua cigarrilhas,
deitando as cartas sua vida ganha ...

Traz à cin tura um manto de manilha,

na boca a flôr que trouxe da montanha ..•
,

L���:�
A minhá rua, si ela acaso trilha,
de um perfume de sandalo se banha ...

E' a graça suprema de Sevilha!

A mais bela mulher de toda Espanha!

Dr. Pires

SôRO PARA FORTIFICAR
O BUSTO

Quando me tira a sorte ela prediz
todas as coisas que em realidade

julga bastante para eu ser feliz ...

Entre' as varias
.

técnicas
existentes para enrijecer o

bl;sto, acaba de surgir mais
-

uma outra que se propõe a

renovar o tecido conjuntivo.
Porisso ela é chamada de

soro para renovação tis

sular. Antes de a explicar
mos dev.emos dizer que em

materia de embelezamento
dos seios o campo é inesgo

tavel: os metodos são os

. mais diversos possíveis e

que vão desde a aplicação
de simples cremes até os

dominios da alta cirurgia
estetica.
Mas voltando ao processo

que originou a nossa cro

nica de hoje, ele � realizado

,de um modo muito simples
e se resume, praticamente,
'numa injeção feita na regi-

Porém, quando se vai graciosa e bela,
todo o meu sonho de felicidade

deixa o meu ninho e vai também com ela!

ANIVERSÁRIOS
-0-

BILHETE
Car-

�a Semana
ão mamaria.

_ dr. Afonso Maria

doso da Veiga
_ sra. Otília Piracuruca

Blum, viúva do saudoso .,

A d H lt o r CARTAS .. ;' d'conterraneo r. e I
. A picada po e ser umca

Blum; A t é o grande 0\1 multipla (quando o seio

_ menina Eliane, en-
_ cal' a

o' I' to volumoso) Neste
consolo dos ausentes, e rnu .

canto do lar do nosso con- A'd ultimo caso, contornando o

A 'D I' C 1 elo que mantem um os os

terraneo sr a miro a

-I I orgão. A quantidade de li;-
•

c •

d d e sua afetos, um pedaço de pape,
deira de An Id·a Ea I 't' '1 algtimas letras bem traça- quido a injetar varia muito

Lexma'CelsdP�sa d' A'g daI�adl1al� das, e um frágil envelope: indo de cinco a vinte cen

uz ar erra e n c , I _

-
. terí I timetros para cada seio.

V Ii _. L k
. tao pouca COIsa ma ena e

_ sra, erc mi en e,

eS-l
.,

I' Como a injeção é indolor é

d Af L nke tanta espiritua .

posa o sr. onso e,,' preferivel distribuir o con-

_ sra. Carmen Lúcia 1'0- "Escreva-me", diz o amor teudo da empola por varios

lentino 'de Souza, esposa do I quando se ausenta.• "Escre- pontos, cada um deles re

sr. Eurico Tolentino de I va-me" diz a mãe ao filho cebendo uns quatro centi

Souza; I que parte. 'É que a carta metros. Comumente o trata-

_ ar, Rosando Périco, co- ! essa coisa tão pequena e mento é feito uma vez por

merciário; I tão sutil toma uma impor- I
semana, num per iodo de

_ menina Rosemari, filha tância gigantesca na hora' tres meses totalizando, por-

do SÍ'. Aducio Lopes. •
elo ,adeu,s. .

.

I tanto, uma .s�rie_ aproxima-
---(0)-'-- E a umca calma que en- da de doze mjeçoes. Mas o

Dx,parlmeot/e bO,ia con�rn.mos na, angú.stiAa. e. no I principal nã? .é o numero e

D 1J . JV vasto Imenso das distãnctas. nem a manerra como o me-

r .. !.i.,! "Escreva-me". . "Responda- :odo deve ser praticado e

REFRESCO DE CARAM- me" é o' clamor que cru$- sim a especie de Iiqnido a

BOLA os mares entre os. corações injetar e seus possiveis efei-

dispersos. .os sobre o endurecimento
Quanta alegria diante de Jo 'busto.

um envelope fechá do ! Quan
Lit decepção .diante da car

sa aberta, da qual sempre

·:,,�pcrávamoR mais do que

MANEIRA DE'FAZER: nos mandaram! Quantas
. 1 - Corte as carambolas

I
sugestões nos despertam as

em pedacinhos _ e retire as caixas de c.orreio
..

quando
sementes das mesmas, de- acabamos de deixar nelas

pois de as ter lavado bem. uma carta para nosso queri-
2 ._ Esprema as caram- do ausente! Numa mesma

bolas num espr�medor de caixa dessas, quantos en

batatas, até conseguir to- velopes contendo um beijo,
do o suco. Junte depois a uma reclamação, um grito
água e O açucar e misture, de dôr ou um chamado!

bem.
.

Uma -caixa de correio é o

\ 3 - Coe e deixe na gela- . eterno clamor mudo, quieto,
deira até a hora de ser-I surdo, trágico talvez ...

vir. (APLA) I Silvia (APLA)
.

INGREDIENTES:

Pela propria denomina
ião do processo que óra ex

.�orJ10S tem-se 'a ímpressão
:le que se 'trata' deum soro

�omo o que foi creado por

Bogomelets, tambem cha

mado cito-toxico anti-reticu
lar e vulgarmente coilhecido
�omo da juventude. Mas

:;anto o soro concebido por

,quele cientista como um

�utro denominado ortobioti
�o (criação de Bard·ach) .e

tambem para o mesmo fim

'Ie melhorar o estado vital

10 organismo humano, ain-:
Ja se acham em fase experi
nental. Honestamente fa

lando ainda não existe para
) consumo publico quais
'[uer dos dois soros supl'á
::itados.

12 carambolas
6 copos de água gelada
açucar á gôsto. ;..J

PARTICIPACÃO
,

PEDRO DE ANDRADE
GARCIA

Muitas vezes, entretanto,
lão se· trata de um verdadei-
1'0 preparado para renovar

\) tecido conjuntivo e sim

formulas contenao na sua

;omposição vitaminas e hor

nonios. Sendo um produto
litaminado nada mais pas

. ,a do que uma costumeira

injeção como as milhares

1ue existem no comercio e

lue seria muito melhor a

t)roveitada quando dada no

�nllsculo do braço do que
�liretamen te no proprio seio.
Na hipotese de preparado
hormonal deve-se ter, então,
nuito cuidado, . por não

�xistir, nesse sentido, um

'ratamento estandardizado,
'lue sirva inclistintamente

:Hlra todos os bustos femini-

CELlNA BRITTO WOLF
e

IRACEMA ZOMER GARCIA

Participam aos parentes e

pessôas amigas, o contrato

de casamento de seu filho
Walmor com a srita. Maria
Btelvina Britto Wolf.

Maria Etelvina e Walmor

Participa aos parentes e

pessoas amigas o contrato
de casamento de sua filha,
Maria Etelvina, com o snr.

Walm01' Zomér Garcia

noivos
.

Fpolis, 6 de Janeiro de 1955

PARTICIPACÃO
,

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

participam o contrato de casamento de seu:s filhos
MAX ESTELA MARIS

Florianópolis, 31 de dezembro de 1954

PARTICIPACÃO
,

HORACIO PAMPl.O�AJOSE' ROSA

participam aos poxentes e 110S. Alem disso os hormo

pessôas amigas o contrato ele 'lios tem sua indicação pre

casamento de seu filho iRI- (;i�a e quando usados sem a

NEU com a Srta. Emir Rosa. 0rientaçãQ de um medico

Rio elo Sul, dezembro �.ti5�:. eausarão desgostos futuros.
Seja como for, todo trata
mento visan,do fortalecer o

seio por quaisquer das subs
tancias acima referidas de
ve ser recebido com uma

cel'ta dóse de descrença.
Nota: _ Os nossos leito

res poderão solicitar qual
quer conselho sobre o trata
mento da pele e cabelos ao

medico especialista Dr. Pi-'
res; Rua Mexico, 31 _:_ Rio
de Janeiro, bastando enviar
o presente artigo deste jor
nal e o endereço completo'
para a resposta.

:e:

INtS PAMPLO:'\'i\
:e:

JUPIRA FERNANDES ROSA

partiCipam aos parent�s e

pessôas amigas o contmto de
casamento de sua filh:t FJ\fIR
com. o Sr. Irineu PamplOtll.

. Florianópolis, de�mbro
1954.

EMIR e IRINEU
Noivos

P A.R T I C I P A C Ã O
,

VVA. SOFIA BERKA VVA. CELINA F. MARTINS

participa aos' parentes e

pessôas de suas relações o

contrato de casamento de
seu filho ALVARO �AR
TINS, com a srta. Bermtl�det!:
Berka.

BERNARDETE e ALVARO

participa !;tos parentes e

pessôas 6le suas relações o

contrato de casamento de

sua filha BERNARDETE, com
o sr. Alvaro Martins.

Florianópolis, 1"'-1-55
noivos

Laguna, 10-1-55

"O NONO Mll:S",
.

I mal, não se preocupe com o

Você provàvelmente nota. fato de seu filho não estar

rá que, nesta época, o seu ganhando mias pêso e cres

filhinho não crescerá com a cendo no mesmo ritmo dos

mesma rapidez como até meses passados.
agora. Aliás, êste aparente Suas atividades, as quais
retardamente do crescimen- você julgou já terem alcan

to se extenderá mais ou me- çado o ponto máximo, au

nos até completar seu pri- mentam. O garotinho fica
meiro aníversârio. Portan- rá tão irrequieto que Você

to, não fique tôda orgulho- provavelmente terá dificul
sa se Você descobrir que o dade em fazê-lo dormir a

seu pequeno rebento de 9 sesta. Tudo o que êle quer é

meses está pesando o mes- brincar. A locomoção tam

mo que o filho da cunhada, bém fará grande progresso.
que já tem um ano de ida- O pequeno atleta já corrse

de. E, ao mesmo tempo, já guirá trepar em cadeiras e

que isso é inteiramente nor- mesas baixas, engatinhará
por todos os can tos com in

J..................... crível.rapidez e, quanto a se

sentar .. , isto já é coisa ve

lha! Observe-o com cuidado

n gorn, pois antes .que Você

possa imaginar, êle dará

Na Séde da Administra- seu primeiro passinho in

cão da Loteria do Estado seguro!
toram pagos os seguintes ftle já usa as mãozinhas

prêmios maiores: dois deci- 'com grande habilidade, se-,
mos bilhetes 128Q4 premiado gtlrando objetos firmemen

com 20 mil cruzeiros ao' te entre os dedinhos re

mr. Juracy Macêdo, resi- chonchudos. Ainda não se

:lente em Joinvile; dois de- pode dizer se êle será ca

cimos bilhetes 4324 com 25 nhoto ou não, pois ambas as

-nil cruzeiros ao Agênte.de mãos ainda. são equivalen
Toinvile por conta de ter- te�.
cciros : tres decimos do bi- Os métodos disciplinares,
íhete 4324 com 25 mil cru- discutidos no artigo sôbre o

zeiros ao snr. Hartwig oitavo mês de vida, se apl i
Langhamner, residente em cam igualmente aqui. Ajude
Gurupá cinco decimos do o a alcançar o alvo da au

bilhete 4323 de 18/11/45 to-suficiência sempre que

20m 25 mil cruzeiros ao possível. Não ralhe nem o

mr. José Gutier residente contrarie quando se empe

em Joínvile; bilhete 1572 nhar em atividades proibi
com 10 mil cruzeiros extra- das; simplesmente, com di

:;ão de 11.11.54 ao snr. An- plomacia e calma, dirija sua

�onio Dippel, residente em atenção para ocupações in0-

Presidente Getulio; sete de- fensivas.,
rimos do bilhete 12804 ex- É muito provável que o

';ração de 18.11.54 ao Agen- horário todo do bebê mude
. .e de Joinvile, por conta de agora - e o seu também ...

ORGANIZACÃO DE UMA cerceiros : cinco decimos do naturalmente. Êle poderá
, I bilhete 9825 com 40 mil cru- escolher novas horas para

UNIVERSIDADE zeiros ao snr. Clovis Bonas- suas necessidades de tnale-

I '

.'. '. sís, residente em Tubarão, te, novas horas de fome, no-

(SNA) - A Ig;;.eja Pro- \ 1862 à Sumatra pela Socie- extração de 26.11.54; nove vas horas para brincar, no

�estante Cvistâ de Batak,.; dn.de Mtsaionárta ,Remma, d-ecirnos do. bilhete 9414 com vas horas de soao. Tudo. isso

[ndonés�a, e_stá planejand.o I d.a
Alemanha. F?i �:IÍt� es- 200 mil cruzeiros ao. snr. é apenas parte de 'nina fase

1 orgalllzaçao de uma Um- tImado o conhec!�o apost_o- I J OrLO Jos� Mig'o:t, resII��n�e I do crescimento. ·Portanto,

�ersidade Cl�istã. n� �lha d� ,la a�s Batakes .que sao em Cunha Pea, mumclplO aceite-a com todo o bom-hu

�umatI:a. A 'll1Sht�Iça? ser.a I �borI.genes que VIvem �o de Palmitos, extração. de',mor possível e adapte o seu

30nheclda como UmversI- ,mterIor da Ilha. A IgreJa 11.11.54; 300 mil cruzeIros modo de vida de acôrdo.

.iade Nommensen", em hon-: Batª-k, que está filiada aos
1
referente ao bilhete 9847, Você já poderá adicionar

1'a ao Rev. L':ld�ig, �.Iluteranos, conta hoje com
I
extração de 26.11.54 ao snr. à dieta co/ne e fígado moí

Nommensen, um mISSlOnal'lO 600.000 membros em 1.100 ! Marciano Jacinto de Frei- d()s. Se êle franzir o na

dinamarquês, enviado em
I con.gr,egações. tas, residente em Porto. Ale- rizinho, espere mais uma

g1'e R. G. do Sul; um deci- semana ou duas. Além disso,
mo do bilhete 9114 com 20 naturalmente, êle estará

mil cruzeiros ao 8n1'. Leode- comendo 00 quase tudo, ou,

gar Veiga residente em Cha- pelo menos, tudo do que êle

pecó, extração de 11.11.54; gosta... e você, mãezinha

um decimo IdO bilhete 9825 experiente que já é, estai'á
com 40 mil cruzeiros ao empenhftda em alguns da

snr. Olavo Goulart residen- queles alimentos tão ricos

te em Capivari, extração de em vitaminas e proprieda-
26.11.54; dois decimos do d'es alimentícias, mas que o

bilhete 9825 com 40 mil cru- seu pequenino' herdeiro re

zeiros ao snr. Sergilio Fa- solveu desprezar. Não quer
ria de Alburquerque resi� algum prato? Pois bem. Es

dente em Tubarão, extração per'e uns dias ou uma sema

de 26.11.54; um decimo do na é depois apresente ames·

mesmo bilhete a snra. Eliza- ::1a .comida, servida de for

beth Zabot Lemos, residen- ma llgeiramente diferente.

te em' Tubarão; um decimo O bebê já é bem esperto,
do bilhete 12804 com 10 mil mas ne� tanto assim ...

I CoqueirOSAv�!aia Cldbe
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

ncôrdo com a. circular que lhes está sendo enviada, por
intermédios dos cobradores do Clube.

Cid Rocha Amaral - Presidente

-lOJAS

Elelro-Técnica
(A ORGANIZAÇÃO' ORGULHO DE

.

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

Casa, a maravilhosa
E'L.GIN

.

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

Pelesservlços prestados ao seu lar e
pelá valorização sempre constante,

ElGIN p�ga-se a si mesma.
DISTRIBUiÇÃO EXCLUSIVA DE
ElETRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E

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

I ElETROTÉCNICA
Caixa Postal193 - Telefone 3.193
Florianópolis '-. Santa Catarina

/'
-

AVlSO
I Avisamos ao povo que só as pessôas que tiverem

lista carimbada pela paroquia de N. S. de Fatima e as

.�inada pelo sr. Padre, estão autorisadas a angariar dona

tivos para' a festa de N. Sra. dos Navegantes, a realizar

Ole em Itaguaçu, de 10 a 14 de fevereiro.
A Comissão

"CRISTO EM VÓS,
ESPERANCA D'A GlÓRIA!"

, .

(SNA) - "Cristo em vós, I pastor da Primeira Igreja
esperança da glória", é o Batista de Atlanta, Georgia.
tema de quatro programas As transmissões fazem par
l'adiofônico� de alcance na- te da "Hora Batista", pro
cional, patrocinados por grama regularmente manti

igrejas batistas americanas

f
do pela Convenção Batista

e que estão sendo irradia- do Sul.
dos durante êste mês. São .

os seguintes os assuntos p ..-
- -

das quatro irradiações, dü- a ,..IClpaçao
I'ante as quais têm cantado HÉLIO ABREU e senho-
conhecidos coros batistas: ra participam, aos seus pa
"Correndo de Deus", "A ge- rentes e pessôas de suas

n uidade cristã", "Se Cristo relações; o nascimen to de
não tivesse vindo",. e "O seu primogenito Hélio, ocor
Juízo Final". rido na Maternidade Dr.
Como orador,. está atu- Carlos Corrêa, dia seis de

ando o dr. iRoy O. McClain, janeiro do corrente.

AVENTURAS 00

LOTERia

cruzeiros ao snr. Mariana
de Oliveira residente em

Joinvile; 20. mil cruzeiros
do bilhete 10319, dois deci
mos pagos ao snr. José Val
dir Macêdo, extração de 26
de novembro pp; 25 mil cru
zeiros ao snr. Flavio Ves

pasiano, residente em Lajes,
bilhete 7245 extração de 2.

12.54; 10 mil cruzeiros ao

snr. Odir Marin residente
em Laj.es, bilhete 10319 ex

tração de 26.11.54; 200 mil
cruzeiros ao snr. Angelo
Sandri, bilhete 2169 extra

ção de 9 de dezembro pp.:

...., 111111 iiU

11111 [BUllrlll
(IIL VUIA:)

GRANDE TONICO

Uma sala de jantar, um

quarto, um escritório com

pleto, inclusive máquina de

escrever, um jog'o de pol
tronas e outros móveis.
Tratar no Banco do Dis

trito Federal, com o sr. 'Da
núbio Mello.

ZE-M·UTR·ETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Domingo próximo, em

qua_j'
deração Catarinense de Fu-.' neceu, dará combate ao campeões da Liga Atlética \ campeão da Liga Itajaiense, tenta a corôa de campeão

.

tro cidades, será' iniciada a tebo�. .'

"

. ) Cruzeiro, t.ri-campeão da L�- Região Mineira e da Liga \I'eceberá a visita do carnpe- catarinense .de 53.

disputa do rCampeonato Es- . N� CIdade de Concórdia,

\ga,
Esportiva Oeste Catarí- 'I'ubaronense de Desportos, ·ão da Liga Blumenauense, o E finalmente em Jaraguá

tadual de Futebol de 1954, o campeão local, cujo nome nense (Joaçaba). êste o· Ferroviário. l 'o Clube Atlético' Carlos Re-I'do Sul bater-se-ão os carn-

certame promovido pela Fe- a F.C .. F. ainda não nos for- Em Cricíuma jogarão os Em Itajái o Estiva, trí- naux, de Brusque, que os- peões da Liga, }araguaense
.� .;::------. . . \••••••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••f�........................................... ..�•••••••••••••••••••••••••••••�•••••••••••

, . .
.

, l

"0- Estado" Esportivo
',"_'_' _.:.- - .... -.

- ..
'

I :
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Ficou para. amanhã o amistoso
Figueir.ense x Atlético ..

Comunica-nos a direção técnica do Figueirense que, juntos do alvi-negro e do Atlético, o qual havia sido mar

por motivos imperiosos, foi transferido- para a noite de' cada para a noite de õntem.
amanhã o primeiro prélío amistoso do ano,. entre os con ..

,

PARA AS FINAIS DO CAMPEONATO
BRASilEIRO NOVAS INSCRIÇOES

clubes do Rio e são Paulo,
citando 4 ou 5 de Minas,
dois ou três de São Paulo e

Paulinho, do Rio Gran-de 'do
SuL Assim, tem-se, como cer
ta a nova inscrição de joga
.dores para as finais do cer

tame brasileiro, interrompi
das para dar lugar aos trei
namentos do selecionado
brasileiro que foi ao Cam

peonato do Mundo.

Noticia-se que a suges
Mo da Federação Mineira
de Futebol no que diz res

peito ás finais do Campeo-
nato Brasileiro de Futebol,
está vitoriosa. A sugestão
prende-se ás novas inscri-

ções de atlétas para os jo
gos finais, levando em con-

�

ta que varíc's dos atletas
que na oportunidade dispu
taram por outros Estados,
foram transferidos para os

I:

Atlético 1 ,x Figueirense 2
Atlético 3 x Bocaiuva 1

Atlé�ico 2 x Cerâmica (H. Lage) 2
Atlético 2 x Cerâmica m. Lage) 1
Atlético O x Guarani O

CARIOCA

�•••s.e�•••••e�•••••••

GENTIL PARP
O,SANTOS

� �
••••••••••••••8•••••••••••••••••••••••••••••

AS COlOCACÕES NOS CERTAMES
1

CARIOCA E,PAUlISTA
I'

! I

I
COM A PALAVRA O CRAC�

HELCIO (12)
Damos abaixo as classificações por pontos perdidos

(los certames carioca e paulista, após os jogos de domingo:P - Nome por extenso?
R - Helcio Bianchini Góes.
P - Data do nascimento?
R - 6 de' Maio de 1931.

P - Cidade. onde nasceu?

R - Laguna.
P _ Clube ém que atuou pela primeira vez?
R - Barriga Verde F, C., de Laguna.
P _ Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R _ Barriga Verde (Laguna) e Atlético e Figueirense

(Capttal).
P - Títulos conquistados? ;

R _ Campeão invicto do .Torneio "Boa Vontade", em'

1948 e campeão do Torneio Initium, em 1951, .pelo
Barriga Verde e campeão da Capital em 1954, pe
lo Figueirense.

P _ Maior momento de sua carreira?
R - As conquistas dos títulos acima.

P _ Pior momento de sua carreira?
R - A derrota diante 'elo Paula Ramos, no returno de

- 1954.
'

P - Seu maior desejo no futebol?
R - Ser campeão catarinense pelo Figu'eirense.
P - Di�ersão ptetUleta?
R -, Praia.'
P -:- Outros esp-ortes que pratíea além do futebol?
R' - Atletisnl0: ',' "

P - Melhor' jogador da- Capital?
R - PÚícido, extrema direita do Figueirense.
P. - Melhor j;gactor do Estado? -,

R - Teixeil'inha, do C. A. Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do pais? "\

R - Castilho,' do Fluminense.

P _ Melhor jogador catarínense do passado?
R - Tiã,o, que jogou no Avaí e na Seleção Catarmense

P� � Melhor técnico de todos os tempos no Estado?

'R - Newton 'Prado 'Baíáo, ex-técnico do Barriga Ver-

de, atualmente no Cerâmica, de Henrique Lage.
P - Dos atuais técnicos qual o melhor?

R - rzfdro Costa, do Figueirense:
P - Arbitro mais completo da Capital?·
R -:- Oswaldo Meira.
P - Dos clubes' dá Capital. por qual é torcedor?
R .: Figueir�pse F. C. :

j

P -;- E dos clubes do ·Rio?:
R - Fluminense F; C. \
P - E de São ;.paul'ó?

A penúltima

Canto dó Rio 2 x Portuguesa 1
Madureira 2 x Bonsucesso 2
rodada consta dos seguintes prélios:
Vasco x América
Botafogo x Fluminense
Madureira x Flamengo
Bangú x Portuguesa
Bonsucesso x São Cristóvão
Cartto do Rio x Olaria.

,OINO, O GOLEADOR1.0 � Flamengo, 7
2.0 - Bangú, 10
3.0 - Vasco e f\mérica, 11

4.0 - Fluminénse e Botafogo, 12

5.0 - São Cristóvãp, 25
,

6.0 - Madureira, 27
7.0 - Olaria, Canto do Rio, Portuguesa e Bon

. sucesso, 30.

Dino, do Bctafogo, contínua liderando o movimento
dos arttlheíros., O atacante do Botafogo já marcou 2Q gols,
contra ,14 de Washington, do Olaria; 13 de Vavá, do Vasco

e 12 de Evaristo, do Flamengo e Nívio e Décio, do Bangu.
O atacante cataririense Leônidas, do América, está em.ü.o

lugar, com 10 gols, juntamente com Carlyle, do Botaf'ogo
e Ambroís, elo Fluminense .

PAULISTA

1.0 - Corintians, 6 pontos perdidos,
2.0 � Palmeiras, 11
3.0 - São Paulo, 13
4.0 - Santos e Portuguesa, 14
5.0 - Guarani, Ponte Preta e XV de Jaú, 22

6.0 - Noroeste, 26
7.0 - Juventus e Línense, 28
8.0 ._ Ipiranga, 29' r
9.0 - XV de Piracicaba, 30
10.0 - São Bento, 31.

Batismo do Barco
!

•

« Yara» \

Depois de muitos meses' êle é capaz .dado o espirito
em IlUy' c��ce�t�s � �om�s�' de lll�a de qu� é possuidor,
-tes as tuas f'órrnas atuaI�, Apos o batdsmo, os barcos
entrarás agora no teu .ele- do Iate Clube e do Veleiros
mento: O MAR. Que as á- I �1. Ilha, acompanharam o

guas te carreguem bem, que recem-nascido, em seu pri-
as ondas te sejam suaves e meiro passeio. \
os ventos favoraveis 'e que Felicidades pois ao "YA
dês ao teu comandante a RA", orgulho de seu pro
ventura de muitos bons pas- prietário e dos iatistas Flo
seis. Assim em nome de /Ne- �·ianopolitall'os.·
tuna, Deus dos Mares e 0- BAllLAVENTO:
ceanos, Lagos e Lagoas, Rio
e Riachos, eu te batizo pelo
nome de "YARA".
Roi madrinha do "Yara",

a senhora comandante JOR
GE MOREIRA.

o'.

, CA·MPEONATO CARIOCA
� >�

O Campeonato Carioca de Futebol de 1954 prosseguiu,
ábado e domingo últimos, com seis Jogos, corresponden
les á ante-penúltima rodada do returno e cujos resulta
los damos abaixo:

Bangú 4 x Fluminense 1

Vasco O x Flamengo O

Botafogo 3 x Olaria O
América 2 x São -Cristóvão 2

I·
Foi grande, a assistência

q'ue presenciou o lançamen- . RIO, 11 (V.A.) - Gentil
to do duple prôa, de proprie- Cardoso está virtualmente
da.de e construção de um comprometido com o Santos.
dos mais arrojados 'veleja- Seu ingresso no grêmio de
dores" de Santa Catarina, VUa Belmiro é considerado,
que é 'sem favor algum o des'de já, inte'iramente ,cer.
Professor JOSÉ l\iARTINS to.
NETTO. Divérsas garrafas: Hoje ou quarta-feira pró
de conteúdo misteriosos que xima, Gentil irá a Santos as
a, proprietário· i.mportou do sentar -'- por assim 'dizer
Norte contribuiram as inú- - com os dirigentes do
reras inovações. "campeão. da -disciplina" �s

O recem-nascido "YARA", condições de sua transferên
é um duple-prôa com 14 me- cia.
tros de c0mprimento, 3,20 Os primeiros detalhes

N��'te contri��rram para_Q,' ness� sentido, já forám a�
Os atletas Catarinenses gtm-dos jogos Panamêrica- b bem estar geral. Nao, cel'tados com o representan-

Waldomiro Monteiro e Pau- nos. O pi'imeiro venceu os faltaram também os .técni- te do Sàntos no Rio, sr. Jor-'
10 Fonseca, ambos compe- 400 metros :com o tempo de eos para criticarem as inú- ge Chammas. Nessa ocasião
tindo pelo' C.R., Flamengo, 53-3i10 e o segundo nos 100 neras invocações. é que ficou combinada�a ida
saíram vitoriosos na Primei- e 200 metr.os, com os tem� de boca com 1,75 de. portal e de Gentil, em uma dai datas
ra ,Competição Preparatória p�s de 11';' e 22"4/10. está equipado com Radio citadas, á terra de Brás Cu-
Carioca com. vistas aos Se- Parabens. " deração Catarinense de .' bas, a fim de que o assunto

.

receptor, geladeiras, cosi- seja resolvido definitiva-
nha, 4 confortaveis beliches ,mente.'
e todo aparélhamento para Ainda que chegando a

grandes travessias, bem co- bO�1 têrmo os êntendimentos
mo possue 2 velas que arma- como tud'o leva a crer, Gen
das tornam o "YARA", uma til só assumIra a direção
festa para os olhos, quanto técnica do Santos, após ter
a silueta.

.

minado o atual Campeonato
São Flaulo, 11 (V.A.) do em Buenos Aires no Cam- Felicitamos o Professor Paulista.

O atléta Fausto de Sousa na peonato Sul-Americano de. Martins, pois, sosinho, isto
competição preparatória dos 1952. é, contanto sómente com a .'.�'••'." •••1oI".""
atlétas bandeirante�, com a Na outra prova realiza-, ajuda de seus extremosos fi-
ptesenÇfa do treinador norte- da,. Osmar Fe,rreira. Duqu,ellho�,

conseguiu realiza;' � RENNER, CA.MPEA-Camericano Don Kinsley, con- obteve 13 metros e 40 cenb- maIOr sonho de sua VIda' .

seguiu superar uma antiga metros no arremesso do pê- Fazemos vótos que o "YA� GAU'CHO. DE 1954.marca sul-americana parà o so, comparecendo ·apenas. RA" cOl'responda à navega-
salto com vara, logrando ul- dois càncOl;rentes. ção como cOl'respondeu à
trapassar· o sarrafo na altu-

, .':r.- apresentacão pré�batismo.
ra de 4 metros e 13' e.entime-· O recorde, todavia, não E�spera�os que o, Pi'ofes-
tros. O recorde an teria!' p.er- senú honologado, visto não sor, José Martins, leve 'até

.

Atlético 1 x Avaí 5. .

Itelicia
ao atleta brasileiro ter a Federação Pa,ulista' o "CEARÁ", sua terra natal,

Resurn,o: Jogo� disputados 17; vitórias 5; derrotas 8' J�ucío de Casti'o com 4 me- marcado hora e dia da ten- as côres' da vela Catarinen-
empates 4; golS fl, favor 27; g'ols contra, 30. Defi,git: 3 g_o;s. tros e 12 centímetros, obti- tativa.

\

se, p.orque sabemos o quanto

R - Palmeiras: ", ;
,

. P - Se lhe fosse d�do f.biínav 'o selecionado da Capital,
,
"como o faria'?· ..

' �
-

R '- Mafra, Trilha e Waldir; Julinho, Aníbal e Lauda·

res; Plácid9, Betinho, Meireles, Danyl' e Pacheco. ATLETAS CATARI'NENSES
BR'llHANDO, NO RIO

- ,

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

AS· "PERFORMANCES�: DOS CLUBES
PROFISS�ONAIS DA CAPITAL EM 1954

VI- ATLÉTICO
Infeliz esteve o Clube Atlético na temporada que pa,s

.sou. 5 vitórias apenas, em 17 jogos. No jogo com Q Avai,
foi vencido PQl' 5 x 1, ficando de posse da "lantérninha"
do Campeonato de 1954, nas categorias de profissi!::mais , e

aspiran�es, apesar de possuir futurosos "ases". Eis as suas

performances em 1954:
'

Atlético 2 x Avaí 3 SUPERADO O RECORD SUL-AMERICA
NO DE SALTO COM VARAAtlético 1 x Avaí O

Atlético 2 x Paula Ramos 3
Atlético 2 'x 'Avaí 2

Atlético 2 x Imbituba (H. Lage) 3
Atlético 1 x Avaí 1

Atlético 3 x :J;làula Ramos O
Atlético 1 x Figueirense 2
Atlético 2 x Bocaiuva 3
Atlético 1 x Guarani 2 '

Atlético 1 x Imbituba O

PóRTO - ALEGRE, 11
(V.A.) - Rompeu, o Renner
tra'dição que se observava,
há longo tempo, no .futebol
gaúcho. Quebrou o· fastigio
ostentado há vint.e (e cinco

e Joinvilense, Baependi e

Caxias, respectivamente.
São quatro partidas emo

cionantes que por certo ar

r: starão legiões de oficiona
dos aos locais do sencontros.
aos locais dos encontros.
As estréias do Figueiren

se, Campeão da Capítal e do
campeão da Liga ' Serrana
(Lajes) estão marcadas pa
ra o dia 30.

•....��.•...........;

VÁRIAS
VITORIOSO O :RANGÚ NO
PRIMEIRO JOGO TREINO

I

COM O CAMPEÃO DA
CIDADE

Preparando-se para o Çam
peonato Estadual que se a

proxima o "Esquadrão de
Aço," defrontou-se na última.
quinta-feira com a equipe
do Bangú Campeã invicta
de Amadoras, O Jogo-treino
agradou plenamente aos as

sístentes que para a nosa

única praça de esportes se

locomoveram com o fim de
acompanhar os preparati
vos do clube alvi-negro, na

wdua missão que terá a

cumprir.

O Figueirense, desfalcado
de alguns de seus players
que ainda não retornaram
de suas despectivas cidá
des, anue passaram as fes
tas natalinas com seus fa
militares, foi derrotado pelo
score de 4x3. O Bangú cor

respondeu 'inteiramente a
.

1

'wniiança: depositada pelos
mentores alvi-negros tanto
cécnica como díscíplínar
mente.

>O LÉLO SEM CLUBE

O magnifico arqueiro Le
lo que com sua extraordiná
ria classe' e arrojo impediu
várias vezes que seu clube,
J guarani, fôsse derrotado,
acha-se presentemente. sem

clube. Abordado pela nossa

.eportagern o futuroso ar

queiro nos declarou que pre
tende ingressar no Clube A
.létlco Catarinense de onde
ja partiu convite para treí
iar. Aguardenos o' seu des
tino.

PIT6LA INATIVO DU
RANTE CINCO MESES

A revelação de 54 no setor
de profissionais coube sem

duvida alguma 'ao Guarani,
dirigido por Newton Garcês,
que lançou o jovem Hamil
ton Silva, .maís conhecido
por Pitóla, com grande su

cesso neste Campeonato.
'\

Palestrando com o garôto
revelação tendo por base a

possibilidade da tróca de
clube este nos declarou que
durante o espaço de cinco
meses isto é até mais, fica
rá de fóra do futebol Profis
sional pois pretende cursar
a Escola de Sargentos Espe
cialistas da Aer·omiutica. A�
Hamilton, nosso particular
amigo, desejamos que seja
feliz neste seu intento e que
dentro em bréve, retorne á
nossos gramados défenden
do como fez com galhardia
qualquer clube de projessão
do nosso futebol.

.M,BORGES
.,..

' .

anos pel� f�mo�a dUPI�a
Gre

Nal (GremlO Porto Ale ren-

se e· Internacional), evan- ..

tando o Campeonato ulino,
antes mesmo de encerrar
seus compromisos. para com

o certame. Alcançou o titulo.
lo sabáfi}o, a tarde, no está
dio dos Navegante�, nesta
capital, áó marcar uma go
leado 9 x 2 - sôbre o Juven
tude, de Caxias do Sul" com
o qual, aliás, empatara.
quando da disputa do turno.

Portanto, escreveu o Ren
ner, agora, a mais brilhante
página de tôda a sua histó
ria.' Para tanto, contou via
de regra, com êste quadro:
- Valdir; Orlando é Pau
listinha: Banzo, Léo e Ola
vo; Pedrinho, Breno, Juarez,
Enio Andrád'e e Joeci.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Um monumento e um parque comemorativo, em

AODSborg, ao grande iD��Dtor. Rodolf Dles81
Augsburg - Urna comíssao Japonesa presídlda pelo H'-

mão do imperador vai erigir em Augsburg, no sul da Ale

manha um monumento a Rudolf Diesel, num parque co

memor�tivo que custará uns 600.000 marcos. Há cerca de

uns dez anos faleceram as duas pessoas que tinham acom

panhado mais ele perto a carreira elo inventor do mOGOl: a

óleo pesado, o seu mestre de oficina e a sua ,esposa. Em

Remscheid, a Sra. Martha Diesel velou pela herança pessoal
e técnica do seu marido até que as bombas destruíram o

seu lar. Desde então, viveu até aos fins dos seus dias em ca

sa de seu filho o escritor e "filósofo da técnica" Eugen Die

sel, na linda aldeia de Brarmenburg, ao pé da montanha de

Wendelstein. ,

Rudolf Díesel.. que a princípio se dedicou em Berlim,
Paris e Winterthur à construção e à venda de frigoríficos, MATRIZ: FLORIANóPOLIS
interessando-se bem cedo pelo aperfeiçoamento do motor de

combustão, já em 1892 registou a primeira patente neste

domínio. Foi assim que criou, primeiro no papel, o motor

Diesel cuja realização prática se fez ainda esperar alguns
anos. As firmas Friedrich Krupp e a Maschinen-Fabrik �u
gsburg Nürnberg (M. A. N.) conjugaram os seus esforços e

trabalhos nos anos de 1893 a 1395'. Depois de vários reveses,

o motor Diesel começou finalmente a funcionar.

Est�áquina de combustão, sem .fumo, na qua� se uti

liza óleo .barato, tal como petróleo e oleo de alcatrão, mos
trou-se muito superior à máquina a vapor. Começou-se a

adaptar o motor Diesel não só a navios e centrais eléctri

cas, mas também a aviões e aeronaves. Esta carreira triun

fal do motor Diesel não ficou limitada à Europa. O motor

Diesel conquistou todos os continentes e adquiriu muito es-

T t d V" Ipecial importância nos países on�e prev�leciam c: trabalho ra e as, Ias
humano e animal. No Extremo Oriente, a Introdução do mo-

R
•

ó.tal' Diesel melhorou decísívamente a situação econômica de e8pira t rias
vastas camadas populaclonais. A par de :aobert Koch q.ue As Bronquites (Asmãtí-
descobriu os bacilos da tuberculose e da colem, Rudolf Dle-I � .

sel é considerado no Japão um dos homens mais insignes cas, Crônicas ou A�ud�s) e

que jámais viveram. Esta veneração deu origem. à iniciativa, as suas manifestações (Tos
de se erigir em Augsburg um monumento a Diesel e de I ses, Rouquidões, Resfriados,
Plantar um jardim que corresponderá exactamente ao estilo

catarros), as'sim como as 'aos escoteiros da América,dos jardins japoneses.
gripes, são moléstias que tendo em vista a "irrestritaRudolf Diesel não chegou a colher os louros elo seu

grande feito, pois assistiu apenas aos primeiros êxitos da 'atacam o aparelho respira- participação no programa

sua invenção no domínio internacional. Na noite de 30 de, tório e devem ser tratadas total da Igreja Luterana",
Setembro o "Pai do motor Diesel" morreu afogado e,m cír- .iom um medicamento enér-
cunstâncias misteriosas quando de uma viagem de Antuér-

gíco que combate 10 mal, evípia para Harwich. Na véspera da Grande Guerra em que tando complicações graves.
se deu este acidente, falou-se muito do roubo de patentes Procure 'hoje o seu vidro de
e de espionagem. No entanto, até hoje ainda ninguém sabe "SATOSIN" nas

"

boas rar
se Diesel foi vítima de um acidente ou se se suicidou. Die- •

nácías e drogarias.sel, que contava apenas 55 anos, levou consigo o segredo do

seu trágico fim. O seu nome ficou a tal ponto ligado ao mo-

tor, que muitos se esqueceram da individualidade do gran
de inventor. Reflectindo um pouco, compreende-se que jus
tamente no Japão, onde o culto dos antepassados está tão

profundamente arraigado, se venere Diesel como bemfeitor
de todos os pobres.

Expressó Florianópolis LIda.

o Japão presta homenagem
Florianópolis, Quarta-feira, 12 de Janeiro de. 1955

FOTOGRAF,I,AS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS -- ANIVERSAL!�OS E REPORTAGENS EM
GERAL.

R a D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O

pelo

-' Transporte de cargas em geral entre
,

Fl.DRIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.
-.:....�_.

ESTADO".

Cha,mados: .Bua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.

COM VIAGENS DIRÉ'rAS E fERMA NENTES EM-CARROS PRÓPRIOS

Escritório:
Rua Padre Roma 50 - Térreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 135

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postal, 435
End. Telegráfico:

Sandrade e Transpclís
;-0-

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SAO PAULO

Visçonde do Rio Branco
(932/36)

_Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91
Telefone 1230

Endereç Telegráfi,e:>
Santidra e Transpoli;�

-0-

São Paulo - Capital - Sf'.

Endereço, Telegráfico:
Sandrade e Transpolis

-0-

(Agência no Rio ele Janeiro e em Belo Horizonte com tráfelfo mútuo até
. São Paulo com a Emprêsa de Transportes Minas Gerais S/A.)

Um museu da "arte negra"
renasce dos escombros
Maínz - Vai ser reali

zado finalmente o plano
que já data de há mais, de
vinte anos, de criar em

Mainz, a velha Mogúnci
elos incunábulos, um museu

de tipografia. A Sociedade 1

CL'UBfinternacional de Gutenberg !
lançou um apelo neste sen-

:ido, Mainz é a cidade on-

ele nasceu Johannes Guten
-ierg, o inventor dos carac

teres móveis, que imprimiu
"primeira gran-de obra da
'arte negra", a Biblia lati-

,

na de 1455.
O Museu de Gutenberg foi

fundado em 1900 por oca

sião do 5000 aniversário na

talício de Gutenberg, Os
'fundadores já tinham resol-
rido reunir num só edifício
�1 história de toda a arte de

tipografia e de aprofundar
as inveatigações neste do

mínio, apresentando os re

sultados destes trabalhos a

um público mais amplo. De

facto, tipógrafos de todos
os países do mundo contri
buíram para esta relevante
tarefa cultural. A Segunda
Guerra Mundial veio inter
romper a cooperação inter
nacionaL·

Werner Zimmermann

(4 Casa Paterna
de Todos os
Típogràfos,»._

/

PELO MENOR PREÇO
REVENDEDOR AD fORIZADO:

-SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇIA. LTDA

Fornecemo» qratu: os canudinhos

Guaraná· Caçula
DA

ANTARTICA

\fONE ,"
30t9 "Refrloera!lteo Me'hor

Com a Biblía na Mão � h

«No Cenaculo)
QUARTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO

o que recebera cinco talentos negociou com êles e+

grangeou outro cinco talentos. (Mat, 25:16). Ler Mat.
25 :20-29. ,.• ,.._,.,

DEUS nos chama para fazermos o melhor que po
demos com aquilo que temos. O número de talentos que
possuimos não importa; nossa responsabilidade é fazer
o máximo com o que temos, fazer o que podemos.

Collis P. Huntington, o fundador de uma das maio
res 'empresas de construção de navios, sempre encoraja
va seus operários para que produzissem o melhor. Foi
êle que ditou as palavras de uma placa de 'bronze colo
cada nos terrenos de seus estaleiros: "Aqui construire
mos bons navios, com lucro, se 'fôr possível, com prejui-
zo, se fôr necessái='i(),lnas sempre bons navios." Estas
palavras têm servido de estímulo a seus operários para
,fazerem o melhor.

A segurança e o bem-estar de outros dependem de
como cada um ·de nós desempenha a sua tarefa. A me
lhor maneira de nos capacitarmos para um bom trabalho
é considerá-lo como serviço prestado ao nosso próprio
Deu!!.

ORAÇÃO
Ó Deus, ajuda-nos a fazer o melhor que sabemos e

podemos, onde quer nos colocares, pois a felicidade e o
futu'ro dos outros dependem do cuidado e eficiência com

que fizermos nossa tarefa. Que vivamos e sirvamos neste
dia de tal maneira que possamos ouvir, a tua voz dizer:
"Muito bem, servo bom e fiel" ... Em nome do Mestre.
Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Fazer bem aos outros é prestar serviço a Deus.

HERnERT E. HUDGINS (Virg1nia)

VENDE-SE
Três lotes de terras na

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

treito.

Preciza-se
de Passadores e Pas
sadoras na Lavanderia
Serratine Rua Trajano
N.25.

A IGREJA LUTERANA
PRESTA HOMENAGENS

(SNA) - o Prêmio "Por coube êste ano a 350 esco

Deus e Pela Pátria", confe- teiros. Desde a organização
i-ido pela Igreja Luterana do Comitê Luterano de Es

cotismo em 1943, foram CDn

feridos 2.639 prêmios, se

gun.do informa o relator da

Comissão, o Rev. Gordon
C. Bargin, de Mineápolis.

VIVER!!! MORRER!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida!
SANGUENOL - Tônico Ik� convalescentes, tônico
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

,

tônicos: - Fosfato, Cálcü),
Arseniato e Vanadato de Só
dio.
OS PALIDOS -- DEPAUPE
RADOS - ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIAM ...,..- MA
GROS - CRIANÇAS RA
QUíTICAS receberão a toni
ficação geral do organismo

DOZf DE AGOSTO
1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954 - AGORA

DIA 22 DO CORRENTE SOIRÉE BLANCHE DE 1955
C_OM A ORQUESTRA DE NORTON NEY LIARAY
procedentes dos Casinos do Rio.

Traje Rigorosamente exigido: Branco

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

Distribuidor

('. RAMOS S/A
Comercio - Transportes.
i{ua João Pinto, 9 FpolL,

---._j

....,__ -----

Péssoa de confiança de
sua Santidade

SOROR PASQUÂUNA É UMA INDIVIDUALIDADE IM

PORTANTE NO VATICANO

Munique - O Prof. Galeazzi Lisi, o médico de Sua San

tidade o Papa Pio XII, não é a única pessoa que nas últi
mas semanas conquistou grandes méritos ocupando-se da
saúde do Papa. O médico célebre tem de dividir' essa gran
de honra com uma mulher que no Vaticano tem pelo me

nos a mesma autoridade e fama, mas que até agora nunca ..
'

se evidenciara em público. Referin'lo-nos à Soror Pasqtia-
, lina Lehnert, a 'governanta de Sua Santidade que, com, os :'
seus 71 anos é a única pessoa, além do Prof. Lisi, que dá
ordens ao Papa.

Eugénio Pacelli conheceu a sua governanta quando ain
da era auxiliar do secretariado do Vaticano e passava to
elas os anos uma temporada na abadia de Einsiedel, na Ba
vier, onde ia tratar a doença de pulmões de que sofria. Sob
os cuidados de Soror Pasqualina, extremamente enérgica e

resoluta, a cura do jovem monsenhor fez bons progressos e

o paciente resolveu alguns anos mais tarde, quando veio
para a Alemanha como Núncio Apostólico, recorrer à ajuda
da bondosa freira bávara. Soror Pasqualína foi para o pa
lácio em Munique. Desde então, nunca mais abandonou Eu

génio Pacelli e o seu prestígio é tal que os sulcos da guarda
elo Vaticano apresentam armas quando ela passa, como se

ela fosse um cardial.

Quando a freira franciscana, uma pouco anafada, de
clara: "Sua Santidade, são horas de ir dar o passeio", Sua
Santidade interrompe imediatamente a su� leitura e espera
que Soror Pasqualina lhe passe a capa branca pelos ombros.
Soror Pasqualina cumpre os seus deveres à risca. Tem o seu

automóvel que ela própria guiava há apenas dois anos. In
sístía nesta independência para melhor desempenhar cer-.
tas tarefas que Sua Santidade lhe impunha. É uma cozi
uheíra excelente que, aliás, não pode pôr inteiramente à
prova as suas qualidades, devido à dieta e à rrugalídade do
Santo Padre. Soror Pasqunlína traz sempre consigo algums
medicamentos de que Sua Santida.Cle possa ,preCisar e ,le
vanta-se durante a noite para lhe preparar um chá ou .uma
infusão. A's oito horas serve pessoalmente o pequeno almoço
e só descansa quando, altas .horas ela noite, o santo Padre
se retira. Sua Santidade já pediu por várias vezes que 80NI1'
Pasqualina se poupasse, mas a franciscana re-ponde ínva
ríàvelmente: "Estou bem de saúde e sinto-me .bern forte e

não há a mínima razão de preocupações de espécie algu
lua".

Soror Pasqualína e as duas franciscanas que lhe servem
de assistentes não são os únicos alemães que desempe.n
nham papéis importantes no Vaticano. O secretárto pessoal
de Sua Santidade, o Padre Leiber, o seu bíbüotnecárío par
ticular Padre Endricht e o seu confessor Padre Agostinho
l_\ea são todos bávaros como a sua governanta que ate hoje
ainda ninguém conseguiu fotografar. Apesar do seu reno

me mundial, ainda nenhum jornal ou revista ilustrada pôde
apresentá-Ia ao' público. Soror Pasquallna deseja de todo o

coração que possa continuar a trabalhar ao abrigo da 'curto
sídade pública.

lno;;pf ',il.uterbach

1,

fi O J E PASSADO
I 12 DE JANEIRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- <t'.m 1.637, o Ajudante José Castanho derrotou em

m�D Formoso, com apenas 130 homens, um desta
eavsJento holandes;
em 1.640, travou-se a batalha naval !:}a Ponta de
Pedras, entre tropas luso-brasileiras e as inva
saras holandesas ;
em 1.646, haviam os holandeses iniciado a cons

trução de um reduto no aterro dos Afogados,
quando Henrique Dias, com seus bravos, os puse
ram em fuga;

- ,em 1.744, 9 Capitão-general Gomes Freire de
Andrade, Governador de Santa Catarina, recebeu
lll"!:.'ito de homenagem do Tenente Mestre de
Campo Pedro de Azambuja Ribeiro;

- em 1.809, ·foi assinada em Bourda (Ilha de
Caíena) a capitulação da Guiana Franceza. As
sinaram-na os Tenente-coronel Marques d'Elvas
Portugal e Capitão Jàmes Lucas Yeo, coman

dantes das forças aliadas do Brasil e Grã-Bre
tanha, e V�.ctor Hughes, Governador da Guiana
Franceza, sendo esta entregue ao Principe-Re
gente;

- .em 1.840, travou-se em Curitíbanos, neste Es

Lado, o célebre combate entre 'os "fari'apos" diri
:'gidos pelo Coronel Teixeira e Garibaldi e os le

�alistas do Coronel Antonio de Melo e Albuquer
que. Neste combate caiu prisioneira dos legalis
tas a heroina "dos dois mundos", Anita Gari-
baJdi; /

em 1.862, Blumenáu, então Colonia, passou pa
ra o dominio nacional, tomando-se assim eman

cipada;
em 1..879, faleceu )la Rio de Janeiro o Tenente

g<::nernl Polidora da Fonseca Quintanilha Jordão,
Visconde ele Santa Thel'eza, nascido em São Mi

guel, MUllicipio .de' Biguaçú, neste Estado·, em

2 de Setembro de 1802; :

André Nilo Tadasco

FONE� .... .w �P�..MI t
'" fQ,&,_,,.aQ.� "oUIAU_.: '"

1\.�_....... .-u_ _
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-'fãsiã�'e='Confraternilação �a T .A.C.
Carnaval - ás 22 horas

Dia 23 - domingo - Soirêe,_,Mignon - ás 21 horas

Dia 29 - sabado - Soirée Carnavalesca - ás 22

horas
ATENÇÃO +r: Servirá de ingresso o talão do mês de

janeiro - Não será permitida a entrada de pessoas es

tranhas ao quadro social.

Restaurante'
_

MapoU
RUA,Marechal Deodoro 50. '

Em Lages, no s;ili do Brasil, o melhor!

Desco�to especial para os senhores viajantes.

Clube Recreativo"5 DE NOVEMBRO"
_. "ESTREITO',' - \.

ASSEMBLEIA GERAL
De ordem <10 Sr. Presidente" convoco os 8rS. associa

dos, para uma sessão de Assembléia Geral, à reallzar-se

sexta-feira, diá 14 do' corrente, às 20 horas, nos salões do

Clube "15 de Novembro", sito à Praça 15 de Novembro, nv,
21, sobrado, com a' seguinte ordem do dia:

Leitura da, ata da sessão anterlor ;
Prestação de contas;
Eleição para escolha da nova diretoria e a posse.'

N. B. - Verificando-se não haver número' suficiente
às 20 horas, será feita a segunda convocação para às 20,30
horas, com qualquer número, art. 26, letra b dos estatutos.

CARLOS W. PACHECO
.

Secretário r-

Aprenda a dirigir procurando hoje mesmo O SR.

WALDEMAR PINHO Profissional ou amador

Praça Pereira e Oliveira .

..

TELEF. - 2.400

-MINISTÉRIO DA, MARINHA
COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

COLÉGIO NAVAL

'tvjli
No flagrante vemos a mesa do Dr. Aderbal Ramos .da Silva, ladeado pelo Dr. Osmar Cunha, prefeito muni

cipal, Dr, J. David Ferreira Lima e Luiz Fiuza Lima, diretores da TAC.

Os exames para o Concurso de Admissão ao' COlégio,.. I
Naval serão realizados nos dias 8, 10, 12,e 14 do corrente. N:.."- festa de confraternizacão da TAC, realizada no Coqueiros Praia Clube, vemos no flagrante um grupo

Os interessados deverão comparecer, no dia 7" às 14:00
I
de fuucsen ários, colaboradore; e convidados.

horas, na Divisão do Pessoal do 5° Distrito Naval, a fim '

de receberem instruções. ••••••"•••,•••••••••Q•••••••••••••••••••••••••Q)•••••••••••••••••••OOêt'••••••••••••••••••••

Ginasio ,Anttoniela de, Barros:CLUBE DOZE DE AGOSTú
Magnifica resideacia I (Campanha Nocional de EdP;andi,'iO; Gratuitos) 1950 - 1951 - 1952' - 1053 _ 1054 - AGORA
Vende-se, por motivo de mudança, uma magníf'ice EDITAL DIA 22 DO CORRENTE SOIRÉE BLANCHE DE 1955

residência cotendo.: 4 espaçosas salas, inclusive sala de Admissão .0 curso ginasial e 2a. época, exames,
COM A ORQUESTRA DE NORTON NEY LIARAY

jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, casinha dias, 15, 16, 17 e 18 de fevereiro. procedentes dos Casinos do Rio.

com armários, embutidos, instalações sanitárias comple- Inscricão (mediante requerimento) a paitir. do dia
tas, varandão, quarto de empregada P. respectiva ,instala- 17 de janeiro até 12 de fevereiro.

. 'I'raje Rigorosamente exigido: Branco

ção sanitár.ia- anexa. Are�. co�struida, 163m2 em centro I Documentos: certidão de, idade, atestado de vacina.. Reserva de mêsas n a Secretária, no horário de 8 ás
de terreno murado, ,e ajardinado de 13 x 55 metros, atestado de saúde e certificado de conclusão do curso

11 horas, a contar desta data,

(715 m2):Nos fundos do segundo quintal existem 2 de-I primário ou documento idôneo. (todos com firma reco-

pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar- nhecida, iser tos de sêlo por se tratar para fins escola
da de móveis, etc ... ótima 'localização (Avenida 'I'rom- res.).
powsky 56). Nota - Para o exame de admissão, que constará de

Preço de ocasião, considerando
-

o motivo da venda. provas escritas e orais de Português, Matematica, Hís-
Informações: Rua Crispim Mira, 22 e Avenida HeJ;- teria e Geografia, deverá o candidato apresentar um do-

cilio Luz, 60, nesta Capital. cumento que prove ter ocupação funcional durante o dia,
bem como ter 14 anos completos por se tratar de ginâ- I

Uma casa situada em Coqueiros, na praia de Ita-
sio noturno para adultos. " "

guaçu numa area de 4105 m2

FABRICA DE lADR,I,I/HOS HIDRA'.UlICO(\
Outras informações poderão ser obtidas na secre-

'\
Tratar à Avenida Mauro" Mamos 266.

l J taria do ginásio, sito a rua Vitor Meireles,
- -

F'lor ían'ópol is, 11 de Janeiro de 1955 -------------;,----�---�'------'

Osvaldo Meira _�:l��;l_'_ ,

Artigo 91----�---------------.-------------

PA_" __
�_ COJ!

1/ ,11,$ -�"

�
Início das aulas - 1° ele Fevereiro.

, OURAIfTE TODO DfA Matrícula _ Livraria Líder, rua Tenente Silveira, 35,
I' '\..,' nos I/�TlFJOIí:. l" durante o mês de jQ.neiro.
, " ���, .-1-t1<L. J,'. Informações: te�efônes 2,316 ou 3.661.

•;"1DJR�'it C I
·

8
·

V d
-

J

% ,
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.�, iá", �.. � 't O eglO arrlga. er e .lIf�!!!I;�r...I;IL!II
'7' ?P ,
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J. ASSEMBLÉIA GE,RAL OR�INÁRIA Vende-se"
, � F'icam os senhores quotistas convidados a compare-

cerem à assembléia geral ordinária a realizar-se, em

"'FOTOGRAFIAS Iprimeir� convocação, às vinte horas do dia 11 do corren

te, a fim de deliberar-se sôbre o seguinte: a) Contas da

VENDEDOR ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS Diretoria b) Eleição de nova Diretoria para o biênio de'

,

GATISADOS -- ANIVERSA:RIOS E REPORTAGENS EM 55/56.
Procura-se um vendedor pracista viajante com mUi-I GERAL. '. Outrossim faço saber que à hora marcada não ha-

ta pratica de preferencia do ramo de tecidos. D,esneces- R (') D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O vendo n úmero legal de quotistas, será a assembléia can-

saria apresentar-se sem estar habilitado. ESTADO". vacada para meia hora depois, realizando-se com qual-
R. Schnorr -- rua Felipe Schmidt n042 sob? Floria- Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160.oll pelo quer número.

-nópol is.
.-

Telefone: 3.022. Florianópolis, 6 de janeiro de '1955.

---------------------------------------�-�'

Em tôdas as cores

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

Caneca.

MARMORARIA
Com as mais modernas máquinas para:

- Mármores, Granitos, Marmorite em cores - Pisos

Cozinhas, Banheiros, W. C" Mesas de Pía, Escadarias,
Terraços, Balcões, etc. I

Ali na esquina 'Bocaíuva com a Frei Caneca

EXAMES DE' ADMISSÃO AO GINÁSIO.

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

Informações: Rua Fernando Machado, N. 32

--

Vende-se

Secretário

CURSO BOSCO

CINE SAO JOSE'
As 3 - $ horas.
Linda Darriell Gary

Merr ill - Hildegarde Neff
em

"VENENO EM, TEUS
LABIOS"

No Programa:
N�ticiario Guaiba. Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Imp. até 18 anos.

As 5 - 8 horas.
"Atendendo a .ínúmeres

pedidos" ,

John Payné --::- Maureen
O Hara - Willian Bendix
em

"CONFLITO SENTI
MENTAL"

Com a Apresentação de
CONNIE MARSHALL
No Programa: .:
Fatos -em Revista.'Nac.

Preços: 7,60 -,3,50,
Censura Livre.

As 8 horas.

Brigitte Fossey - Geor

res Poujouly em
:BRINQUEDO PROIBIDO"
N o Programa: '

Atual. Atlantida 54 x 52.

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

I r'·.Jl'IQI_
As 8 horas.
,Allan Ladd - Virginia
M:ayo em

�ENHUMA MULHER VA
LE TANTO
(Technícolor)

No Programa:
-'

Bandeirantes na Tela. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 18 .anos, ' ,

As 8 horas.
Sessão Popular

Lloyd Bridges - Doro
.hy Gish em

"O DIREITO DE VIVER"
No .Progrãma :

Noticias da Semana. 54 x

52. Nac.

Preços: 3,50 :-' 2,00.
lmp. até 14 anos.

As 8 horas.
Charlton Heston - Jen-

nifer Jones em

A FURIA DO DESEJO
No Programa:'
Paisagens do Brasil Nac.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp . .até 18 anos.

Casa de material, com 3

quartos, sala de jantar, cozi
nha, banheiro e pequeno ter-:

rena, situada à rua Lúíz Del

fina n. 34 (próximo da Ave
nida 'I'rornpowsky t

Preço módico, 'I'ratar com

Morrta, Corretor Oficial, à
.

rua Saldarllm Marinho, 2 :_
1° andar.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,

Magnifica residencia
Vende-se, por motivo de mudança, uma, magnifici,

residência cotendo: 4' espaçosas salas, Inclusive sala de

jan tar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, cosinha

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

çã� sanitária' anexa. Arei construída, 163m2 em centro

de terreno murado e ajar-dinado de 13 x 55 metros
(715 m2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 de

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

da' de móveis, etc... ótima localização (Avenida Trom

powsky 56).
Preço de ocasião considerando o motivo da venda.
Informacões: Rua Crispim Mira, 22 e Avenida Her-

cílio Luz, 60: nesta Capital. \

,I

Viagem" com ,seguÍ'ilnçâ
e' rapidez i

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {<SUL-BRASILEIRO))-
Florianópolis � Itajaf - Joinville - C�rit1b8

•, .�,�_ .. ..uit;......... 'it.

.

AgeAnCl-a. 1\ua Deodoro é�qu�n,;(d8
• Rua Tenente ;Sllvelfa

t AgradeCimento e Míssa
WADI CREREM

José Wadi Cherem .e família, Jorge W. Cherem,
Vva Rosa Cherem e filha, e' Emília W. Cherem e familia,
protundamente sensibilizados, as demonstrações de pe

zar recebidas pelo falecimento de seu inesquecivel pae,

sogro e avô Wadi Cherern e convidam os demais paren

tes e amigos paea assistirem a missa de 70 dia que em

sufragio de sua alma mandam rezar,
•

no dia ,12 quarta
feira ás 7 horas na Catedral Metropolitana no altar do

. Sagrado Coração de Jesus, pelo que antecipadamente,
agradecem a todos quantos comparecem a esse ato de fé

I'

cristã.

-aGORI NOVOS UO,HIRIOS
D a

Para Porto Ale�p:e

Insütut» 'Iecnolõnlco
. / �,er(;néutlce

C()NCURSO DE ADMISSÃO
As provas do concurso 'de admissão ao ITA serão reali

zadas simultâneamente nas cidades de Belém, Fortaleza,
Recife, Maceió, Salvador, Distrito Federal, Belo Horizonte,
Itajubá, Uberlândia, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto;
Baurú, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, no"'corrente
mês de janeiro, às 8,00hs. da -manhã dos días 10 (Matemá
.tlca) , 11 (D�senho), 13 (Física); 14 (Testes de -Tendência
Vocacional para a Engenharia - prova não eliminatória),
15 (Química).

Nesta' cidade, as provas serão feitas no Instituto de

Educação, à rua Saldanha Marinho.,
'

Os candidatos que pretendem prestar' o concurso nes

ta cidade deverão apresentar-se no local citado 3D minutos
antes do início, de cada prova, munidos de documento de
identidade, caneta-tinteiro. (com tinta azul), lapis e ma

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

'

,... ... "';'_;.'

Coleuio· Barriga Verde:
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Fic'am os senhores quotistas convidados a compare
cerem à a:;;semb1é.ia geral ordinária a realizar-se, em

primeira 'convocaçãó, às vinte horas do dia 11 do coáen
te, a fim de ueliberar-se sôbre o seguinte: a) Contas da
Diretoria b) Eleição de nova 'Diretoria para o biênio de
55/56.

Outrossim faço saber que à hora marcada não ha
vendo número legal de quotistas, será a assembléia con

vocada para meia hora depois,' tealizand9-se com qual
quer número.

Florianópolis, 6 de janeiro de 1955.

Florianópolis, Quarta-feira, 12 de Janeiro de 1955

"'_"�-'_,��._, .' ...._��,..�"

ECONOMIAabsoluta ._. "",

Grande CONFORTO

·��4
IMERSÃO e,' CHUVEIRO �

.--=dIiIiII............

AQUECEDOR

ELÉTR.ICO

.....
v-,

,

• Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento ultra rápido .

• Játo abundante na tempe
ratura de�ejada.

e '_ tbEE

CONFORTO absoluto,
Grande ECONOMIA I

AQUECEDOR EL�TRJCO CENTRAL

f:"',J'Capacidade:
1 00 a 1.000 litros

\ '. Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE •
" revestida de material altamente ISOLANTE (lã de ·vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Contrôle automático de temperatura pot' U.RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.

/1)t!lko ,�O QUE FABRICI'''(-''
"--

�--_ ·.,.:..eitIriii l!f!,�, _'

Capacidade �O LITROS

, O MISTURADOR DÁKO, de regu·

togem instantanoÍa. permite o

maior escclo de groduaçôe. de
, TEMPERATURA.

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

Tratar à Avenida Mauro Mamos 266.

-

<
.• -.

'I'erças -t-t- Quinta� - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio

d� p��:rrerão, por o interio�' do para�ú S. �aulo e Norte

IAutonomia, Segundas - Quartas ,- Sabados Reltl-Ie16 :15 horas "

---'�-�::I� sidente da Repllblica saneio
_______________________ nou decreto do Congresso

Nacional, excluindo da
-

elas

d p I síf'icaçáo constante 10 arttgo
primeiro da lei U 1, de :?2 ele

. outubro de 194.7, que enume

ra as bases dos portos mili
tares de ímportãncía P rra a

'defesa externa do país o mu

nicípio de Recife, Estado de
Pernambuco. Asstm, a eupi
tal pernambucana conquis
tou sua autonomia.

�'

.

�� '\���,.,;;7� ... , . ,-� �::'.' __.._ ô':. !-,� ... �,:<_'t_, _'o- _- ...�. '-':J"
�.-Õ-- �.� ����If"_�:..��-,_.j;

EXAMES DE ADMJSSAO AO GINASI():
... '"

1
Preparam-se candidatos. Início das aulas: 3 de' Ja- ,

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

neiro.

Inf'ormações : Rua Fernando Machado, N. 32,

( �/
j

"(, c. nnMOSIS_·4. Ctlmêi'cio e 4gêucias
.

" Rue, Joãa Pinto" 9 Fpolis••• -Sta.Catarin.
--------------------------------�--------------

FABRICA DE lADRILHOS HIDRÁULICOS
Em tôdas as cores

O. C, Benvenuttí - Rua Bocaiuva .es,qulna com a Frei

Coneca.
'

MARMORARIA
Com as mais modernas máquinas vara:
-. Mármores, Granitos, Marmorite em cQres - Pisos

Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas de Pia, Escadarias,
,

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

VENDEDO'R
.

Procura-se um vendedor pracista viajante com mui-
ta pratica de pref'erencia do ramo de tecidos .. Desneces-

.

sario apresentar-se sem estar habilitado.
R. E.dnorr -- rua Feli[le Schmidt J)042 sobo Floria-

nópolis:""'
-

-

"' '-"""'" ,. - - ",,,� -,'X"'t.";-< h ;;.,�,

1

Dr. llvoro de
, VarJalho
Tendo realizado durante o

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

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

regresso à Florfuuópolis onde

está às ordens d03. seus cli

entes e amigos.
Consultório: Rua Tenente

Silveira, 15 - l° andar.',
Atende díàríamente das :i4

às 16 horas; .excepto aos sá-

l· ... �
"

,
.

,. ", �'>

lat.tvS. .a» ..;1;x_ .. ,,�:;"'" �;��.;-+'ir. " .. �t��_

BOSCO

Residência: Rua Felipe
Schmidt, 11:-; -- TeJ. 2,:)60.

Schmidt No 44. '.

,

Vende-se
I

,

CAfILLAC 1950 cr.,$ 300,000,00, '

-,

Vende-se J�n em ótimo estado. Acetta-se outro carro

MINISTÉR!IO DA MARINHA
COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

COLÉGIO NAVAL
RIO, 10 (v. A.) -- C pre-

como parte do pagamento.
Rua Felipe Schmidt na 60.

•

Os exames 'Para o concurso de Adrníssão . ao Colégio
Naval serão realizados nos dias 8, rOi 1� e 14 dÓ corrente.'

,Os interessados deverão comparecer, no dia: 7, às 14,00
horas, na Divisão do Pessoal do 50 Distrito Naval, a fim
de r-eceberem instruções.

Vende-se
Casa de material, com, 3

quartos, sala de jantar, cozt
nha, banheiro pequeno ter

reno, situada à rua Luiz Del
tíno' n. 34 (próximo da Ave

:1ip'a Trompowsky) ,

'Preço módico. Tratar com

Moritz, . Corretor Oficial, à
rua Baldanha Marinho, 2 -

10 andar.

Reverteu
RIO, 10 (V. ,lU _. De aeôr

.do com o parecer do consul
tor geral da Rep(jI)llea, o cne
fe do govêrno asstnou deere-,
to mandando reverter ao ser
viço do Exército, no poste ll�
tenente coronel o onera; da
reserva Enio Vi:e!a, depois ele
ter servido per ma,is de dois
anos como dentista l'onvoea

do. Aquele oficial fundamen
,tou seu direito nf'. lei 719, rle
27 de maio ele 19B

v d
..

• en e-se
Um terreno sito á Vila CeL

Lopes Vieira (Rua Pres,idel1-
te Coutinho) medindo .. ' .. ,

10x2'8%, tratar com D�nte
Bonetti no Depósito Hoepckc
Rita Maria.

'Lotes à Venda
, , ,

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

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

'
..

Informações no local com o "8nr. Gilberto Gheur.

Artigo 91
CURSO

Início das' aulas - 1.0 de Fevereiro.'
Matrícula - Livraria Lider, rua Tenente, Silve.ira, 35,

durante o mês de jQ,neiro.
Informações: telefônes 2,316 ou 3.661.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



NOTA DO GASI'NETE DO PREFEITO
o Gabinete do {'refeito

Municipal de i'!'lorianopülis,
no intúito de prevenir ex

plorações em tõrno do caso

do fornecimento da carne

verde ao Mercado Público,
Informa a população de que
as propostas apresentadas à' Municipalidade; promovendo
Prefeitura serão submetidas o máximo de facihdudea pa

quanto à questão de' preços, ra a solação do problema, de
ao e x a m e da COAP"I modo a evitar � falta de a

que é. o órgão competente bastecimento.

para dar' solução ao assunto
nesse particular. A Pretettu

r� se límita ao aspecto da

locação dos açougues, para
melhor harmonizar os ínte
rêsses do povo com os (la

Florianópolis, Quarta-feira, 12 de Janeiro de 195:J

PolIUca Blumenauense

CAFÉ E CACAU NO
MERCADO AME

RICANO
NOVA IORQUE, 11 (O,F.)

- O café Santos S para en

tregas futuras fechbu hojA
�m alta de 26 a 146 pontos.
[<'orani vendidos' :{3': contra-

Inaugurou-se ontem, à rua

"elípe Schmidt,' no EClifício
3ão Jorge, o novo BAR, PI

roco, para servir à popula
.ão de Florianopolis a no

/ídade que' é o creme-café
Além do caréstuuo. o Bar

ACONTECEU NA
PREFEITURA

Impostos sôbre industrias
e profissões e de licença,'
taxa de limpesa públiêa e ta
xa de assistência e seguran
ra social sôbre estabeleCi
mentos comerciais, indus
triais e profissional;';, c pu.,
blicidade.

tos.
No mercado IJara entrega

o o,� imediata, o Sani;os '1 cetou-
A Diretoria de Fazenda

se a 67 centavos de dólar a

Municipal torna públeo que, l'b
.

It 1 O
.

ira-peso, ma, 'erac o. s
durante o corrente' mês, es? cafés colombi:,mu'J cotaram 1
tá procedendo a c,�,brariça se a 73 3/4 celltavos de dó
dos impostos e taxas acima lar a libra-peso, subindo 1/4
mencionados, cOl'l'espunden- de centavo.
tes ao 1° semestre do

corren-,
O cacau para entrega ime-,

te ano. �indo. o prazo acima, diata subiu llOj,e 30 pontos,
os aludIdos Impostos e ta- cotando-se a 4\Bf, CeJiU,10'11S
xas serão cobrados acresci- I de dó!lJ;,' a �ibra-pE'$O. O Da ..

dos da multa de �.:!O%. hia Superior cotou.se a 46,
o o 11 28 cent:J. Vl)S de dólar a libr,l

Imposto de Licença sobre peso, subindo 23 pontos.
comércio ambulante e trân
sito de veíéulos para con

dução de passageiros e de

carga.
o o o

A Diretoria de Fazenda
Municipal torna público que,
durante o corrente mês, .de
Janeiro, está procedendo a

cobrança dos :impostos men

cionados, referente ao cor

rente exercício.
Findo o pra'?o, os impos

tos serão cobradcs acresci
dos da multa àe 20%.

�.

Seo'bures Madeireiros ·

O Departamento Regional do SENAI põe à disposição
dos Serihorse ·Madeireiros, Bolsas de Estudo para a forma

ção e o aperfeiçoamento de Afiadores de Serra (laminado
res), menores ou adultos.

O curso tem a duração de um ano e é realizado dentro
das melhQres con«ições técnicas.

As informações' são prestadas no Departamento Regio
nal do SENAI, à Rela Tenente Silveira 25 - 2° andar, te
lefone 2.094, das 10 às 18 horas, diàriamente.

Ij

Faculdade Catarinense, ,

de Filosotia
licença de runcíonamento,
salientando o decísívo auxílio
financeiro' e moral dado pe
lo Govêrno do Estado. Leu
trechos do parecer da Con

selho Nacional de Educação,
em que êste manifesta a sua

confiança na Faculdade Ca-

Teve a presença de ?ii pes
soas a reunião de Interessa
dos no próximo funciona
mento da Faculdade Cai.a

rínense de Filosofia, que, a

convite do Diretor, Sr. Prof.

Henrique da Silva, Fontes, se

realizou a 10 do corrente na

Casa de Santa Catarina.
">

Prestigiaram a reunião os

Srs. Professores Engenheiro
F. A. Lacaz Netto, de 8ão
Paulo, Desembargador Al-

ves Pedrosa e Dr. 'teimo Vi

eira Ribeiro,' da Faculdade de

Direito de Santa Catarina,
Major: José Lupércío Lopes,
Vice.-presidente do Instituto

Histórico, e Major Dr. Hen

rique Klappoth Júnior.
Aos candidatos foram pres

tadas informações sôbre (0'0

Escreve' O LUME, de Blu-' :),ue ambas agre'iniações pro- exames vestíbulares, sendo-

menau: curarão chegar a um' deno- lhes entregues os programas

Com a, eleição do sr, Her- minador comum, indicando respectivos, que são os aco

cílio Deeke para deputado um candidato únleo a fim tados na Faculdade Nacional

federal, 5.5. deverá deixar a de evitar tuna luta que ne- de Fflosotía da Universidade

Prefeitura Municipal no pré- nhum proveito trará ao mu- do Brasil.

ximo dia 31, renunciandô ao nícípío, ainda mais que em Apresentaram-se 22 can

cargo de Prefeito para assu- uutubro próximo serão rea- didatos para o curso de Pi

mir o novo mandato delegu- liza'das 'as eleições para Pre- losofia, 13 para o de Geogra
do pelo povo. .eíto, a par das de Governa- fia e História, 3 para o de

Por êsse motivo, a atual dor do Estado e Presidnete Letras Clássicas, 14 para.. o

Câmara Municipal deverá e- la República. de letras Neolatinas e 5 pa

leger o substituto que com- Dêsse modo, escolhido o eu o de Letras Anglo-gerrnâ
pletará o mandato do ilustre iome que satisfará a ambas nicas.

_ edil blumenauense, o que tacções, êste seria o elelto No fim da reunião, o Sr.
1 tem dado motivos a que as pela Câmara para completar Prof: Dr. Telmo Ribeir0 sau

diversas agremiações partf- ) mandato do sr, Hercillo dou o Diretor, da Faculdaue,
darías que possuem repre- Deeke. tendo êste agradecido e hís

sentantes no nosso Iegíslatf- Achamos, mesmo, que esta toríado sumàriamente os

vo, principalmente UDN e última solução .sería a me- passos dados na (,btP�ção da

PSD, tenham estado em lhor nas átudís conjunturas,
franca atividade para esee- a, qual, além de outras van- J•••••O••••••O �............................•••••••••,••

lherem, cada qual, o candí- tagens teria a de que I) pro

dato que durante o ano de grama administrativo ela

�955 dirigirá os destinos da oorado pelo atual Prefeito
nossa comuna. não sofra solução de contí-

As confabulações realiza- midade.

das nêsse sentido têm sido No entanto, �!!'uardamos

feitas bastante reservada- [)s acontecimentos.

mente, quase nada transpi-
rando para o público que, co .. BAR PITOCOmo é natural, permanece em

expectativa para saber quem
será o novo p�efeito.
Segundo conseguimos sa

ber, cogita a' União Demo

crática Nacional, cuja "ban
cada, aliás, constitue a ma

ioria na Câmara Municipal,
de indicar o nome do sr.

Gerhard Neuferth para su

bstituir o sr. Hercílio Deeke,
enquanto que o Partido' So
cial Democrático vem reali
zando gestões em tôrno de

diversos nomes, entre os,

quais o do sr. Martinho C, rla

Veigà.
Há quem diga, também,

tarínense, e leu também tó

picos de uma . circular dos
alunos do Instituto Técnico

de' Aeronáutica, de S�o José
dos Campos, em que êles pro
clamam a necessidade de vi
da e trabalhos escolares ho

nestos, com ausência da co

la. Nesse sentido, concitava
também os futuros alunos,
porquanto 'a altitude em que
se coloca uma casa' de ensino
é emprêsa tanto de mestres
como de alunos.

No Educandário
Santa Catarina

Crianças alegres, felizes, bem �1Utridas, sadias, encontram
um lar perfeito, coÍistruído pela devoção de ilustres damas,
com o auxílio materíal c moral de todos os setores sociais

do Estado.

ESTRADA D" BASE

feito não necessitam mais
da homologação com a assi
natura de despacho, O en

carregado da secção respec
tiva resolve tudo' em lJOtlCO
tempo. 'No mesmo :'lia e sem

delongas.
Se acusarem o Prefeito por

motivos taes tudo muita hem, os

pois, isso prova a vontade de iniciaram 'Os serviços.
'trabalhar, de dir5.gil' a coisa ••••••••••••••••••••••

pública sob seus olhos e com 'CAFFERY DEIXOU
a colaboração daquele moço O EGITO
,incansavel, o sr. Cecheto, já
conhecido por tocle:s, pela
capacidade de trabalho e in-

:: cfferson Caffel'Y, embarcou
ontem em Altl;�andrfa, p::J.ra oitelig'ência com ,'ue vae' cen-i
c seu pa 3 O cmb;:dx::;d0l'

duzindo 11:;1. CidadE: DS servi- I_ ,00S Estad0s U.1iJos deixa cle- '

ços qlH� lhe estao afete.,.
finithvament� c Egito e, ao

Contmue o dr O'ma" com '

'. ."

'," I mesmo temrn, a carreira di- t

o programa que v"o.'> exe 'u- , . ,..
.

I'

"'� c
j plomabr::t; fiepOlS de (!ua-

tando sob os '.aplausos de renta anos de servico 110,�e-
todos os municlpio:.'s. 'partalllento' de E�t�dc.

O sr. Jeffel,'san Catfery
será ,3U'� ..:it,1�ld.;jo pelo :';1'.

Henry A. Byroade, ,)� c;'etá-�-<
rio de Estad,) aJ unto para (J

Conforme fôra ànunciado,
teve lugar ante-ontem pela
manhã, o ínicío da" obras
de pavímentaçâo a asfalto
da estrada Flortauópolls-Ba
se Aérea.

Major Roberto Brandini, Co
mandante do' Destacamento
da I Base Aérea de Floriano-

polis, além de representan
tes das companhias de avia

ção, delegados de ínstttutos,
vereadores e do público em

geraL
O Prereíto usou da palavra

:'itoco, fará dentro em bre- Ouvimos ontem uma recta
re instalações para uma ex� mação Interessante sôbre o

.elente petisqueira. Estive- Prefeito da Capital. S.S. era

'am presentes, dentre quan- acusado de não parar D'J

;idade enorme 'dt pessoas do seu gabinete burocrátl,co.
povo, várias' autorlàades e Estava ,sempre na rua, dizia
convidados especiais, que ') reclamante. E acrescenta
saborearam pela primeira va - ontem quando o p::o
vez em nossa terra o deJiciQ- �urei para tratar de l,;�m as

;0 creme-café. , sunto que diz respei:n a um

interesse meu acerca dõ lan-

••••••••••••8.�.A••��
PROFESSOR BRASI-
LEIRO HOMENA
GEADO NA FRAN-

A�é aí, a recl��laç�tO que ÇAOUVimos e as raZlles exposta;; .

.

Meditando bem, ncsso a- ;PARIS, 11 (U. _�_' .�, ,?
migo não tem rCI,zão. O sr. 1 professor Carlos chaga.s F 1-

Prefeito tem horas ceI tas lho, diretor do Tnstituto de

Jara aUdi§!Icias ljÚb,licas., �i.?fíSiCa, do.Rio d: JU:::'leiro,

�ão tem faltRd,J. SOP.10S tes- rOl apresentado hOJe, duran

temunhas dis,�;'J. T€llh)S ou-
te a sessão;'?--aos �1er:lbros da

NA-O
vido os motivos que têm 1e·- ACfo.demia, das cicnC�at::ADERIRÁ vado muita "eútc ao Ga,bi- O professor CarlOS Chagas, EISENHOWER VOL-

.,DJAKAR.T!�, ) 1 (U. pj nete do P·;efeito. QuancJó Filho, que dcve receo,er o

"A lindon!\:üa r;ão aclerirá. a não se trata de um pedido t�r'lu �e doutor' 'Honoris cau- TA À CASA BRANCA
qualquer blo(:�) sFun;co de ca- de emprego �I'at., � 1 sa" pela Universidade desta WASHINGTO.N, 11 (,U. P.\

, , " < L'-�;'=' ue uu;a
rater pOli,tco, do tipo da Li- ,reclamação quasi' 'sempre capital participará da orga- -- O presidente Eisenhower?
ga �Arabe ou �,ual.quer ()�l, injusta, desde que o interes- nização, no palácio da Des- acompanhado, de sua' esposa

tro, declarou hoje, not.ada- sa,do só vê seu" interesses coberta" de uma exposIçao e de seus netos, voltou, do

mente, o minist.r� do Exte- próprios e quasi. nunca os da consagrada à obra do seu mingo à tarde à Casa Branca

rior da Indon§3i,,,,, sr. Sunnr- coletividade. país, o eminente e saudoso d-epois ,de haver passado d(lis

jo, em entre\'isti. exclll�iva Ir á Prefeitun, 1e,,:i.1' uma professor Carlos Chagas que dias nas monta'1has do Mf:."

concedida �'Uf.l 'correspor'.-/ estudou p'rincipalmente a ryland, tendo realizado rá-'
- colaboração em benefício da

dente da "Age!1Ce Frunce Capital, ou uma sugestã.o que
doença que recebeu o seu -no- pida visita :t sua fa:.::enda de

Press". póde ser aproveitada e' coi- me - a "Moléstia de Cha- GettysbuI'g, na Pensi.l,varüa.
------ ,..-_______ gas".sa' rara. Não procêcic taml)eJll

a reclamação porque o sr.

Prefeito ,não que�' perder
tempo trancadll �lentr(l de
seu gabinete. Ali pouco pro- WASHINGTON, 11' (U. P.)
duzirá. Fóra dele, o�ua ativi- - A política escladecida dos
dade é bem aproveitn(í�(. Os acordos comerciais (à base

serviços burocráticos da Pl'e- de reciprocidade), recomen

feitura, estão sob a direta dada hoje pelo presidente
responsabilidade dos chefes- Eisenhower, receberá, estou

de-serviço.' certo, largo apoia da parte
Até as certidões n�gatjvf\s dos democratas no Congl'cs

que levavam dias e dias dor- sO, declarou esta tarde o se

mindo na mesa do Ex-pre" nador democrat:J. }{eiau�'er.
,,_

O ato simbólico contou com

a presença do rfr. Osmar

Cunha, Prefeito
, �vIunicipal,

ATIVIDADES DA PREFEITURA

qamento de um imp'.Isto, in
rormaram-me que S. S. esta=
va .inspecionando obras. Ou
tro dia encontrava-se' to
mando provide!1cias para o

::J.pressamento do cr.h�amento
da rua José ,Taq'Hw. H0,iP.,
o Prefeito saiu com o enge:"
nheiro para olhar '" ponte ele
::oncreto no Rio Ribeira em

Pantanal. ..

Afinal, nós, partes que te
mos interesses nfw o encon

tramos. Os cOrl''!dcre,.., ('la
Prefeitura vivem eheios' oe

pessoas á cata de empl'i!
go. Isto não est"i. certo.

ACORDOS COMER
CIAIS,

em rápido improviso para se

congratular com o povo da

capital, dizendo que o servi

ço ora iniciado, será concre

tizado, muito embora reco

nhecesse as dificuldades por

que irá passar a Prefeitura,
para realizar êsse importan-
te melhoramento, IAo finalizar, eonvidou o

Major Roberto Brandini, Co
mandante da Base Aérea, pa-
ra iniciar slmbólícamente 2S

obras de pavímentaçao ela I
estrada Florianópolis-Base
Aérea.
Outras pessoas presentes,

foram também con\'idadas

para participarem daquele
ato simbólico.
Terminada a solenidade,

operáriOS da Prefeitm'a

CAIRO, 11 ('J. PJ -- O sr,

Oriente Médio. Su: da l\l'ia
e Assuntos Afric'anos, no De

partamento de Estado, '

O sr. C"lffe;'Y' assumira as

suas funções no Egito em

setembro dr! 194:fJ, ten('!,o ,.i-,
do antes ernba iXl1.dor doó'. Es

tados Únido,; no Bl'asii e em

Paris.

NOVO EMBAIXA
bOR DA ITÁLlA

EM LONRES
LONDRES, 1.l iU. P.)

Chegou hoje de manhã a es

ta capital, :t fim c,e tOI1l�.tr

posse das sua,; funç5es. o

novo erilbai "ado:, dà ltalh
em -Londres, c'onc.i·� "ittorio

Zoppi, sul1stitilto do dout,'il!'
Manlio Bro'lio, noilleado pu-
1'a Wa::;hingtoü. I

O PREFEITO OSMAR CUNHA
-

,

Acabou com a
"

aguinha"I ...
Nunca I houve, em tempo cia não devia tardar, essas

algum, uma 'aguinha" que cousas. Bem, a "aguínha''
tôsse tão comentada como '0\ não -íncomodará mais nín-

que, na gestão do sr. Paulo

Fontes, corria, intermitente
mente, pelos portões late
rais da Prefeitura. Era uma

"aguinha" que, quando os

automóveis por ela passa
vam, salpicavam de lama os

transeuntes, os quais, exas

perados e chorosos, lamenta
vam suas pobres roupas. Há
pouco, um jornal falou na
" aguinha", pedindo que o

Prefeito desse um jeito, que
aquilo não podía continuar
como estava, uma provídên-

guém, A "aguinha" sairá do
cartaz. ,Porque o Prefeito Os�,
mar Cunha acabou com a

"aguinha", construindo, a

trás dos portões, um desa

guadouro, para onde a "a

guinha", daqui por diante,
se destinará.
Fizeram tanto barulho por

causa de uma simples "agui
nha". E' não ter, franca

mente, com o que fazer ba
rulho. Agora, do 'que se ocu

parâo os jornais?
Não há mais "aguínha".

HOSPITAL DE CARIDADE
ELOGIO EM NOMEROS

O papel que o Hospital de ano de 1954, proxímo passa
Caridade desempenha, como do, foi o seguinte:
orgão' assistencial aos que Consultas, 15.786; Opera-

. não -possuem recursos para ções, 1421; Exames de La-
I

'd
- .

tratamento da s,au e, nao boratorío, 2.355; Ondas Cur- /

precísa., ser salientado em tas, 927; Corrente Elétrica,
palavras. 103; Raios Ultrn-Vtoieta,

! 142; Raios Infra-Vermelho,
Bastará divulgar o que foi 817; Electrocardiograma, 10;

por exemplo, o seu movímen- Radium, 25; Tqbagemduode
to, nesse setor, no ano últí- nal, 18; Broncoscopia, 8; Ra ..

mo. A benemerência daque- dioterapia, 7i8; "Bisturi elé
la modelar Casa, sob a dire- trico, 19;' :rransf'l\são de

ção enérgica e infatigável do Sangue, 77; Inhalações c/
eminente Comendador Me- penicilina� 281; Ànestesfa
deiros Filho, digno e zeloso pelos Gases, 135; Elétro-coa
Provedor da Irmandade, não gulaçâo, 145; Raio X 1.585;
é matéria de opinião, mas Metabolismo basal, 68; Mas

depoimento das estatísticas. sagem Elétrica, 2; Oxigeno
Damo-las, abaixo: terapia, 86; Injeções, ,560H7'
O .movímento de assísten- Formulas, 44.319; Curativos,

ela aos indigentes durante o 17.824.

6 sr.' Governador falando à NOITE, esteve num

máu dia. Afirmou, por exemplo, que o P.S.D. de cinco

deputados federais' ficou reduzido a quatro.
Não .é possivel que S. Exa. não saiba nem a que

partido pert�ncem os 'deputados federais de Santr., Ca
tarina. O P.S.B. tinha quatro: Nerêú, Leoberto. Joa

quim e Agripa. Onde está o quinto?
E elegeu cinco: Joaquim, Aderbal, Leoberto, NeJ:tu

e Fontana. Qual desses foi depurado?
Quanto aos prefeitos eleitos a 3 de outubro, S. Exa.

assegurou que a U.D.N. elegera maior, número. Aqui
isso é novidade. O que se sabe é o que os mapas elei
torais apuraram: das 16 prefeituras disputadas, o go
vêrno venceu em seis e perdeu em dez. Se 6 é mais

que 10 S. Exa. tem razão.
x x

x

Quanto à' sucessão estaduaJ, garantiu S. EXt\. que
fará não,.só o seu sucessor como sairá vitorioso na

maioria dos municípios.
S. Exa. tem sido máu, péssimo profeta. Antes de 3 de
outubro,jurava que elegeria os dois senadores, ,sete ou

,oito deputados federais e 26, no mínimo; dos deputado.>
estaduais. E o que se viu foi que a U.D:N., embora co

'ligada, não elegeu um só dós senadorés, elegeu 4 corre

ligionários e u:m aliado para a Câmara' Federal e ape-
nas 15 dePJltados estaduais!

.

De 3 de outubro para cá, a' situação política de
S. Exa. vem piorando dia a dia. Um pIeitinha isolado,
ali nos Barreiros, serviu de pano de amostra.

,

As profecias de S. Exa., como se vê, andam muito
longe até de aproximaçao.

.

Não seria o caso de S. Exa. tomar mais lmidado 7'

Castigo hoje não anda mais a cavalo, mas ele a"ião
super-sônico.
\ x x

x

Não se diga, ao ler estes lembretes, que vivemos de
oposição sistemática. Não! Estamos, por ora, apenas le
batendo as pelotas.

Se 'o placard já está construido, o que interessa 'é
mantê-lo. Não queremos, por enquanto, dilatá-lo. Mas,
por outro lado, nada de goal, contra nós.

, I
-

X X

x

Com passo de, valsa em compasso de espera - não
é, muito. E', contudo, uma fórmula.

x x

x

Enquanto isso o Prefeito Osmar asfalta.
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