
Costa Rica foi ir1vm:tida pela Nicarágua
:•••••••••.,.............

SAN JOSf.�, Costa. Rica, 12 tadas, e se carc.ie de lIotjl'iae

•
' • (U. P.) - Positivou-se, esta sôbre o ocurrrde.

lo
·

t· D·' I manhã, a temida Invasão As tropas oo g;;v':'n,I,(! não
ma•••n "0 .a-. dêste país pelos eíementos estabeleceram cnntactn cum

rto d. S. Catarina ! I anrl-cestarrjcuensse, concen- os Invasores, até o m\)}U('ntlJ'

I • trados nas Imediações da Ni- de SEr enviada rst.a mrorma-
• Ano XLI : carágua, <. cão.'

I ! 'Os invasores se apodera-
I N 12 079 .Iram de \'�!.,.. Ouesàdu, na pI'O-
• •• .: I víncia de S.n Canlos, uns 51)

\...... •• ' 91 quilômecr-ss ao norte de San
--�----_.:.,----_,.....,.-----_'�..:..•..:....:.::•.::•.::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. José. '

,
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Costa Ri'-�.l rompe.r retacões
díplomátdcas com a J\.inH<Í
gua.

SAN JO�E, 12 (I' P.) - A

CON��mi\lAç2iO
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r A embaixada .le, Costa Rir-a

OS rlORES DEPUTADOS OS . assassioos di Presidente Relon �:i=��ã::�:::7d�:��i;:
Q

,

I I 4'

,<

Ainda' nlo, çonb_8cldos. Sera posto Villa Quesada. na provirreía
,

.

uerem usar CD (:0 e pa e.o . de Alajuala. foi tomada por

RIO, 12 (V. AJ ,_ Os pa- brasileiros vão diríglr-se ao

I
informa, será fundamentada em liberdade o americano fôrças Invasoras.

dres Medeiros Netel! p0n.c.i8.no Cflrde�l DO,m Jaime de Bal:- numa permissão concedida U;n representante {la em-

S'antas e Arrud o" Câmara l'OS oãrnarn, pelos canais pelo Papa recentemente a PAN.'MA', 12 (Ú. l�.) I <.l 1
baixada disse que Villa Qu�!-

..... "' <O.
_ ... cano se achava .onge o' 0- Polícia local. O presidente

pretendem frequentar a Cii.- competentes, a fim de pleí- :Pil"-\�'tt; �Co várias regiões, a Em fontes autorizadas se cal do' crime _ o hipódromo José Ramon Guíbado, que
sada se acha a um; !lO IIU 60

mara dos Deputados ,'('s7'l',n- tear' ::L autor. -ísacâo para o I semelhe.eça da que autortzou li ld dâ t d J F _, d quilômetros da fl'tmteir.a da
_ , _ V" ( z que o CI a ao nor €-'1. e uan ranco ,_ QUUl1",O suce eu a Remon, logo após

do paletó .doís botões e cal- uso elos trajes civis que, à padres e freiras dos países mertcano, Martin Lípsteín, do tíroteíto. E continua a ca- o assassínio, num discurso
Nicarágua, sôbre o rio San

cas pretas. o 111(081110 dese- semelhança dos usados pe- tropicais a usarem batinas
preso pela Policia paname- çada aos assassinos de Re- ontem a noite Irradiado ga-

Carlos, afluente do San José.

.jando fazer' o' co' ne-',_J Cieero los padres- americanos, in- de verão. linha' 'pa'ra ínterrogatorío com H' d h- J t
A. embaixada contírmnu a

" . - mono oJ� e man a reco, ran íu que as investigações
de, Vasconcelos, em relação cluem peítínho dum e cola- - Prefiro a tradlcào ' -de respeito ao .assassínío do pre- chegaram dois "detetives" dr continuarão até que se te-

notícia em uma ehamada te-

no Senado. rínho recnado. usar batina escura _ decla-
SIldente do Panamá, Jo.o,'; N I

'

1 h reít
lefônica ao Ministé,t'io de Se-

.. - �., ,,. ova orque para a] uc ar a n a erto i ustíça.
Nesse sentido, os ministros A reivindicação .tos clért- fOU o deputado Arruda Câ-' Antonio Remon, provável- gurança Públíca.de San José.

de Deus" e delegados dos gos parlamentares, ao que se mara, a propósito do desejo mente será hoje posto em
Disse que o guvêrnn de Cost:l

••••.••••••••••••••••••••••••••••••Ofjêl....... de alguns relígíosos de 1110- liberdade. Em fonte ligada. ETElVlUQ DESMENTE
Rica enviou tropas para o

dírícarem a' sua índumentá- aos investigadores clã caso, Sô 11 lugar invadido, para fazer
,

A INGLATERRA RESPONDE ria, para uso no 1)len�\ri'l da diz' que ontem h noite foi RIO,:2 (V A.i -- Pt;bli· I ne, dec.arou o sr. Ltelvino 'I'
frente às forç�s (l'�f! se al'o-_

,

.

-,
, : Cãmara e do Senado. tomada a decisão apos 'uma cou .. se ontem C:;Uf; o sr. Etel- i Lins: '''ES';;1 notícíc n�'IO tr-m �derar��. de VIlla l\!uf'sada e .

LONDRES, 12 (U. P,) -_ A comandante da 490.. uív.são ° monsenhor Arrud 1 C:l.- revisão das declaracões do víno Lins e.�tarja inclinado a o menor �'!J:Hl;inen·,o. Mi-
1 enttfieá-Ias.

Inglaterra repeliU l:oj'� urna Aérea dos Estados Jnióos. mara, informou, a.ind�,l que suspeito. De acordo cum os apoiar J. eandidatura Knbi- nha posiçào ':ontinm, ;1 llWS-
Acrescentou que se sabe

acusação -russa 'Lle que' um estacIonada na Inghterra. A não concorda com aquela informantes, a Policia comj- tschek. ma. ° q'ua se clif;ser ao cún �u� a Nicarágua I""le ser o

'general da for�a nérea dos nota russa diz ':jue Steven- reinvindicação, "não usando tatou que de fato, o amerÍ- Ouvido pelo radio. tele{o. trário sel'.1. pure. iutri;;a'!
umco lugar de partida da ín-,

Estados Unidos dCl:ll1l'OU que son, em: entrevi sI;). pa�'a 0[; mesmo a batina bl'anc:j,l que I
vasão.

os bombardeiros rlol'te-ame- jornais, a 10 �l� ,jezembr-o, foi autorizada pejo Cardeal· ,.................................................................
,--------...;...,--

l'icanos, com base neste país, dissera que a divisa0 t;nh'l e destinada aos meses
,

eram destinados a at3.(jué) a- bombardeiros :le3tinaclos "

tomico contra a Uniao bovi.é- desfechar um �N:1Je atomico

tica. contra a URSS e que há 2

A resposta do :N1inist'Jrlo anos c meio a divisão E,e a

do Exterior foi entregue à cha na Inglaterr:1 para i�to.
El'nbalxada soviétiea, di:?endo Os russ�s tainbi!'.11 lJrotesta
que a nota russa de 1'7 de ram junto elo 5'O'i'erno doi
dezembro tinha tOl'Cid:l as Estados Unidos, mas cl(

observações feita" pelo gen. Washington não 'lei') (!ua]
de brigada John stevensen, quer resposta.

Carta n. 6
o deputado :I\r!'tld:l C?,n1a- I '.

ra declarou ainda não t.E1' Florianópolis, 12 de janeiro de 1955.

tomado part,e em nenhum Senhor Diretor.
movimento l'ciVll1dicatorio Sendo esta a minha primeira' epístola l!O aU(l, <luero

naquele sentido. nào o a- abl'í"la ,com os mais cordiais votos por um 19{)5 pleno de

poiando tambem. hcnesses e de ventura.s para todos. nós, vale dizer, para I)

-- -----.-

-generoso 'povo catarinense..

Oec Iaraç0-e's d,o 's'r R rIu r- San los noss�l�n�S�I�. �::. Sri��'e:;�: !:!:é:��:le:qll:;� P::�:i(���S, d�
, .,. .., II, llalavtas, daquela paz ag'ressiva e supcr-municiada, {hl'

RIO, 12 (V. AJ ;'A

I
menta do sr .. lI.maral Peixo- sr. Amaral Peixoho, Dü;se, il. I}uela paz para atrair inocentes úteis, nos célebres e�n.

UDN não é um <>;I'npo c sim to, resulta certa cont�'adiçáo', l'epol'tagqn d8 "':l:',·tnurLt C;::l. gressos róseos ou avermelhados" Mas uma pàz 1l0lítica, em

um gl'ande partido nácional" i pois êle ainda está pl'ocuran- Imprensa" que preJ'eJ:iá :el' alto estilo, cºmpreensiva e sincera, nobre e pura, como :,

_ declarou hoje à r'3pol'ta-' I,do todos os partick,l par� detidamente as .su:tS- clecia- Paz que o anjo do Nat..,l pcdi;t aos .homens de boa von·

gem dó yespe'i'tino "';:'ribuna, conversar sobl't' a.'e,�ndjda-' raçõe.s, e' depois de ouvir os 1.$de,· ao glol'jficíll' Deus 'nas alturas.

{la II)l,p-rensn", .:; seu p:,el>i- nV.J:[l.�.rill';çej��Q �- . .';>::;,
_ S':_1JS. COl11pl1nlV'1 ro:,� rllll'-t oi:\.' l�u (!l'êlO nesi>n P:t;>,i" a.�;i111'· co� )l maiusculo. Cl'êio ne

dtmte deputado, Ar!;U�' ban- 1 O Sl:- Artlt�', }�!l.ll.t?,3 nao I nl.1ro, respo��a ofléla., "'li: no·; 1:\ pOl' ttnc kil11b�im' I}l:e:io., .n:t inteligi!n�:ia: 'dos Ineü" I)on··

,tos, quando o JOl'mt.ll:oJta lhe quis da.!' resposr.:1 oJ.wlUl ao' me da Umao De_mocrail(;a" terrâneos. 'l'Gnho comigo tum': experiência feita- da. idade

leu pelo telefone alguns e não do �.aber. E 1105S0 arg'umentar com a verdade híst.'\-
�••8•••••••••••e•••••�...................... - ,

trechbs d-a�enl;revista con- ric;L. Corria o ano de 1926. No Goverbo do Estadu estava

cedida pelo qr. Amaral1Pei-

NA-,O SERA'. 'D'ECnETADA A PRISA
.....

O
Adolfo Komlel', velho amigo, talento d-e prol, que ai'lüla ho-

xoto, presidente do PSD, e ,f, je, sac.rlficado e sem saúde, é um exemplo de sel'enidade e

(�ívulgada nos mp,tutínos, de compostura. Nerêll Ramos; no verdor de seus trinta "

° sr. Artur Bantos exp)i- Redobrada prudencl",a poucos anos, ohefiava a oposição com energia. W:l';hing'tol1
cou então que aind:t I;ao ti- l,uis, eminente brasileiro, se preparava para assumir a

vera oportunidade de ler o S
-

d Presidência (la Repúbl.ica. Num cair de tarde, aqui nes-

texto integral da� derlara- eparaçao e proces�os ta nossa provinciana e s()larenga 'cidade, um telegl'ltma do

ções do sr, },.\uaral Peixoto. RIO, 12 (V. A.) _ Teiegra- sejam julgados pelos tribu- Rio anuncia que nada, menos de tres catarinem;e;; se·rão
Mas tinha todos os mo,tivos m:J. de São Paulo informa que nais militares e o, Se. Arle- ministros no novo GÓvêrÍlo. Sezefredo dos Passos sel'h o

para c;_'�r que o falai' em o desembargador Laurindo mar de Barros, pelo tl',ibunal Ministro ela Guerra, Pinto da Luz, o da Marinlu e Vitor

grupos que se aiheianul1 d(l Minhoto, depois de analisar de justica. Konder, o da Viação. A boa nova eng'alanou Flol'IlH\ÓI)O
povo o sr, Ama.':al Pf.ixdo I a denuncia formulai'l. pelo I . Deixou de pedir a prIsão. liso E não era }1al'a. menos. Ter um ministro era aspirnçã('

�ão quizera, ,nefel'l:-se ,nem procurador geral da justiça i pre.ventiva do ex-gove�'rlador'l até tIos gr�ndes Est�do:. E o nosso, pequenino, .t�ri:t três!
a UDN e nem aos udenJst2s; contra o sr. Ademar de Bar- alegando entre outras eoí- E um deles, ainda, ll'mao do Go�ernador! E M'lnIstro de

com os qmüs, n1. ;luaklade ros, no caso dos caminhõe:;
1

sas que havia ele conse�uj- 1 uma pasta da qual tanto o Estado podia espcna: Santa

de presidente do PSD, man- da Força' PÚblie,'ot, àecicEu do quatro vot.)S EO prcdido I �a.tarína i.nt,ei:a rejubilou. O fato; visto sob o

..
1\1r.U1il po

tém as malS cordiais

,,'eia-, pela separação dn p!:o_ce,.;so, ,de "habeas-corpus" impetra. l�t,l�o-partl(larlO, representavn:. tremendo. choque na op�
ções". mandando que n �enente-co- do ao Supremo Tribunal ]'e- su)ao local, que se mostrava Ja voluntarIosa, sob ;l chefia

E' mais adiante acentuou; ronel Benedito Soare� e mais deral, "cil'cuns'tancLl que o valente e mesmo atrevida de Nerêu Ramos. Qual foi a

o sr. Al'tuí' Santos que, de I o major Romeu Carvalho Pe- aconselhava a agir. com le�,
atitude desse ilustre catarinense? Os' que g'ua!'chm memó-

alguns trechos do p1'(lnnnciá-! reira, tambem envolvidos, I dobrada pmdêne\a". riá 'da épo'ca, estarão lembrados que, à noite desse a.uspi-
,

cioso (lia, houve aqui na Capital ulUa enOl'me manHesta-

So'bre um cerro de 600 I'elros ::rc�:iC:�:l�la���a:lx�lOf:�'l����);:�; �:�l����SdiS�����:ro:
I discursos. O maIor deles; o ttlalS slgmfICatIvo, o que em-

I pOlgoU a multidã.o, foi o 'de N�iêu, chefe opOSicionista, ,con-

aparelho fraternizando COIU a sua terra e a sua gente, com o go
l verno aclversári(_l inclusive, 11ela escolha dos tres titula·

, 'res. Esse �I'u gesto ficou. E deve, agora mais elo que nun

ca ser re embrado. P�r que'? Apenas por que é bem possi
vei que, Santa Catarina seja posta nas mesmas, concli(�ões

da pequena Paraíba, em 191R, com a candidatUra de Epi
tacio Pessoa. A luta política lá, naqueles idos,', éra áSllel':i,
violentíssima mesmo, entre, dois partidos. Levantada li

candidatura do grande paraibano à Presidência, esse'; par
tidos ensarilharam armas e lhe deram tollo o apoio. Na

atualidade, o nome ,de Nerêu é apontado como o ma,is pro
vávél candidato da união nacional. Se porventura se con

cretizar o lançamento do seu nome,. não devem.,s llÚS ca

tarinenses repetir a atitude dos paraibanos? Não teremos

nós o direito de repetir o gesto do próprio Nel'êu? Diante

do que representa a Presidência de República p�ra l;lm cu

t�rinense, as nossas diverg'ências partidárias não se alle

quena� para questiúnculas? Mas, sendo poderosas as for

ças que apoiam o governador mineiro, será muito diiidl

surgir a candidatura Nerêu, dirão muitos. Se isso aconte

cer para tristeza nossa, não tiremos do e}lisódio senão
'uma. lição: a possibilidade de uma união em tôrno dos

mais sagrados interesses (la nos,sa terra. Tenhamos juizo
l}ois. Ensarilhemos as armas, democraticamente, sem ven ..

cldos e sem vencedores. Desarmemos os espíritos. Paremos
uns instantes para mcditar, sem termos que ouvir 9uf'i
x;as c l'�criminaçõ�s, vale dizer, sem que haja. motivo 11ara

l'ecrirninações e queixas. Decidamos que os interesses }}ar
tidá'rios, de gov�rno e oposição, entra,ram em recessn. I�ssit
paráda será benéfica para 'todos, mesmo que amanhã ve

nha a luta, que virá mais democrática, mais elevada. mais
ao molde tIa nossa educação política.

,Esse, meu caro Diretor, é o meu convite: 'um apejo aos

homens de bo-a vontade em favor da Paz. Atenriosamellle,
F. M, I

verão, Essa b<.ttina brunca
vem sendo usada pelo padre
Ponci:wo, no 1?alácio Tira
dentes.

ONDA DE CALOR
EM ALTO MAR

RIO, 12 (V. 1\..' - Zar-
BUENOS AIRES, 12 (U, pou, da Guanabara a F'::squa-

PJ - A Argentina continua dra que, come ,�()i notit.:j_ado,
castigada por intens>l. oneia �ai fazer, sob o c�lllando
de calor, com exce,�'l:J da Pa- CIO almirante Pena Doto,
tagonia e çi3' -<::crtas pro"\in- grandes manobn13 na zona
cias mai.!'i ao sul. ��a capt;;al, compreendida tmtre }I'er
a temperatura subiu a 36° ,nando Noronha e Rec{f,').
centigrados. No outro lado elo Participarão d.)s exerdcL)s
rio dfl Prata, no Urugüo.i, a 19 navios de 'todm: os tIpos,
temperatura chagou ai.e cruzadores, cac.a-�ub!!)al'inos
39°6. Na região cl'utral da ,e submarinos, ,'\.'1 manobras
Argentina foi mais elpvada durarão um mes. i.)ela ilar,
a temperatürQ, registl'alldo- ticiparão tambem, aviües da
se 41°5 em Cordooa e '10°7. FAB. A esquadra saiu em

em Tucuman. I
formação ele batalha.

,

, �

,>

RIO, 12 (V. .'LJ - ]!;siá

sendo esper:ado em São

Pau�o, de regresso de sua via

gem, segundo I).-oticias da
quela capital, lo g;CJVcl'nádor
eleito, sr. Jãnio Qua.dros.
Seus amigos e correligioná

rios projetam fazer-lhe umJ.

grande rnanifestaí�âJ.

tenente 'Al �uEI Ba.lw', (I .... P

o aCOmp<ltlfl,w'i, fazer r:he,

gar, às mãos do· sr. ]\jene

ghini, por meio de um bar-
• bante, viveres, medicamentos

,...•••••.•••."d..... e agasalho e, pelo mesmo re

curso, saber que ele nada
sofrera e pretendi:t repa!'al' o
aparelho no prop;:ojo Ioeal da
queda. Esperaya tamh'.�m .Q

arrojado aviador lançar-E,e
de cima do,' cerro com f;eü

aparelho para a conqúista do
recorde. Atualme!lte .este é
de 32 horas; o ·:.ul-ameriea
no, estabeleCido pelo pro
prio sr. Meneghini, 8 de :..2
horas.

tando-se, porem. que SB]a111

super,-forta-lezas voadorr,$ ..

"B-29" teleguia�h;.s pelo �·a·

Durante 10,lg')S ..,aliOS' o:er·
ceu a deputa,:'Í.'J estadual pe
lo Partido g'�ljLb:,tl':'l.l1o. Par
·ticipou das revoltl<;óes de ::!3
e 24. Foi secú�tário (b ::-nte
rior e ela JU3.tÍl'll. no governo
do sr. Borges de Medeiros e.
eleito deputado feLleral, sr, LI

nome se projetou nel ce,t,{uio
político nacional por forças
das suas excepCionais quali- ••••••••••••••••••••••
dades morais' e intelectuaL,;,
Defendeu no ano c:e 193:], co- QUEREM REVERSÃO
mo deputado .federal, os ic!e- RIO, 12 (V. A.) - Entre
ais revolucionários com os outros, Humberto Mqraes Re
mesmos riscos e ::t in.::Jomi- go, que participou do golpe
navel bravura com ciue havia vermelho de 19:�5, �endo el1-

combatido de armas na mao

1
tão 2.0 tenente do Bxél'cito.

nas lutas revolucionarias (la solicitou ao presidente da
seu Estado natal. Api'>s a vi- República reversã:> as fil�i
tórif\ da r,evoluç8.o ds '�;J. fJ3S- raso ° processo foi encami
sou a advogar nesta capital, nhado ao Minbit.él'lo da
tendo sido nomeado diretor Guerra que aca::>a de dftJ:
da Caixa Economica Federal uma solução conjunta para
desta cidade em :10 e de- todos os casos semelllantes.

�. FAlECE�, �XwDEPUJADO GAUCHO
J�IO, ')2 (.\/. "\)' :;_ }'''f.tr�'(,eu pois dil'etol' 'e presidente da
ontem n'e;:;t.l,l cWa,i(, o sr Câmara (le Rea,)llftamento
Sergio Ulrich Oliveira, natn- Economico, onde Veio a se

ral de Ul''(J!!:uuiana.. O ilustre aposentar' cercado do respei
'homem pÚbJi,�o inici(m sua to e da admir!tr,ão de seus
vida em 'Ur:JJ;Ii.:li lna. 1-ua cl- pares e funcionál'ics O en

dade na�al, eOll1l1 ad,;ogalÍo, terro foi reallzádo' hojé às
tendo adquirido' farna de 17 horas, nG Cenütéric ele
grande eausidt'.:o 0m toda a São João Batist!!.
fronteira. Entre'lI ainda UIG- .

ço na politit:a, foi pattidá- RESTABELECIDA A
rio e amigo rlllet,o I.� Julio ORDEMde Castilhos, temi·) I�Qntim1P,-

'

do os mesmfJS idec1i:�. RIO, 12 (V. A.) - Os cade-
tes da Actl.demia lVlilitar de
Agulhas Negras não levaram
avante seu intenb de Cl'UZ:1r

os braços durante as pro"Ii1S
escritas entregando folhas
totalmente em I)raneo. Os
exames escritos foram HU

ciados sem que :ie ol:)servas
se qualquer anor:;nalidade ou

tentativa de rebeldh.

Localiza,do pelo helicoptero o

planador desaparecide ha �ias
P. ALEGRE, 12 !,V, j\,) - Novo Hamburgo, desapare- caso ° helicoptero PPECQ,

.1\-0 'ten�al' bater (o 1'eco1'd II ceu' na última qumta·feira pertencente áquela reparti ..

mundial de pei'manene;a no sobre o Mun,iciplo 'de 050- ção, conseguiu, ;CS li3 11('1':105
ar em planador; () �'cccrdista rio. Para encontl'á .. l'J; reque- de sexta-feii'a, lüealLmr :)

sul-americano Jaime :vI:ene- reu o Serviço d'3 Bus,�a3 e desportista e seu' piariadqr,
ghini, pilotando um a,pare- Salvamento da 5a. Zona !Ié- sobre à crisb de �lm cero

lho de alto rendimento, per- rea a colaboração elo De- .de',600 metros de altura ina
tencente ao Club Albatroz, partamento Aerdviárjo

.

da cessivel a,'e p�ra o !Jl'op:'iG
de vôo a vela, sediado em Secretaria de Obras ,públi.. helicopte:J. Conseguiram

entretanto (> pL;ote do apOl
relho elo sOV( i'l'O, sr J' an

Eggers, e I) méciicc ela PAR

o Riso da Cidade
�....IIIIII..II..........IIIIIIIIIIIIIIII!J:'�

contra aviões". É isto o que
se noticia em .fonte gel'al
mente bem informada.

J:'(o ,transcurso desf>as ('x

peí'iencias, à serem r:.'aliza-,
das 1)0 des,erto do Nevada, os
especialistas n,orl;e -a,merica

nos utilizarão projeteis. atG
micos, cujos cal a,cterldtieos
são mantidos em segredO, A
inda se ignora q�ais os apa

relhos que servirào de alvo

nessas experiencias, acredl-

JANIO QUADROS
,

}tEGRESSARÁ

DEFESA ATÔM,ICA
WASHINGTO.�, 12 (TJ. P.)

- ° exército nOl't�· america
no realizará pela' primeira

dia,vez, no mes pl'oxiulL), eX!Je

l'ie;ncias de "'iefe.sa rd;ómica

Será que aquele também veIO tirar a pintura do

carro, como estão fazendo com os jeeps?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Filhos· sadios
,

As crianças sadias acham pra
zer nas menores cousas. Elas pró
prias inventam e confeccionam, com

alegria, muitos dos seu- brinque
dos, porque a sua boa disposiçào
física lhes permite ser activas, es

pertas e bem-humoradas.

E, de facto, urna verdade incontestável que a inteligência, o espirito inven

tivo se desenvolvem mais livre é harmoniosamente num sadio organismo
infantil.

• Os médicos estão sempre ensinando e lembrando que a fraqueza, uma

alimentação mal orientada, o funcionamento deficiente dos órgãos, as do

enças, enfim, são causas frequentes de atraso no desenvolvimento físico e

mental das crianças. Tôdas as pessôas esclarecidas sabem o quanto pode a

infância influi - favorável ou desfavoravelmente - na vida adulta de

cada ser humano. Uma meninice com saúde é património precioso, é indiscutível
factor de êxito. Os pai- devem, portanto, empregar os maiores esforços para que
seus filhos possam contar, no futuro, com essa apreciável reserva de energia.

Sentir-se-á, decerto ..muito mais feliz a criança íntelígenternente cuidada,
o petiz robusto 'que imagina jogos divertidos e constrói, corripoucos meios,

pequenos mecanismos engenhosos, do que o garoto doentio, vítima da inexpe
riência dos pais, o qual, mesmo rodeado de bonito s brinquedos, será, na
maioria dos casos, desanimado e irritável.

Grande Inirní.r« d I saúde é a prisão de ventre', essa íntoxícante atonía

muscular dos intestinos, tão comum nas crianças e nos adultos, e da qual
resultam perturbações gástricas, abatimento, falta de apetite, mau hálito,
nervosismo, erupções na pele e outros distúrbios mais sérios,

, .

Ventre-Livre é o remédio de confiança' para tratar a prisão de ventre

e os desarranjos gastro-intestinaís, De acção suave e sabor agradável,
Ventre-Livre é largamente usado' pelas mães experientes e preferido pelas

crianças, tanto .no Brasil como nos demais países onde penetrou.

Não esquecer nunca:

Ventre-Livre não é purgante.

A C I T E
Agência ��

dei5�
Publicidade
......ta].1t
·1'1 ',.0.

·

ta CJatarIu

Viagem
e

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

II.PIOO {<SUL-BUSILBIBO))
Florianópolii - Itajaf - Jainville - Curitiba

. ...-:�-

Agência:
_,.._ .

R.ua Deodoro esquin....d.
Rua Tenente ,Silveira

DRA. WLADYSLAVA
"

W. MUSSI
s,

e I

DR. ANTôNIO DIB
MUSSI '

.-�---- --, ••. -_._--�- " ------, --"'.<. ----�.

o ESTADO Na!!!:!ot!���!rl�J!t!�en: $f�nlfDI�nDViagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO I � JU n J
Escalas intermediárias em Itajai, Santos, São S.

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí- 7' ".
I

mos apenas para movimento de passageiros. .

•
'"

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

prejudic:pTão o horário de chegada no RIO (Ida:) _ '\�ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE" :/
'/ IDA VOLTA .. ) (Fpoli, !talai Rio Santos \

'I I
\

��;-:;,

. !
o leitor encontrará, nesta co-

Iluna, informações que nececaita,
diàriamente e de jmediato: IJORNAIS Telefone.

Raio,s X
aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.'
Radio&,ratla� e radíoseopías,
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da. esterilidade.
Itadiografias de ossos em geral.

.

Medidas exasas dos diametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-pelvimetria).

Díàríamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa..

-0-

ADMINISTRAÇÃO
Redação ti Oficinas, '1& rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- CIo Postal' 189.
Diretor: RUBENS A. RAl\:IOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
a.prelentantel:

Representações A. S. L�.r.I.
Ltda.
.Rua Senador Dantas, 40 - 1)0
andar.

.

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 6°

andar sala 512 - São Paulo.

ÁSSINATURAS
Na Capital

Ano ,..... Cr$ 170,09
Semestre Cr$ 90,00

No Interior
Ano . Cr$ 200,00
Semestre Cr$llO,OO
Anúncio mediante contráto.
Os or-igjnais, mesmo não pu

blicados, não serão devqlvídos.
A <tireção não se responsaàiliza

pelos conceitos emttâdos. nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇÕ�S
UTEIS

3.313

2.404
i

2.038 ....----

2.594

3.700 I
2.500 I
3.563 \

2.325

2.4021 A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS doBstado avisa'Vende -se2,358
t· d di 10 de

í •

d
.

2.500' que, a par 11' o Ia e janeiro o corrente ano, em cum-

I prímento ao disposta na lei federal n. 2.308, de 31 de agôsto
���� : de 1954, nas contas 110 Serviço de Luz e Fôrça fica suprimi-
3.147 da a Quota Federal de 3%, sendo a mesma substituída pela
�.321 taxa fixa de:

�.��� Cr$ 0,29 por Kwh de consumo de luz
3.371 Cr$ 0,10 por Kwh de consumo de fôrça
3.6(1) Diretoria de Obras Públícas, em Florianópolis, 5 de [a-

06 j fleiro de 1954. ".

3.022
2.656
3.579 .

2.010
2.688

I
2.314

2.0:!6·;
3.831 I'3.11)7

3.1õ? II8.121

,

•

\

Com êshl v6lo� '(J. S.
o&.briroÂ limo&. C!ont6 que
Ih4t ..ende� jur'O com·

pensf>dor
e

levõró, P6'o&. SU6 residi"-

,
eie, um lindo e útil presente:

um BELISSIMO eOFREde AÇO eROMADO.

APr-ocure hOje o NOVO

NCO GRiCOLA
�C7' ,16

FLORIANÓPOLIS �NTA CATAAII'IA

-o�

DIRETORIA DE OBRAS POBLlCAS
A V i s O

I IO Centr� de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza

II sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

IConselheiro Mafra, 33, .... 2°
:n��'TRAD� FRANCA�.

o Estado .

A Gazeta .

Diário da Tarde .

IA Verdade .

,Imprensa Oficial .

I
HOSPI'fAIS

Caridade:
(Provedor) '

.

(Portaria) .

Nerêu Ramos .

Militar .

São Sebostião (Casa de
Saúde) .

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa .

CHAMADOS UR
GENTES

COI'PO de :iombeiros' ...•
Serviço Luz (Reclama-
ções) .

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

TAC .. : .

Cruzeiro do Sul .......•
Panair i

...........•

Varig .

Lóide Aéreo .

Real ..

Scandinavas ............•
HOTÉIS
Lux. '," ..•..............
Magestic ,

Metropol .

La Porta .

Cacique .

Central ..........•.......
Estrela .

Ik��kEÍTO""""""'"Disque .�,,, ..

Casa de
'I IDadeira'

Vende-se uma, sómente à

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

ma área de terra de 600 m2.

Toda pintada a óleo interna

e externamente. Com os se

'guintes compartimentos 1

sala de visita, 1 sala de Jan

tar, 2 quartos, 1 cozinha, W.

C., Chuveiro, Tem Luz, A
gua .e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzeiros.
Tratar com A.J. Dias,

Rua Pedro .Ivo, 1 (Sapata
da) Florianópolis.

-------------------------

Uma casa de alvenaría,
construção nova, á rua- Ne
réu Ramos. Pequena entr.. -

da e o saldo a combinar.
Tratar no Edificio São

Jor�e Sala 4 - Fone
2192.

DR. ACHIL'LES
BALSINI

Rua Frei Caneca 122

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

':'_'ADVOGADO -

Postal 150 - Itajaf
Catarina .

�

INDICADOR PRO'FISSIONAL\
DR. RO�I���STOS 1

DR. JUr;���UPITZ OLHOS __ ���1�C� NARIZ
i :!I1ÉDICO' �x i:nterno da 20" enfermar!a I E GARGANTACom prática no Hospital São e Serviço de gast�o.enterolo�la DODR. I. LOBATO I DR. WALMOR ZOMER Francisco de ASl:lis e. na "lnta da. Santa Casa do �IO �e Janeiro' DR. GUERREIRO DA FONSECA Advogado

FILHO GARCIÀ Casa do Rio de Janeiro (Prof. W. Berardlnell�). I Chefe do Serviço de OTORI-IDoenças do aparelho respiratório'. Diplomado pela Faculdade Na- C�f��1of�gI�A Cu�'so ,de neurologia (Prof.
!
NO do Hospital de Florianópolis Rua Padre Roma,43

I TUBERCULOSE ! cional de Medicina da Univer- G t ltô R ".. AustI�gesl)o). ,

; Possue a CLINICA os APARE- --_..-----.---......_
RADIOG:iAFIA 'E RADIOSCOPIA i 'shlade do Brasil

r

on u" orro : UI! .Itor Mei-
.

Ex Interno do Hospítal mater- . LHOS MAIS MODERNOS PARA 1I' DOS PULMõES IEx-intern'o por concurso da Ma- e�JI, ,2-: Te.ls 267líd· Q' t nlda�O�N�:Sara\NTERNAS I TRATAMENTO das DOENNÇAS DR. ,JOSÉ M. CARVALHO
.

. Cirurgia do Torax
. ternidade-Esco'la, Sex::a;��:;�: egun as, - u"r, as e

• '. . fi'
da ESPECIALIDADE REIS

�_ Ml1:DICOS - I Formado pela Faculdade Nacio-· (Serviço do Prof. Octljvio Rn- D 16
-

18 I
Coração. Estômago, ínt stíno, Consultas - pela m h-

CUWRGIA-CL-íNICA nal de Medicina, Tisiologlsta e I drigues Lima)
"

� RaSi • �s. ioras,
. fígado. � vias biliares. Rins, ova- I ÍIOSPITAL. '.

an a no
ADVOGADO

GERAL-PARTOS Tisioclrurgii!o do Hospital Ne- E�-interno �o Serviço de Círur-
n ii�s �;n�a'2oRuadFehpet Sch- l'l°CS e ultt�r�. vu R') I Á TARDE - das 2 as 5

Serviço completo e especiali- rêu Ramos gla do Hosp!tal I. A. �. E. T. C. T1; '3002
an ar, ap . 1 onsu erro: I or erre es .

no CONSULTORIO
za·d. das DOENÇAS DE SENHO- .Cursrr- de especialização pela �o. RIO de Jan�lro

e. .
. I��s 16 às 18 horas: J I CONSULoTORIO - Rua dos

RAS, com moderno! métodos de S. N. 'T. Ex-interno e Ex-aslla- MedICO do. Hospital de ·DR NEWTON
.• . .. ILHEOS n 2 .

t t d C·
.

d P f U Caridade Resld3e4n5c8Ja: Rua Bocaiuva 20., T� F:SIDENCIA - Fell'petliallnósticos e tratamento.

I
en e e· rrurgra o ror, go DOENCAS DE SENHORAS "D'AVILA Fone:

. Sch-
SÚLPOSCOPIA - HISTERO - Gul�araes (Ri�). "

.i' Illlidt nO 113 Te!. 2365 I
SALPINGOGRAFIA - ME'l'ABO- Cons: Fehpe Schmldt, 38 -

C PA�TOS -.: OP�RAÇOES CIRURGIA GERAL DR MARIO WEN- -_

ILISMO BASAú., ,Fone 3801' ons: ua Joao
_

Pinto n. 16, Doenças de Senhoraa - Procto- f
•

Ad O d
' Caixa

.. Radioterapia por ondas curtas-I Atende em hora marcada. das 16,00 �s 18,00 hor��. I logia - Eletricidade Médica � DHAUSEN V na os
Santa

Eletrocoagul.ação
- Raios Ultra Res: Rua São JO,rge 8 - Fone P.ela manha aten�e, dIa-I Consultório:, ,Rua Vitor Mei-

\
CLÍNICA MÉDICA DE ADULTOS,

'

1 ....

Violeta e Infra Vermelho. l2395. rlan?ente no HospItal de reles n. 28 - Telefone: 33117. E CRIANÇAS •
,

I

Consultório: Rua Trajano. n. 1, _'_"

R ·dC.arl?ude. I Consultas: Das '15 horas em C.Jlsultório - Rua João Pill-

'I ANTONI'O GOMES DE1° andar - Edifício do Montepio. DR. YLMAR CORR1!.:A. eSI encla:. diante. to, 10 - Tel,. M. 769. DR. CLARNO � G. DR.
Horário:' Das 9 às 12 hllrus -I

.

CLÍNICA MÉDICA I !'tua: General Blttencourt n. Residência: Fone, 3.422 I Consultas: Das 4 às 6 hore.. GALLETTI ALMEIDA
Dr. MUSSI: I CONSULTAS tias 10 - 13 ho" .10� I f . 26

RUll: Blumenau n. 71. Residência: Rua Esteves Jú-
- ADVOGADO _

'1
ADVOGADO

Das 15 as 18 horas - Dra. ras., I'
e e one. . 92. DOENÇAS DO APARELHO DI-l nior, 45. Tel. 2.812. Rua Vitor Meireles, 60. Escritório e Residêl)cia:

.MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 34151 MARIO DE-LAR� GESTIVO - ULCERAS 'DO ES· I .', FONE: 2.468 Av. Hercilio Luz, 15
Residência: Avenida Trom- '

I
TOMAGO E DUODENO. ALER- DR. CARLOS F. - Florianó)lilolis - Telefone: 3346.

powsky, 84. DR JOSÉ TAVARES CANTi:ÇAO GTA-DERMATOLOGIA E CLI- ENGELSING
IRACEMA MÉDICI) NICA GERAL

dA'
C

'

__
Médico os Hospitais merlcanilS

MOLE'STIAS NERVOSAS E
LINWA DE CRIANÇAS e da Força Expedicionária Bra-

DR. NEY PERRONE MENTAIS. - CL�NICA GERAL Doe!�a�LI�?e�nas /' DR. HENRIQUE PRISCO
M 'DICO siloeipraERADOR

, Do Serv!ço NaCIonal de Doen- CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS PARAISO
E·� -

MUND
.

,ças Meontals. ,.'.. I _ INTESTINOS
PARTEIRO

IFormado pel�. Facu!da�e �acI" I Chefe do AmbulatorlO de Hlgle- Tratamento moderno da SIFILIS Operações MÉDri�!!.ças de Se- ATE�IC�RAGI�U��U�:.A;ORA
Inaol de MedICina ,Umversldade ne Men�al .

I Consultório � Rua Tiradelltes nhoras _ Clínica de Adultos.' DO DIA E DA NOITEdo BraSIl j P�I<!ulatra, do Hospital -, 9. '.
'

RIO DE JANEIRO ; Coloma Sant Ana
. I HORÃRIO' Cu�so de Esp�cialização no <?onsultór�o: Rua Deodoro, es-

Aperfeiçoamente na "Casa de I ConTulsoterapia pelo e!etro- j' A 3
_

. .HospItal dos Sel'TldÚ'res do Es- qUina da VIda! Ramos. 1' , s 1 as 16 horas t d

I
R 'd" C

.

P'Saude São Miguel" , choque e cardiazoI. Insulill�tera- TI'
. a o.

. ,

eSI encI,a: oquelros, rala

Prof. Fernando Paulino pia, Malarioterapia Psicoterapia 22 e6 .. CFons .. -, 3.4�5 - Res. - (Serviço do Prof. Mariano de de Itaguaçu Casa da Torre.

1I . CO
._.

.

..
. 7 - lorlanopohs. Andrade)nterno por 3 anos do Serviço. NSULTAS: Terças e QUIn-._ _

'
..... , _'

de Cirurgia tas das 15 às 15 horas. Sabado DR JÚLIO DOIN ,C0':lsultas - :rela manha ,no,
I Prof. Pedro de Moura (manhã) ,

. ,. !Ho,sPJtal de Candade.
. t DR. ANTONI€> MONIZ

Estagio por 1 ano na "Mater-l Rua Anita Garibaldi, esquina I .
VIEIRA A tarde das, �530,hs em dlan-

DE ARAGAOnidade - Escola'" de General Bittencourt. MÉDICO' te no consultorlo .a R.a Nunes
Prof. Otávio Rodrigues Lima I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva ESPECIALISTA EM OLHOS 'Machad& 17 EsqUIna de Tira- , CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Interno por 2 ",,110 do Pronto 1'39 Tet2901

'

I OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

Idente�.
Te�.2766 'Ortopedia

Socorro "

_. T�ATAMENTO E OPERAÇOES Re�ldencla - rua Presidente I
Consultório: João Pinto, 18.

I
DR. ARMANDO VALÊ- I Inrra-Vermelho - Neb.Uzação ....

Coutinho 44. Das 15 às 17 diàriamente.
- x -

RIO DE ASSIS I Ultra-Som' Menos 'aos Sábados
OPERAÇOES (Tratamento de lIinusite .

Res: Bocaiuva 135.
CLINICA DE ADULTí'.1

.

Dos Serviços de Clínica Infantil I operação)
aem

\ Fone: - 2.714.
DOENÇAS DE SENHO�AS da Assis�ê�cia Muni�lp8>l e Hos- Anglo-retinoscopia - Receita de

i
-----�-----

C�NSULT�S:'LNo HospItal �e ; pltal,de Caridade !Oculos _ Moderno equipamento DR•.VIDAL
Caridade, dlanamente das 8 113 CLINICA MEDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único CLíNICA DE CR.IANÇAS. ,DR. ANTONIO BATISTA10.

,
, , _

ÇAS E AD_ULTOS I no Estado) , Consultél'io: - Felipe Schmldt,
No consultorlo, à Rua Joao - AlergIa ;-- Horário das 9 às 12 heras e \ "8

. JUNIOR
P�nt? nr. 16 p. and�r) Consultório: Rua Nunes

Ma.�das
16 às 18 horas. I

U

CONSULTAS -Das 4 as 6 CLINICA ESPECIALIZADA DE
Dla!,lumente das 10 as 12 e da3 chado, 7- "' Consultas das 11) às

! consultóri.o:
- Rua Vitor Mei-I horas. 'CRIANÇAS O serviço notl1rno será efetuado pelas farmácias

14 as 16 hora,g.. 18 hora� .
reles 22 - Fone 2675. 'Residência: Tenente Silveira, � Consultas das 9 ás 11 horas. Sto. Antônio e Noturna, �ituad::ts ás ruas Felipe SchmidtRESIDENCIA: - �ua, �uarte Re�,fi)encla: Rua Marechal Gui- Res. - Rua' São Jorge 20 _ 130 , Res. e Cons. Padl'e Miguelinho.

��t1U-F�n�Qo�•. lhHm�5-F�e:3�3 �ne201.

.

__ �_N_E__-_3_.16.:.�__.. __1_2_._� � 4_3_e_T�1��_j_a_n_o_. !!!��!���
__ _ __ _

as wu _.HI�lU't""�"·""

FARMACIA DE PLANTA0
M€S DE JANEIRO

1. Sábado Farmácia Santo
Schmidt n. 43

Antônio FeÍipeRua

2. Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano
'8. Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
D. Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

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

.

16. Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.

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

'

23. Domingo Farmácia Moderna Rua João Pin,to.
29. Sábaao (tarde) Farmácia Sto. ,Antônio Rua Feli-,

pe' Schmidt I). 43
_

-3D. Domingo farmácia Sto. Antônio Rua Felipe SC'.h
midt n. 43.

Lav'ando' com Sabão

Virg.em Especialida'de
da ela. IIIllt "INODSTIIIL-Jolnl4l1e. (maroa reglltrada)

ecoDomiza-se=jempo e diabeiro
---------------------------------�,_-----

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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IConselhos de Beíeza
. . "'_.

o" oi t- ...' �.' .• .• ,tI"�'1 'f' '" ,

NO LAR E NA' SOCIEDADE
...·r -f-··"

,

Ultima Moda

--0--

Experimente
CONSOME' GELADO

Lindo conjunto de três INGREDIENTES:

peças (blusa, saia e short),
feito em tecido de algodão + pacotinho de

em pó, sem sabor
quadriculado em côr viva

2 xícaras de água fria
eom aplicações de sinha-

1 latinha de 20U gramas rtc
ninha em tom bem forte, à

suco de tomate
volta da gola dupla em

3 colheres ele sopa de vi-
ponta, cavas, bolsos dos

nho tinto.
short e da saia. O conjunto I

é muito prático, pois pode- MANEIRA .DE FAZER�
rá ser usado de diversas
maneiras em ocasiões dife
rentes. Você terá três ou

quatro indumentárias dife
rentes, de uma vez só.
---(0)--- •

ANIVERSÁRIOS

_ menino Marcia, en

canto do lar do sr. dr. Joa

quim Madeira Neves
_. sra, Jovelina M. Mayr,

esposa do dr. João Ricardo
\ Mayr, advogado

_ sr. Alcebiades Dias,
funcionúrio do Crédito Mu

tuo Predial
_ menina Silvia, filha do

CELINA BRITTO WOLF

.noivos

Fpolis, 6 de Janeiro de 1955

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

participam o contrato de casamento de seus filhos
MAX ESTELA MARIS

Flor:ianópolis; 31 doe dezembro de 1954

JOSE' ROSA

PARTICIPACÃO
t

HORACIO PAMPLONi�
.

:e:

JUPIRA FERNANDES ROSA

particip.am aos parent·�s . ('

pessõas amigas o contrato de

casamento de sua filha gMIR

com ° Sr. Irineu PamplOH.l.
Florianópolis, dezembro

1954.
EMIR

:e:

INtS PAMPLO:'\-\

participam aos parente3 e

pessõas amigas o contrato ele

casamento ,de seu filho J �.t.I

NEU com a Srta. Emir Ros�,
Rio do Sul, dezembro

e IRINEU
Noivos

PARTICIPAÇÃO
VVA .. SOFIA BERKA I VVA. CELINA F. MARTINS

participa aos parentes e participa aos' parentes e

pessõas àe suas relaçõe,s o pessôas de suas relações. o
contrato 'de casamento de contrato de casamento de

sua filha BERNARDETE, com seu filho ALVARO MAR

o sr. Alvaro MarÜns. TINS, com a srta. Bernardet0

Berka.
, BERNARD'f;TE ·e ALVARO

noivos

Laguna, 1°-1-55Florianópolis, 1°-1-55

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50. .

Em Lages, no � do Brasll, o melhor!

.

Desconto especial para os senhores viajantes.

{IAN!\OO
i�'FHlhva
íc,nlca

;(;,rfj[kant�

1'a participam, aos seus pa
rentes e pessôas de suas

relações, o nascimento de
seu primogenito Hélio, �cor
rido na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa, dia seis de
janeiro do conente.

VENDE-SE
Três lotes de terras na

Ponta do Leál, no Estreito,
esquina da rua Gonçalves
b�ias com a Raimundo cor-I'rea.

Tratar no �artório do Es
treito.

, Expresse Floriaoópelis LIda.
.' Transporte de cargas em geral entre

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA' E sAo· PAULO.

.. .. ..

FLORIANóPOLIS

COM VIAGENS DIRJl:TAS E PERMA NENl'ES EM CARROS PRóPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

(Agência no Rio ele Janeíro e em Belo Horizonte com tráfego mútuo até

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

MATRIZ:
Escritório:

Rua Padre Roma-50 - Tern'o

Deposito:
Rua Conselheiro Mafnr n. 135

Fones: .2534 - 2,535
Caixa Postal, 435

End. Telegráfico�
Sandrade e Transpolis

-0-

•

AJUDE SUA PELE A FUN- 'ao deitar uma loção de

ClONAR BEM alcool canforado. Em se

Dr. Pires tratando de um casq mais

As estatisticas demóns- acentuado, preferir, então,
sr, Osmar Silva, funcioná-

tram que em cada grupo de as loções sulfurosas:
'rio da Caixa Economica Fe-

cem pessoas oitenta, pelo Na hipotese de existir
deral

menos, possuem a pele com uma seborreia grave, os sa-
- sr. Jaime Gevaerd,

um excesso de oleosidade. bões e as preparações não
sub-oficial reformado da

E assim sendo '0 que vem produzirão o menor efeito e

Marinha de Guerra
logo é mente é o desejo de o uníco recurso é o empre-

� sr. Alcides Oliveira, ti
-

d go dos raios X. Constitue
_ sra. T acy Caldas, es- re. \�r a secreçao gor uro-

... s POI'S sobretudo para as 'um agente que quando bem
do T.en. Landelino

< , .

posa senhoras, ela constituet'urn empregado elimina comple-
Saraiva Caldas .._J

obstáculo seria para o pre- tamente a seborreia em qua-
.

- sra. Oscarína Esteves 't' it
-

paro do rosto. Ha a, fo�:ma- 1'0 a oi o sessoes sem que
Uchôa, esposa do sr. Rai- -

-,

ib h
..

. ção nas faces que sao gor- so reven a o ,menor prejui-
mundo Uchôa durosas de verdadeiras pla- ia para a fisiologia do tegu-
_ menino Soveral, filho

cas, obrigando a maquilage mento cutaneo.
do sr. Severa! Barreto, Ne-

a ser refeita varias vezes ao Nota: Os nossos leitores
to dia. poderão solicitar qualquer
_ menina Lila, filha do

O primeiro 'auxilio que se conselho sobre o tratamento
sr. Juvenal Silva tem ás mãos para combater da pele e cabelos ao medico
_ menina Suely, dileta

a lustrosidade do rosto é o I especialista Dr. Pires, á
iilha do d�stinto .caswl;

emprego do sabão. M-as aí, Rua Mexico, 31 - Rio de
Sulten João Pedro Nunes-

justamente, é que se deve 'Janeiro, bastando enviar o

Ida Nunes ter o primeiro cuidado pois I presente artigo dêste jornal
embora o uso do sabão rea- e o endereço completo para
lize essa fina lidade pode a resposta.

.• I tambem i-etirar da epiderme

bOle uma parte da sua acidez, .

.. pois ninguem ignora que a

maioria .dos sabões são al
calinos.
Ainda como dissolventes

da gordura as escolas der

gelatina matologicas aconselham uma

'serie de formulas contendo

FILIAL: CURITIBA

Visconde do Rio Branco
(932/36)

Avenida elo Estado 1666/'76

Têlefone: 37-30-91

Telefone 1230

Endereço 'I'elegrárico
Santidra e Transpoti»

-0-

São Paulo .. _- Capital _:_ S.!:"'.

Endereço Telegráfic9:
Sandraele e Transpolis

-0-

ALTEROSA

.•-j1'Q"!1J' à
NOVAAção

na sua composição eter,
clorof'orrnio, acetona. Sã�
preparações classicas mas

têm um inconveniente, quan
do usadas irrefletidamente:

agem de um modo violento
e -podem transformar uma

pele gordurosa em pele as-

1 __ Ponha a gelatina para fixiada ou seja àquela em
.

que o' sebo deixa de SC01'-
esquentar em banho maria,

rer regularmente.e por outro lado. esquente
também o suco .íe tomate Alguns produtos e que

em banho maría: até fel' possuem geralmente, uma

ver. formula conhecida como

2 - Quando o suco de to "forte" para certos tipos
mate estiver fervendo, e p. de pele devem ser tambem

gelatina já estiver derretida olhados com um pouco de

junte os dois místurandc cautela pois podem ir alem
bem. do que o desejado resul-

3 - Acrescente então (J vi- tando a melhora da sebor

nho, bata um nouco e leve reia e o aparecimento de

para gelar até endurecer. . queimaduras no rosto. Cons-
4 - Sirva em taçu,s, com tituem muitas vezes arma

faÚas de limão sôbre os pe de doi-s gumes.

.iacos. (APtA) Pelos dados acima expos-
tos e que são dirigidos a oi-

----------�-----,-_._----

c-O
tenta por cento dos leitores

P A R T I C I P A A desta secção ou sejam, se-

PEDRO DE ANDRADE gundo os dados, relatare
mos a.deante alguns conse-

GARCIA
lhos para serem usados sem

e
o receio de alterar as se-

Participa aos parentes e IRACEMA ZOMER GARCIA
ereções normais da pele.

pessoas amigas o contrato Participam aos parentes e
O uso do sabão, por

de casamento de sua filha, ',pessôas amigas, o contr.ato. exemplo, deve ser indicado
Maria Etelvina, com o snr, de casamento de seu .f ílho

I
e o melhor é o emprego de

Walmor Zomer Garcia Walmor com a srita. Maria
um sabão sulfuroso e de ou-.

Etelvina Britto Wolf. \
.

M
.

Et I
.

W I
tro acido, em dias altel'na-

ana e vma e a mar
dos.

,

Quando a óleosi.dade for
ligeira usar pela manhã e

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

Acaba de entrar em cir-

culação o novo número de

IALTEROSA, corresponden
te aIo de janeiro, trazendo
em suas páginas uma cole-
cão de artigos, reportagens
� contos que vêm confirmar
o valor dessa notável re

vista, que é um presente de
MInas para a família do

Brasil.
Vale a pena ler em AL

TEROSA -as magníficas re

portagens cujos títulos su

gerem sozinhos a sua palpi
tante atualidade: O Brasil

Ensina Arquitetura-no Mun

do, As Garôtas Romanas

Usavam "Bikini" e O Brasil

no Ano que Findou, esta

última, um retrospecto da

vida' nacional no ano pas
sado.

Os que temem os batedo

res de carteiras .

encontra

rão em "Atiradores, Lan

ceiros & Cia", informações
preciosas de como evitar a

sua acão, além dos seguín
tes artigos de real interês
se: Impressões Digitais Que
o Tempo Não Apagou, O São
Vicente de Paris' e outros.

Além disso, estão exce

lentes as costumeiras seções
que fazem de f\LTEROSA
uma das' revistas mais pro

curadas do Brasil, dentre
as quais destacamos: A

Voz do Brasil, Paisagem
Brasileira, Quitandinha, cr
nema, Caixa de Segredos,
Esparsos e Arte Culinária.
. Também não 'podemos
deixar de mencionar A. No
vela Estrangeira, que apre

j senta, nêsse número, a prí-
••••••••••••••••••••••4meira parte da história de

i Mary Green "O' Egoísta".
IT-MAGAZINE E' por tudo isso que se

Acaba de sair o número impõe ao leitor a neeessida

de janeiro de IT-magazine de de ler mais êsse novo nú

e, com êle, o público femi- mero da "revista da família
nino do Brasil ganha qua- brasileira'" dado o seu ca

se que uma nova revista. ráter de revista moderna,
Com efeito, foram introdu- sempre em dia ·c'om as mais

zidas modificações radicais recentes atualtdades, em to

no aspecto redacional da dos os setores das ativída
notável revistinha, dando- des humanas. )

lhe um caráter muito mais
,-....-_..........._,..MJ-...,........�...v.......

feminino. Dessa forma, a-

tendendo às centenas de su- temas domésticos. Por isso,
gestões feitas por suas inú- :vale a pena que você tam
meras ·leitoras, a direção de bém a adquira mensalmente
IT-magazine resolveu am- ou tome uma assinatura,
pliar consideràvelmente as pois uma coleção (da queri
.seções já existentes, como ,da revista ,da mulher vale
as de beleza e apresentação por .verdadeira enciclopédia
pessoal, decoração e arran- .do lar, prestando-se sem

jo do lar, modas e asstlntos pre' a consultas sôbre os

.culiriários. Por outro lado, mais variados assuntos.
foram criadas novas seções, Uma assinatura anual
fOl'mando um conjunto su- dêsse encanto de revista

ges,tivo e encantador, des- custa apenas 55 cruzeiros, "�"!f
Itinado a manter a mulher e pode Sér pedida à �oci/eda- 1950 1951 _ ]952 _ 1953 1954 - AGORA'
em dia com o que lhe diz ,de Editôra Altel'osa Ltda" DIA 22 DO�CORRENTE SOIRÉE B:Ll-.\NCHE DE 1955

j) ;."'" t ._. respeito.
. .

à Avenida Afonso Pena, 941,. COM A ORQUESTRA DE· NORrroN � .NEY LIARAY
• -\o...� ., Agora, maIS do que nun- 40' andar, Belo Horizonte. procedentes dos, Casinos do Rio.
�

..
,,'l" ca, IT-magazine é uma re- IT-magazine também pode

p
•••••••"

•••!---
.."••,�••• vista necessária em tOdOS) ser encontrada nas bancas

.

ar' clpaçao o� 'lares, pelo mu!to que e pontos de .i.ornais ao pre-
.

. HÉLIO ABREU e senbo-
oferece com relaçao aos I ço de 5 cruzeIros.

' 11

AVENTURAS' :00

HOJ E NO
13 DE JANEIRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

-- em 1636, a vanguarda do General RDja.Jll. co

mandada pelo Capitão Francisco Rebêlo, apre

sentou-se diante de Porto Calvão e iniciou um ti

ll:{J!teio com os Il'ib'I'I<deses, comandados por

:Sckopp, tendo estes deixado a 1uta;
,

- em 16'W, travou-se u :segmh&.s batalha naval en

tre a Armada 1\1s0 csptmhob Díl Conde da. Torre

e a holandesa;
em 1750, foí assinado o Tratado de Madrld, fi
:.xando os limites en ,Te os domínios de Portugal
e Espanha, na América;
em 1822, D. Jafio -v1, pOI' carta-de-lei, extinguiu
os tribunais criados no Brasil, não sendo cum

prida em virtude da resolueão -rie D. Pedro' ficar
110 Bras il, iniciando a Guerra da Independência;
em 1825, fDi fuzilado em Recife o frade Joaquim
do Amor Divino Rebelo Caneca, 'Como um dos

promotores da Insurneição de 1824;
-- em 1844,. nasceu no Rio de Janeiro o Almirante

Joaquim Antônio Cordovil Murity, falecendo na

.mesma cidade em 6 de janeiro de 1915;
- ern 1879, segundo .ftj'Q Branco, faleceu no Rio de

Janaíro O Tenente general Polidora da Fonseca

Quínt.anilha Jordão,. ViSC011de de Santa Teresa,
que o dá como nascido na mesma cidade em 2

de novembro de 1800;·
-',.em 1953, o Professor Alberto Einstein 'publicou

� texto de uma enrta dirigida ao Presidente
Truman, dos Estados Unidos da América do
Nor te, impelido a "essa -:ititude" por sua cons-

ciêneda.
. André Ni_]o Tadàsco

LIRA JENIS CLUBE
PffiOG'RAMA DE .IANEIRO

Dia 15 - sD.\badtCI .- Soirée Carnavalesca -- Gl'ito dfi
Carnaval - ás ��2 hl)'c.as

Dia 23 - dOJlJin,�o - Soirée Mignon _ ás 21 hora$
Dia 29 _ saQado ''- . .soir�e Carnavalesca _' ás 22

horas
ATENÇÃO -- geryi.'\á de in_gresso o talão do mês dE!

jan eil:o - Não �f".rá perr. 'ütida a: len trada de pessoas es

tranhas ao. qua.dro social.

----------------�-------�

, \

_CLUB� DOZE Dr AGOSTO

Traje RÍlIoyosamente exigido: Btranc'o
Raserva de mêsas na Secretária,. no horário de 8 ás
horas, a contar desta data.

.

ZE-MUTRE'l'A ...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Janeiro de 1955
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Finalmente hoje, á noite,
após quasi um mês sem o

esporte das multidões, o pú
blico comparecerá ao esta
dio da Praia de Fóra . para
apreciar o encontro inicial
do ano, entre os esquadrões
do Figueirense e do Atlético
campeão e "lanterna", res-

"O Estado" Esportivo
. ,

" -/ .

.

'•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� ri••••••••••••••••

I i�io da Tempor.ada� Putebolistica
ENFRENTARÁ O FIGUEIRENSE, HOJE, A; NOITE, O CLUBE ATLETICO

pectivamente.
" corôa de campeão da cidade' público' verá em ação o Fi- cetro que desde"'1947 se en-. Plácido, Betinho, Meireles,

A .peleja que será dispu-. e' candidato ao titulo máximo I gueiren'se contra' o Atlético.. contra no. interior. Danyr e Pacheco. .

tada em caráter 'amistoso I do Estado, o Figueirense es- ,O alvi-negro espera re�der I
O Figueirense para o en- O Atlético na oportunida-

vem polar-izando as atenções. pera colher uma vitória bo-: o máximo técnica e fisica- contro ,de hoje deverá con- de apresenta seu novo c0.!l
da "Linchada", esperando- nita, embóra reconhecendo i mente, afim de colocar-se tal' com a presença de, todos' junto para a temporada.
se uma bôa movimentação e que o tricolor 'I:>0derá su;'-; em magnificas condições pa- os seus ��tulares, �ormando I Assistam �o prélio amis
muito entusiasmo nos no- preender com uma atuação

I'
ra o Estadual de 1954, qua.n-. com,

o quadro seguinte: Ma-', toso desta noite no campo da
ventá minutos. digna de todos os aplausos, do espera fazei' retornar á fi'á, Trilha e Hélcio ; .Juli- Federação Catarinense de
Como novo detentor da Logo mais á noitinha o: Capital o tão ambicio�l'Ííio nhó, Aníbal e Laudaresj ' Futebol.

.

..

.

.

\. '.
'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••�••••••(.e••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••� �

realizada no dia 4 do corrente mês, foram resi:'jtrados os - O Flamengo, .em caso

seguintes yacthmans: de vitória sôbre .o Madurei-
PELO IATE CLUBE: 'Dr, Arnoldo Suarez Cúneo - Gil- ra, domingo próximo, será

berto João de Oliveira - João Gomes Soares. proclamado campeão dos'
PELO VELEIROS DA ILHA: Haroldo Barbato ... _- Jorge dois turnos.

Barbato - Carlos DominonL

Iate CIube, vencedor
da Taça "Jaim'e .linhares"

Realizou-se domingo ültí-: Felicitamos a todos os I zendo ,para colocar o Clube exclusivamente de estimulo
mo, na raia oficial do co-I que militam no Iate Clube à altura dos demais, quanto .e que seja o inicio de uma

queiros Praia Clube, uma pela vitória de seus repre-I à .parte técnica. Esperamos novo éra no Iate Clube.
regata a vela, patrocinado sentantes, que tudo vêm ra- : que a vitória acima, .sírva BARLAVENTO

pelo Clube Doze de Agôsto, I
den�mina'da "Prova

.

Jaime 1------.,.,-------,.--------."...----------;--:----:--::-:-'':---Línhares", Após renhida lu- ' . .

ta entre os ases da vela ca- t Cecy Rosa' a vencedora da 2a!:��,:n�� b:��:��:e"Ta�:�'� . :,. .

•

a turma do . Iate Clube.

'R t 'F
..

V IO Iate 'Clube com este fei- eg.a·a eIIn'lo·a a e ·8to, brindou seus admirado-
res, que há muito vêm es-

perando .a reabilitação do

Clube, cuja vitória coroou Patro,cinada pelo Clube 10 lugar Cecy Rosa

e enorme esforço que os 12 de Ãgôsto, realizou-se no '2° lugar Sonia Barbato

dirigentes daquela agremiá- domingo último na raia do "i 3° lugar Maria José de

ção têm dispendido pró en- aprazivel Coqueiros Praia I .

veira

grandecimento do mesmo. Clube a 2° regata feminina
i rÓ,

Com o f,eito realizado pe- a vela realizada em Santa' 4° lugar Gilma Neves

los rapazes do Clube da Pe- Catari�a. Depois. de dispu- '50 lugar Hilda Xavier

dra Grande, no domingo úl- tadíssima prova entre as re- i
timo, tornam-se os mesmos presentantes do belo sexo, ------_;..------�---------"----------

fortes concorrentes ao titu- .sagrou-se vencedora a Srta. I
lo máximo da vela catari-. Cecy Rosa que demonstrou

nense, cujas conpetíções seu amplo conhecimento
rea lizar-se-ão no' próximo quanto à arte de velejar.
dia 23, ou seja o Campeo- Foram as s-eguintes as co-

nato Cátarinese de Vela. locações de ehegada :

,fi,

'60 lugar Bernadete Vianna

ou- Felicitamos a todas as,

participantes e esperamos
que as regatas femininas, r

[sejam feitas mais a miude.
.

BARLAVENTO'

CONTINUA VENCENDO' O ESPORTE

CLUBE UNIÃO DA FIGUEIRA 'i

, .,

Confirmando seu, favori- do Balneário, é defendida
�. ""_Y._ " .. , tismo o E.C. União conse- sensacionalmente pelo gelei-

PELO.�ESPORTE DA VELA' guiu uma espetacular vitó- 1'0 Silvio. E .assim termina o

ria sobre seu adversário, o .prímeiro tempo.

DIZEM QUE esquadrão do Balneário F. Veio a etapa complementai'
"

'

.. ' • I " C., na manhã de domingo, na e os do União U\lm ataque
· .. O André, em virtude de. 'achar fraco seu adversá- cancha deste último. conseguem seu quarto e úl-

rio �o Ditador), não tomou, parte 'na regata de dornin��'1 Os locais de início .abri� timo gol por intermédio de

último, tendo sido representado por outro velejador. I·P�Z iram a contagem, por inter- Duarte.

o André que, se o seu representante chegou em 6° lugar,' médio de seu meia Clodoal- C9m o quarto tento os 10-

calculem se êle corresse?) do, que depois de uma bela cais passam para a defesa
* * jogada, colocou a pelota no para não levarem uma go-

,', fundo das redes dos visitan- leada, e por fim termina a

." O comodoro Mutuca se excedeu um pouco por tantes. peleja. .

ocasião da entrega dos prêmios aos vencedores das rega- O União reagindo conse- No União temos a desta
tas patrocinadas pelo Clube Doze. (Mutuca, com geíto tudo guiu igualar o marcador por cal' na defesa as. atuações
se consegue, embora estejas com a razão). intermédio 'de seu ponteiro do goleiro Silvio, e do half

* "
esquerdo Ceceu. Nenem, no ataque o centro

.

,',

Empatada a peleja os do avante Jaime, e. os meias
.,. O Vadico usou de uma átitude pouco descortês União tentavam a todo cus- Vento Sui e Duarte.

com o pessoal do Iate, tendo colocado na Taça a que o to o gol do desempate e ês-: O E. C. União formou
Iate fez jús, tampinhas de garrafas. (Vadico, vitór.ia maior, te veio por intermédio de com Silvio, Tozinho e Os-
é a de quem sabe ser derrotado).

.

uma falta cobrada por Ne- wal,do, Moacir Oscar e Ne-
,', *

nem. nem,; Zézinho, Vento Sul,
','

- Daí por diante os visitan- Jaime, Duarte e Ceceu.
· .. A Comissão de Regatas, faJhou admiravelmente,' tes dOll'iinam as 'a.c!)es, ten- Na preliminar v�rificou-

pois, permitiu que diversos prerticipantes iniciassen'l as
tando seu terceiro gol que se a vitória dos visitantes

provas, para depois desclailsificá-Ios, (A verificaçáo do
sai por intermédio do meia por quatro tentos a um, ten

material, deve ser efetuada antes da realização das pro·· esquerda Durante.
'

tos de Pedro .(3) e Calico
vas, Senhora Comissão de Regatas).' Quase no ,final do 10 tem- para o E. C. União e More-

'"

...

*

p� num ataque dos locais, no para os locais. "<'

sofre o E. C. União uma pe
nalidact'e,' que, cobrada pelos,

... Só havia um representante do Clube Doze, na. re·

gata patrocinada por aquele Clube, nó domingo último;' na
raia do abandonado Coqu,eiros Praia Clube, motivo :çJ1elo
qual não houve o tradicional hasteamento. das ban.deir·as.
(Lamentamos, mas nada se pode 'fazer, pois, :êles patroci-
nam e não aparec;em). \. ",'

ROBERTO MÜLLER

P. Âp,óstojo.

I

* Clube' N'á'utico Riachuelo
I,. Um veleJador competiu na rega·ta de d,omingo,

após' ter apanhado em casa, (Foi bom, pois, o mesmo en

trou tão furioso na raia que tirou uma ótima, colocação).'

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

1:a. CONVOCAÇÃO
Em consonância com o art. 37; § .10, dos Estatutos dês

te Clube, convido os senhores associados para comparecerem
à reunião de assembléia 'geral ordinária, a real.i:,lar-se na

sede social, às 15 horas, do dia 15 do mês em eurs6, afim
de proceder�se a eleição da DÍl�toria e do C()nsel!w Fis

cal para o biênio 1955-1956.

· ,. O que foi bastante sentido pelos ,que comparece
ram ao Coqueiros no Domingo,'foi a falta do barco "YARA"

recem-inaugurado. Prof. Martins, compareça no cl'omin
go próximo aquela praia, afim de centenas de adeptos do

esporte à· vela, ,conheçeram sua obra prima).
De conformidade com o art, 39, dos Estatutos, si' DÚO

houver número legal para a realização em la, convoca<;ão,
a assembléia geral funcionará com qualquer número ,de

sócios, em 2a, convoçação, às 16 horas no mesmo dia e

local.

· ., O Ditador veiu da praia de Itapema, para buscar
os prêmiOS da regata, mas infelizmente levará sómente a

vontade. (Paciência, Jorginho, os direitos dos outros ini,

ciam aonde os nossos cessam). Florianópolis, 10 de Janeiro de 1955.
'-'

· .. Até sábado.
BARLAVENTO Presidente em Exercício.

P - Títulos conquistados?
R - Nenhum ainda.
P - Maior momento de sua carreira?
R - Ao vencer o Bocaiuva na peleja inaugural do

certame do ano passado; pelo escore de 3 a 1.
P :_ Pior momento de sua carreira? _ Rio, 12 (V A.) _ Nín-
R - Todos os momentos �em sido bons.

guém compreende a razão
P - Seu maior desejo no futebol?

que Ievou Plávío Costa a
R - Ser campeão da cidade. -. "encostar" Ademir. O vete-
P - Diversão predileta?

rano jogador acha-se eril
R - Cinema, além do futebol.. plena forma e e�tá em con-
P - Outros esportes que pratica além do futebol?

dições de produzir, mais do
R - Natação, produzindo, porP: - Melhor jogador da Capital? que .nlo. t t AI'. , exemp o, o a acan e VI-R - WIlson, extrema do Paula Ramos, .

h C t FIP M· 11 .' dor d 'E t d ? no., on ra o amengo,
-,- e ror .joga O! o s a o.

Ad
.

f it f lt AR T'" h d C A' C 1 R I B

I
emrr ez mm a a a.

-. eIxeInn a, do . , ar os enaux, (e rusque. it
-

d Ademi
.

P _ Melhor jogador do pais? .
SI uaçao e. emir precI�a

R ., Dois: Zizinho (Bangú) e Garrincha (Bota fogo). �er e�c!arecIda, porque nao

P _ Melhor jogador oatarirrense do passado? � aceita.vel que el,e, podendo
IV _ Adolfinho, arqueiro -Rvaiano. , J�gar fIque de fora com e-

P _ Melhor técnico de todos os tempos no Estado? .

VIdente prejuizo para a e-

R,- Féli� Magno, quipe.
P - Dos atuais técnicos qual o melhor?

'

R - O mesmo Félix Magno.
P - Arbitro mais completo da Capital?
R .. - Oswaldo Meira,
P - Dos clubes da'Capital por qual é torcedor?
R - Avaí Futebol Clube.
P - E dos clubes do Rio?
R - Fluminense' Fut�lJol Clube.
P - E de São Paulo?
R - São Paulo Futebol Clube .

FEDERACÃO DE VELA.E MOTOR DE
, '

SANTA CATARINA

NOTA OFICIAL
\ Em reuniao do Conselho de Representantes da FE

DERAÇÃO DE VELA E MOTOR DE SANTA CATARINA

Florianópolis, 4 de Janeiro de 1955.
GILBERTO OUVEIRA

Secretário

COM A PALAVRA OCRACK
NILO - (13)

P - Nome por extenso?
R - Nilo José Luiz.
P - Data do nascimento?
R - 30 de junho de 1936.
P - Cidade onde nasceu?
R - Florianópolis. j

P - Clube em que atuou pela primeira vez?
.

R - Esporte Clube Treze de Maio, desta Capital.
P - Clubes que defendeu em jogos de Qampeonato?
R - Treze de Maio e C. A. Guarani.

P .....:... Se lhe 'fosse dado formar o selecionado da Capital,
como o 'faria?

R - LeIo, Erasmo e Danda; Bonga; Valério e Walla
ce; Wilson, Sombra, Éricc;>, Giovani e Pacheco,

._-,.,.
800 metros rasos - Homens;
lm54,Os' Maças, -; .1.500
metros rasos - Homens,
4mOO,Os. - Moças, -; 5.000
metros rasos - Homens,
15m 10"Os - Moça�, -;
10.000 metros rasos

Homens, 31m 50,Os - Mo

ças, -; 3.000 metros com

abstáculos - Homens, 9m
15,Os - Moças, -; 110 me

tros com barreiras - Iro-
mens, 14,7s -Moças, -; 80
metros com barreiras
M:oças 1l,5i; 400 m.etros

- O Botafogo .solicitou e

o Fluminense concordou
com a realização do natch
entre os seus conjuntos á
noite de Sábado no Maraca- ,

não

- Informa a Uníted Press

que o ex-campeão mundial
dos médios, Sugar Ray Ro-

.

binson, fez seu reapareci
mento vitorioso no ríng;
derrotando Joe Rindome no

xexto assalto. Robinson ten
tará recuperar o cetro que
abandonou em 1952 para se

�dedicar a carreira de cantor
e dançarino.

- Ag'ravou-se o estado do}._
joelho do arqueiro Castí-

, lho que ficará de fóra para
o encontro com o Botafogo,
sábado próximo.

f)
I .'

(

- Pela taça Eficiencia, a
ctasificação é a seguinte:

10 lugar Fluminense ,281'
pontos,

20 lugar - Flamengo, 278
pontos.

30 lugar - Vasco, 258

pontos.
40 lugar - América, 252

pontos.
50 lugar - Bangu, 241

pontos.
60 lugar - Botafogo, 231

.

pontos.
70 lugar S. Cristóvão, 160

pontos.
80 lugar -- Madureira, 100

pontos
90 lugar - Bonsucesso,

92 _pontos
100 lugar - Olarra, 84

pontos
110 lugar - Portuguesa,

66 pontos.
12° lugar - Canto do Rio

63.pontos

........_ :

com barreiras - Homens,
53,5s Moças, -.
SALTOS - Aultura -

·Homens, 1,92m - Moças
1,55m; Distância - Homens
7,20 - Moças -; Triplo -

Homens, 15,00m'� Moças,
-; Vara Homens, 4,10m -

Moças, -.

,

!

ARREMESSOS - Pêso
- Homens, 15,20m; Disco -.

Homens, !i6.00m - Moças,
40,00; Dardo - Homens,

I

62, OOm - Moças, 40,00m;
Martelo - Homens, 51,00m.
DECATLO (tabela de 1950)
- 5.800 pontos.

REVEZAMENTOS - 4x
100 méttos rasos - Os qua
tro atletas primeiros colo
cados nos 100 metros rasos

deverão marcar o tempo mé
dio de 10,8s.

4 x 400metros rasos - Os
quatro atletas primeiros co

locados nos 400 metros. ra
sos deverão marcar o tem
po médio de 48;8s.

4 x 100 metros rasos (Mo
ças) - As quatro atlétas
primeiros colocadas nos 100
metros tas'os deverã'o mar

car o tempo.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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a Escola. üe Engenharia du MJnislerio:dajaeronaulica·�:if�:gET�l��:�T� ��:r:'::!;::�;E:'�'
.
Os alunos CIVIS recebem, corpo bolsa de estudos, alem do E permitida a apresentação de requerimento nao acorri- Munique - A g inecologia sel7iços extremamente

ensino gratuito, alimentação, pousada e Cr$ 200,00 mensais! panhaeío ele todos os anexos citados, 'condicionaTmente à I é não só uni. dos mais into- liosos nas clínicas gin
_ Amplia�se cada vez mais o campo de atividades para os entrega dêstes até a data de encerramento das Inscricões. ressantes mas também um lógicas. Só na de uma

engenbeiros de aeronáutica Para eandídatos que estíverem cursando a última série elo RELAÇÕES NOR- dos mais importantes ramos versidade alemã fizera

segundo ciclo secundário é, ainda permitido Inscriçâo con-
.da medicina. A sua missão no decorrer de um ano

elicional, devendo os documentos h e i ser apresentados até
MAIS é de restituir. a. saúde as transfusões. r ..

fins de fevereiro do nno do concurso. BELGRADO, li (U. P.) _ mães ou de a CO\1SerVar e Causa certa preocupa
Haverá matrícula no Ano Prévio desde que um mmírno Ul:1 comu�icaelo ofiGiaJ pu- de. velar pelo nascimento aos ginecólogos que os p

ele 15 vagas do 10 ano, não preenchidas por falta de can- bhcado. hoje conj untanicnte dos seus filhos. Segundo' tos são hoje mais demora

didatos habilitados, possam ser preenchidas por candida-
em

.�e�.!m
e l1,:;'lIU capital

I dizem as estatísticas, os gi- e mais dolorosos do que

tos, inhabilitados no concurso ao l0 ano mas que:
conrírn _e .a "deCI:><lO dos go- necólogos alemães salvam meio século. Explica-se

a) _ tenham sido aprovados na prova de matemática:
vernos �l"'1eS e IUgoslava de anualmente a vida a umas te facto pela luta pela ex

b) _ tenham, no máximo 21 anos completos de- idade, estabelecer relações normais 94000' H
.

têncía, pelo mal'OI' desga
entre os dois

>"
•

� • crranças. _oJe em

a 31 de dezembro do ano anterior ao do concur- _ pallSes_. Suas dia, a percentagem dos par- dos nervos, pela tens

soo r�spectlvas . repre,sen�HC?e�, tos com consequências fa- constante no sistema rie
A classificação para matrícula no Ano. Prévio será reí- dl? o comul1lc�do, serae IE:I- tais para os nascituros é de ro-vegetatívo, Por outro I

ta de acôrdo com o resultado da prova de matemática, em
tas por embaixadores.

apenas tres, do, a cesariana é hoje u

caso de emp,at.e, observar-se-á, como ordem de preferência, A pesar de a ginecologia operação sem grande pe
a melhor .medla ge_ral na� provas do �oncurso ao 10 ano. ., alemã ser conservadora em

. Para informações mais pormenorizadas, deverão os in- IMPUREZAS DO SANGUE 1 comparação com a ameriea-
teressados escreve� .p�ra:

.

(11118 Df 1I06U�I{:lRA na, não 'renuncia evidente-
Dívísào de Admissões e Registro do ITA a n L H mente aos progressos. da
Centro Técnico de Aeronáutica ' medicina moderna. O ban-
São José dos Campos, São Paulo AUX. TRAT. sirius co de sangue, essa institui-

go, graças aos progress
na técnica de narcotização
no tratamento prévio e po.
terior. A. eclampsia perde'
muito da sua gravidade c

mo complicação de parto
desde que se adopta o nov

método do "sono artificial'
Afirmam os pe+itos que
sua causa é uma deflciênci
de funcionamento da hipó.
Cise. A eclampsia é frequen
te em primo-parturientes
Desenvolveu-se um método
de reduzir a temperatura do
organismo da parturiente
de alguns graus, diminu
indo os espasmos e dando
um sono benéfico à pacien
te.
Na 2'inecologia moderna

novos métodos cirúrgicos
desempenham papel impor
tànte ao lado das terapias
com rádio e raios x. Neste
contexto é digno de nota
que hoje em dia 51% de to
dos os casos de cancer ute
rino têm cura, Prolongou-se
o período de observacão de
pois do tratamento r'adioló
gico ou da operação para
cinco anos e desenvolveram
se, sobretudo na clínica uni
versitária 'de Hamburgo, os

métodos diagnósticos.
A ginecologia moderna

ocupa-se também de inves
tigar defeitos inatos das
crianças. Enquanto que an-

Concluido com aproveitamento o Curso Fundámental.é tigamente
.

predominava a

o aluno automàticamente promovido ao Curso Profissional, CO'm' a B"lbl�la na MaNo PREFEITURA MUNICIPAL DE opinião de que se tratava de

que fará na especialidade (Aeronaves, Aerovias ou Eletrô-

nica) de sua escolha, desde que esta escolha não colida
,Jefeitos hereditários, os gí-

� �� I FlORIANO'POlIS necólogos modernos desco-
com o .n�I?ero (�e vagas (mínin:o obrigat�rio de seis em. «1'-" H "'€nacu g,) briram as mais variadas
cada Dívísâo). Nesse caso, haverá compulsão a critério da I

.

direção do Instituto, mas de forma a resultar um maior V�
QUINTA�F�IRA, 13 DE JANEIRO REQUERIMENTOS DESPACIIADOS causas, tais como úlceras

equilíbrio no número de alunos em cada especialidade.
es que a multtdãute aperta e perguntas: Quem me DIA 31-12-54 malig�as da mãe, deficiên-

A escolha de especialid-ade após a conclusão do Curso .

tocou? (Marcos 5:31). Ler Marcos 5:25-34. . HABITE:-SE _ Luiz Eduardo dos Santos _ :;270 ·54. cias 'do metabolismo, etc .

._, - t
I "Q tocou ?" f

. . I t 'f'
Fundamental permite urna seleção que é oportuna tanto' ,

uem me .O:OU. OI a pergunta de Cristo rodeá- BlAIXA DE LANÇAMENTO _ Faraco & Cia. -- 3610-54. n ensi recu-se, por isso, a

no tempo (início do 30 ano ele engenharia, idade maior dos
ao de "uma mult�d�o. Como li palavra tocar traz em sí Genoveva Rodrigues _ 3616-54, Laurindo Januátio da sn. observação das futuras par-

alunos, sua convivência no ambiente da Escola durante pe_luma força magn ética ! veira _ 3614-54, Orlando Graciosa - 3604-54. turientes, multiplicando os

lo menos dois anos) como sob o aspecto da análísade seu. Dlll'an:e. a II Guel'�'a Mundial uma do�a de casa ata- TRANSFERÊNCIA _ Hercílio Luz Filho - 3-<;,\.10 ·5·1. exames e testes a que são

aproveitamento nas matérias comuns do Curso FUndame!.l_llefa�a, S:lVIU corno a�udan:e de enfermeira num hospí- DESMEMBRAMENTO _ Maria Salomé Pereira de ;�1e- submetidas.

tal, e da verificação ele seu pendor vocacional. t�1. �s vezes, ela sentia-se Incapaz para atender às soli- lo - 2360-54. ,
Os ginecólogos alemães

Bôlsa de estudos _ Durante o curso, os alunos do ITA II citacões
das enfermeiras. Certa manhã, enquanto se en- DIVERSOS _ Ciro Müller _ 3090-54, .Astrogildo Soares verificaram que a tubercu-

recebem, como bôlsa de estudos, além do ensino gratuito, treg�va a tarefa de fazer massagens em um paciente, um Carvalho _ 3414-54 - Pelo cancelamento por se tratar de I
lose genital, é muito mais

alimentação e morada, e um auxílio de Cr'$ 200',00 no Curso SOlTI,�O lhe trouxe grande recompensa. lançamento em duplicata nos termos das informações. Baí- frequente do que se julgava.

Fundamental (inclusive Ano Prévio) e de Cr$ 250,00 no .f.. sra, é crente" disse ele, "eu sei que a sra. o é, pe- xe-se o referido ato. Descobriram-se bacilos da

Curso Profissional.
lo contato de suas mãos. 'I'en do estado aqui por muitos DIA 8-1-55 tuberculose no sangue mens-

Não há uniformes, nem enxoval obrígatórto. A lava- meses. Há urna diferença na maneira de tocar nas mãos GUIA _ Hercilío Luz Filho - .3626-54, 3607-54, João trual. As mulheres que so-

gem de roupa e material escolar correm por conta d03 alu- I das massagistas. Algumas me parecem simples instru-' Machado Pacheco Jr. _ 3600-54. frem deste mal são hoje

lias.
mentos da eficiência no cumprimento do dever outras CONSTRUÇãO - Moacyr Benvenuto _ 391-53, Edel- consideradas tuberculosas

Os candidatos civís matriculados no ITA permanecem
irradiam um indefinido calor de simpatia.'"

berto B. de Oliveira _ 3589-54.. e devem submeter-se à ob-

nessa condição durante todo curso, e ao se graeluarem re-
Como nos sentimos fracos, às vêzes, ao enfrentar as

BAIXA LANÇAMENTO _ Antônio Alexandre Ourtques servação médica até à sua

c�bem dipl?ma de enger:heiro, _na mesma qualidade de Ci-I �oli�itaçõ'es e a pI:e�sãO da vida! Se e�tivermos porém,
3652-54, Iracy Fern�ndes _ 3606-54, Ind�stria �e Arte- cura completa.

.

VlS. ?OnClUldo o curso, �ao desli�aelos do corpo discente do ehe1Os_ do seu EsrJll'lto, Deus pode uuar o toque de nos-
fatos de Papel e pa?elao Ltda. _ .3632-�4, Irmeu.:mt,o 1,0-1 Ludwig Weel'th

InstItuto, podendO dedlcar-se livremente à sua profissão, sas maos, um olhar, o tom de nossa voz para revelar o·
pes - 3624-54, Socledade Maderelra Sao SebastIao Ltda.

seja. na, ind.ústria a�ronáutica, na de. tr�nspo�te aéreo, ou g�U amor. De�ta n:aneil'a êle transforma' o serviço que
- 3�29-54, Deucher Araú}o. & ?�a. Ltda. - 3628-5-1, Feijó

nas mdustnas rel-aclOnaelas com a aVlaçao, seJa nas repar- pI estamos aOI proxlmo de um simples dever mecânico em � Cla. _ 3665-54, PatrocmlO, Vieira - 4-55, Ademar H. O.

tições do serviço público que necessitem de técnicos civis, llm ato sacramental. furtado - 3651-54, Aldo Jose Lobo _ 3666-54, Ehm Santos

se ja nó Centro Técnico de Aeronáutica em seu Instituto O R Â ç Ã O
da Silva - 3656-54, Edelon Pereira dos Santos _ 3657-54

de Pesquisas e Desenvolvimento ou no �róprio ITA. Querido Pai Celestial, ajuda-nos a pensar de
.

Guilherme Braz de Farias _ 3664-54, Osvaldo Wo!1ingec . ..:.

Condições de admissão: A admissão de alúnos civís 31;; mesmos ,como instrumento para express�r te ' ;.os 3631-54. - Indeferido nos termos da Lei n. 107, dl� 9-11-

faz mediante concurso de provas Mdas eliminatórias; sen.. ton iza e faze sensível todo o nosso ser para

u

amo�., 1�- 1951. O assunto deve�'á ser requerido em processo aeompa

d� :condição ind:spensável para ma,trícula o�ter classifiea- de nós concedas a outros amor, cui'a e eom ai�:oa ��ves I n��d? de plar:ta assmado P?r pr.o�ission�l legalmentf� 11a-

çao .dentro do numero de vagas, alem de satisfazer as exi- Jesus as dá. Pedimos-te em nome d'ÊI A
? mo bll�.t��o de acordo com os dlSPOSltIVOS vlgentes. Teodoro

gências feitas para inscrição no concurso.
. PENSAMENTO PARA ;. DI�em. :9ruggemann - 3580-54, 3524-54.

São condições de inscrição: O l11undo espera mais do 'f""' _

BARRACA DE CARNAVAL - Hemani Ferrari - 16·G3,

d.
. -

t'
. . -

. -
que pUI a e IClenCla dos Jalr Ramos 12 55 Nésio J 7 55 '1

1 _ ll'lgn', a e a data de encerramento das mscl'lçoes, crlstaos; espera semelhan«;:a com Cristo. 3-55.

_

-.' aques - - ,NI to Pereira ._

,àberta's de 1°' ele dezembro a 20 de novembro, para o con- RUBY I. }'INGSWOOD
curso do ano seguinte, requerimento ao Diretor do I.T.A.

-
\ 1 (Ontário) CERTIDãO'- João Machado Pacheco Jr. _ 3603··:;1,

2 _ anexar ao requerimento:
Acelon Pacheco da Costa - 3617-54.

a) _ certidão de idade (ou documento equivalente), .

TRANSFERÊNCIA - M. Voigt _ 3633-54, Olímpio Fel'·

provando ser brasileiro nato, do sexo maséuli.o. PRECUIÇA E FRAQUEZA_
relra Borges -_ 3431-54, Hercílio Luz Filho - 3627-54, 35')9- com um medicamento enér-

e ter no máximo 23 anos completos de idade, a
54, 3575-54; Joao Machado Pacheco Jr. - 3618-54, 3513t:-:J4. gico que combate o mal, evi-

31 de dezembro elo ano anterior ao do concurso: V A- N A D '1-0 L
3566-54, 3564-54; Odilon Bartolomeu Vieira _ 3553-:54 tando complicações graves.

b) _ comprovante de estar em dia com suas obriga-
3551-54, 3552-53, Rubens Plácido da Silva - 3-55.

'

Procure hOje o seu vidro de

ções militares; MOÇAS DES..lNIMAUAl!'. .

CEMITÊRIO _ Nélio Ligoki - 3636-54, Natália Mar- "SATOSIN" nas boas far-

c) _ fôlha corrida ou atestado de bons antecedentes, HOMF..NS SEM F..NERGIA.
tms - 3635-54, Alda Cherem _ 3622-54, Waldo Abrahan -

mácias e drogarias.

fornecido por autoridade policiál ou judwiária; ...Não é lua culpa!
3621-54-, Jordilina da Silva Domingos - 3611-54, Maria Ro-

d) _ declàração firmada pelo requerente e subscrita
vere Tarone - 10-55, Maria Prazeres Vieira _ 11-55 WIl-

por duas testemunhas, de ser solteiro;
� a fraqueza que o deixa cllmado, p.ltdo s�n Paulo Mendonça _ 3641-54, Norberto Doming�:l ela

e) _ ficha de sanidade e capacidade físiea, firmada com moleza no '!lorpo e olhos sem brill'.",
Silva _ 3638-54.

por médico; AfraqueI. atr..a a vida porque rouba
-----:---------------...,...;:..._---

f) - certificado de vacinação BCG; aI fôrça� para o traoaIno. PERDEU SEg) _ ficha individual de informações, preenchida peio VANADIOL
-

.

candidato;
.

h) _ certificado de conclusão de curso científico, ou
lIumenta os glóbulos sanguineol e VITALIZA o •• .oI(U. en·

. Ocul?s Ray Ban com gráu perdeu-se .

no trajéto do

clássico (ou curso oficial equivalente); fraque"ido. & de gOlto deUclolo e pode ler Ulado el1l tOda'
Clmena RItz a praça 15, no dia 9 do corrente. Gratifica-se

his��ri.�o escolar (fichas �8 e 19). qlda_ �em quem entregar na Rua Alves de Brito 44. mesiden-
Ci.a do Í) Cayal.çall i

O Instituto Tecnológico ele Aeronáutica, integrante do

Centro Técnico de Aeronáutica, com séde em São José dos

Campos, Estado ele São Paulo, nos têrmos da lei 11. 2.165,
de 5-1-1�54;

-

é um estabelecimento de educação superior,
sob a jurisdição elo Ministério da Aeronáutica, e tem por

objetivo:
a) - ministral' o ensino e a educação necessários à

formação de profissionais ele nível superior, nas especiali
zações de interêsse para a aviação em geral, e a Fôrça Aé

rea Brasileira em particular;
b) - manter cursos 'de extensão universitária, de pós

graduação e de doutorado;
c� - promover, através da educação e da pesquisa" o

progresso das ciências e das técnicas relacionadas com a

Aeronáutica.
Estabeleceu a lei citada que os diplomas e certificados

ele habilitação expedidos pelo Instituto Tecnológico de Ae

ronáutica serão reconhecidos como oficialmente validos,

.para todos os efeitos legais, registrando-se no Ministério

da Aeronáutica os diplomas conferidos pelo Instituto.

O Conselho. Federal de Engenharia e Arquitetura, de

acõrdo com as suas Resoluções ns. 95 e 96, ele 1.954, proce
derá ao registro profissional dos Engenheiros diplomados
pelo ITA e expedirá a respectiva carteira profissíonal, que

lhes concede o direito de exercer a profissão no terrttorio

nacional.
O ensino de engenharia, no ITA, é feito em cinco anos.

dos quais os dois primeiros anos constituem o Curso Fun

damental e os três últimos o Curso Profissional. No Curso

Fundamental, em que póde funcionar também um Ano

Prévio, são ministrados os conhecimentos básicos gerais di.'

engenharia e no Curso Profissional, os conhecimentos es

pecializados de engenharia. Três são as Divisões do Curso

Profissional: a de Aeronaves, que diz respeito ao projeto e

construção de aviões e motores; a de Aerovías, qae diz res

peito ao estabelecimento de sistemas de comunícaçào, á Q)'

ganização e operação de sistemas de transporte, indústria
e planificação de facilidades para navegação aérea: e a de

Eletrônica, que diz respeito ao projeto e construção de equi
pamentos eletrônicos de comunicação e de navegação C011:

especial ênfase nas aplicações aeronáuticas.
O ingresso de candidatos civís no Instituto é feito no

10 ano do' Curso Fundamental, clentro do numero .de rr.lsas

anualmente fixado pelo Ministério da' Aeronáutica. Se o

número de candidatos aceitos não ultrapassar determina

do número de vagas, as vagas correspondente.'! às hôlsas

restantes 'se destinarão ao Ano Prévio.

Ê condição para matrículo no 1° Ano, entre outras, a

aprovação nas provas de concurso de adrnissáo, todas elas

eliminatórias. Para o Ano Prévio, é eliminatória apenas a

prova de matemática.
O aluno matriculado no Ano Prévio, ao concluí-lo com

aproveitamento é automàticamente promovido ao 1° Ano

Fundamental.

cas. Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
catarros), assim como &s

gripes, são moléstias que
atacam o aparelho respira�
tório e àevem ser tratadas

VENDE-SE .'-

i)

Uma sala de jantar, um

quarto, um escritório com

pliOto, inclusive máquina de
es.et'ever, um jogo de pol
tra.as e outros móveis.
'.PII.tar no Banco do Dis-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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sli sendo processado
ex-secretário - da Prefeitura
"DECLARAÇãO
Declaramos, para. fins de direito, e a pedido da parte

nteressada, que Q sr. Osmar Cunha, como Prefeito Muni

cípal ou ex-vereador à Câmara Münicipal, jamais recebeu

os cófres 'da: Prefeitura adiantamentos de qualquer ím

ortância em dínheírê, mediante "vale", por ele assinado.

Prefeitura Munícípal de Florianópolis; em 31 de dezern-

bro de 1954.
Reinoldo Alves, Diretor da Fazenda

Mário Lôbo, Tesoureiro"
.

"DECLARAÇãO •

Declaramos, para fins de direito, e a pedido da parte
interessada, que o carro de praça n. 3-66-71, de- proprie
dade do sr. Osmar Cunha, Prefeito Municipal de Florianó

polis, prestou' Serviços ao Gabinete do Prefeito e aos dife

rentes serviços municipais, sem que importasse em ônus

para a Prefeitura, isto é, não percebeu qualquer quantia a

título de frete.
Declaramos mais que, para a' execução elos referidos

serviços, em sua totalidade, teria a Prefeitura necessidade

de contratar um veículo 'profissional durante o período
efetivo do expediente diário, uma vez que vo carro oficial

desta: Prefeitura, de uso do Gabinete, estêve recolhido ti

oficina, em virtude da necessidade de uma reforma geral..
_ por se encontrar em péssimo estado de conservação, en ..

tre os dias 17 ele novembro até esta data.

Florianópolis, em 31 de dezembro de 1954

Vitorio Chechetto, Diretor dos Serviços Gerais'
Raul P. de Oliveira, Chefe da Oficina

Mário Lôbo, Tesoureiró
Asbelina Dias Mourão, Diretor de Administração
"DECLARAÇãO
Declaramos, para fins de direito, e a pedido da parte

interessada, que o sr.- Osmar Cunha, Prefeito Municipal de

Florianópolis, nada' recebeu dos cofres municipais para,
custear suas despesas de viagem do Brasil a Porto Rico.

bem como estadia nesta última cidade ou em outra qual ..

quer, quando oficialmente representou o Brasil .na V Con

ferência Interamericana de Municipios, realizada naquela
cidade entre 2 a 7 do andante, viagem essa devidamente

autorizada pela Câmara Municipal de Florianópoli3.
Florianópolis, em 31 de dezembro de 1951

Reinoldo Alves, Diretor da Fazenda

Asbelina Dias' Mourão, Diretor da Administração
Mário Lôbo, Tesoureiro".
"DECLARAÇãO
Declaro, na qualidade, de Presidente da Câmara Mu ..

nícípal de Florianópolis, para fins de direito, e a pedido
da parte interessada, que a Resolução que fixou os venci.

mentos do Prefeito da Capital (subsídio e representacào+,
para o quinquênío que teve início a 15 de novembro de

195., foi de origem da Mesa da Câmara Municipal e de

correu de exigência contida 'no art. 34 da Lei n. 22, de 1·1

de novembro de 1947 (Lei'Orgânica dos Municípios).
Florianópolis, em 31 de dezembro de 1954

Antônio. de Pádua Per�ira, Presidente da Câmara Mu

nicipal de Florianópolis.
"DECLARAÇãO, ,

Declaro•.na qualidade de Presidente da Câmara Mu

nicipal de Florianópolis, para fins de Direito, e a pedido dr

parte interessada, que o carro de praça de n. 3-66--71, de.

propriedade do sr. Osmar Cunha, estêve à minha disposi
ção prestando serviços à administraçãà municipal e aos

diferentes serviços da Prefeitura, durante o período em

que exercí as funções de Prefeito da Capital" em substi

tuição ao titular do cargo, sem ônus para os cófres muni

cipais.
Declaro mais que, para a execução dos serviços muni

nícípal de Florianópolis', para fins de direito', e a pedido de

nete estar na Oficina, em virtude da necessidade de Ul11n

reforma geral, porquanto o seu estado de conservação-era
precário, teria a Prefeitura de contratar um veículo pro

fissional, como aconteceu, por várias vêzes, para atender
reclames urgentes dos serviços municipais, casos em que
remunerou os frétes realizados pelos demais veículos.

Florianópolis, em 31 de dezembro de 1954

Antônio de Pádua Pereira, Presidente. da Câmara Mu-

nicipal de Florianópolis.
'

O sr. Promotor Público da -za. Vara, dr. Helio, sací

lotti de Oliveira, já encaminhou a denúncia ,'0,0 Exmo. ::'-;1'.

Dr. Juiz de Direito da 2a. Vara.

EXAMES DE - ADMISSÃO AO GINÁSIO.

,
. .

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

Informações: Rua Fe,rnando Machado, N. 32

Artigo 91'
CURSO BOSCO

Inicio das aulas - 10 de Fevereiro.
Matrícula - Livraria Lider, rua Tenente Silveira, 35,

durante o mês. de 'jàneiro.
Informações: telefônes 2.316 ou 3.661.

AV[SO
Avisamos ao povo que só as pessôas que tiverem

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

sinada pelo sr. Padre, estão autorisadas a 'angariar dona
tivos para a festa de N. Sra. dos Navegantes, a realizar
se em Itaguaçu, de 10 a 14 de, fevereiro.

A Comissão

Lotes à Venda
Últimos .lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
lado do grupo escolar "Rrestdente Roosevelt", com

metros de frente, area de 400m.2, servidos de' àgúa
encanada e luz.

Informações no Iocal com o snr. Gilber�o Gheur.
_:_i:':'ê

,u; :;':�ij.',:�itji�à,},·,�.;{;�;: ".):-,,;,1 _,.

Guaraná Caçula . ���!.opa a�uar�a um -terramoto
INTERESSANTES INVES- ram o efeito dá explosão.
TIGAÇõES DOS PROS- Era caso de perguntar por
PECTORES DE PETRóLEO que se gastaram centenas de
- UM TORPEDO COM milhar de marcos para uma

2.000 KG DE MATÉRIA única experiência. O que in-
'EXPLOSIV'A duzira grupos

-

de profes-

Tendo realizado durante o

decorrer do ano de 1954, no
Rio de J.aneiro, curso: de a

perfeiçôamento "fia especiali-
As 8 horas.

dade, Pediatria, o Dr. Alvaro

de -Carvalho coruun ica o seu
.

John Payne - Maureen

regresso à Florihlll1poll.-; onde J O Rara - William Bendix

está às ordens C\03 seus cri- I em,
.

entes e amigos.' "CONFLITO SENTI-

Consultório: RUEi 'Tenentt:
r MENTAL"

3ilveita, 15 _ lI) andar. No Programa:
Atende diàriamente das J4 Paisagens do Brasil Nac.

às 16 horas, excepto aos sá- Preços: 7,60 - 3,50.
oados. 'Imp, até 14 anos.

Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Janeiro de 1955

DA

ANTARTICA

\FONEO . Melhor 30t9 Refrlgerallte

Dr. Alvaro de
Varvalbo

sores de numerosas univer
sidades estrangeiras a vi

rem à Alemanha para as

sistir a este espéctaculo?
A terra tremeu, porque o

homem quis. Abriram-se

portas, partiram-se janelas
e móveis sairam do seu lu

gar. A ciência ainda tem de

esperar .durante algum tem

po pelos resultados de uma

experiência projectada há

alguns anos e finalmente
realizada. Pretende-se sa

ber, sobretudo se o cerne

dos Alpes é de calcáreo, ou

de argila, se encerra tes

ouros como metais, ou pe

tróleo. Como a onda do aba

lo se propaga segundo as

camadas que tem de atra

vessar as linhas desenha

das p�los' sismógrafos po

derão dar informações va

liosas. Desta maneira pode
ião desenhar-se autênticos

mapas do sub�olo até a

uma profundidade de 30

km. O abalo quer desven

dar o segredo.
O método que se adoptou

desta vez em grande esca

la nos Alpes bávaros já da

ta de há mais de meio sécu

lo. Em 1903 o Prof. Wie

chert, da Universidade' de

Goettingen ,já trabalhou
com abalos artificais utili
zando para tal fim uma e.

fera de quatro toneladas,
toda em aço Krupp, preci
pitada de uma armação de

14 metros de altura. Foi o

mesmo Prof. Wi(�chert que
d�envolveu instrumentos
de medir abalos entre eles

'os seismógrafos hoje indis

pensáveis, com registro fo

tográfico que permitem am

plia!' a curva obtida um mi

lhão de vezes. E em 1923,
Mintrop, um discípulo de

Wiechert, levou para os Es

tados Unidos o método de

'Munique - Há já algu
mas semanas todos estavam
a postos: os operadores dos
documentários cinematógra
ficos, a televisão e uma

chusama de fotógrafos, 40

capacidades internacionais
no domínio, da 'geologia, as

sim como 3.000 assistentes
e auxiliares, polícias, sol-
dados e técnicos. Durante
cinco anos, peritos de geolo
gia, engenheiros,' investiga-

,CO'quel"ros Pral·a Cldbe ���:�tosd:�b�:�!m�;::ei��sd:
.

grande potência tinham' es-

AVISO. perado por este momento.

\ A Diretüí:ia do Coqueiros Praia 61ub� avisa aos ó-
Deu-se o sinal. As estações

cios em atrazo com a tesouraria do Clube que não s:râ I sismog�·áfi.cas alemãs, sui-

I perm�tido o in�ress? em suas dependências si não forem ça.s, � .

ital íanas, francesas

legalizados, ate o dia 15 ao corrente, os seus débitos, de a.gt�GI dava� o que aconte

acôrdo com a circular que lhes está sendo enviada, por
cena. � nao aconteceu �b-

intermédios dos' cobradores do Clube. solutamente nada. A prm-

Cid Rocha Amaral _ Presidente cípio ninguém dava com o

'\ ,erro ou a falha. Repetiu-se
a experiência depois de se

ter verificado que um cabo
tinha sido rompido. Há al

guns dias os sismógrafos
desenha'rarn o efeito de uma

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS _ I
catástrofe artificial. Um

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM, Torpedo de 80 metros de

GERAL. i comprimento, pesando 4,4
R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O toneladas e carregado de

ESTADO". 2.000 kg de explosivo, expio-
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou pelo d ira 700 metros de baixo da

Telefone: 3.022. terra, na região dos contra
fortes dos Alpes, na Bavie
ra. No vale romântico reper
cutiu um trovão. E uma co

luna de 100 metros de fu
mo e de água subiu ao céu.
Na região do abalo, 35

seismógrafos especiais, íns
ü�ladós para tal fim, acusa-

PELO MENOR PREÇO
.JiEVENDEDOR AUTORIZADO:

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇIA. LTDA

Eortiecemos gratis os canudinhos

FOTOGRAFIAS

-- ----------

__________�_w , ___

I
BANCO de GRfi}ITO POPULAR

I� AGRi�OlA '. I I

RM.o: <'J�, 16 -

., ,

f'LOrUANOPOLIS - 5iô..eõlàrlnO-

VENDE-SE
Uma casa' de madeira, em

Barreiros, com 12 X 30m
de terrenos; uma geladeira
marca "Bacel li", urna Ma

quina "Singer", ambos com

um ano de uso.

Ver e tratar à rua Conse
lheiro Mafra N. 156, com o

sr. José Silveira.

CADILLAC 1950 CR$ 300.000,00

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

como parte do pagamento.
Rua Felipe Schmidt na 60.

" {

Residência: Rua Felipe
.:3chmídt, 11:,; -- Tel. 2.S60.

Schmidt N. 44.

Vende-se
Vende-se por motive de

viagem o estabelecimento.
O Inperio das Toalhas o

unico no genero no Estado;
bem af'reguezado. Interessa
dosdirigem-se a Rua Felíp

TERRENO EM
BARREIROS

VENDE-SE um Lote de
12 x 33 metros.
Tratar pelo telerône 2.470.

Vende-se
Casa de material, com 3

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

reno, situada à rua Lulz Del
fina n. 34 (próximo da Ave
nida Trompowsky), I
Preço módico, T'ratar com

Moritz, Corretor Oficial, à
rua Saldanh�� Marfnho, 2 -

10 andar.

Vende.-se
Um terreno sito á Vila Ce.1

Lilpes Vieira (Rua, Prestoen
te Coutinho) medindo .... ' .

lOX�:Jlj2, tratar com Dante
Banctti no Depósito Hoepcke

ou .Juta Maria.

refracção que deu resulta
dos espantosos na prospec
ção de petróleo. Bastaram
uns cinquenta anos para
que a ciência desse o passo
decisivo da esfera de aço
até o abalo smuco artifi
cial. Algtms dos 'habitantes
de Bad Toelz manifestaram
o seu desacordo com a expe
riência que se lhes afigura
va ousada e até mesmo pe
rigosa, Quando a primeira
tentativa fracassou 'houve
até mesmo quem os acu

sasse de terem "sabotado",
o trabalho da ciência. No
entanto a culpa era do pró
prio objeto, aliás extrema

mente valioso para os in
vestigadores do subsolo da
Alemanha.

Franz Fierlinger

CINE SAO JOSE'
As 3 horas.

VIDA DE MINHA: VIDA
Granger - AnnFarley

Blyth
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.
As 8 horas.
Linda Darnell Gary

Merrill - Rildegarde Neff
em

"VENENO EM TElJS
,

LABIOS"
No Programa:
Noticiario Guaiba.

, ImA. até 18 anos.

Nac.

, .

l2ITZ
As 5 - 8 horas.

Hugo Rass
Michael - em

"ÉCO DO PECADO"
No Programa:

- Bandeirantes na Tela. Nae,
Preços: 7,60 _:_ 3,50.

Beverly

As 8 horas.
Robert Cummíngs - Bar-

bara Rale em

"CASA-TE E VERAS" .

No .Programa:
Liga'ção Norte Sul NO. 22.
Nac.'

.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

gl?U.Q
:As 8 horas.
Brigitte Fossey - Geor

ges Poujouly em

"BRINQUEDO PROIBlDO"
No Programa:
Atual . Atlant.ida 54 x 52.

Nac.

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

As 8 horas.
1O) Noticias' da Semana.

54 x 52. Nac.
2°) O "DIREITO DE VI

VER Com: Lloyd Bridges
3°) QUE DEUS ME PElt

DOE Com: Maria 'Felix.
Preços: 6,20 ..._,.,. a,50.
hnp. até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"nOOluns RãS·'· na Policia ,

COM VISTAS AOS EXMOS. .em etapa, chegámos a conv l de ser elemento absoluta
SRS. DESEMBARGADOR

I clusão de uma especializa- mente senhor' de si mesmo,
SECRETARIO DA SEGu-l,cla polícia de práía, em a tanto na terra como na su

RANCA, COMANDANTE qual cada um dos seus com- perfície ou no fundo da
DA POLICIA MILITAR, ponentes será ao mesmo água, terá que ser policial
PREFEITO DA CAPITAL tempo patrulheiro, guarda de elite, selecionado pelas
E PREFEITOS DOS MUNI- de trânsito, homem rã' e vi- suas qualidades prôpr'ias e

CIPIOS PRAIEIROS. gilante do salvamento. altamente especiafizado pa-
S. SURI O Guarda-Praia que terá ra a função.

Primeiro de uma série
A idéia de "homens rãs"

na Polícia ocorreu-nos em

consequência das nossas

preocupações de economia

que �xige restrições, fren

te as dispendiosas soluções
dos problemas do policia
mento. Temos necessidades
que, por falta de meios, não
podemos suprir e dentre
essas está o policiamento
de praia.
Porque possuimos praias,

praias que ano a ano são

mias frequentadas, mes

clando-se alí gente de to

das as procedências' e ele
mentos .de. vários matizes, é

que sentimos despertadas as

nossas atenções para êsse

setor de polícia e chega
mos a conclúsão de que o

policiamento de praia é um

policiamento
'

é__;;pecializado,
com exigência próprras não
comuns aos outros setores
do serviço policial. Sendo
um policiamento especiali
zado, exige, consequente
mente, uma polícia especia
lizada.

xxx

Frequentadores da praia
de Coqueiros, ali temos pre
sancíado verdadeiros aten-

tados à tranquilidade dos

banhistas, casos êsses que,
ao nosso ver, são pura e

simplesmente "casos de polí
cia".
Não fazem muitos dias

um belo e elegante "barco
l quatro", cortava célere
is águas enquanto que os

seus tripulantes,' zangados,
tt'epree:nderam .asperamente
um banhista que teve a in
í'eliz distração de se deixar
pegar.

O caso acima ocorreu na

água. O outro .nas areias
da praia. Foi no ano pas
sado em frente ao clube de

Coqueiros, portanto, no pon-
to mais movimentado das

preferências da elite de
banhistas florianópolitanos,
que um. grupo de jovens,
alguns deles bacharéis em

direito, resolveram fazer
uma "pelada" de futebol,
sem o menor vislumbre de
consideração para com as

senhoras, senhoritas e cri

ancas que al í se chavam,
sujeitas todas a receberem
os pelotaços que sobrassem
dos "estores" que foram se

tornando, mais repetidos a

proporção que o entusiasmo
do empenho cresceu. Pare
ce-nos, foi o Guilherme Tal,
quem "frechou", certa vez, Em tõdas as cores

o abuso dos moços 'semos- O. C: Bên:venutti - Rua Bocaiuva esquina com a Frei

tradeiros" que nas praias oonece,
dão vasão ao seu exibicio-

\-l-OJAS
Eletro-Técnica

(A ORGANIZAÇAO ORGULHO DE
SANTA 'CATARINA)

Apresentam as exmas. sras, Donas de
Casa1 a maravilhosa

E L.G IN
(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAM�

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

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE

, ,

ELETRO-TECNICA INDOSTRIA E
COMERCIO S. A.

Rua Tte. Silveira 24 e 28 ., End. TeL
ELETROTÉCNICA

/ Caixa Postal193 - Telefone 3.793,
Florianópolis .- Santa Catarina

;
-

t��,�.::
-'
_-

Clube Recreativo"5 DE NOVEMBRO"
- "ESTREITO" -

ASSEMBLEIA GERAL
De ordem do Sr. Presidente, convoco os srs. assecla

dos, para uma sessão de Assembléia Geral, à realtzar-se
sexta-feira, dia 14 do corrente, às 20 horas, 110S salões do

Clube "15 de Novembro", sito à Praça 15 de Novembro, n",

21, sobrado; com' a seguinte orelem do dia:

Leitura da ata da sessão anterior;
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 segu nda convocação para às 20,30

horas, com qualquer número, art. 26, letra b dos estatutos.

CARLOS W. PACHECO
Seerctár'io

c- RAMOS SIA
Comercio - Transportes
I:tua João Pinto, 9 FpoU...

Institufo Tecnológico
,�eronáufica

de

CONCURSO DE ADMISSÃO
As provas do concurso de admissão ao ITA serão reali

zadas símultâneamente nas cidades de Belém, Fortaleza,
Recife, Maceió, Salvador, Distrito Federal, Belo Horizonte,
Ítajubá, Uberlândia, São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto,
Baurú, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, no corrente
mês de janeiro, às 8,OOhs. ela manhã dos dias 10 (Matemá
tica), 11 (Desenho), 13 (Física), 14 (Testes ele 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 39 minutos
antes do início de cada prova, munielos ele documento de

identidade, caneta-tinteiro. (com tinta azul), la prs e ma

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

Aprenda a dirigir procurando O SR.hoje mesmo

.
WALDEMAR PINHO Profissional ou amador

Praça Pereira e Oliveira

TELEF. - 2.400

Magnifica residencia
Vende-se,' por motivo de mudança, uma magnifica

residêtlCia C9te_u_do.;3 espaçosas salas, inclusive Rala de

jantar, 4 "amplos e arejados dormitórios, copa, cosinha
com armários embutidos, instalações sanitârías comple
tas, varandão, quarto de empregada � respectiva instala
ção sanitária anexa. Area construída, 163m2 em centro
de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 metros

(715 m2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 de
pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar
da de móveis, etc ... ótima localização (Avenida 'I'rom
powsky 56).

Preço de ocasião considerando o motivo da venda.
Informações: Rua Crispim Mira, 22 e Avenida Her

-cilío Luz, 60, nesta Capital.

------

IGORA NOVOS UO-RARIOS
D aI

MINISTÉRIO DA MARINHA
COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL

COLÉGIO NAVAL

Os exames para o Concurso de Admissão ao Colégio
Naval serão realizados nos dias 8, 10, 12 e 14 elo corrente.

Os. Interessados deverão comparecer, no dia 7, às 14,00
horas; na Divisão do Pessoal do 5° Distrito Naval, a fim
de receberem instruçõ�s.

Terças - Quintas - Domingos
9:50 horas

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

do ;Pais)
Segundas - Quartas - Sabados

16 :15 horas
Para Porto Alegre

FAB�ICA DE lADRILHOS HIDRÁUUCOS

Vende-se
I

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

Tratai' à Avenida Mauro Mamos 266.

MARMORARIAnismo, sem respeitarem o

direito do sossêgo alheio.

GI·naSI·O Inltoo·-I·e-Ia-de"-O---'-a'r-ros 1 �:�lVp�'l�l�;dO�m ;eer!�ã�e��;�
junta da Capitania dos POT-
tos, na água, e da Delegacia
de Polícia, na terra. Tudo,
porém, voltou à velha rotí

época, e�ames,
na. As, questões de ordem
pública, são assim; ou se

a partir do dia toma uma providência que é
realmente a solução, ou tudo
voltará ao ponto de partida,
agindo como os paliativos
que aliviam mas não curam.

Porrsso, estamos aqui nes
tas colunas, pois, convictos,
pensamos poder provar que
esta nossa idéia de "ho-'
mens rãs" na polícia, 'uma

vez adotada nos moldes em

que iremos apresentar, será
remédio eficaz para cura de
finitiva da debilidade do
nosso polieiamento de praia
que nela encontrará uma

solução de caráter defini
tivo, por atender as várias
faces do serviço sem a ne

cessidade de 'um grande au

mente de pessoal e de dis-

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

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

Ali na esquina Bocaiuva com a Frei Caneca
(Campanha Nacional de Educandárlos Gratuitos)

EDITAL
Admissão ,,_o curso ginasial e 2a.

dias, 15, 16, 17 e 18 de fevereiro.
'Inscrição (mediante requerimento)

17 de janeiro até 12 de fevereiro.
Documentos: certidão de idade, atestado de vacina

atestado de saúde e certificado de conclusão do curso
primário ou documento idôneo. (todos com firma reco
nhecída; isentos de sêlo por se tratar para fins escola-
rJ:!s.)

. 1
Nota - Para o exame ele admissão, que constará de

pro.vas escritas e orais de Português, Matematica, Hís
torta e Geografia, deverá o candidato apresentar um' do
cumento que prove ter ocupação funcional durante o dia,bem como ter 14 anos completos por se tratar de ginásio noturno p�ra adultos. .

•
Outras informações poderão ser obtidas na secre-

taria do ginásio, sito a rua Vitor Meireles. /
Florianópolis, 11 de Janeiro de 1955

Osvatdo Meira
Secretário

--------------------

., ---

�=--------

VENDEDOR
pezas.

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

R. Sehnorr -- rUH Felipe Schmidt n042 sobo Floria
nópolis.

'xxx
Para que melhor se escla

reça a idéia, voltaremos
ao ponto. de .parttda, de
monstrando como, de etapa

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



povo lerá carne em abundancia
,

A oposição organizou-se e serão fixados em tabelas, de se sacrifique ainda mais a co I mais aumentos :B classes minho. Lutaremos com a

começa já a fazer o cêrco modo a evitar fraudes, e, Iletividacle, e, na p ale stra que humildes". mesma disposição até ao

diabólico e implacável. 'Nas também, .llaverá uma rísca- mantivemos com êle, definiu Corno vê o p1'01!eSS0 pôsto fim, seja qual fôr a ação ad

esferas altas há um ambien- lização
...

rlgorosa .na 'lenda- sua posição: "Não permitirei em prática pela oposicáo pa- versária. Enquanto sua cam

te de hostilidade e de pres- gem da carne. Em outros que os humíldse, priucipal- ra que a carne desapareça panha se basear, na mentira

são ao Prefeito Osmar açougues, retirados do peri- mente, sejam usurpados, P os dos açougues e para que, em e na calúnia, no despeito e

Cunha, As manobras se ar- metro urbano, o sr. João defenderei até quando f'ôr consequência disso, haj::L' um no ódio, estarei trancuilo,
'ticulam manhosamente e às Santos da Silva adotara possível". aumento?' porque as duas prímeíras
escondidas, mas têm forças idêntico critério, ou seia, Outras perguntas lhe ro- _ "Suas ameaças não me têm pernas curtas: as últí-

� resultarão, se não forem de carne de primeira (sem osso) Iram dirigidas. intimidam. Suas tramas não mas são passageíra.s e di-

imediato reveladas ao povo, por Cr$ 27,00, carne de pri-' Como resolverá o proble- me impedirão d3 realizar luem-se por si mesmas".

em prejuízo da administra- meíra (com osso) Cr$ 21.QO, I ma da carne? uma boa administração, da E o repórter saiu do Oa·

cão municipal, cujos planos carne de segunda por .. " , .
_ "J,á está prátícamentc qual seja o pOV0 o maior be- binete do Prefeito certo de

são destituidos de qualquer Cr$ 13,00, resolvido, 'e será aceita a 80- neficiado. Trabalho, isto c que não há motives para

sentido político ou demagó- 'Já se vê que o sr. Osmar lução 'que melhor atender as tudo. E contínuareí traba- sustos e sobressaltos, I)orq,ie
gico, e se destinam a melno- Cunha, se depender exclusí- conveniências da população, lhando, apesar riêlea, a ,todo a náu está entregue a um

rar os níveis de vida. da po- vamente de si, não pern.ítí- Apelarei 'para todos os re- o instante; dseeiarem, de homem inteligente e ativo e,

pulacâo. Não aceitam, os do t á, em hipótese alguma, que cursos para não impingir propósito, obstruir meu ca- sobretudo, corajoso.
outro lado, pelo que se ob

serva, uma fórmula que ve

nha a atender, sobre Ludo, os

interesses 'coletivos. 'Não que- Na Comissão Pennanente
�::i::;�:E���::�:�,�:��::�, Congratulações ao sr. Presidente da República
tabelecer o pãníco e o desa- Senhor Presidente e cie- tos armados, enalteceu os Exmo. Sr. Presidente �oão firmado pelo Uftt'·:'i,O do RiO
tino. O grupo de lá dissolve- mais membros da Comissáo esforços e o patriotismo do Café Filho. Branco, em 191)'}, e avallsaco
se a todo o momento, porque Permanente. saudoso Presidente Getúlio Palácio do Catete. pelo - emínerr.e presidente
05 que o compõem não res- O sonho de Placído de Dornelles Vargas e do então A Comissão Permanente Getúlio Vargas, cem a cola-
peitam as normas democrá- Castro tornou-se reahdade e presidente', boliviano C.il'.:R- da Assembléia Legislativa, I boração dos chanceleres Pi
tícas e ne,? sequer têm ídeo- lo Território do Acre entrou MAN BUSCH: titãs, dêsse órgão que respondo pejas a- mentel Brandáo e Oswaldo
logia política. 'I'eríam, se

para a comunhão Lrasileíra, 'monUmento: '''UM' PORTO, tividades legislativas duran- Aranha.
cuidassem, antes de maís ,

. mercê do gênio ::10 Chance- NO ATLÂNTICO: EM SAN- te o recesso do Poder Legís- Respeitosas saudações.
nada, de dar conta honesta- '

, ler Rio Branca, em �!,�12, TOS, ,PARA O :?ETRÕLEO latívo, vem perante Vossa Deputado Siqueira Hello _

mente de seu trabalho. Pre Nessa data, resultante BOLIVIANO, EXCE!DP;N'!'ES Excelência, por proposta do Presidente da oormssão Per-

dêsse acôrdo, entre o Brasil DAS NECESSrD!'DES DO deputado Francisco ele Souza manente.

e a Bolívia, a nossa, pátria PAÍS AMIGO". Neves, transmrtír seu imen- I Sala das sessõea da Co-'

tornou-se devedora, ao Te- EmpreendimentO' da mais so júbilo patríótíco, pela missão Permanente em : 2

souro boliviano ele 2 milhões alta significação: inauguração da estrada que
I

de Janeiro de l!!55.

de libras. a) _ A Bolívia ganhou um liga o Brasil a Bolicía, res- I
'

Agora, com a ligação do pôrto no Atlântico (Santos); gatando um compromisso' (a)' Francisco .te Sl\IIZa

ATLÂNTICO, partindo do b) _ O Brasill'esgatou sim

pôrto de Santos, ao PACi- dívida de 2 milhões de li-
confídênclas nos corredores,

FICO, em Cochabamba, na bras;
Estudam o setor mais debil Bolívia, através da trans- c) _ O petróleo boliviano,
= por êle se Inriltram na ilu- continental, uma intreliga- que exceder as necesskíades
são de que" daqui a pouco, çâo de 7 ferrovias, 'O Brasil do consumo 'do' país amigo,
estarão senhores do terreno, está cumprindo seus com- virá para o Brasil.
�uando julgam, entretanto, promissas assumidos pejo É por isso, Sr. Presidente
dominarem, encontram re- notável Barão do Icio Bran- e Senhores deputados, que
sístêncía, e o duelo tem co-

co. fervoroso admirndor ,1.;1, 0-

mêço. Não ganham nem per- Foi o 'preclaro presidente bra de Getúlio Vargas, não
demo Recuam. � cuem ínva- t' li

'

1 Ge u 10 Vargas, tendo a seu posso calar. Distam 15 anos
riàvelmente .sái perden10 é o lado a figura ':5ulha,rda de do início' e a estrada ,está
povo. Não esmorecem diante Oswald0 Aranha, qLlcm. em inaúguradal
jo insucesso e constróem no- 1938, tomou as provid,ên.cias 'Não posso calar por duas
vas arremetidas. Vão se in-

pa"a o 'es'�aLe dessa dívida, razões:
filtrando pelos claros, pei03 '

%:11 o imcio da �onstrução Os, trilhos lançados ao
cantos desguarnecidos. São da Estrada de Ferro que liga longo ,dessa linha foram vo
perigosós! Se não houver ab- Corumbá, cidade braslleira, mitados pelos alto:; forno�
50luta vigilância, acabam

il de Santa Cruz de La sier-l de Volta Redof1da, obra do
�')or abater as peças vitais
, ra. E o eminenti} diplomata imortal presicle!1te �iilrgas,
adversárias. 'Sua vitória _

.

l'd d
.

Pimentel Brandão, tal11.b\;m Não foi "empregado' um tri-
eIS a rea 1 a e _ unpc:rta .

t' t I
, .

'lll erpre e e co abol"ador dos lho, um parafuso, um calco,
_m qute o S.ll· Osmar Cunhél

I
sonhos americanistas cio que não saisse da Cidade

�ncon re m! e uma (lifi�Ul� presidente Vargas, tornoU';ie Brasilira do Aço!
ades, e nao po.ss.a reahza::

um paladino nessa causa. E a construção dessa es-
nada que o prstlgIe e enal- No comeco dêste ano o trada, da parte do Brasil, l'e
teça, ao mesmo tempo, seu pr�sidente João -'::;afé FiJ}:o e presenta a clarividim<ir., do
partido. o seu Ministro da \'iaçào e eminente e saudos0 prf"si-

Obr,as Públicas, o engenhei- dente Getúlio \'v,rgas, um

ro Lucas Lopes, inaugur,"-- dos rr,ais e}\.�el'ms púnameri
l"!lm solenemente, ao lado do canj�tas.

)residente P,AI; ES'rENSO- Peço, a::;sim, c!Ue e�ta Co'

,�O, a ligação Brasil

EOL.Via.[
missão, na fonna regimcn

No seu discurso, o Chefe tal, expeça um telegrama ao

:la Nação amiga, com a qual Exmo. Sr. Presiclf:nte da Re

jám�is entramos em con1'li- I pública, nestes têrmos:
O sr. Prefeito Municipal 37,' de 11 de fevereiró c;e ..

da Capital, por del:!:etos, 1950, para 0J cargos de Ofi
:!oncedeu exoneraçáo, a pe- clal Administrativo, classe

dido, ao sr. Walter Fernando P, do QuadrLl {mico cio Muni

Piazza, das fun':0es de F.da- cípio, os srs. Togó Sepetiba e

tístico-AuxPitt'�·, Padrão "K" Braz Silva, nas VUlo!'flS, res-

Li o seu artigo. Ach,ei-o Infelizmente nesta terra t· d W lt t· tpec Ivas e a ruu Ellnllle�,
ótimo. O amigo bem que po- tudo está errado. do Quadro único do ::\1'lJtlicí - e Carlos An!�e!'J }'edrigo, exo-
deria ser candidato !l Pre- Se o admini"tracior, pão pio; nomeou, de acôrdo CGlll nerado este e prom:wido a-

feito nas próximas eleiç:'ies trabalha, não prl'sta e se. o art. 15, item IV, �a Lei n!·. quele.
Não é ironia. trabalha, da mer:ni:1, forma

não prestam nem éle nem'

Ft?�GQanãa

Ala Móça d� P.S.D. AConvocacao '

,

De ordem cio Sr. Presidente ficam convocados todos os

membros do Diretório da Ala Moça do Partido Social De

mocrático, para uma reunião extraordinária, dia '13,r't�lin
ta-feira, ás 19,30 horas, em sua séde social, a rua Arci

preste Paiva n. 5.

Florianópolis, 12 de Janeiro de 1955
Braz Silva _ Secretário Geral

carne mão vai
,o

Florianópolis, Quinta-feira, 13 de Janeiro de 1955

'sti sendo processado
x-)secrelário da Prefeitura
31'. Osmar Cunha, Prefeito Municipal, encamtnnou a rem paz; querem guerra, Re

;entação ao Promotor Público da za. vara _ Aceita pudiam um clima de harmo
nia e coesão, E tudo fazem

núncía.
.A 4 ele janeiro corrente, o, sr. Osmar Cunua, Prefeitc

mícípa] de Florianópolis, sentindo-se caluniado e díf'a-

.iado peío artigo "Osmarmeladas", publicado na edícào
de 31 de dezembro próximo passado do jornal "A Gaze

ta", de autoria de Josias Madetra, pseudônimo usado por

Luís Eugênio Beirão, enviou a seguinte representação ao

sr. Promotor Público da 2a. Vara:

Gabinete do Prefeito, em 4 de Janeiro de 1955

Umo. Sr. Promotor Público da 2a. Vara

OSMAR CUNHA, abaixo assinado, brasileiro, casado,

residente nesta cidade, à rua São Jorge; exercendo o csr

go de Prefeito Municipal de F'lorianópolis, na forma do que

estabelece a Lei 2,083 ele 12 de novembro de 1953, que re

gula a liberdade de imprensa, vem, perante V. Exia., re

presentar contra Josias Madeira, pseudônimo usado por

Luís Eugênio Beirão, urasíleíro, casado, funcionário pú '

blico estadual, residente e domiciliado nesta cidade, auto:

do artigo publicado em 31 de dezembro próximo passado,
no jornal "A Gazeta;', pelos motivos que seguem:

1) _ O fato

a) _ O articulista, sob o título "OSMARMELADAS"

ataca violentamente o suplicante, caluniando-o e díta

mando-O" a fim de desmorallzá-Io perante à opinião pú-
blica; �MJU'

b) _ No referido artigo destaca-se, primeiramente, o

seguinte: "Para adiantar, podemos lembrar que um vale

de Cr$ 5.000,00 foi tirado pelo Diretor de Sel:retaria de

'Câmara (sem autorízacão elo ex-Prefeito, de responsabíli
dade do Tesoureiro) para o sr, Osmar Cunha ir passear em

São Lourenço e fazer sua eleição para Presidente da Asso

ciação Brasileira de Municípios". Tal alegação é inverídi

ca e difamatória, porquanto o Suplicante, no Corlgresso
Brasileiro de Municípios, f0i representar o Poder Legisla
tivo Municipal; tendo sido eleito para o honroso cargo de

Presidente da Associação Brasileira de Munic!pios. O atual

diretor da Fazenda e o tesotleeiro declaram que o Supli
cante jall1ais recebeu dos cofres municipais adiantamen

tos de qualquer importância em dinheiro, mediante "vale'

<doc. 1);
c) _ Rematando suas considerações, diz o articulis

ta: "Que fêz nêsses dias em que está na Prefeitura'� Au

mentou os seus vencimentos, foi passear por eonta dos co'

fres Municipais em Porto Rico (e o país precisando de Di·

visas), criou sinecuras para os pessedistas, empregou maÍf

uma boa, quantidade de afilhados, começoU a perseguir

pequenos funcionários e operários, pagou banquetes, pa

gou hospedagem para seus convidados, pôs seu mirro d;

Praça trabalhando pàra a Prefeitura, tirando o' direito de

humildes motoristas que ganham a vida dando duro Qf

so( a sol".
O Suplicante jamais poderia aumentar seus vencimen-

tos, porquanto tal atribuição é de competência exclusi-m

da Câmara Municipal. Se o fizesse, seria pas.\iivel de. puni
cão. O ato, sem qualquer interferência do suplicante, ema

�ou da própria mesa diretora da Câmara Municipal, ,�on·

forme o prova a declaração do Presidente da Câmara Mu-

nicipal (D'oc. 2);
,

-

A alegação do articu.lista de que o Suplicante "foi pas

sear por conta dos cofres Municípais em Pôrto Rico" é ca-

1uniosa' porquanto, se assim o fizesse, estaria incurso nas

penalidades previstas no art. 312 do Código Penal (Doc. 3! :

Afinal a afirmacão de que "pôs seu carro de pra�a

trabalhando para a Prefeitura, tirando o direito de humil

des motoristas que ganham a vida dando duro de sol a

sol", é difamatória, pois que ofensiva à reputação do Su

plicante. O carro de sua propriedade, estêve à disposição
do Gabinete do Prefeito e demais serviços municipais sem

quaisquer ônus para o Município (Doc. 3 e 4);

In - Lei de Imprrnsa:
"Art. 26: São responsáveis pelOS delitos de

ferem, porém, o jogo desleal,
das maquinações solertes,
.ías perfídias síbilinas, e, sem

lue se espere, atacam trai

çoetramente. Não tazem ,;ô
�o limpo, às claras, Primei

ro, se coordenam; depois, fa
lam baixo e demoram -se em

A CARNE

o CALCAMENTO DE FLORIANÓPOLIS
E'O 5R. ALCIDES CAMARGO

O povo que fique certe; ue

uma cousa: os de lá, cheIos
de ódio, lutam, desesp(�racla
mente, para que o Prdcit,o

não encontre solução para q
'Jroblema da carpe. Dese

jam, coni ardor, que, a carne

aumente, que desapaleça
ios açougues, e teriam ata

ques de histerismo 3e a po

�)ulação, revoltada e famin

ta, exigisse a cteposição do
,r. Osmar Cunha. É evi :lente

que queiram a de<;orden', nlts

linhas con.trárias, porque es

ta será sua maior proo?gan
da nas eleições "indour�1.s.
Pobre terra! Pobr� povo! _'

. repete, de quandt) em vez,
lmprensa

I
'

'o ex-deputado que conh�(;e-
sucessivamente: '

mos.'

a) o autor do escrito incrim,inado;
.

O P f·t f d
. .

. . ... . .
re ela, CO(LU o, se en-

Está assim d�fmIda a respons�bIhdad� cnmmal do �l, coraja e prepar>.', a defe:5a.
Luís EQgênio Beirão, autor elo artIgo, conforme declaral�an Não titubeia, e, avisado, es.
do próprio diretor do jornal.

,. �ancara os olhos para a rea-

IIn - Assim, sr. Promotor, o autor deve�a ser pUl1l- lidade e acompanha, um a

cto com as sanções do art. 9° letras f e g combm�do com o
um, o movimento do bloco

parágrafo único do referido artigo da atual LeI ?e. Im-
oposicionista. Presen,temente, encontra- Realizará, também, (I 1;\1s-

prensa, por estarem perfeitamente definidas a calul11a e a
A populacão não sofrera se entre nós, M. Maurice tre professor francês, trcs

.
- '., 1

.

d "OSMARMELADAS"
.

' .

dlfamaçao, no artlgo c enommao, '

Haverá carne para todos pc,r Rouault, secretário geral e conferências sôhre :1spectos
contra o suplica�t.e. , . . . prêço \ barato. O sr. João diretor dos estudos da AHan- da literatura franc€'sa (,lo sé-

Sendo o petlClOnario PrefeIto �ul1lclpal de Floriano-
Santos da Silva, vencedo�' da ça Francesa de Pôrto AI(>�lE'. cuIa dezessete, época de Mo

polis, caluniado e difamado em razao do carg? que ocupa, concorrência pública, f'1;:U,'- M. Maurice Rouap.lt é tam-' liere e Racine, jUdtamente
de acôrdo com a letra b do n, I do a�t. 29 da Le� ,�e �n:pre� -

dei a êste' repórter, afi'ímou bém professor da Façuldade sobre quem versar�tO as �on

sa, a ação penal deverá ser promovIda pelo MmIsteno,Pn..
que se compromete a abaste- de Filosofia Católica e está ferências, as quais serão

blico.
.

cer a cidade de carne-vc:rne, em nossa capital, no 1110- ilustradas com a ap:-esenta-
, Requer, assim, que V. S. tome conheclmento da pre-

e do boi abatido teremos mento, ministrando um ClU"- ção de discos,

sente e pro.\isiga na forma que a Lei estabelece. 20% da quantidade de �luilos so de aperfeiçoamento pro- Esperamos que' nossos ;n-

P. Deferimento vendida: a Cr$ 1300 (carne movido pela A. E. C.. telectuais dêem todo seu S.-

Osmar Cunha - Prefeito Municipal de segunda). A cal:ne ele pri _ Aproveitando sua esbda, paio a esta iniciativa, que

A representação foi acompanhada dos seguintes do-
meira (sem osso) custará M. Rouault irá prOl1loyer visa dotar n03sa cidade rle

cumentos: Cr$ 27,00, e de primeiro (com uma reunião entre os lnte- um importante cf'ntro eultu-
(Co-ntinúa na 6a. pág.) 'osso) se adquirirá por ':

. ressa:dos, que por certo Gál) ral, tão car'o a nós latinos,
------�,,------------------- Cr$ 21,00. O sr. João Sa,ntos muitos, para tratar da fun- como seja êste v.indo de

L t
•

'd E t d da Silva nos disse que garan- dação, entre nós, de U11\3 1\:;- França.

O er'la O 5 a o tirá aos açougues, dlària- sociaçào de Cultura Franco- Agradecemos fi, ger.tilcza

mente, 7,000 quilos de carne, Brasileira. Esta reuniiio será da visita de M, Muurice Rou

dos quais 1.400 quilOS serão -realizada em dias d� próxi- ault, e formulamos sinceros

vendidos por Cr$ 13,00 o qu:- ma semana, a ser op!lr�ur.a- votos de êxit9 em sua 111is-

lo. No, mercaâps, os pl-é-ços me .te m�reado. são em nossa terra.

ASSOCIACAO DE CULTURA
,

FRANCO BRASILEIRA

Acho, também, que o S1.

Prefeito está agindo errado

em não o consultando se po
derá ou não fazer o cal!;a
'n: ento da Capital.

5CUS serviços.
Amigo Alcides, com:) é bom

a gente criticar ,os atos de

eu trem.
OsnÍ laus

HOJE:

c

aumentar

No Educandário
Santa Catarina

Por ocasião do ato inaugural da nova ,creche, a EXUla.
Sra. Eunice Weaver, beneluérita batalhadora contra o mal
de Ransen, exalta a obra patriótica dos bons catarinenses,
que sempre tem dado ao Educandário o calor da, sua soli
dariedade: "Aqui os barrigas-verdes, generosos e ju:"tos,
ergueram um gr;'lnde lar para as criancinhas que tiveram
que perder o seu, em beneficio de todos".

PREFEITURA MUNICIP.AL

I

O problema sucessório anda um tanto emperrada.
Há que empurrá-lo.

x x

x

Sigo, hoje, para o Rio. Será, preciso esclarecer que

a minha viagem não se liga ao caso?

x x

x

Volto logo. E, se Deus quiser, trarei a bomba!
x x

x

Etelvino e Jânio também estarão no Rio, depois
I de amanhã.

x x

x

Com a nossa presença, surgirão grandes
ções.

re'solu-

x x

x -

Com a declaração de Juarez,
ruiu a chapa JÚ-Jú.

Mas eu não vou consertá:-Ia f

de não se candidatar,

x x

x

, �tão, inté!

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


