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.

-.,...____________ traoficiais, as tropas apoia- quilometros a leste de Pu-
das por um esquadrão de erto Soley.

, . Q!��I��TON�!!t!!� .p!.�,�, dP�!�r!�OTal!act�,!�,ttaa��!t����ou,,�!,!, J�!!��D�"Oit,��,!��! ;�;�:;:t:���&��I��JÊ ;§:r���{j���:: �1\��;;�
13 CU. P.) - Dois aviões co- "TWA" (Trans Wol1'd Aír- causa da colisão. 11. direçào ve��e nas pro:�I��Cl�tdlE';.;· O Le;mgton" Kentl��k�. tes, situada aproximada- cado ou confornl1 outras DO-i
lídí no ar a varias mi- línes) e 3 tripulantes morre- do aeroporto ínrorrna que aviao de passageiros ca DESAPARECIDOs .•

mente na metade elo canil- ticías, dois aviões.•:J apare-I Iram, ,<' .

. 1 d J
'

1 "TWA" t
.

AP \RELHOS DA }l':\Flhas ao sudoeste do grande ramo As outra i duas vítimas estava desímpedír ().) oca es ava C111 viagem 1"
.', nho entre San José e a tron- lho que atacou ::"ihel'la fez

d C·· t· per se encontravam o bordo ele para a aterragem do av.ão para Dayton e Clevelond, LONDRES, 13 \ U. P.,
N' 1\-

.

dOI'S vôos sobre a cidade, en-aeroporto e mCHEla 1, eJ" , c-
"

teira com a Icarttgun. ·'.as, ,. _ u!:'

to daqui, hoje, morrendo em se enconrtavam a coruo de da "TWA", poucos minutos Ohio. O outro aparelho, de Aviões de socorro foram eles-
os funcionários não conrír- quanto que o de San José

consequência 15 pessoas. Dez um avião Douglas DC-·3. antes do desastre e nào se propriedade do sr, e I>1:D.. Fre- pachados para o (;LIl da Jrfan-
maram tais versões e disse- passou umá vez.

derick Lennep, vinha de Bat- da em busca de dois bornbar-

Iram que prosseguem a�,
.. tle Creek para Kentucky e deiros da RAF ·lUC se l.en:e ações. Noticías de outros pon- I TRAVAM POLtMICA AS

Te
Am ,d -I re -Ito ao abon'o eml dirigido pelo piloto J:,r-, tenham caído ao mar �om J Il

tos muito dístantes entre sí : EMBAIXADAS DE UOST \thl'lu Werkhaven, de Sturgis, homens a bordo. Os dois apa
indicam sue se tini1'], 'ler:, nICA E DE NICARA<rV!\

Michigan, e o co-piloto Ed- relhos partiram, ontem à
b NO l�r('ficado uma ar;0.rl re elde • ,

OS exlraoumerar·,os mensall"sla s ���·�i:::.e� �;a��t:����'ez; :���a�e eur:�l':��t:_�:g c��� nO;:���l(��ti�s·prc�:.dente r'a noR��� l!c��te�:men�;�lto��
, .solteiT�ra Fl'Ullc.es 90c1ge. I .. :t.:-;·Q<:sem �

a 100 mil.nas ele
Costa Rica, Jose l!'lguerns, América Central, a embalxa-

FI, O 1) r-r 1\ l)" tendr u o Ui'.bP .1(' 0, f; n- 'C;-'i:, adr:1itirl('s poster.or- Os pilotos deveriam, buscar, .usta••e' '.r. Atlantíco, ao
tais ações obedecem a uma da da Costa Rica 110 Rio deI, .v . ,,_J --

I '1 "-'1' . .., casal Lennep, nc(J:.,
.

pr(,. '. '
�,'r;',·.; l ," ":'(lo rcalí-nístérto da On"'1'1' t [, Z .11>1_ clorüu iu;; t;l'an�;ií;'l!'l(1:,

'llllP.
a I men L? rr .e] l;' Ll, LlVr.II'il. 2,-.-., �

" conspira..�ã,) tramada na ';i- Janeiro distribuiu a seguinte
consultn no DASP para Sl'-- rados pela lc� !')'n (' 1:,.11 ,elo !1i)1pn."·;L\]OS '1)("'.1 lei 2:!�\�1 príetanos de cu ',110::; dr ('01 1l"'j r.

-

�inha R2n(I,)Ii;�a de 1,ica!'a- nota: "Na madrugada de
t.l,��! :,p os extranumr-rarlcs muis .l'f' '':i ('('. :,ill�1.· te �}(,}"- I �rn"'�t Vf."à qp:e ·t:.J�qulp�t,l·u/;i�o f O;U�1. tt":-_., ....

·

não houve mror- ontem, elementos milítares
. mensalistas ml!!lJt';,j[_Q" (.1' vico público l,iio ('�t:i_o mnlr, I prevista nesta ultrma e

me'-I
�I� tlQj;��t,)(\,'.:.' "@i' �CI""", '

''mll.ÇÕc; O"� :;aí f.-; auer- organizados cruzaram a
tujo pi.0Vl:;t..rfÍ0, tínham di- obl'j�::cd()$ a I' d,·:\'IJt·LlI (1�1

I
<'lida Cll ja :1lHIJ1it1.l(J:· ));\0 Pl)-

-

. ". A r)t!r"
tORo s:1li) .1, ,.,.1'-',) Ú{' \ 'la fr'onteira da Nic!),n�f,ua, (l�

n';to ::tu abon0 d� Cl.le'

gen-llJfOVU
io h::tbi�tar'C�o. El� cI:l'l:1 sofrer .�l.'::ll, ,1('1'. le.-;tl'i", CAMBIO Ofle. �

." i�\RJ.\ O \. Ui: Que�acla. N;l'.,I:tI:;ll:l, 'j •• ( . ,I I di" se encontrav:J.m CGnce�-eia !llt'!:l:J.Hl quan::'!<:l o:lmlti .. eonseqnenci::t, 11::10 jllld<' 111;1.1,' çoes porque lOl del('[j la pa- i I a I - -

rante mUlto tempo .,_,;tew I tra ,0;:; t: invadiram o telT1-
do;' d<!,u\i.s Ul ld l'iBt\ IEs- restar dúvic'::1. ;,o!JI',� ,I !iê;.'itj 1l'f1 tO(I(\S os efeit;s. O !Jfl.l'e I �.. if f'.. 11IRtTAt"IlC'JTC em d.lverbe1'Cí:1 com li CO'italtorio da C'o:Jla �;r.J., A in-va-
tathtc Qe.:: -FuBlli.&i1á:Io:,;. miJade da cQu!:.ess Ui..,]o <�-

I
C"l' do D.ASP.�i I .lsomà(�ll 'd

..: .Ã t'.J. 1,-0 �, .', l ••

� l�'G.a'negoll o1'ieU:lj{nen�t' qUI: I são se verificou llnl, :",1';:10 os

O parecer do DASP admi- bano de emel'gencia.,.,ao C'(-�r pelos Sl'S. J"ose Na:mreti1 'l'el- RIO, 13 CV. A.) _ A fjs- í revistas e pub\i.�.c,;J�s �;nli tenh:> al�:�ma relnt:uo com os rios San Juan (' San! ._

te que, em oportümdades en- tranumerlÍrios-mensaÍistas xeira e Jair Tovil.l.'.
.

..
calização bancaria resolveu lares, tomadas diret8.n\el.l�,: fat � CCOlTÍL u"," '''11 'il:, QllP-1 tend Qldr, emplêp: .....<' ,), (��·.m

teriores, houve pronuncia- .e••)••••••••••ec••o•••••••••••••••3fí.e$••e�r.t que a partir.de pl'lrnein cIe pel�s proprios l�ssiml.nte';- po·- SaCra, 13, Sr:{.!c ,1:1:, ::oIa,'-<::1,' i meios de tra?sPol'te bl1l: .. ;;.

mentos contrários � conces�

M OR JNTERCAMBIO ENTRE A janeiro deste ano, sorncn:,:e den�<? �er pagas pelo n�el'ca- Unidas, el.�. Nu .' IIJ!'(,':e, �-i",� mot:)r" �v oes.
. ..são d� apoTIo Ue '�nlergel)" AI· , .' <, ,. as assin�turas ele jOl'üaJ", do 'qLl.çral c0u:- sobre.tax@ COl'- rek>resentant� �,'Z.. C:J,t;ta :'_i('" I I!'\t:€l'l;u.n(l(H1P U0 te, "I� 11'0,

ela para, os" extranu'mêl'ártos '
.

., - " ) 1'0dP(3itI1rent4 a medra -dr !:lo"" �pe;--B'�iljan1:in'-N'nneíl, fcled:(., o� itJ.vr.. ?l"{;", (il"l �.",,: :� c!i'_
admitidos a título pi'ovisilrIo, FRANCA E ARGENTINA

,

••••••••�@lI!t••'."••••••• nificações, Ou seja, qUlm-e rou que os invasol'e., ocupa� r;Jfl.de de (,..,<>s "., i"".}0l.'l'ctC
e, como tal; sujeitos à presL cruzeiros por dolar equjva- ram dois pequenos portos crb-el'.ta luta; e iJl-:"�" .v- "

tação cle prova .de habilita- PARIS, 13 (U. p , -'_.

Ell!'j
cultural. Em seguiela. Remo- ABONO DE NATAL lente. A concessão do cam· costarriquenses do !'acifico. gora, 'fBl,1;.Umente, a� aurh�!

ção. bora dado por terminada t1. rino de�larou: "C:le�;am.(ls a

PARA OS SERVIDO- bio nas condições acinn se ..

São eles: Puerto Sole!', r.o to do campo'�@....,pouso neste
Entretanto, adveio poste- sua visita oficial ,i, Fra)�ça,�) conc1usoes que ·fazem pe- I rá concedida a agentes es- noroeste e a uns 40 quilQ- local, com a evid(m·...� .1ma- /.riormente a lei 2284, que ministro do Exterior e de ver futuro auspicioso ell! nos .. IRES AUTARQUICOS pecializados na coleta, de metros ao sul (la. fronteira lidade de receber mais avi(.",?s,

- equiparou para todos os efei- CuLto da Argentina, Jeroni- sos intercambios"'_ O chance-
I

RIO, 13 CV. 11..) - Somo Já tais assinaturas e pul'lica- nicaraguense; e PLlert.::i 001'- armas e tropas do exter�or.
-

tos os extranumerários lllen- mo Remorino, continua suas ler no decurso ela entrevista obtiveram por meio :Je man- ções estrangeiras se as impor tes, no sudoeste, e a uns 96 A violação dq território
salistas da União e das au- atividades, nesta capital. concedida

-

a psta agencia, dado de seguran(�a 'jS fun- tações forem ?mparadas no quilométros de. San José. Não nàcional despertou grande
tarqilias, e sobre cUJo al- Pretend� partir de rfgrésso destacou a ama:Jiii98.de e cionários dos' inst.itut.os de jogo completo de elocultl.en- esclareceu se' as <trcões ;:oram fervor patriotico, acudindo o
cance se manifestou recen- para Buenos Aires, depois de gentileza dos meio;; france- previdencia social. o direito tos para distribuição no país realizadas por terr? ou por povo em massa .. a alistar-se
temente o consultor geral da amanhã. Hoje, yisit.ou o Mi- ses que lhe prestaram ho- que lhes foi juh:;<1do li'lllido dos respectivos assinantes. mar. O solitario av.üi.o ata- como volw.ntarios, ::ünda que,
República, entendendo que nistério do Exterior, onde I menagens

como ::-l�pre;;ent:1n- e certo de receberem um mês •••••••••••••••••••••c cou a capital dr:! sUl']:resa: como é sabido, nno exista e
os extranumerários pro'.'isó- realizou diversas entrevIstas, te do presidente Pel'on e sua de vencimentos :l título de

Foram _disparadas .3 gra:1a.. xercito regular. Organiz:J
rios tem direito à pel'eep;:ão em que se trataram de 1111- satisfação ao comprovar uma abono de natal, os S81'vi(lores NEVOU NA ESCOCIA das contra o setor d�. cidade ram-se corpos civis que pa-
dos mesmos benefícios con- merosos assuntos que dizem vez mais a grande simpatia do IPASE acabam de fiel' E ZONA NORTE DA onde se acha o Palácb do trulham as cidades.
cedidos aos funcionários efe- respeito às relações entre que sentem o povo e o go- beneficiados .Relu me"nlO l'e-

Governo. O forte de artilha.. Apesar da gravidade da si-
tivos., Franca e Argentim\, nos t.er- verno da França par::t tom a médio judicial. O .lUil: Aguiar INGLATERRA

ria, .situado ao ,uorte (ia ci .. tuação, o governo não aeif-
Em face da IlOV<l. lei, en- renos' economico, políttl�� e Argentina.

.

Dias, que concedeu a müeli.da, LONDRES, 13 CU. P.) dade, abriu fogo com c::... dita haver necessidade de
deu hoje um pra�() di! l!ó ]10- Sobre extensas áreas, d<1 Jn- nhões antiaéreos, a,) pa�sar suspender as garantias indi
ras ao presidentA do IPASE glaterra setentriOlla.l € Eseo-

o avião mas ao que �)n.l'ece viduais, pois �ol1ta eom o
para o cumprImento de s\la cia nevou, hoje, depois de não acertou com o abo Um completo apoio moral e ma
decisão. 'Assim, embO!:a tar- uma noite de t.emperatul'as avião DC-3 da Linha .aérea terial do povo. Os fatos l'e
diamente, os funcionirio.'3 da glaciais nas ilhlt8 britiip.icas. nacional da Costa Eica .... gistrados confirmam a ve-
referida autarquh COl1Wl'3.- Algumas estradftS, na zona CLACSA) partin em í)Usca racidade das aw:;ac;õeq e
rão a receber o .seu ti'adic.jo- de Edimburgo, está.) cmba- infTutífera do w!o�� ntaean- a seriedade de Vasta RicaRIO, 13 ·CV. A.) _ iV[ais Hannfrit Put'let', da :)lvisào D�.l.HL�) cont.)" de sua eles- nal abono de natal. raçadas por montes de neve te. P.elas port.?.s dos trans- ao promover a apllcac;ão doocorrencias de miner:;,l. ra- Je Fomento d':, Departan,en- coberta, :1lIUe�," te-:or:il'o '�s-

que chegaram até 4 Pt>s de portes assomav!1.l1' os ca- tratado de assistencia reci-dioativo foram localizadas em to Nacion�,�. (!n, Produt;lo !\r,i- C191'3·�·).1 haver !lotado fP!',a
:•••••••••••••-. altura. Noutra parte, a ca- nhões e metralhado;�as, em proca do Rio de Janeiro. Ao1erritol'io brasileiro, e desta :leral, que a serviço dcsse radioatividade d� um peg- I

mada de nev,) tem espessu-
lo

I rapida iniciativa. de t,:1l1S- mesmo tempo, ctemomtravez no Estado de Santa Ca- org�lc; do l\1inisi('rio da 1- matito ír.)ci·l'1. granitI"a) MANTIDO O "HA- i ras que variam ,�e 1 a 3 po- formar tais aparelhos em a-; não se tratar, ao certo, eletarina, onoc até entio nada srkul'.·,:a p!ocec!iu '1 I �tu· encontrado ('J1l :vTassaruncll-
BEAS-CORPUS" EM' legadas ..

se constara de positi\'o, nes- do., n'1. regLo de I_;rli'an.� e ba, mUUl�'(�;O di! G'u::..n1.J!·!;·
.

vi;:p�7s ��e���que, o gover-
I �:�o�,�volu�ao de carat�r in-

se partku'ar. (I autor da Joill/�I;.�, no referido EstuC\o rim. Em e :':1.li.V' mais lllilPl- FAVOR DO SR. RI-
110 avisou a população que A embaixada de N:r:!araguadescobeZi,i), foi o geologc su�irl:l. cioso, ve;:,fi;),t-.�e tratar t�O CARDO JAFET AINDA ENFERMA "devia permanecer em suas por sua ve� entregou o se-mineral d��(,min 1.10 torit3,

A) A CARMEN MIRANDARIO 13 CV f'nm- j
. casas e ficar traJ'1.rluila, por- guinte comunicado oficial:que conte:ll toric, um (!c·s 'I' t

.

d

_

. -: t·.
, . ,'..fI·' .' r .•"." panhanc o o vo o o nums 1'0 RIO, 13 CV. 11..) -- Conti.nua que os defensores a.ntiaéreos "Como a imprensa desta Cfl.-maIS leql1l"t,.�.( tIS m. t .. l. I"-I' 11 tt· 'I t '.

.

d t d 't
-

·t 1 bl'
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dioativos. A tortt.f� a\!ha-f'e LUIZ Ga o I, le a or, a pn.. enferma a artish ('armem avam con a a SI uaçao, pI a pu ICOU, 'm ormaçoes
.' meira turma do SUpl'enlO Miran<J.o1, aind-:t sob pre.�l'ri .. derrubando os ataeantes, eo- telegraficas procedel1ks deagregada. a rocha �ran 11 ]('a,

1 1
.

como decorre freql1entemen,. Tribuna Federa, por �H1am- ção de seu médi.eo f!ssisten.. mo acontéceu na Libéria". Costa Rica, em que se pre-

t d midade, considerou l.ntem-
I te Entretanto o estado de FIGUERAS AFlfiM.\ QUE tende afirmar qU'3 um movi-e em casos e.ss':l g,enel'o. . .., . .

' ..-..-. -_ -..- -......... pestivo o recurso apresel".ta- saúde da popular salftuista SEU POVO VENC"�J"_\'!\ mento preparaelo em :'iica-

EISENHOWER ESTÁ do pelo sub-procUl'adol' AI- não é de mold8 J. causar a- LUTA ragua tomára o povoado de
ceu Barbedo contra a r.Oll�ES.. preensões, com0 'informaram SAN JOSE', Costa Rica, 13 Vila Quesada, estrt f;mbaixa-RESERVADO são de "habeas-corpus" ao 1'.1'. hoje pessoas de sua :amili:l. CU. P.) - O presidente ,TOSl da se vê obrigadá �l desYnel1-

WASHINGTON, 13 (LI. P.) Ricardo Jafet, pelo Tri.bunal Figueras declarou que.) po- tir tais informaçGes;
- \Em entrevista aos jOl'l').;l- Federal de Recursos. Frisou vo de Costa Rica não se dei- A Nicaragua não tem nada
listas, o presidente .L!isenho- o relator que o Ministério ACORDO RELIGIO- xará· intimidar pelos projé· a ver com tal movimento ir
wer declarou, hoje, f1Llf não Público só recorreu 17 aias 80 ENTRE ESPA- teis, enquanto meia dm:h de rompido naquela p'''·.T:).ação
fará comentários sobre !l si- depois da publicação do a- pontos do território naelonal que' fica a sessen .;él, emilo-
tuação deflagrada entre Cos- cordão, quando tinha apen�s NHA E EE. UU� são teatro de operações mHi- metros da capital de Cesta
ta Rica e Nicará��Ha até que dez dias para faze-lo de a- MADRID, 13 CU. P.) -- A- tares. Rica e a mais de cem qlli-
a comissão em;iad:'l pela Or- corda com o Cóc!:g:o ele Pro- nunciou-se que :lrevemente A. Guarda Civil anunciou lometros da fronteira da Ni
ganização dos Est�,di).� Ame- çesso Penal. Deste mOd,J, fi- será firmado um aC':l1.'dJ en- oficialmente que Villa (�ue- caragua.
ricanos ao teatro dosl acon- cou encerrad'o o refeÍ'ido p�'o- tre as autorida!rles rI' ilitares sada, que ontem caiu em po- Esta distancia está coberta
tecimentos tenha apfe.,I�nta- cesso oriundo do ino.t!zrito espanholas e norte-america.. der dos rebeldes fôra recap,- de pântanos e bosqu�s por,
do seu relator ia. MaI;ife�Lou procedido por Comissão nas, permitindo aos eapelães turada pelas forças legalis- demais resguarc!.ados por
Eisenhower que os jornais Parlamentar que investigou, norte .. american!'s, de todos tas. Tambem se iIlformou que postos militares costa-ri
têm informadp ,>ôl:>re os n·- os negocias com () Banco do os credos religiosos, ) ai."!l1- um grupo de invasore;, se a,.. quenses, resultando portanto
contecimentos e lembrou (l1.1e Brasil: e no qual foi ind.i·�i(l" dimento dos ofieiais e solda.. poderara de P�nas Blanc�.s, absurda a ideia de inval3ão
a organização tem tiuo ê".i- do o sr. Ricardo Jafet" como dos com maior liberdade que na parte setentrional de p�ís, que pretendem anuncIar os
to em anteriores opmtunid!t .. 'antigo presidente �Io mesmo na Inglaterra E França l� e que outra força desembar- despaéhos telegrafico.·) de São
des, na solução das :liveJ'- estabelecimento. Foi a'.lvoga- padre �aymOl) ..i representou cou em. .Puerto Soley, no 0- José com o propüsito ja de
gencias surgidas na l�merÍ<;a do do sr. Ricardo J: ..fet o os Est.ados UIlictm lia.s nego- ceano Pacífico, a do�e qlll- nunciado de implicai: a Niea-
Latina. criminalista Evandr(l Uns. I ciações. lômetros da fronteira. com a ragua".

Mineral Radioativo
SanlaeDl Calarina

AMEACA DE GREVE NA PANAIR
PELA DISPENSA DE UM P'llOTO

�IO, 13 CV. A.) _ A Fa
nair do Brasil está disposta,
segundo' nos foi informado, a
não ceder no caso elo coman-

dante Lauro Roque, suspen- A FRANÇA ASSINOUso por 15 dias 'por falta dis-
i

ciplinar, não se conforman- A CONVENÇÃO
do o piloto com a medida e, NAÇõES UNJ:!:>i\S, l'�ov::t
em consequencia foi indeni- Iorque, 13 CU. P.) -'A Fran
zado e dispensado, uma vez ça. se tornou, hO·.2, o �Oo
que ainda não havia adqui- país a firmar, a Conven(;ã.o
rido estabilidade. Em face da relacionada' com a Sltl1.UÇf..O
atitude da empresa, os co_- dos apátridas. A eonve:::l;::ii.o
legas do comandante Lauro entrará· em vigor, dentr::J de
Roque voltaram a eKar.linar 90 dias, depois de ter sido
a posição de uma greve, mas depositado o 3ext:) instru ..

o grupo de vôo se dividiu cm mento de ratificar;i.o. Entre
torno da questão_ os paises que já firmaram a

Enquanto um� pane perie convenção se contam (I Bra
a "parede", outra mais pon- sil, Colombia; Costa' Ricá,
derável não a considera o.. Equador, El Salvador, Gua
portuna. Ao contrario do que

I
temala e HondUl'lls. Nenhum

se noticiou, nos primeiros dn\l pUlses signatáriof> rRti
dias, o memorial do piloto fieou a convenção.

dispensado nao foi sobre a

alimentação dos passageiros
e sim dos tripulantes.

J-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florlanópolis, Sexta-feira, 14 de Janeiro de Hí:l� o ESTADO
------_-"-,__._-----------------
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��1:: �S:;�·��'i" ���, �:'i· Vagens entro FLORlANOPOLlS. RjO DE JANEIRO *fS�nm��
_

. ��: Postal' 1.39.
.

. I, .�scalas íntermedíárías em Itajaí, \SantCls, São Se- ----'------....
DIretor: RUBENS A. RAMOS. bastíão, Ilha Bela, Ubatuba sendo nestes quatro últí- }Gerente: DOMINGOS F. DE .

' .

"'.

mos apenas para movimento de passageiros. •

...

AQUINO
As escalas em S. Sebastião, I.Zha Bela, Ubatuba não l

Representantes: prej'u�ic,arão O horário de chegada no RIO (Ida)·. �
Representações 'A. S. L Ta. ITINERARIO DO NIN "CARL HOEPCKE" '\

Ltda. IDA VOL'TA )
,"/

Rua Senador Dantas, 40 _ 60 .
� (

,Ilndar. .'
Fpolis ]talaí RiQ Santos '

r :
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro. "

Rua 15 de Novembro 228 5°

"
\1

andar sala 512 _ São ,Pa\110. \

• -'õi:---
--. ,;,-;. ;z=;� Dr-·'aArl,Va81'bOO de: IcA��Nt�Yt�tS" R.a I· O'·S

. X.. hns. de � nu!"
-__-" Ano Cr$ 170,00

_;:::- . ft_ seUl' ..1� �I

{'
,Tendo realizado' durante o Semestre Cr$ 90,00

,�. 1"-
do bJk:IO 011

�1I CIJIIfI'
,

,

.

( -No Interior
.

�' \wre \on9C de onde - �_.,
decorrer do ano' de '1954, no Ano .......•.

·

•...•• Cr$ 200,00 aparelhagem moderna e completa para qualquer exame '@� {!@
·1 L..J� -:,.".........."" ,�� ",'1'. Rio. de Janeil:o, curso" de a- Semestre

_
Cr$110,00 radiológico. I � ;

epf01J'"" 1L....l 'CO'" . Anúncio mediante' contráto.
.

. \ ertiO'- ._Ii -f/OtlI'""" �'"
_, rPI""�' perfeiçôamento na especiali- Os or iginais, mesmo na-o pu-

RadiogratJa� e radíoscopías, !.
: .Z-;_,·_ f\fZ'I.... L 'ao> c _. �,' , O c' d I
"i)'I" L..- me telG motO'

" dade, Pediatria, o Dr. Alvaro blicados, não serão devq,lvidos. Pulmões e coração (torax), "
entro e rradiação ,

�.',.��-.I�,.. ::1
""J

.-"-1"

ode�"P�M5'aM-
'de Carvalho comunlca o SeU A direção não se responsabiliza Estomago - intestinos e figado (colecistografia).

I
Mental "Amor e Luz" realiza

?
.•.

•

'": _. eu-- regresso à FlOl:ian{lpolis onrte, fi��: 1���i�e����.emiti,.QQs nos ar-
Rins e bexiga (Pieloguafia). sessões Esotéricas, todas as se-

está às ordens (\03. seus eJ1- Útero e anexos: Histero-salpingografia com insufla- gundas feiras, às 20,30 à rua

. entes e amigos. ção das trompas para diagnóstico da esterílídade. I Conselheiro Mafra, 33 - ,.20

RSE,... Consultório: Rua Tenente Radiografias de ossos em geral. ,andar.
'

S f A
• H O , Silveira, 15 - 1° andar. INFORMAÇÕES Medidas e�a�as �os diametros da bacia para orienta- I� ENTRADA FRANCA 4.,;

,__�_'.
" 'De 2.!» a 22 H.R I

,

Atende diàriamente rJA.S �4
UTEIS ção do parto (Rádio-pelvimetria).

� .,
, '-� -- ._ '_I as 16 horas, excepto aos sa-

, -0-, Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa. I .

\

,

. ,bad' . I O le i to r encontrara, nesta co- C· d... os.
,

. luna, informações' que neceaaita, asa e,-ã§ Distribuidor Residência: Rua Felipe diàriamente e de imediato:

� Schmidt, 11:': .,-- Tel. 2,::;6b. .JORNAIS Telefone

d.;:::/./ c. R.b:MOS SIA S b
.

d N 44
O Estado 3.022 I Ma' e'-Ira"?

c mi t . . A Gazeta 2.656 &&&

� Comercio Transportes Diário da Tarde 3,579 (
\

l{ua João Pinto, 9 FpolL ' TERR'ENO EM IA Verdade...............
2.010 • 'r .

, Imprensa Oficial ........ 2.688
..

Vende-se uma, sômente à

-

1 BARREI'ROS I HO���ftaI:e: Com iste VAtOV' V.S. vista, localizada à rua Dt .

GalOaSalO Inlton-I·-e-'-.-t-·a--d-e--O-a-r--rO
.....

sl
'

- 'IN��:��=�W .:::::::::::::: 3�:8�3�� �:r�:��:j��;�:'� �:r�:e��:�:�::i!�c:g� ���
,

' VENDE-SE um Lote de ereu amos '..... . 1 pensMlol"
12 X 33 metros.

Militar 3.157
• . e. Toda pintada a óleo interna

('C' h N' i d Ed' dá G tuit )
São Sebostião (Casa de I levó,,"ó pól"ó SUe!. resldên- e externamente. Com os se-

ampan a aCIOna.· e, ucan arros ra UI os STratar pelo telefône 2.470. aúde)................ 3.153 -,
.

c:ió. um Kn<heútil p�se"te; .

t ti
.

t 1
EDITAL Maternidade Doutor Car- gum es compar imen os

"Io s Corrêa .... .'....... 3.121 umBfUS$/MO eOFREde J4(]O CROMADO. sala de visita, 1 sala de Jan-
CHAMADOS UR-

G P
GENTES A

I"Ocul"e hoje" NOVO tal', 2 quartos, 1 cozinha, W.

Corpo de Bombeiros .... 3.313 NCO GRiCOLA C., Chuveiro, Tem' Luz, A-

se���;) . ��.z....(���I.���� 2.404 '.1lwc r7�, 16 'gua e Esgoto. Preço 60 mil

Polícia (S�la Comissário 2.038 fLORIANOPOl.lS - SANTA CATARINA H" Cvuzeiros.
Polícia (Gab. Delegado).. 2.594 j Tratar 'com A J Dias,
COMPANHIAS DE

.

. •

•

o' T};!:��:.:���. ,> .. -.�z.q�, Dlg�19RIÂ_D,�JBRA�APÚBlICAS�; ��� .;��;·���;�li:.- (Sapata-
- �,G\:u7.eiTlY do Sul 2.50U

A
· I'

�r---' •

Panair 32'.355235 V I S O .

-
r

',/r" Varig
'� -

o,RGAYISAD'.O
Lóide Aéreo .. 2.4021 A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS do Estado. avisa

, " Real 2.358 I t· d dí 10 deí
.

E.:- Scandinavas / ,......... '2.500 que, a par Ir o Ia e janeiro do corrente ano, em cum-

EI'\IT 1'\
HOTÉIS primento ao disposto na lei federal n. 2.308, de 31 de agôsto

Y. I Â'ti,D. . Lux .

'.:
.. r •••• ',' ••••• ,. "" ,,�.Q2! ' de 1954,·n�E �ont,ft·,� elo Senlr,n de J:mz e Fôrca fica suprimi-

:1' POQ , ::fI�:;�� :::::::::::::::: �:i�� da a Quota Federal de 3%, �endo � mêsma �ubstituiéla pela
La Porta ' 3.321 taxa fixa de:
Cacique 3.4.49 Cr$ 0,20 por Kwh de consumo de luz
Central ....•. ,.......... 2.694
Estrela .' ,.......... g.371 Cr$ 0;10 por Kwh de consumo de fôrca

�d;thEiTO ::
. . • . . 3.659

. D�etoria de Ol)ras Públficas, em Flori�nóPolis; 5 de ja-
Di que .. !............... 06 • rien'o e 1954. I'

a, c I T E

lIIIu P..tal, tb
I'I.rtaa6,..ua

, laia CúadU

.1

Agência w

de.��IQ
Pu bhcidade· •

.� ....

Admissão jW curso .g inasial . e. 2a. época, exames.j-----------,,...,..-
dias, 15, 16, 17 e 1ª dê fevereiro.

Inscrição (mediante requerimento) a partir do dia.

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

atestado de saúél'e e certificado de conclusão do curse

primário ou documento idôneo. (todos, com firma'
nhecida, isentos de sêlo �122r se tratar para: fins

res.)
.

Nota - Para o exame de admissão, que constará de

provas escritas e orais de Português, Matematica, His

toria e Geografia, deverá o candidato apresentar um do

) \ cumento .que prove ter ocupação funcional durante o dia'
I �-em como ter 14 anos completos por se tratar de gil),?,'

sio noturno para adultos.
Outras informações poderão ser. obtid!Y"

taria do ginásio, sito a rua Vitor Meir�"
Florianópolis, 11 de Jan��19lí5

� �,..,.�� O�.1<.l Meira,,_',';',·.· ,'.

, ��er11'etári(} 'í

Vende-se

.1)(JIIÁLá?I(Jég(J4/([g
gElXA871.[.TTO

) FLORIANÓPOLlS_SA,NT� CAT,..RINA

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

Jorge Sala 4 - Fone
2192.

,

,

�� .• ,

",INDICADOR PRO,FISSIONALI D�. RO�I��:ASTOS t

DR. .JUr;iL��UPITZ OLHOS ����C:S NARIZ

;. -.u",'-"
I MÉDICO Ex i�terno da 20& enfe.rmaria I E GARGANTA

1,:-.. �'" .-"1.''''-.
\ Com prática no Hospital São e SerVIço de gast:r:o-enterolo!?,ia , DO

.....UKA. W.LADYSLAVA DR. I.. LOBATO '1' DR. WALMOR ZOMER Francisco de Assis e na ":tn.ta da Santa Casa do !l-IO ?e JaneIro ·DR. GUERREIRO DA FONSECA-
.

W MUSSI FILHO GARCIA Casa d,o Rio de Janeiro (Prof: W. Berardmell�). I Chefe do Serviço de OTORI-
•

Doenças do aparelho re�iratório' Diplomado pela Faculdade Na- crgf��tOLMOÉGDIIACA CUIS� .

de neurologIa (Prof. NO do Ho�pital de Florianó olis
e

UBE LO
.

I d 1\1 d'
.

d U (
. Al1str�"esllo). .

I Possue a CLINICA os APAPRE-
DR ANTôNIO DIB

T RCU SE ,clOna e.' e Icma �'n ver- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex mtern@ do HospItal mater LH
. RADIOG:aAFIA E RADIOSCÚPIA '. .

sIdade do BraSil reles, 22 Tel. 267e.'
..

-.
. OS MAIS MODERNOS PARA

" mdade V .. Amaral. I TRAT<\.ME
. .

MUSSI �OS .PULMÕES I
Ex-mterno P?r concurso da Ma- Horáries: ,Segundas, Qu"rtas e DOENÇAS INTERNAS

• NTO das DOENNÇAS
Cirurgia do Torax'

. terntdade-Escola.. Sexta fel'r'as', C' -

E A ..
da ESPECIALIDADE

, . (S d P f O t, R I
oraçao. stomago, mtestmo, Consulta I h-

_ MÉDICOS _ Formado pela Faculdade Nacio- �rvlço o. ro.. c aVIo o- Das 16 às 18 horas. f�gado � vias biliares. Rins, ova-
. HOSPITAL� --:- P:_ a man a no '

CIRURGIA-CLíNICA I nal de Medicina, Tisiologista e
I
E'

drlgues LI.ma) Residência: Rua Felipe Sch- rIOs e ute.r�. . . I Á TARDE _ das
GERAL-PARTOS Tisioeirurgião do Hospital Ne- _;c-mterno �o Serviço de Cirur- '111J·cJt. 23 _ 20 and'ar, apto 1 _ Co lt V t R I

2 as 6

gla do H t I I A P E T C 2n
nsu orlO' I ar' eue es nO CONSULTORIO

Serviço completo e especiali-, rêu Ramos

I
OSP! a •. • .:.. •

• Tel. 3,002 '/ I'"
zad. das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especialização pela �o. RIO de Jan�llro --- __ : ---- I D";;s 16 às IS horas. .

CONSULTORIO - Rua dos

RAS, com 'modern08 métodos de S. N. T. Ex-interno e Ex"assis- �edlco
CdO'dH�sPltal de. DR NEWTON Residência: Rua Bocaiuva 20.

ILHEOS nO 2

rliagnósticos e tratamento. tente de Cirurgia do Prof Ugo arl a e •

,

.

Fone: 3458.
TI ESID:ENCIA - Felipe Sch-

SULPOSCOPIA _- HISTERO 'Guimarães (Rio).' I
DOF;NÇAS DE SENHORAS D AVILA

"
.

midt nO 113 Te!. 2395
SALPINGOGRAFIA - METABO- C"ns: Felipe Schtnidt, 38 _

PARTOS -:: OP�RAÇÕES CIRURGIA GERAL DR MARIO WEN- I
- ---..._

LISMO BASAL Fone 3801 Cons: Rua Joao Pmto n. 16, Doenças de Senhoras - Procto-' Ad O d
Caixa

.. Radioterapia por ondas

curtaS-I
Atende em hora marcada. I das 16,00 �s 18,00 hor��.: logia - Eletricidade Médica DHAUSEN \ V ua OS '1 SU!lta

Eletroc:oagulação _ Raios Ultra Res: Rua São Jorge 8 _ Fone

I
�ela manha aten�e dla-

_
Consultório:, ,Rua Vitor Mei- CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS,

Violeta e Infra Vermelho. 2395. l'lalJ?ente no HospItal de reles n. 28 _ Telefone: 3307. E CRIANÇAS

I
'

Consultório: Rua Trajano. n. 1, ,--

R
'. �art.dade. l Consultas: Das 15 horas em C.Jlsultório _ Rua João Pin-

C ·'DR·. ANTONIO GOM·ES DE
10 andar _ Edifício do Montepio. DR. Y'LMAR CORR1!:A,. eSlde�cla: diante. to, 10 - Te!. M. 769. DR. LARNO G.
Horário: Das 9 às 12 horas _ CLíNICA 'MÉDICA I Rua: (,eneral Bittencourt n. Residência: Fone,3.422 I Consultas: Das 4 às 6 hOT'�'1 GALtETTI I ALMEII.>A .

Dr. MUSSI. CONSULTAS das 10 _ 13 ho
,101. Rua: Blumenau n. 71. Residência: Rua Esteves Jú-

. !ADVOGADO
Das 15 às 18 horas' _ Dra. ras

.

-

I
Telefone: 2.692. DOENÇAS DO APARELHO DI- nior, 45. Tel. 2812. R V,'t M' I 60 I ESCI'I·to'r·I·AoDeVORGeAsl�OeAncI·a:

MUSSI' GES"'IVO' ULCERAS
. ua 1 ar elre es, • u

.

. A .

Rua Tiradentc ,9 _ Fone 3415 1 'M' RIO DE LARMO
,. - • DO ES- FONE: 2.468 A H r

Resldencla: 'Avenida Trom- ,
A TOMAGO E. DUODENO,

ALER-\
DR. CARLOS F. _ Florianópolis ......:. T�iefo���i �034�.uz, 15

powsky; 84. DR. JOSÉ TAVARES I CANTIÇÃO
'

GIA-DERMATOLOGIA E CLI- ENGELSING .------------- ------

IRACEMA MÉDICI)
NICA GERAL

Médico dos Hospitais Americanos FARMACIA DE PLANTA0'
MOLE'STIAS NERVOSAS E CLíNIC�D��TCO�ANÇAS -

--_

e da Força Expedicionária Bra- .

\ MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas

I
DR. HENRIQUE PRISCO li

sileira

Do Serv!ço Nacional de Doen- CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS PARAISO MÉDICQ)PAR�EI���DOR
ças Mev.talS. I _ INTESTINOS MÉDICO CIRURGIA EM GERAL I

!��r1��0 J:d�Ci�:UI��t:er����e neC�!�t�f Ambulatório de Higie-
I Tratament,o.

modl!rno d� SIFILIS Operações - Doenças de Se- ATENDE A QUALQUER HORA I

do BraSI'1 P'
.

t d
ConsultorlO _ Rua Tll'adentes, 'nhoras - Clínica de Adultos I DO DIA E DA NOITE '1sIqUla ra o Hospital - 9
'

C dE' I'
_. �

Clt" R D
RIO DE JANEIRO Colônia Sant'Ana I

. U1.'SO e s,p�cla Izaçao no onsu ano: UR.- é'oãoro, es-

Aperfeiçoamente na "Casa. de Convulsoterapia pelo eletro-'
.HORÁRIO; HospItal ,dos SerVidores do Es- quina da Vidal Ramos. '1

Saude São Miguel" ; choque e cardilizo!. Insulin'btera-
As 13 às 16 horas. tado.

. .
I Residência: Coqueiros, Praia

. Prof. Fernando Paulirto 'pia. Malarioterapi-a. Psicoterapia.
TeJ.,: Cons. _ 30415 ......:. Res. - (ServIço do Prof. Manano de' de Itaguaçú Casa da Torre.

IInterno por 3 anos do, Serviço CONSULTAS: Terça Q'
2.276 _ Florianópolis. Andrade) , I

- de Cirurgia tas das 15 às 15 hor:s. eSab�;� .. -

DR' JÚ 10
- ._--:- Consultas _ Pela manhã no

I
�

Prof. Pedro de Moura (manhã)
• ,L DOIN i Ho.spital de Caridade. I DR. ANTÔNIO MONIZ

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

nidade _ Escola" de General Bittencourt. MÉDICO
te no consult�rlO ,a Rua Nu.nes DE ARAGÃO

Prof. Otávio ROdrigues Lima I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ,ESPECIALISTA EM

OLHO.
S

Machado 17 Esquma de Tua- CIRURGIA TRÉUMATOLOGIA

Interno, por 2 _no do Pyonto 139 Te!.2901 OUyIDOS, NARIZ E GARGANTA dente�. Tel:2766 ,I Ortopedia
Socorro -_ - I TRATAMENTQ E OPERAÇÕES' Re�ldencJa - rua Presidente. Consultório: João PintQ,I18.

t
DR. ARMANDO VALÉ- ,Infra-Vermelho - Neblllização -

Coutmho 44. Das 15 às 17 diàriamente.
_ x ...;_

RIO DE ASSIS i .

Ultra-Som-
' I Menos aos Sábados

OPERAÇÕES.., ;' •. . (Tratamento' de sinusite sem
' Res: Bocaiuva 135.-

CLINICA DEl ADULTr.J Dos Se!vI50s. de CI�n!ca Infan�II I operação) I Fone: _ 2.714.

DOENÇAS DE SENHO�AS da ASSIS!enCla Mumclpa,l e Hos-
.

Ang'lo-retinoscopia - Receita de
.

_.-

, C�NSULT�S:. No HospItal �e I pltal de Caridade : Oculos - Moderno equipamento J DR. -VIDAL .

CarIdade, diariamente das 8 as CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único CLíNICA DE CRIANÇAS DR. ANTONIO BATISTA
10.

, . ,. _

- ÇAS E AD_ULTOS , I ' no Estado) Consultório: _ Felipe Schmidt,
Nf' consultorlO, a' Rua Joao - AlergIa - Horário das 9 às 12 horas e. 38.

. JUNIOR

P�nt? nr. 16 (l- and�r) .
Consultório: Rua Nunes

.Ma-l,
das 16 às 18 hO,ras.

.

I CONSULTAS -Das' 4 as 6 CLINICA ESPECIALIZADA DE

Dla!,lamente das 10 as 12 e da3 chado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: _ Rua Vitor Mei- . horas. CRIANÇAS O serviço noturno será efetuado' pelas farmácias
14 as 16 horas. 18 horas' reles 22 - Fone 2675. I Residência: Tenen�e Silveira, Consultas das 9 ás 11 horas. S tó. Antônio e Noturna, dtuadas ás ruas Felipe Schmidt
RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�,dência: Rua. Marechal Gui- Res - Rua São Jorge 20 _ 130

.

Res. e Cons. Padre Miguelinho.
Shutel, 129 _ Flor'ianópolis. Iherme, 5 - Fone: 3783

.

'Fone '2421. t FONE _ 3.165. 1:2.
. 43 e Trajano.

-�-------�&��-���""'='�'"
_'.

DR. ACHILLEG
BALSINI'

.� Advogado
'Rua Padre Roma,43

DR. JOSÉ M. CARVALHO
,

REIS
ADVOGADO

Rua Frei Ca:neca 122

DR. JOS� MEDEIROS
VlEIRA

- ADVOGADO _

Postal 150 Itajaf '_
Catarina.

DR. NEY PERRONE
MUND Mt:S DE JANEIRO

1. Sábado Farmácia Santo. Antônio RU;l Felipe
Schmidt 1).. 43

'

�. Domingo Farmácia Catarinens� Rua Trajano
8. Sábado (tarde) Farmácia �oturna Rua Trajano
9. Domingo Farmácia Noturna Rua Trajano

15 Sábado (tard-e) Farmácia Esperança Rua Conse
.lheiro Ma:fira.

i6. Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro
Mafra.

22. Sábado (tarde) Farmácia MOiderna, Ruã João
Pinto..

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

pe chmidt n ..43
30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Sr,h

midt n. 43.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Flo�ianópolis, Sexta-feira, 14 de Janeiro de .1')55
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•

I,CUIDADOS COM A PELE
•

NOS DIAS FRIOS •••Dr. Pires
•

'ra�to o inverno como o •

verã010u melhor' quer o frio

IIcomo o calor influem male

ficamente sobre a pele,
Na cronica de hoje tra- I

taremos dos cuidados que.

uma epiderme deve ter nas I
épocas frias e em outra oca- •

sião citaremos os que pre- •

cisam ser feitos numa cutis .'duran te os dias de calor.

A primeira reação que I
uma pele apresenta quando •

sujeita ao frio é o aspecto

•••
:1ressequido e ° aparecímen-

to consequente de algumas
ruguinhas espalhadas pelo
rosto, principalmente ao re- :1dor da boca, no can to dos

olhos e na testa, •

O proprio fato do indivi- :1duo ter que franzir a testai,
TORTA DE AMÊNDOAS fechar um pouco os olhos •
A sobremesa ideal para e contrair a boca quando: "

)
•

seu jantar de hoje é uma de- o vento frio bate no rosto, J••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

liciosa torta de amêndoas contribue um 'pouco para a 1IltM:_
diferente, Experimente a re- formação das rugas acima

'" "Suscitou uma atenção

"H I"
-

P I'
·

'" muito viva da última _'

Parn fazer com J à:; (\11- � ;���;.��i;��E��mos: re���a:�!tl'a ocorrencia im- assembléia constituinte a va-

• Om' I n 'S as na o IC I a,lorização econômica da A-
rante fi estacâo cueur«, �' 1 (01)1 d0 l=ité portante é que, o frio pode

�

r mazonía, pois o assunto foi,
Ideal �\,te in dêlo confeccio- ''2 gem:l.Ó' queimar o rosto -e,�sobretu- 1I

- ali, alvo de pro ongados de-
nádo em ,lgw1ào (!llàddet�-, a<:urar o quanto baste

I in certas partes, como o na- �,-.,," �-,-

I bates, que visavam naturaã -

3l )W"""-�'"lado em CÔl' escura. Sem, um POLHllr,lJ)ho de

b:l1lni-I"it'
',ui.) mais facilmente vul-

inente a arranca;' ao olvido COM VISTAS AOS EXMOS, está sem liberdade, porque ção e re gula m.e n t ação
mR!'f�as, decote quadrudo f> Ilha "d llel'iW\'I� ,,"e apresentam uma vasta área do Brasil SRS, DESEMBARGADOR permanece aprensívo, con- Quanto a Polícia Militar, é,
saia ma!s ou n;el'lO�, ampla, i 1, colher de chá (t'll�f�) e ,oll um ,Hs_pedn v',"rnelho, Não se ignora que, naque- SECRETÁRIO DA SEGU- trolarido, além das canoas

I
sem dúvida, a entidade mais;

levando uma Q "n�L\lt'n 110 ,m:uzena A
_ I J,:..a)'Het.�rtSl:leo. ':< extensa regrão, existiu RANÇA PUBLICA, CO-' de praia, os velozes barcos

I
autorizada, portanto, a1 me-

meio Há ainda � V1k)ÜU;etn I ?JíO j!,l'8. de am udoas m l-I
"
...mberu c-rtns pelei> po-, '1" \ 1''''' per.o.ío MANDANTE DA POLI-CIA I'

[St
--

" u du ,\ "U ,,',� aureo, '�motor, a vela e a remo. lhor indicada, não só pelas
de fazer duas vi as, sendo -las

1
dr-m s crestar levemente

que tt ve cor :í, centro de MILITAR, PREFEITO DA Todos êsses incovenientes I condições de disciplina e

também usado com um bo- I 111v f;'l"l. c1p luanü_,ígl! p.iru se 'l))rebentul em, al-r_l .. '\';(l�('lL' """,",O""I'tl," d CAPITAL E PREFEITOS I
• _

'" -" ,�,__, �," !1 serão varridos como por' eficiência que ela oferece,
lero mais escuro, como se I 250 grs. de lCÚC:11' penei- I g u rn i cmpo �l'pÓ�, cheias de oorrnclu rl�)p'uta(hl peles ,ns' MUNICíPIOS PRAIA- encanto, e isso sem muita como também é a única que
vê na ilustração abaixo." ra�� kil d palitos f" 'c' Ir: pdicnlas ou ,rnéldmo gret.a- vailos e mesuio disiantes ,NOS, despeza nem muito aparato, atende a dupla feição poli-
(APLA) 73 10 e rh;� ;(� fig", ]'0'; a �ll1eJma y r,a p�i(J mercucos llil11i:;iai,l S. SURI 'le os senhores Secretário da cial e militar que deverá

. --,-(0)---, ses [riu (, ('tU,àS cOJr{(\.·,";ucu�� Levada a semente para ou- (Segundo da sér-ie) Segurança, Comandante da ter o Guarda-praia - "Po-
ANIVERSARIaS MANEIRA DE FAZER: ''io as mais (leHagS·;tl,avNs'j_ I�;, p-jsp" "II" 'e" CUt' v , T> b I

' '" " , ,

P'
F à

.vc
, '

I'"
--,"",' "'

..2' ,,;� -<, <-

-"::\,. re )H111J1Sin 11('I'I"n.)- Policia Militar e refeitos, Iícia" na rotina ordinária,
1 - I aça um creme 'pOSSlvels, p"nas genn!nü'f " :::;'à:�s fJI. h

'II politu!;';."
,"p' mec.:mo pal'a "11m ?;;;fÔl�O conjunto, deli-" I _"

FAZEM ANOS, HOJE: ,perte, ,com o leite, as gem,H' Vejamos ,agora, qual:; ..S t't; l:'ntl'flJ ,ln 'I [,''<)Clt' ,I":l ..
�"

. , cTl'tr
e Homen ra em caso de

_ sra. Amélia Richard lO açucar quanto baste, e a meio� de defeza para evitar ;�ew;��o' �l,l'tl�,,:,)�jC'1 "C��)l(�� ele CI m" nt' ..; "Am)rf1�"}S le�11 1

':'rem ,', daos notssos guerra. Quanto' a participá--

'I d
'

, d
" .. <" ., -

'lue fieVla destrutar o,. ,,- � 1'" ,I; ',,' >, 'A. OI' em e ran-, - , ,
I

Rocha, esposa. do sr. d:', maiz:na. Junte epOlS a JS danos que o frIO po e cou a deC.hl;:',r 1!08 S(,us

�:!-I f"
.

. -,

.

'1
"

'd. ,çao dos Prefeitos, somos

Mário Rocha, i'ntegro JUIZ baullllha,
.

'

le d' _" jnn
ue ICIOS dei'se ;:':lIutar '_. (1", I

CI'l�li o uma po- dos que creem que a êles

de 'MenoI'es da COmal,na � _ MI'stlll'e noutr'a va-
causar � P�',

se

Ices ecotno.'ll· "'_�'
d

(;l'do, preo 'tlUl;\('ões (1' praIa qu;; será
'abe a 'nl'n:,.tt'V� 'para"'- � - A pnmelra COlsa qU.e A con eDIl! ac<w eSSt i>.S... "

• C 1••,1« « , <"

.

d ' b" ". <llndn m;'1:::1 1;;F;�'Q'�m � H, l ôs e que, talvez, " t'�Q-"
desta Capital; ::;ilha, o açúcar peneIra o, leve fazer e passar so re ;)etaculo ClJ'TI'J IUO

POr/;fil
.

.

_
malOl segurIHlça e a I, ,1\"

dr, Mário Ramos as amêndoas e a manteiga. �odo rosto um creme· gordu- deixar d� SUl' ]cie' induziu Di> �entam u. ten<;ao n�r'.. o· l as rantagens de
dos balneâl'io� dos seus iTlU-

, ,'" ]a sobrecaiTt'guut) em l li' �:t. \; 'nha a servir de '

Wendhausen, abalisado c1i- 3 - Misture depOIS os l'OSO, um oleo vegetal ou' �eglslador�s eon:;�l',UllH.eS:l A'
.

d 'd t � f,,",, -

P' nlclplOS, ISSO porque as

,

'd t t Capl' dOI'S CI'emes,
'

I 'a b' "1
' sequencla a VI a ('I <te PU1'.:11, l';"'O alS. 'PI"_'>I'a�" 11,"0 '._"ome,ot,e ;<crv"m

nICO resI en e nes a -

mmera ou.mesmo a propn a nr�m os ma',s ,::u'gos :101'1-
C f

.,

d'
-

"1m 11' l'q le
" • '" ," ., ...

1 4 - Forre uma fôrma I' 't '. 't
on orme Ja lssemos e.. os pei'gnn '- U

'aos seus munirinios eomo
Üt ; lano lna pura." zon es as 30nas CIO ex remo,

t
' '" I � " �, ., ",,'- "

E 'I' P' t d I ti' .

t " t nt 'l'on"l nled'ullte "--n�-
UUmel:0 an erlOr, nem., <:ter� ',eL. "ano, l/omarl:'- lHe' <' " t' ��." �-.' 'lI""" l)(."t"",

'- sra. • mI la lU o, es- qua rae a ou re 'angu ar com Uma vez, entretl:yn o, que
.. "'t:t eI'c;;lo (le<'

,

l'n r ll:n� 1"l'e( =s tro e nem fóra da agua êle I Pl'efeitos, r:::ponderemo que �,'-'lYl tI- '''_': "'t'" 't:'c'" -A�'-S:�I'�
posa do -sr. Inamá Pinto, rapeI impermeável e ar- J. pele já foi atingida pelo I u ,<' U J,C<'J (, " A" ue a 1'l:lçaO unI> I a. '" ',",

Chefe da Estação Telegrá- rume aí uma camada de pa- frio ou melhot já .se acha reerguesse da de.�'l'ocadfl, da' I encont�'a, , •.,s,o,ssego. Se esta ,:n�l� o caso ,PII'oble�a de! sendo, é claro que é do ln

fica da Cia, de Servicos Aé- litos francêses, bem junti- em fase de entorpecimento borracha, I na praia: os ':Jogos",d,e b,)la e [olH!la, �abe, e c, m:o, a r�s, ; terease <)!;lS munieípiol'i tI. "

reos Cruzeiro do Sul;
,

nhos, Ponha por cima uma JU mesmo, toda fendida. aí, Mas, não ,ficou isso ape-
as correrIas; se nadand'o; petltl\'il :seCi'pt:UHl a cnu-

lhornr em todos o;; senüdos
- sta. Véra Grijó, figura camada de creme, outra de .:mtão,' são necessarios cui- nas em ação d� pr::mle,'S3S, ,,�'

, __ --,-,.J"-.- '''""" '{uas pla':lS, in c IUfli':',e
de realce em os nossos palitos francêses, até ter- dados todos especiais, tanto que as entidades ad-

, quà"ütú--a um Cu üpleto t' eÍl-

meios sociais; minarem os ingredientes, De' inicio aplicam-se ca- ministrativas são obrigadas

F I d A d J
ciente po'li-c.iamen to.

- sta. NaÍl' Lemos, dedi- reservando um pouquinho 'taplasmas mornas, quançlo a contribuir, todos os anos estiva e rte a uven- 'Dentro dês'Se,_-p';,�ncípio à

cada funcionária do Depar- do creme; J' rosto 'se acha em estado

I p�ra as despesas ,tia eXf)GU� Secretaria o eriar e l:egula-
tamento de Educa<;ião; 5 - .Tire da fôrma em de torpor, isto é, muito sen- .çao, fude Bra� ileira' mental' o "Corpo Esp'e"C,iali-
- Affonso Petter, fun- cima de um prato,-cobrindo- 3ivel impossibilitado mes- Dúrante vinte anos incum- i;J zado de Polícia de Prai .. ,�

cionano da firma Carlos () todo com o creme que fi-, mo, 'dos menores movimen- birá à tlnião aplicar, um a- à Polícia Militar, selecionar
Hoepcke cou reservado . para isso, �os, Essas cataplasmas são pós outro, nunca me:'lOS rle

A ó· I It ti li I
\

M e instrufr, e, afinal aos

- mênina Marilia-Otilia, Enfeite com algumas amên- muito melhor toleradas do três por cento da re�:p(,f;tiva pr lima v s a ue "ar os aooo Municípios, o se benefiCiá-
filhinha do sr, Nestor Ro- doas peladas e inteiras, 1_ue os curativos humid'Üs, renda tributária assim como rem dos serviços, contra-

sa; I (APLA) Existem já prontas no eo- os Estados, os Territórios e Deverá chegar a .esta

ca-,
balhos, que terão a l1U\'a�:ão tando com o Estaao as equi-

mercio e para o caso em os munic�Pi�S, abrangidos pital, no próximo dia 22 do ele dez dias, tendo coma }I:\l- pes para as praias mais con-

LIRA TEMIS CLUBE
-

tão são preferiveis' as pela Amazoma, analoga (;on- corrente, procedente de CUl'i- co a Universidad� RUI'al e corridas, que estão de há
, ���:s tanham na sua base o I tribu�ção dev�rão entr:g�,l' ao tiba, afim de nos visitar pl'l' sob o patrocínio do Tca,iro muito a exigirem postos de

Lmido, Devem ser mudadas govelno fedelal, �-lue �ela a dois dias, o escritor Paschoal do Estudante e de BaU,'t da salvamento e um policia-
.luas a tres vezes ao dia e seu, �argo a destma(;ao es- Carlos Magno, que se fará a- Juventude. menta mais condíano e efi-

PROGRAMA DE JANEIRO f d
•

-' obertas I pecI lCa esses, )'eclll'So.s, companhar do universitário dente.
�·---...,l

Dia 15 - sabado - Soirée Carnavalesca - Grito do lao pre�lsam ser IC
<

I
Mostra semelhante provi-

C I' 22 h )01' um lmpermeave ' , , I João Pessôa de Albuquerqu€', Com o fim de inceptj,'a,r as
arnava - as . oras

"Q d 'd
,,' der'lcla que fOI pensamento, ex-Presidente da União Na- representações estaduais

Dia 23 -, domingo - Soirée Mignon - ás 21 horas uan o a ep1 er;ne _.la.se consagrado pelo vigente cs- cional de Estudantes, ' 'pal'ltirão em Março três e-

Dia 29 - sabado - Soil'ée Carnavalesca - ás 22 encontrar racht,ada sao

m-I
tatuto político, a pC"jximu.

clicados cura lVOS com as -', ,

A visita dos distintos lla- quipes que visitarão todos os .::

'VENDE S'E-horas ,

d I' recup�raçao econonllC� da trícios' prende-se a repre- cantos do País e uma delas r, _

ATENÇÃO - Servirá de ingresso o talão do mês de classlCas pastas. agua, l-
região do extrem') norte d'O

,

1 I sentação que' Santa C:ltali- virá à nossa Flori:ulli_lloHs a- 1 L '

J'anel'ro.- Não será permitida a entrada de pessoa.s es- l1lmento, ,fi. eo ca cal:eo Oi{
BI'aSl'l,

-,
"

Tre- lot d t

I
na enviará ao Segundo Fes- fim de nos apre,��"hl' �d· s es e erras na

tI'anhas ao quadro social. vasola,nolma., .

d
Sem dúvida, :lUas po[;sibi- '!uns clássicos unh'ersab e Ponta do Leal, no- Estreito,

O tipO maIs vulgar as
liclades sa-o l'me'usas: a'epen-

tival de Arte da Juventude
,

'd G
t Brasileira, a se realizar em jovens autores do Brasil, en- esquma a rua onçalves

i pastas da�ua ,é o 'co�pos o
dendo o i'eu ap!'ov�itamento Julho próximo, no Rio ele Ja- Jenados pelo já falllO!'j) 'l'eu- Dias com a Raimundo Cor-

d,e partes IguaIS d,e o�ldo de da relaização de �laria:, 0- neiro. tro Duse, do Rio. rêa.
ZIl1CO, talco, ghcet.ma e bras de molde a incentiv:1r e ,Ie 1�.'•.1'1'0 A mocl'dade estll(l." 1111'1 a- Tratar'no cartório do Es-
agua, Essa mistura é apli- Representantes " ,. �

clida em camada fina sobre
fortalecer a expiol'l:J,f;áo ,do tIe estudantes, teat�l)s t!xpe- g'uarda, pois, a visit,\ de Ca!'- treito.

A Diretoria do Coqueiros Praia Clube avisa aos só- solo e o escoamenw de seus l'imentais, orquest,'us, Cllll- los Magno e por c.;to náo

C1'OS em atl'azo nom a tesolll'al'I'a do Clube que II a-o ser'a'
a ,reúgtiãOda tratar e.. após um produtos' a canl'nho elas h "I d" f

'

I'-' - _. ,
"', 'juntos de camer;l., a, .. ct, me Ira es orços no\ Sf'UíH o

"d
'

d dA'
,-

f
mm o e espera para que p"acas de consunl0 den" opermItI o o mgresso em suas epen enClas SI nao orem
f' b

_

b
<

_, ,. .t e num total aproximado de de se representar na Sl.�f{un-
I }. d

'

d' 15 d t d'b't dIque em seca poe-se as- fOI'a do pal'sega lza os, ate o Ia o corren e, os seus e lOS, e, t t tI' P t'. 1
' um mil jovem ,le tor]<J o elo Festival de Arte da Ju·

-

d '1 Ih t' d
'

d
an e a co. ara re ua- a E' o que demon"t·.., " I'"

Rcor o com a clrcu ar que es es a sen o enVIa a, por b t "I I
' "" .. G', ,_- Brasil, pal'ticillal':l·) dos tra- ventude Brasileir'-:t.

intermédios dos cobradores do Clube.
as a a slmp es avagem portagem ontem divulgil(�a

Cid Rocha Amaral _ Presidente
com agua, nesta folha, a' :-csveito ela
Nota: Os nossos leitores utilização das varzcas fIo-

Eeaselhes de
Beleza

NO LAR E NA SOCI�DADE
- sra, Lol'ita Vieira, es

� posa do sr, Odilon Vieira;
- srn. Gumercinda Ne

ves, esposa do sr. Ataliba

Neves, do S,A,P,M;
NOlVADO

Com a gen til sta, Maria'

Helena, diléta filha do sr.

Franciscd Roberto' Silva e

sua exma. esposa d. Maria

Silva, acaba de contratar

casamento na visinha .cida-
de de Biguaçú, o nosso con

terâneo sr, Wilmar Nicolau,
filho da exma. sra. viúva
Díbia Jorge. \

Aos noivos e exmas. fa

mílias os cumprimentos do

O ESTADO
--o--

Experimente 1toje

Coqueiros Praia Cldbe
AVISO

VENDE-SE

- ESTADO DE SÃO PAULO-
...�_ 1';.:". (," .. '�

.,

,,;::,
dc..04:;...t.. �:f!'_:V I" •

"I!!. � , •• ;'.,

. .

A Diretoria de Viação, da Secreta ria da Viação e Obras- Públicas do Estado de
São Paulo, comunica' aos interessados que o Pôrto de São Sebastião será franquea
do normalmente ao comércio marítimo a 20' de Janeiro de 1955.-

Vigorarão nos serviços do Pôrto as tarifas aprovadas pela Portaria n? 545 do
Ministério da Viação, publicada no "DIARIO OFICIAL" da União de 23 de
Outubro de 1954

São Paulo, 20 de Dezembro de 1.954.

Tácito Piratiny Nascimento,
..Diretor Substituto.

•
•

:

I

• -rI

Vende-se por motive de
viagem o estabelecimento.

O Inperio das Toalhas o

unico no genero no Estado,
bem afreguezado: Interessa
dosllirigem-se a Rua' Felip

Vende-se
A sugestão é cie agml1omo

que conhece as t.enas e fa

la, pois, com a proficifmda
elo técnico",Clube�Recreativo"5 DE NOVEMBRO"

,

- "ESTREITO'� -
- ASSEMBLEIA GERAL

poderão solicitar qualquer restais do estuál'io amawni- 400,000 toneladas, tenelo em

'conselho sobre o tratamen- co com a produr.ào de arroz, conta a experieucL\ ohtida
to da pele e cabelos ao me- que poderia ascender, se- às margens

-

do, tio,Guama,
dica especialista' Dr, Pires, gundo cálculos segLfros, a "

I em território pal'uem;e,
á Rua Mexico, 31 � Rio
de Janeiro, bastando enviar
o preseI; te artigo deste jor
nal e o. endereço completo
para a resposta.

De ordem 'do Sr. Presidente, cQnvoco os srs. associa

dos, para uma 'sessão de Assembléia Geral, à realizar-se

sexta-feira, ,dia 14 do (\orrcnte, as 20 horas, nos salões elo

Clube "15 de M�veinbro""sito à Praça 15 de Novembro, nO,

21, sobrado, com a seguinte ordem ,ela dia:
.Leitura da ata da sessão anterior;
Prestação 'de contas;

\ Eleiçã() ,para escolha da nova diretoria e a p,osse.
N. B. - Verificando-se não haver número suficielite

às' 20 horas, será féita a segunda convocação para às 20,30
horas, com qualquer número; art. 26, letra b dos estatutos,

CARLOS W. PACHECO
, SeCretárió

••••••••••••••••••••••

Uma sala .de jantar, um

quarto, um escritório com�

pllil!o, inclusive máquina de

eS()l'ever, um jogo de pol
trOl!lolts e outros móveis.
'Pllatar no Banco dOo Dis

trito Federal, com o sr. Da-
núbio Meno.

A
I

AVENTU'RAS
.

Ç>O ZE-MlJTRETA •••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira, 14 de Janeírn dr ' l�);j5

"O "Estado�' Espo:rt·ivo
COM A PALAVRA O CRACK

AMORIM (14)

.......................................................................................e .
. .'

I

;Notl·C'I·a·s
.

DI·versas
I' A FederaçãoCatarinense de Tenis

e suas atividades em marco -- O
,

Humberto, continua como torneio de eberutra da temporada
leader absoluto dos artilhei- Presidida pelo Dr, Ferreira Lima, esteve
ros 'no campeonato paulista
de foot-ball, com um total. reunida 'a Diretoria da Federação Catarinen-
.até o momento, de trinta e de Tenis, e entre outros assuntos, ficou assen-

\j dois goais, igualando o re- d \' 1
j cord do' veterano crak"Te-

ta a a rea ização, na primeira quinzena de

RIO, 13 (V.A.) _ o joga- leco, _'
,

março ,próximo, do Torneio de Àbertura da
dor amador .do Fluminense i

* * -)!. [Temporada, a ser 'disputado entre os clubes
Rivaldo foi tran�íeriqo para
Vila Nova, de Minas Gerais, I RIO, 13 (V.A.) _ Os jui- filiados ou seja: Lira Tenis Clube e Associa-

'

como nãoamador, zes suíços Joseph Gulden e çâo Atlética Barriga Verde, desta Capital;
.

Paul Wisaling, já têm assen- Bôa Vista Tenis Clube de Joinville; Clube
* ·lf '* tado o regresso para Zurich.

Ambos os apitadores viaja- Marcilio Dias de Itajaí; Club 14 de Junho
RIO, 13 V.A.) _ A.C.B.D. rão no dia 1°. de fevereiro, de Lajes; Elite Tenis Clube de Canoinhas e

torna a público que as cre- 'não renovando seus compro-

denciais dos delegados das missas com a Fed. Metro- Tabajára Tenis Clube de Blumenau.
filiadas convocadas para a politana de Foot-bal., O torneio, em que será disputado a rica

RIO, 13 (V.A.) \_ O Bota- Assembléia Ge.ral Ordin â- taça "Prefeito" Osmar Cunha", deverá cons-
fogo vem de endereçar con- ria, a realizar-se sexta-feira, * * * ,

vite ao Rener, para vir [o- deverão ser ingressadas, na ' tar de 3 "singles' masculinas; 2 duplasmascu-
gar nesta capital, contra seu Secretaria, até as 12' horas PôRTO ALEGRE, 13 _ linas; 1 dupla mista; 1 "single" feminina; 1
quadro de profissionais, na de amanhã, para os efeitos' (V.A.) _ A Câmara Muni- d I f

"

2' 1
noite da próxima quarta- a que dispõem os § 10. 20. e

t
cipal, aprovou, ontem, uni up a emnuna; smg es juvenís e 1 dupla

feira dia 19. Como se sabe, o 3? do art. 14 do Estatuto I voto de congratulações ao juvenil.
' '.

Rener acaba de levantar o daquela entidade.
.

'

I Grêmio Esportivo Renner, Êsse torneio marcará o inicio das ativi-
campeonato gaucho, inter-

'

\ pela conquista do Campeo-

rompendo uma série de 25 a- * * * .-'nato,de.Futebol profissional dades tenísticas da Federação em 195;i.,/
�

nos, quando o. titular ficou � ! da cidade. reunida a Diretoria da Federação Catarw..�hse
entre o Internaríonal e o. RIO, 13 (V.A.) _ As ins- Por seu turno, o campeão. t d d I'

, /d' d
Gremio. Trata-se de um qua- crições para o XIII Campeo-, deliberou festejar o grande pre en en O os seus (Ingentes, q�n o e,.
dro exelente, capaz de cons- nato Brasileiro de Natação feito, logo apos o término

-

sua realizaçâo, reunirem os .Yresidentes
tituir numa atração para Juvenil, a realizar-se., 'a 13 do certame, promovendo a f

,

ti do
' -� I' f ,.,

.

d' d C R FI
O programa ems ICO o ano,/ao qua arao

'

os torcedores. Mas o Botaf'o- de fevereiro na cidade de Vll1 a o .. amengo ou "" ..f,
.

go para realizar esse jogo, Araraquara, São Paulo, en- do S.C Corintians, quando parte t?rnelOS em v���d..dtdes catarinenses

necessita de autorização do cerrar-se-ão amanhã; os jo�adores .visitantes� co- e ?S de���ffultos e infanto-juvenil,
conselho. arbitral. loc�r_ao���ampl::; '_ '" "_'�f�� ,.,

das eoui
,.,

\ * * * ão�e1to dos craques re- para a ormaçao as, equipes que deverao re-
_- ....

* * * ni stas. presentar o Estado nos respectivos campeo-
RIO, 13 (V.A.) _ Confir natos brasileir I' dos' R'

RIO, 13 (V.A.) Cinco mando os rumores surgill' s * * * .

I lOS, a serem rea lza os em 10 e

atletas já têm garantida a desdes as últimas h01', 's de Santos, nos mêses de setembro e julho do cor-

participação nos Jogos Pan- domingo último' após o. "clás- S. Paulo, ia (V.A.) _ Es- rente ano.

American�s, n? México, e:n sico" Va�c?-FlaJr.-:':,lgO, o j�- tá a diretoria do Palmeiras E'
,

março. Sao eles: _ AIY gador Mll)P!, :rao Vasco da vivamente empenhada em
sta aSSIm o tenis catarinense de para-

Fa.çanha de Sá, Valter Kup-, Gam.a, fo.}'! afastado da eql�i- conquistar um triunfo con- béns, pois já agora? com as providências to-
per, Pau���C,abl'al da JYbw�t

I
iAIfft!{r do clube. d� cruz sagrador domíngo, diante do madas pela sua entidade maior, os que prati-

.

h!l�""""""""';é�ac,.�;4:'a"'u):.:o S� Clara de malta, devendo ter seu S: Paulo Para tanto, os dirí- ,

MuÍler. passe posto à venda; ;. gentes esmeraldinos já. avis- cam o fino e arístocrático sport terão' oportu-
Mirim teria tido um p'e- taram�se com os craques do nidade de fazê-lo, com o incentivo de poder

queno'incidente co.m um ltl- Parque Antártica, tendo., t d I b
to paredro vascaÍno (sr. Jo- prometido aos jogadores um

concorrer aos campeona os esta ua e rasi-

RIO, 13 (V.A.) _ DHu él!-' sé do Amaral Osório) após o régio prêmio, caso consigam Ieiro,
trada na entidade càiioca o jôgo, ainda no vestiário, a- vencer o São Paulo. Serão

o.ficio. do São' d�istóvão de- crescido do fato de ter as- gratificados os jogadores

pender.618 de assinatura do sumido atitude inconvenien- palmeiras' co.m a ,quantia
Bonsucesso, para antecipa- te perante o treinador Flá- de 3 mil cr\1�eiros, pela vitó-

',:�ao do jogo entre os dois via Costa. 'ria, e mais 500 cruzeiros,
/"

clubes, para a tarde'de sába- por cada goal assinalado

do. Tudo está dep.endendo * * * diante do tricolor do Canin-

do match Fluminense x Bó- dé. Não résta dúvida, que é

tafogo, que deverá ser á noi- São Paulo, 13 (V.A.) - uma tentadora proposta.
te, no Maracanã. Se não for
transferido -o classico para
o horario noturno, o encon

tro entre sàncristo.venses e

rubro.-anis não poderá ser

antecipado.
.� 'Deixou bôa� impressão o jovem médio.

SOb •��en��� �e���: ��'!n�!On�i�}:Co,". '''i� i!l,:.·�,',iLl';',''-Je'l" d,,e�-s'
.

'e'
' .. _,

nau, terça-feira última, o conjunto campeão do Figuet- ,V . I
rense, com vistas ao Campeonáto Estadual de lfuteboJ. "

A sensação do exercício coletivo fài a prese!wn. ;Ie �ou-
I CADILllAC 1950 CR$ 300.000,00

;

sa, médio volante do São Luiz, de Joinville, que se� {'UCO:1-

tra em sua terra natal em visita aos seus famP.iares.

O jovem valor agradou a todos os presentes �:l'J co!,:;·

tivo do "Furacão Negro", deixando bôa impressã@ ao téc·

nico. alvi-negro. Ao nosso ver, 'Sousa possui class� e com-

batividade, pOdenclo ser util em qualquer clube. I ISoubemos, após o ensaio, que o player em' refei.'êl)cia

foi procurado por ntentores. de outros clutJes que desejD.-1
'

vam saber sua sitmição no São Luiz.

Fala-se que Sousa ingressará num clube da Capital,
possivelmente o Figueirense que gostou,do seu jogo. .

Os· 258 profissionais registrados pertencem aos Seguin
tes clubes, pela ordem: América; 35; Fluminense, 33; Bap.·

gú, 32; Botafogo, 27; Vasco dá Gama, 25; S. Cristóvão, 22;,
Flamengo, \21; Portuguesa, 19;' Bonsucesso, Canto do Hio

e Madureira, 12 e Olaria 8.
Possui o inalar numero. de amadores a Portugw:om, <,;3,

e o menor numero o 'Vasco, 12. Não co.nsta o Canto ljo n,:o,
por não participar do Cam,peonato da Categoria .

Os �30 amadores estão distribuidos pelos segllint�s clu

bes: Portuguêsa, 43; Madureira, 30; Fluminense e 8. Cri,,·

:�({��?i3�o\y;ft�u llc�n�:�à I :���o., �.�l�����,i _12�4/ :a��:�lc��� _�!�c��:r��m�; l�otn- ._....""""_,...."...,.,,.,...,__,,,_,,"""""....

..

;;

��_ 1110, 13 (V.A.) � Decidiu
I

o Oonselho Técnico de F08t-

ball autorizar novas inscri

ções para as-�inais e 'semi

finais do campeonato brasi

leiro, .a titulo precario. Isso
porque, embora seja contra

o regulamento, trata-se de

um certame que também foi

paralisado, fugiudo ..á sua

data normal. Portanto, os

mineiros, mais prejudicados,
poderão inscrever novos jo
gadores para os jogos com

C.BD. para excursionar a

Lima e Santiago do Chile,
no período de' �O de feverei

ro a 20 de março.

os cariocas.

I
***

***

SOUSA TREINOU NO FIGUEIRENSE

\ ,-,
***

S. Paulo, 13 (V.A.) _ E'

insustentavel a sitLÍação de

Leonidas. Depois de criar

vários incidentes entre' os

proprios jogadores,. o qua
dro do S. Paulo, mal dirigi
do pelo veterano . jogador,
sofreu inesperado revezo A

onda co.ntra o treipa!lor
cresceu âe tal forma que,

esper)t-se, para hoje, à noite,
a ordem de dispe�sa, com

a 'nota "já vai tar4e". Co.n

forme antecipamos, Bauer e

Mauro haviam declarado

que jamais poderiam atuar

"sob as ordens de um mole-

\que". .

RIO, 13 (V.A.) - Com a

vitoria de domingo sôbre o

Flamengo e a derrota do
Fluminense para o Bangú, o

Vasco ficou isolado na lide

rança do campeonato de Ju
venis e se apresenta co.mo o

mais provavel candidato ao

titulo máximo.

PERTENCE AO AM'ÉRICA O MAIOR
PLANTEt PROFISSIONAL DO RJO

RIO, 13 (V.A.) _.;.. O Flumi

nense F.C. comunicou à F.

M. F. que se interessa pela
seus' jogadores: Ambrois,
Gil, Baçu, Russo, Osva1do e

Darcy.
.I

RIO, 13 (V. A.) - Na tempôrada finda, de 19)54, esta
vam registrados na Federação Metropolitana de F'oo.thall,
com a situação legal para atuar cerca de 230 jogadores a

madores e 258 profissionais.
Segundo o' relatório que. o Departamento Técnico vai

apresentar, o América é o clube que conta com maior nu··

mero de profissionais registrados - 35, e o Olaria ml:'nos

- 8.
..........,

.

***

.

CRONISTA JOAO CARLOS VIEIRA
Ft!z ano.s, dia 7 último, O nosso jovem conterrâneo

João Carlos Vieira, um dos novatos da crônica esportiv�
da cidade, dedicando suas atividades ao nosso confrsde
;'Diário. da Tarde", onde, pelo seu talento e esfôrco tem
se reveladú um jornalista de futuro.

" ,

João Carlos Vieira é filho do nosso prezado contel'
:âneo sr. Alvim Vieira" um dos 'mais antigos e dedicados
Cuncionários do Departamento dos Correios e Telégmf:Js.

Ao João Carlos, einbóra tardiamente enderecamos
nossos cumprimentos com votos sinceros de felicidades.

,

.

Vendecse um em ótimo estado. Aceita-se outro carrõ
20mo parte. do. pagamen to.

' -'

Rua Felipe Schmidt nO 60.

P - Nome por extenso?
R - José Amorim.
P - Data do nascimento?

R -� 10 de dezembro. de 1929.

P - Cidade onde nasceu?

R - Em Bíguassú, terra de Leônidas, do América.

P - Clube em que atuou pela primeira vez?

R - Bocaiuva Esporte Clube.
P - Clubes que defendeu em [ógos de Campeonato?
R - Avaí, Figueirense, Atlético, Hercílio Luz r'I'uba-

râo) e Caxias, de Joinville.

P - Título.s conquistados?
R - Tri-campeão pelo Ãvai e campeão pela Hercílio

Luz.

./ ,.

P - Maior momento de sua carreira?
,

I

. R - No Campeonato de 1953 quando consignei o gol
que classificou o Avaí para o Super-C,lmpeormto,

P - Pior momento de sua carreira?

R - A péssima classificação do Avaí em 1954.

P - Seu maior desejo no futebol?
R - Já alcancei: atuar no Aval.

P - Diversão predileta?
R ___: Cinema. >,.'" ,

.

'

P - Outros espo;-t'ei'que pratica além do futebol?
R ,_ Natacãer'"
'p - MylArir jogador da Capital?
.H. -/Í3ráulio, do AvaL

/p: - Melhor jogador do Estado?
R - 'I'eíxeírlnha, do Carlos Renaux, de Brusque.
P - Melhor jogador do pais?
R - Zizinho, do Bangú.
P - Melhor jogador catarinense do passado?
R - Cito dois: Pacheco. e, Secura, sendo o prírnetrc o

maíor malabarista de todos os tempos ..

P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - .Antônio Salum .

.
P - Dos atuais técnicos qual o melhor?
R - Nizeta. Hajam vista sua atuação no ano de 53,

quando deu o Super-Campeonato ao Avai.
P -;-. Arbitro mais completo da Capital?
R :...,.. João Sebastião da Silva é a meu ver o maís co-

.

nhecedor da: arte do api-to.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedod
R - O glorioso Avaí Futebol Clube.
P - E dos clubes do Rio?
R - Flamengo.
P - E de São Paulo?
R - Santos F. C.

.�/"

P ...:_ Se 'lhe tosse dado formar o selecionado da Oapítal,
como o faria?

R - Tatú, Waldir e Danda; Moraci, Bráulio e· Valé
ria; Giovani, Betinho, 'Bolão, Rodrigues e Jacó.

EXAMES DE ADMISSÃO,AO GINASIO.

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

Informações: Rua Fernando Machado, N. 32

., Viage� com segurança
e rapidez

'

so NOS CONFORTAVEIS MICRO;.ONIBU8 DO

lAPIDO l<SUL-BUSILIIBO))
Florianópolis - Itajaf - Jeinville - Curitiba

..._.

Age'"nCl"a'
-,.'

R.ua O'odoro· esqulna:d.
.,

: R�a· Tenente Silveira

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ETADO

Os adios não
cessam
Digam o que disserem mss

o que está a vista de todos,
crístalínamente, .;� 'lue o sr.

Osmar. Cunha está desên.vL'l

vendo, na Prefeitura, desde

, que foi empossado no cargo,

um trabalho intenso c pro
ficuo. Não faz dois meses cue.

o temos na chefia (lo muni

cípio. Não obstante, sua ação
já se sente; não so se sente

(que sentir só não bastai

mas se vê, enxergam se. os

oposicionistas síaternáticos,
os que se vestem de outras

côres políticas, é que não

querem dar a mão a palma
tória. Abrem baterias por

.

me dá cá essa palha. Combu,-I
.

tem no escuro, com :) Iito

umco de extravasar seus

rancores. Bombardeiam qual
quer ato ou gesto do sr. Os-

mar Cunha, ainda que eles

sejam úteis e inteligentes.
Procuram execrar o Prei'eito )

perante à opinião pública, (.,

para tanto, lançam mão de

todos os argumentos, mesmo
os mentirosos. Sem motivos

fortes para críticas austeras,

apelam. para qualquer pre ..

�����: �:��o po;V;j�Sn��,t�-: 1f:lizm�nte, tão ingênuo que

nao saíba surpreender os fu-
Ichicos difamantes de urna

imprensa que não se eleva f

não, se prestígâa- nos comen ..

. tários elevados e decentes,

Fêz-se comum o ataque rís

pido, imoral e baixo. A mis

tificação dos fatos relatívo.s
a vida pública é causa de ro

tina. O engôdo é a arma do:

'aturdidos e dos 0,UC, venci-

dos, não sabem porl;3.r-:;,'
com altivez, respeitando fi

vitória do oponente, oponde
se-lhe, sim, mas de maneira

superior; e, não, agindo svb

terrâneamente.

Senhores; em menos de 60

dias, o Prefeito OSnULl'

Cunha tomou várias proví
dências. Nêsse rítmo, é c1t�

esperar que, ao cumprir sua

primeira etapa no govêrno
da capital, terá, t:o>,mbém,
cumprido com muitas cas

.jiromessss feitas a eoletlví

dade quando candidato.

Não façamos cawtlUnhas
odiosas ao Prefeito! �?,v lhe

joguemos pedras. Não haja,
do bloco do contra, espir ito
de víndíta. Não se orgautvem
emboscadas e tramas para

.que o sr. Osmar Cunha, de

inópino, cáía, desgraçada
mente, numa delas! Pl'Q

curemos ajudá-lo, .estlmulá
lo, dar-lhe ânimo para que.

suplante os obstáculos que,

de quando em quando, ame
acam gravemente, sua ad

�inistração. Não ser-i a pe

dras nem a paus que SI:' "1'

guerá, de novo, o munictpto

Convençam-se os íntnügos e

adversários do Prefeito que

suas intensões sao asmelho

res. Ai está :1 máquina asíal

tadeíra, e, dentro de algum
tempo, os visitantes, vindo"

do aéroporto para a capital,
não terão como blasfemar

contra o estado crítico em

que se encontra essa estra

da. Outras ruas centrais se-

rão asfaltadas. De início, as

,ruas principais. Depois, se os

cófres reduzidos da PrE'fei·

tura Municipal permttírem,
outras merecerão a atencào
do sr. Osmar Cunhá. ·Con

víctos estamos, sinceramen

te, de que o Prefeito dos flo

rianópolltanos fala pouco e

o suficiente é mais prático
que teóríco, 'não se perde em

cogitações, Não se poderá,
dêle, exigir milagres. Confíe
mos nêle. Ajudemo-lo. ódios
de nada resolvem. Se conti

nuarem os ataques infunda

dos e subversivos ao sr. Os

mar Cunha, feitos pelos seus

opositores, não duvídemos de

que, cedo ou tarde, pagare
mos caro por isto, e - o que
é bem pior - tudo ficará co

mo está. ,Os governos, quar-
, do honestos, probos e opero

sos, merecem integral apôíc.
O sr. Osmar Cunha rep..e ..

senta inegavelmente, um gll"
vêrno dêsses.

Hamilton Alve�

... :,.

•

r-

-:

.
seu carro tnerece o melhor

'''---1

* DETERGENTE
, �

--

* ESTAVEL,

/'

SHELL
�\f�

• I -

-,..--- ...---

H O J E 1�D�JA:E!!S ADO·Separando. para Deus· parte. dos bens
,

DE HOJE RECORDA-NOS'QUE: (SNA) - o primeiro dó-Icompartimento especial dejaí.
Êsse dólar é apenas uma.nha igreja do que em tem-A DATA., 'I P íb d í _ t

'. lar que entra na barbearia' sua caixa registradora para expressão de sua, liberalida-I pos passados, e, em troca,em 1640, ja na atura

d_
a .al:1 a, .el-s� � ercei-

do sr,' Leo-Wenzel, todos os I auxiliar a obra de Deus. de, pois dá mensalmente a tenho recebido muito mais
ra batalha naval entre a s�u�<ir� uso-espa-

dias, é colocado em um Mas o sr. Wenzel não pára décima parte de seu lucro à bênções," disse êle. I'll:ssesnhola do Co�de ,d� Torre e. a o an esa;
. I"

.. _ '. '. Igreja Metodista Politécní- dois anos têm sido os .mais
- 'em 1744, o intrépido .caTtarb·mt�nse .Rafael P�nt,o I

Chefe de DIVIsa0 �_lguel de",�ouza Melo e Alvlmt; ca, em Texas. Está êle con- ,felizes de minha vida."Bandeira destroçou em a a mgai, nas proximi- em 1847, em Muritiba (Bahia) nasceu o poe a
v ncido d ue d . 'd" I

'

.

'

. "
' e e q ,aI so rZl- .

dades do RIO Pardo, um 'corpo de 400 corr ien-
,�.
Castro Alves, vin do a �alecer em 6 de Julho de

mo não é o suficiente.
I
------

'tinos; . 1871;
,

---' em 1775, na Bahia, nasceu Antonio Ferreira em 1880, em Cuibá, Mato Grasso, faleceu o Che- O sr. Wenzel ocupa. uma Vende-s.França, falecendo �a mesma cidade em' 9 de fe da Esquadra Augusto Ueverger (Barão de das mais importantes posi-
março de 1848;

. Melgaço), nascido em Sant-Malc na França, em ções laicas em sua igreja, Casa de material, com 3
em 1788, nasceu na então freg'uesiajde Santo An- 30 de janeiro de 1802; sendo presidente da comís- quartos, sala de jantar, cczl-
tônio (Destêrro-Santa Catarina), )0 Tenente-co- em 1953, faleceu no Rio de Janeiro, o jornalista são de membros e evange- nha, banheiro e pequeno ter-
ronel José da Silva Mafra, falecen Io no Rio de Antônio Leal da Costa, nascido em Niterói, em lísmo. rena, situada à rua Luiz Del-Jaheiro em 1871; 1875. Foi um dos fundadores dos vespertinos, Crê que se cada, pessoa fino n, 34 (próximo da Ave-
em 1809, depois da capitulação, brasi- cariocas "A Noite" e

" O Globo", A Associação se tornasse um ativo .mem- nida Trompowskyt.
letras entraram em Caiena : Brasileira de Imprensa tomou luto por oito dias, bro em sua própria igreja, Preço módico. Tratar com
em 183Q, deixou o Govêrno desta .ntão Provin- hasteando em sua fachada o Pavilhão Nacional, o mundo seria muito melhor. Morltz,' Corretor Oficial, à
cia de Santa' Catarina, o Brigadeir Francisco em funeral. "Durante os últimos dois rua Saldanha Marinho, 2 _

de Albuquerque Melo, que foi sublstituido pelo anos tenho dado mais a mi-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o Ji:Sl'ADO

CLUBE DOZE DE AGOSTO-
1950 � 1951 -1952 1593- -1954 - AGORA DIA 22 DO CORRENTE SOIRÉE BLANCHE DE 1955 COM A ORQUESTRA
DE NORTON NEY LlARAY procedenles dos Casinos do Rio. - Traje Rigorosamente exigido: Branco. - Reserva de

mêses na Secretária, no horário de 8 ás 11 horas, a contar desta data.
. ,/

, ;/, .

••••••••••••••••��•••••••••••••••••�•••o.q �J••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

O ProfesSor' os submari-j1 E
- L O TJ� S -. Com a Biblía na' Mão

- /� I,.. lelro- eCDlca 1iJ'"' I
nos e a balela (A ORGANIZAÇÁÕ ORGULHO DE SEXTA-FE:��� :�::�ou Q)

,

SANTA CATARINA)
Apresentam as exmas. sras. Donas de

Casa, a maravilhosa
,EL-GIN

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

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

ELGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICAO EXCLUSIVA DE

,

ELETRO-TECNICA INDÚSTRIA E
COMERCiO $. A._

. Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. Tel.
ELETROTECNICA

Caixa Posfal193 -:- Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

UM INVESTIGADOR'CONHECIDO VIAJA PELA ALEMA·

NHA - RECORDES DE AI.TI'fUDE ii: DE PROFUNDIDADE

HAMBURGO - O "professor submarino", como os seus

colegas costumam chamá-lo, Píccard, mostrou em Ham

burgo, onde iniciou uma viagem de estudo e de conferên

cias pela Alemanha, uma faceta da sua personalidade que

quase ninguém conhecia. Piccard, especialista em física e

na construcão de máquinas, não é de maneira alguma o

homem nebuloso que se imagina, perdido nos mundos des

conhecidos da estratosfera e das profundezas dos oceanos.

=Píccard, situa-se, apesar dos seus setenta anos, no fulcro

dos problemas técnicos e científicos da nossa época e paga

as sugestões que no decorrer dos anos recebeu de cientistas

alemães com conversas extremamente interessantes, CO!l1

discussões que atraem especialistas dos mais diverso') ra

mos. Quando Piccard era estudante, tomou parte na céle

bre expedição alemã do navio "Valdivia". Foi na Alema

nha que Piccard levantou vôo para estabelecer o seu rccord

de altitude, penetrando na estratosfera. A aparelhagem de

depuração de ar construída para a esfera ligada ao balão,
salvou-lhe a vida graças ao dispositivo de segurança du-

Iplo. Piccard aprendeu essa lição e o seu lema é, desde en

tão, "primeiro a segurança".
"Conto, como de costume, com segurança multípla

também no que diz respeito ao aço empregado num batís

cafo" declarou Piccard num colóquio com progressores de

Univ�rsidade de Hamburgo. Teoricamente poderia de�cer Icom o seu novo batiscafo até a uma profundidade de 16.000

metros. Mas prefere seguir o exemplo dos construtores de

pontes que as edificam sempre para o quadruplo da carga

normal.
Os peritos de construções navais de Hamburgo relata

ram pormenores do capítulo trágico da guerra submarina

quando, na última fase, muitos submarinos, para escapa

rem às bombas, desciam até muito abaixo da zona de se

gurança, até uns 300 metros. Tripulantes _
desses submari

nos relataram que a essa profundidade a. carcassa rangia
e ouviam-se estampidos quando as bóias das jangadas de

salvação, na pequena coberta, estouravam devido à pressão
da água.

.

"E�isso já é muito perigoso" opinou Píccard. "A prrn

cípio causaram-me grande preocupação os faróis e'{tel'i0-I'res pois temia que o choque hidráulico causado nela sua

ruptura se pudesse propagar a ponto de pôr em perigo to
da a embarcação". Piccard conheçe o ranger e os ruídos dr- I
estrutura de aço do batiscafo construído na França segun

do os seus planos .sem, aliás, corresponder perfeitamente ,JS

suas indicações. Piccard Iímíta-se a dizer que é uma batis-

cafo "muito barulhento".
'

Piccard chegou a uma conclusão valiosa para a 7,écni

ca: o aço mais duro não é o melhor. É muito mais impor
tante a sua resistência à tracção. Picc\lrd ficou surpreendi
do quando os peritos alemães lhe responderam que na Ale
manha já se observara êste facto e que na construção de

pontes e nas construções' navais se dá a preferência a

aços "acalmados". Piccard ainda náo está satísreíto com os

seus farois submarinos. Apesãr .

de estarem em posição
oblícua, de forma a não deslumbrarem, não tlumínan além

de 30 metros.

Usaram nesse ponto do colóquio da palavra os espe

da'listas alemães de ultrassom, Este processo . semelhante

ao das ondas ultra-curtas do radar, permite tornar certos

objectos visíveis num ecran. Desta maneira poder-se-iam
localizar objectos ou peixes maiores "a algumas centenas

de metros e aproximar-sei deles. Os planos de construção
de aparelhos deste género foram confiscados- pelos :'.liados

logo. depois da guerra. Os aparelhos que, à sua base se

constroem hoje no estrangeiro são demasiado cards para
um professor das posses de Píccard.

,

Esta discussão de cientistas atingiu o seu ponto mais

interessante quando se falou da baleia de 20 rri que na sl!'L
caça aos polvos nas vertentes do Pacífico mordeu no cabo

transpacífico e não conseguiu soltar-se. Os técnicos en

contram depressa a -avaria que interrompera as comunica

ções com o Japão é trouxeram à tona a baleia, mas ntn ..

guém soube responder à pergunta como a baleia podia des

cer a uma prorundídade de 1.000 metros.

Piccard explicou que, na sua opmiao, a balela teu

mais sangue. Os pulmões podem transmitir a última 1.10-

lécula de gás ao sangue e, como as costelas são móveis, to
do o peito mete-se para dentro; A baleia pode permanecer

debaixo' de água durante horas seguidas sem respirar. O

exemplo da baleia que se prendeu no cabo submarino e se

afogou, demonstrou aos biólogos, físicos e engenheiros da

maneira mais flagrante que Piccard tem razão em afirmar

que o mar ainda encerra a solução de inúmeros segredos.
Ernst Burkhardt

18ANCO
de G�ffiITO POPULAR

I� AGRíCOLA . I I

RM.a:r�,16
.. ,

FLORIANÓPOLIS - 516.. e�.rArlnA. .

AVlSO
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 ltaguaçu, 'de ·lO,a 1 de fevereíeo.
, .

A Comissão

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

R, Snhnorr -- l'UH Felipe Schmidt n042 sob? Floria
O Sy.. nópolis.

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 do corrente.
.

Os interessados deverão comparecer, no dia 7, às 14,ÓO
horas, na Divisão do Pessoal do 50 Distrito Naval, a fim

ele receberem instruções.

Restaurante H.poli
RUA Marechal 'Deodoro 50.
Em Lages, no !r'Jl.� do 'Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores víajantes,

/

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ÉNCOMENDAS PARA CASAMENTOS

8ATISADOS -- ANIVERSAJJ.IOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

R0DOLFO CERNY, Fotog�afo ªo Jornal "O
ESTADO".

Cha�ados: Rua Conselheiro Mafra nr, 160 eu
felefone: 3.022.

Aprenda .a dirigir procurando hoje mesmo

WALDEMAR PINHO 'Profissional ou amador

Praça Pereira e OÜveira

TELEF. - 2.400

\
.

PERDEU-SE
Oculos Ray Ban com gráu perdeu-se no trajéto do

cimena Ritz a praça,15, no dia 9.do corrente. Gratifica-se
hem quem e))tl'�ga:r 111i1- �uª,"l\kY!ls de Brito 44. (Besídea-
cia do Dr. Cavalcanti).

. -, "

o maior entre vós seja corno o menor ; e quem go-
verna como quem serve. (Lucas 22:26).

,

Visitando o proprietário de um restaurante; per
guntei-lhe: "Por que está o sr. neste negócio?"

"Por que qualquer um entra em negócios?" repli
cou êle. De repente, disse-me: "Espere um POUC9". Foi
rté o seu cofre num canto do salão, trouxe de lá algumas
cartas e pedindo desculpas disse: "Um homem humilde
não devia fazer isto mas como o sr. pergunta, trouxe-lhe
t resposta." "Certo homem sen tava-se regularmente na

quela mesinha do centro para tomar refeições. Êle me

viu muitas vêzes dando de comer aos miseráveis e me

.mandou êste cartão de aniversário. O cartão veio acom

panhado do recorte no qual 'se lê: Tive fome e deste-me
de comer. Quantas vêzes o fizeste a um dêstes meus ir-
mãos, mais pequeninos, a mim o fizeste."

::_"Uma moça, assustada, vinda do Sul, entrou aqui
.

r!1 i'certa feita e segredou-me: Preciso de um emprêgo, não ••��_ :!
tenho mais dinheiro. Empreguei-a e ela foi por dois anos,

.

uma das mais eficientes garçonetes
.

que eu tive," Di
zendo isto mostrou-me uma carta de apreciação qu-e re

eebeu da mãe daquela moça.

� Finalmente, mostrou-me a fotografia de sua espôsa
e filhos, dizendo: "Além da minha família, é para êstes
»utros que eu estou neste negócio."

PENSAMENTO PARA O DIA As 8' horas.
Jesus disse: "Eu, entre vós sou como aquêle que

Linda Darnell Gary
serve." Merrill - Hildegarde Neff

Fé e Medicina,
binômio inseparavel i:tN�;r"Z:1itIO GUA!BA

2°) A CAVERNA DA MON-
(SNA) - Qualquer me-' só pode assistir o paciente TANHA Com: Os Vaqueiri

dico que "não tenha fé no com instrumentos materiais nhos
Supremo Ser" não tem o da medicina, sua fé - atra- 30) GODY, MARECHAL DO
direito de praticar a medi- vés de um poder superior UNIVERSO Com: 11/12 Eps
cina, declarou o Dr.) Elmer - faz o resto, 40) PUNHOS DA LIBER
Hess, de Erie, . Pensilvânia, '''Nossas escolas de medi- DADE Com: Roddy Mc Do
presidente eleito da As- cina estão fazendo um tra- wakl.
rociação Médica Americana, balho magnífico, ensinando Preços: 6,20 _ 3,50.
por ocasião da 48a reunião os fllncla-menLos da me.Iici- Imp. até 14 anos.
anual da Associação Médi- na: científica, mas tenho re- I

d S I .

de Ica ou. ceio e que a concentração -_

"Um médico que entra na ciência básica seja tão
em um aposento em que

es-,
grande que o ensinamento I

teja um doente, não está dos valores espirituais ve

sozinho," acrescentou, "Ele Ilha a ser esquecido."

•

ORAÇÃO
Pai, "cria em nós o esplendor que irradia dos cora

çes bondosos." Rogamos-te em nome daquele que andava
fazendo o bem e que nos ensinou a orar, dizendo: "Pai
,10SS0 que estás nos céus ... " Amém.

GLENN M. FRYE (Michigan)

Clube, Náutico . Riachuelo
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

la. CONVOCAÇÃO
Em consonância com o art. 37, § 10, dos Estatutos dês

te Olubevconvtdo os senhores associados para comparecerem
i reunião de assembléia geral ordinária, a realizar-se na
séde social, às 15 horas, do dia 15 do mês em curso, afim
de proceder-se a eleição da Diretoria e do ConSeH11) Fis-
cal para o biênio 1955-1'956. ;

De conformidade com o art. 39, dos Estatutos, si nao
houver número legal para a realização em la. convocacâo.
a assembléia geral funcionará com qualquer número

.

d�
sócios, em 2a. convocação, às 16 horas no mesmo dia e
local.

Com a�àis modernas máquinas para:
- Mármares, Granitos, Marmoríta em cores - Pisos

- cozinhaJ3, Banheiros, W. C., Més!fs de Pia;' Escadarias,
.

Terraços, Balcões, etc.

esquma Bocaiuv'a' com a" Frei Carreca

VENDEDOR
pelo

FÁBRICA DE LADRILHOS HIDRÁULICOS
Em tõdas as cor..

O. C. Benvenuttí - Rua Bocaíuva esquina com a Frei
Coneca. '

.

MARMORARIA

CINE SAO JOSE'
AS 3 e As 8 Hs .

Hugo Del Carril - Maria
Rosa Salgado em

O NEGRO DE ALMA
BRANCA'

No Programa:
Atual. Atlantida, 54 x 53.

Nac.
Preços: 10,00 .; 5,00.
Censura Liv-re.

1 .•.•••
As 8 - 5 Hs

Rooddy Mo Dowall
Kristine Miller em :

PUNHOS DA LIBERDADE
No Programa: /

Noticias da Semana. 54x52.
Nac.

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

i��!!I'
As 8 horas.
Hugo Hass

Michael - em

"ÉCO DO PECADO"
No Programa:
Fatos em Revista Nac.
Preços : 7,60 3,50.

BeverJy

em

"VENENO EM TEUS
LABIOS"

No Programa:
Paisagens do' Brasil. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

"IlU1Q
As 8 horas.
John Payne Maureen

O Hara - WIlliam, Bendix
em

"CONFLITO SENTI.
MENTAL"

No Programa:
Vida Carioca. Na.
Preços: 7,60 - 3,50.

.Imp, até 14 anos.

I.

.

O MELHOR JURO

5%
�

D(POSITOS POtULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO� 16

nORIAN6pOLIS'

Venda-se
Um terreno sito á VUa Oeí.

Lopes Vieira (Rua Presiden

te Coutinho) medindo .... , .. ;
10x2'8%, tratar com Dante
Bonetti no Depósito HOe!lck<!
'Rita Maria.

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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VIAGENS DE EXPERI"ÊN- preél�dimento mal prepar�- flmento"

mas que o futuro ho- .i. _
�t'+

CIA' PARA A AMÉRICA do... " mem do mar tem de conhe- .. ,'�t�
Ó SUL - OS ÚLTIMOS Antes de entretanto o Go- cer o bom e o mau tempo, a ..%. '

A
��

DOS CÉLEBRES '�P-LI- vemo' Alemão e' um grupo
I
bordo de um valeir-o .onde ..�. ) �t�

,
NER" I ,de armadores se declararem ' pode adquirir conhecimen- ._J. �

Hamburgo _ Esp'alhou-se dispostos a tomar a seu car- I tos náuticos mais comple- .::. .,.�

com rapidez nos meios ma- go o financiamento dos dois tos e a resistência física e a .%. .;,
rítimos de Hamburgo a no- navios-escola, reanimou-se! consciência da responsabili- .t. I·:".

os dois últimos na Alemanha a d,iscussão se: dade e a abnegação indis- : C
-

�,

alemães, o haveria riecesaidade de os pensáveis a todos aqueles

.�:::.,:. ",' OnCeSS I-Ona r I-OS 'FORO :"I.;��:ll\'"Passat" e o "Pamir" vão futuros oficiais da marinha I
que pretendem dedicar a :. ;

�'

içar de novo as velas. Para mercante conhecerem o .ser- sua vida ao mar. É por isso

t
.

a bo dodi' F' "Parni " "P t"
começar. projectam-se res- VIÇO r e ve erros. 1- que o armr e o assa

t
'

viagens do "pamír" à Amé- nalmente tomou-se uma -de- cruzarão de novo os mares,

�:�� TEM PARA PRONTA E.NTREGA'\ �.�!'
rica' do Sul com uma tr ipu-

\

cisão favorável aos belos oferecendo com certeza, co- oi·� �..
�

lacão completa de cadetes '!P-Liner", pois chegou-se à
I
mo as frotas de lugres por- '�

da' marinha mercante e car- conclusão que para coman-I' tugueses,
um quadro mais ,�, CHASSIS CAMINHÃO COM CABINE AMERICANA

_",.L:!l ��

ga completa. Estas. tres v�a- dar um �avio a vapor ou a belo e mais impressionante :!.. .....-:-zm.. .;: '''''_
.. �:_','.','''.ki\.-,'�'.

,

'.
.

/
•

.' ': :.!{
gens de. experiêncIas ,tem mo.tol' n ao basta saber ma-, do que os paquetes moder- • � �=�

�

por fim permitir um cálcu- nejar o aparelho rapar e nos. �:� F 800 192" MOTOR 170 HP MODELO 1954 ....�

lo exacto do custo de cada manter os motores em an,çla-I· Peter Ebstorfer �i
- - -.-.

,';I�viagem. Os dois navios fo- :r
F-600 - 172" - MOTOR 138 HP. -\MODELO 1954 I

ram adquiridosrecente'rnenr ! I F-500 -154" - MOTOR 130 HP.·- ,MODELO 1954
\ �

���o�:sl:afin��i��m:��:!� Mauo·f·ca· res·ldenCI-a
� F-350 -130" - 'MOTOR 130 HP. '- MODELO 1954 ·ilformação 'dos gl'umetes' re- 'II' . .!. . F-100\ - PICK-UP 130 HP. - MobELO 1954 I �

quer subsídios, pois os Ire- ..... ,FORD-RHEIN (ALEMÃO) -' 173" -110 HP. - COM EIXO
tes não bastam para manter Vende-se. por motivo de mudança, uma magn ificx .!.,'. DE FORÇA - l\![ODELO 1954 �••\
os. navios. Antes de�se fazer residência cotendo: 4 espaçosas éalas, inclusive sala. de • ��
ao mar, o "Pamir" será jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, cosinlra �:.. FORD-THAMES (INGLÊS)' - MODELO 19i ��

submetido a uma revisão com armários embutidos, instalações sanitárias comple- ... CHASSIS PARA O
.��

completa nos estaleiros Blo- tas, varandão, quarto de empregada � respectiva instala- .i.. . NIBUS - DIESEL - 189'" 95 HP. - ..�.
hm & Voss, onde foi eons- ção sanitária' anexa. Area construida, 163m2 em centro �... COM EIXO DE FORÇA, .:.'
truido em 1905. "I de tei-reno murado e ajardinado' de 13 x 55 metros �i·

:�
O "Pamir" e o "Passat" (715 m2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 de-

�:�:
\

CARROS 'DE PASSAG-EIROS�. :!:I'
são dois últimos veleiros da I pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar- -r_.""

.

_ •

imponente frota. dos "p-! da': de. móveis.: etc ... \ ótima localização (}\venida 'I'rorn- +.�
.... �:�

liner" que eruzararn todos powsky 56). . '.. FORD VENDOM'E (
� �t"

os mares sob a bandeira' do 'I Preço de ocasião considerando o motivo da venda. ,�:.. ,- FRANCES) - 4 PORTAS - MO'lÜR V8 - �.

L
.

. ,-,
, .... , 110 HP. - MODELO 1954· ',r"' J:�

t,trmador Laeisz. Têm 97 me- Informações: Rua Crispim Mira, 22 e Avenida Her- •
'"...:"..

I
��

.

tros de comprimento e cilio Luz, 60, nesta Capital. : FORD-TAUNUS (ALEMÃO) - 2 PORTAS -' MOTOR '48
-

HP. �:..
umas 3.100 �o�eladas bru-l "7 d

1*: - 4 ,CILINDOS - MODELO 1954
..

tas. A' superflcle' das s�as L t
'\ %

.

velaaé de 4.200 metros qua-' O' es a ,e'n a �:.. FORD AMERICANO .- 4 PORTAS - MOTOR V8 - 115 HP. .�.

�:���s. d::��:m::t:r.�l�::Ci�
P-- :!: - MODELO 1953 �i·

.' '1" últimos lotes, n� praia da Saudade, em Coqueiros, •
.:�

sam-se de qUlllze qUI ome- . ....
:

tr�s de cabo.';
" . ,I ao lado. do gru�o esco:ar "PresIdente R.o�sevelt", com

.:. SAL} DE EXPOSI.CA"'O :t�
Durante algum tempo o 15,metIos de frente, alea de 400m.2, servldos de agua •

H, ........

"P m'r" e o pàss'át" tinham 'encanada e luz. �:.. ABERTA'
•••

de:ap�re�ido. Há alguns Informações no IQcal com o snr. Gilberío Gheur. :�: pt K DIA E NOITE \ .;+
anos um armador alemão

A t 91
..J. R O

t
�;:�;;�i?oU-;�r;:�nrzr!�a:=�

,

. f', I- g�O '.
'.

�! '< Da oarle Scbutel D� 15,., Telefones: 3605 ", 3347 +:..
dos pela ferrugem, sem ve- .

��

,

.:+
las e qúase em estado de' se- �!�.ED IF IC10 FORD ·.r·
guireÍn para o monturo do T."T •

fei'ro velho. O armador, ver� C U R S 0- B O � C O ..�. .:..
dadeiro apaixonado dos ve- Início das aulas - 1° de Fevereiro. ..�� florianõ.polis' Sanla Cata rina .:.
leiros, compro_1J os dois na-

•
Matrícula - Livraria Lider, ,rua Tenente Silveira, 35, .J., •••

vi os e gastou milhões
.

pará durante o mes de j&nélr'o-:-'
-

. : '.�-: ""'" -�
.+.

os r'esta"lr'ar e, aparelhar. I f
-

t I f" 2316 3661' +," .

,�-"
.. -'�� ��. .,..,.,,�- -, �� "-' ". ,.�,- .

..

c n ormaçoes: e e on,es, ou, ,

r••• � '. ,. ,.. � ,. ,. •••

-

.. � -,.-",. '. '.'.. • •

.�

'_,' , .:�

·Pensava que os dois veleiros
,...".."..".."..".w � :..:..:..:..: (..:••: , r,... .

E;iq:,:,::,:�fii::�t:1,� DECOlAGEM PRQIBIDA Para Calequizar18 Amazônia
w. •

P��il�i�a�ã�
na formação de futuros ofi-, Evitando' o sacrirício dos pilotos Já b d

.

dais da marinha mercante. PORTO ALf�GRI?, 12

íY'j
Ontem entramos elll con- C egaram ois misslonarios que Intentarão

No entanto, no alto mar e AJ .-- Estava mal cadi1. p;:JI'i! tato com o eng, AlmirlJ E.' contacto com os «Mako» .'

.

.

no mercl,\.do dos fretes não ontem a decolagem elo pla- \
Barichello, presidente do

reinavam ventos bonancosoS. nador "Coruja", que realizou Clube da Planadores Alba- R.IO, ' 12 (V, A:) - Segund,o ,lacombe é acordeonLt't e Er- com a música p·ar·'.'. !
.

f'l' d· C'
,- I'

acilitn;

No fim do con lto ·a 0- lma aterrissagel(\' fOl'I;ada troz, que regressou i meia n�tl�Jas. ,de ,uo�l�res, dOiS nesto Migliazza trompetü:>ta
I
seus contactos cem l;,� r.el-

l:éia os fretes baixaram eon� sobre os contrafortes da Ser- noite de Osorio, onde 80- mlSSlOnal'lOS
.

oatlso"I.S, um de uma orquestr", Contam vagens.

si.del'àvelmente. Para evitar 'a do Ma,r, em ,Js::n·io. O a- brevoou o aparelho, Disse- britânico e ·out.r') itaJi.ano

grandes demoras, os navios )arelllo, que é pilotaClo por nos o mandatário elo ,;. P. respectivamente 110J Chal-

recorriam aos seus moto- Adalberto Jayme !v1eueg,"ll1i Albatroz que enviara uma lacombe e Ernesto J\UagLial

res, auxiliares e ao regres- ! Darcy Assiz, ná,) pôde c!es- serie de mensagens aos dois za, partiram par" a' AlllaZél

sarem da sua pTimeira via- isar pela peql\ena esteira de pilotos, proibindo ,os termi - nia a fim de evangelizar a

gem, os credores .colocaram ;alhos de arvore ,doz.e me- nantemente de c.alta.r o a- tribo dos índios Maki] qU\?

a célebre corrente simbóli- ,ros) 'em vista da chuva que bismo de 600m. a beir:t do 'até agora permanc(;(Jll 'rebel
ca à volta de um dos tres �aiu sobre a reg�ã0 duro.n- qual se encante? o ;;lann(]or' de a toda civilização e ares ..

ma�tros do navio. Terminou ;e a manhã e parte da tar- "çoruja", Nr; entante, niíc

I
peito da qual ml�ito pouca

assim um sonho e um em- de. é certo que os pilotos H!·' coisa se sabe,

nham a acatar a orden:. Segundo se soube nesta

Hoj e pelJ. J11q.uhã. o
.
cn g, capital os dois

. missionários
Almiro BarichellJ entr,lJú já chegaram à margem oeE

em, contato com a 5a. ?�'lla, te do Amazonas.

(O REGULADOR VIEIRA)
Â mulher evitari dorel.

ALIViA AS CóLICAS UTERlNA.S

HÉLIO ABREU e senho- '.

ra participam, 'aos seus pa
rentei e pessôas de suas

relações, o nascimento de
seu primogenito Hélio, ocor
rido na Maternidade Dr.
Carlos Corrila, dia seis de

janeiro do cOl·rente.

AGORA NOVOS HORIRIOS �JVENDE-SE-L
_
Três lotes de terras na

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

D ia

rêa.
I Tratar no cartório do Es
treito.

ERL'
Os dois missionários são

músicos também: Eoy C-hal-
Aérea, solicitando a sua in

tei:venç.ão no CH ...;O.

Terçl:\ll, - Quintas - -Domingos
9:50 horas

Para: Ouritiba S. Paulo Rio
(Correrão por o interior do Paraná S. Paulo e Nortf

do Pais)

r

SUBIRÁ NA GRÃ
BRETANHA O PRE

ÇO DO CAFÉ
LONDRES, 12 W. P,)

Nos meios bem infol'm:',�los,
soube-se, ontem, �ll1e o preço
do café na Gl'à .. Bretanha
talvez venha a subir rêrra
de 10 shillings (10 centavo::;
de dólur) a libra ·pêso, ( nas

_I
próximas semanas,

dAlguns dos tipcs d� café
e de b(:>a qualidade sào vendi

dos atualmente a 8 !.'l1liJings
e seis ptllces a libn, "1,90,

'.

CONCURSO DE ADMISSÃO dólar). /

.

As provas do concurso de admissão ao ITA serão reali- Os observadores dizl'lJ1 que

zadas simultâneamente nas cidades de Belém, Fortaleza" a razão do aumento e qUfJ o

Re�ife,. Maceió: S�lvad�r, Distrito Federal, Belo Horizonte, I consumo mundi:o>.l de café é

ItaJuba, 'Uberlandla, Sao Paulo, Campinas; Ribeirão Preto, agora superior à rJrodw;::"0.·
Baurú, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, no corrente O brftânico consome (:m

mês de janeiro, às 8,OOhs. da manhã dOI> dias 10 (Matemá- n\édia 1,5 libra de café por

tica),' 11 (])esenho), 13 (Física), 14 (Testes de Tendência ano, em compal'í1cíÍo com

Voc�fi()nal pa�a a Engenharia - prova 'não eliminatorial, menos de 3/4 de' libra que

15 (Química) .... ,

.

consumia antes da guerra,

·Nesta cidade, as provas serão feitas no Instituto de As .donas de cusa corneçanún
Educaçã-o, à rua Saldanha Marinho. ii'

"

a comprar café durante a

Os candidatos,que pret.endem presta.r \'1 :'concurso nes- guerra, quandQ' o eh'ii esteve

ta cidade deverão apresentar-se no local"�itad-& 30 minutos racionado. Os membros das

antes do início de cada prova, mupidos de documento, de forças al'madas, adquirü'am
identidade, caneta-tinteiro (com �inta' lt!:ut), laPls e 'ma� o hábito de tomar ca1é dos

terial de desenho (dois esquadros, um duplo 'ê!'é'01;Vletro, um· norte-americanos a eana-

compasso, borracha).
,'�

-, denses,

F.mprega-se com vanta�élm pal�.
combater as' Flores Branca.., Cóli
cas Uterinas, Menstruaea e I'IP". o

p�rto. e Dorel nOI ovu.lo·.
& poderoso calmante fi ReJfwa

do! por excelência.
P'LUXO SEDATINA, peJa 111111. coW·

�rovad. efiçacia b receitada po,

wédicos iluatre••
PLUXO SEDATINA encontr'll-'M .m

" toda varte.

Segundas - Quar.tas � Sabados
16 :15 horas

Pará Porto Alegre
(IIL"III.)

.".ND!!: TONIOO

Expresso Florianópolis' LIda.
Instituto Tecnol6gico

_teronáutica
" -Transporte de cargas em geral entre.

FLORIANÓPOLIS, CURITIBA E SAO PAULO. V�nde�se
Vende!se por mohve de

viagem o estabelecimento.
b I�perio das Toalhas o

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

COM VIAGENS DIRÉTAS E PERMANENTES EM CARROS PRóPRIOS

FILIAL: CURITIBA FILIAL: SÃO PAULOMATRIZ: FLORIANóPOLIS
,Escritório:

Rua ParIre Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Cons�heiro Mafra n. 135

Fones 2534 - 2,Q_35

Caixa" Postal, 435
End. Te,�egráfico:

Sandrade '� Transpolis
-CJ-

Visconde do Rio Branco

(932/36)
Avenida do Estado 1666/76

Telefone: 37-30-91

!
São Paulo - Capital __;; sp,

.

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

Telefone 1230

Endereço Telegráüc:J'
Santidra e TranspoU;-;

-0-

Um terveno �ito á Vilr,t CeI.

Lopes Vieira (Rua Presiden
te Coutinho) medindo, .... ,

'(Agênc�'l no Rio de Janeiro e ém Belo Horizonte com tráfego mútuo até lOx2'81f2, tratar com Dante

Sal,' Paulo com a Emprêsa de 1.'ransportes Minas Gerais S/A.) Bonetti no Depósito HOe!ICktl
______4.- -:- .:.. :...:.:........:==:...::.:::_ Rita Maria.

-0-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Os homens entortam o regime
disto aqui o melhor dos mun-I gustíosa, assonerbadn FJl'
elos. problemas que ti ·'Ham orí
Trabalhará. pari'.. sua co- gem numa éP"li:3, em oue os

laboração para que a cidade ânimos se exaltaram e ter

cresça e a coletívidade tenha vilharam as paíxóes.
condições de vtda melhores, Sacrifiquemos um pouco
É dar-lhe, portanto, todo o nossos interesses pessoais, e

apôto, porque o r.ue menos sejamos mais pf.ttrIotas, e vi
resolve é a ínt ciga Conren- semos (l bem comum.

çamo-nos de que o ódio não A continuarem essas aní-
constróe. mosidades, a sítuacüo vai cu-

. da vez mais se agravando.
O sr. Osmar Cunha tem I E: todos nós, uns menos,

um programa a seguir e dê- outros mais, seremos vítimas
le dará cabo, custe o que de uma crise asüx.antc, 1)"1'
custar, ajam como agir os que é iniludível que os hc
adversários apaixonados e mens estão entortanto o re-

despeitados. gíme, quando a Nação está De quando em vez, como aconteceu recentement:e por
. Todo o país, como se sa-, carecendo tanto de quem a ocasião da inauguração da creche, o teatrinho do Educan-

be, passa por uma 'fase an- ponha a salv0. dário se movimenta para uma festa infantil.
A parada dos coelhinhos logrou enorme sucesso. E o

instantâneo foi batido para mais uma prova do zelo, do

carinho, da devoção com que ali são cercadas as crianças.

desejosa de levar 0 caso a

bom termo, estudá-lo e en

contrar a melhor rmnula.

Já os adversários cio sr. Os

mar Cunha não 'llJel'Cl'.1 isto,
não querem que ° trefei.to
dê jeito no aSS1:nt0. Querem,
sim, Que se debata e111 ,vão,
querem, a todo transe, en-'

travar sua acà». Náo o aju
dam, não o estimulam, para

que fôsse a coíetívídade a

única benerícíada, assim quç
as duas partes poriticas não

lucrassem ern nadav, !iá. c\0S

opositores, u�!\:;l luta sem tré

gua, visando
-

- .�eplCJ"l·,·el·
mente -- r.o nhardear qual-
quer medida do ?refeiio, se

bom rapaz, la ela, embora, de grande
valia para 2. população. ca- O fabuloso WATSO�l MA-- antes do carnaval, o que já

CEDO, O diretor dos crandes nos permite prevê -10 paralunía-se, difama-se impu- _

t·
.

d" rílmes brasileiros e que nos muito breve em nossas télas.nsmente, a roco ae na a. n

oposíçâo, a nosso vêr, não deu ultimamente o seu ex- Já imaginaram PITUC 0\
.

CENTENA'R'IO DE NASCIMENTO' DE UM deve ser mais que uma sen- traordinário êxito de bilhe-' sózinho no PLANETA MAR-
,

tinela vigilante, mas que, teria "O PETR,I')':.EO E' 'ol'OS- TE? Será envolvido em a-

GRANDE BRASil EIRO sobretudo, se enalteca e se SO", película que serviu co- venturas' "eletrizantes" com

. ! dignifique nas atitudes cor- mo

eSír.éia
110 c'uem;t naCio-,

centenas .de marcianas:. .

A 14 de Jane1'l'O de 1355 d ·a-o·· f t 1 nal do grande artrcta caia- Fomos Informados, aínrí..lVelha, sen o, nessa DClisl , retas e superiores, 01' a. c- cv

nascia no Rio Grande do Sul, elogiado pelo general co- cendo-se e conceituaudc-se rinense PITUCA, J3. iniciou que -PITUCA estará por aqui
Tito Pedro de Escobar, um mandante da segunda colu- I

nas criticas justas e ímpar- as primeiras filmagens de em fins de janeiro para um

nome que ficou, no cenário na "pela sua calm, e bra- ciaís, Aos oponentes, ínreuz- sua nova produção carnava- . merecido repouso.Aiesta uma

nacional laureado pelo apre- vura admiráveis". Mais tar- mente, não importa qual o lesca. esplendida oportumdade pa-

t j t te CARNAVATJ EM MART.E ra seus amigos; fans e con-co e respeito de seus cama- de, nos pos os ,� . ,cnenu -

homem,que nos G'overp<:t, mas

�adas do Exército, pois que coronel e coronel, 'comandou quais as cores que se veste. contará com -J.lr.. notável e- terrâneos predar-lhe justas
faleceu em Fevereire: de 1919 tradicionais unidades de in- Se estas côres lÚrJ forem lenco de astros e estrelas de homenagens, a fiue êle bem

"IlO pôsto de 'General de Di- antaria _:_ o 24° Batalhão idênticas as que envergamos, primeiro plano do nosso tea.. merece, pois ?E',_iCl\, suin-

e o 3° Regimento -- tendo, então esta será a primeira tro e rádio, como: Anselmo do completamente desconhe
neste último corpp de tropa. razão em que nos .fundamos Duarte, Ilka Soarei>, Catala- cido de nossa terrs, m·lstrou
tom�do parte, em dezE.mbro pl:).ra nos lánça1'l11os com to- no, Angela Marl3., Virginia o que pode a {ol'�a (\e von-

.

t r'h 1 -Lane e SI'lva FI·I.n·() e, J'untos 'tade, sendo hOJ'e, J'igunt con-de 1910, no a aqu\� a .. 1 a ... as das as armas contru o go-:
cObràs, ocupada pelo') fuzi- vemante, apeclrejá. .. !o e 131'€8- novamente, VIOLf.:,\,·\ )·:t:R- saúada no Teatl"o e no Oi

leiros navais revclt8.dos. Es- sioná-lo 'até que, enf"im, se RAZ e o nosso l:>J'l'UC.\, nema brasileiro e figura que

tudioso e apaixonado da 5ua quede derrõtado e humilha-
.

WATSON MAC:1:DO não

I
rida das platéias eal'iocs.s e

nobre arma, fez parte de di- do aos nossos pés. MLlS se, está poupando esforçoJ para paulistas e n. 1 da ehtica,
versas comissões de estud0s, inversamente, o güvernrl.l1te lançar esta sua produção especializada. (

.

referentes ao equípamento, fôr do nosso grupo. poderá
armamento e instrução de ser o pior, o mais incauto, o

infantaria. Promovido [, ge- menos. realizadér, o mais
neral de brigada em 1:)12, eo- idiota de todos os governan
mandou a brigad::t mista de tes, q.;.;e, para n;:l:{. êle será
infantaria, na Capita.l Fede- sempre o todo-poderoso, e

ral. Promovido a general de acharemos que não há 110-
divisão em 1918, reeeben, eu- mem melhor na faee da ter
tão, a sua última comissftc ra.
.- a de comandant.e da 3a. R. Não será esta a l'eaHdade?
M. - em cujo pô.�to faieceu. Ou nos contestarão'
Pelos relevantes serviços O sr. Osmar Cunha não
prestados e por suas vir�u- pode fazer milag'l'Ps.
des civicas e mw.tares, dei- Mas os oposklonistas en

xou no Exército um nome I tendem que o Prefeito. ant.es
laureado .pelo- apl'c�:o e res- de mais nada, tenha, poderes
peito de seus ear�1aradas. 1

solfrenaturais, o que é fran-
Nesta data, pOlS, que re- camente impossivel.

lembra o transcurso do pri- Ademais, senhorE''3, o SI'.

meiro cen,temírio de nasci- Osmar Cunha, como temos
mento do valoros') General dito, não está dois mêses no

Tito Escobar, figura. lrw.J�- cargo, e j.á começaram a fun
cante ã sua memória a mais cionar as trombetas menti-

AVI,SO

A paixão partidária é que,

nos dias que correm, tem

criado sérios problemas Os

da oposição não fazem opo

sição, não argumentam cla

ramente SU!;LS criticas, e ata-

cam por me dá cá essa pa
lha. Não há colaboração aos

governantes. Ao contrário:

domina, infelizmente, .\ mis

tificação. A liberdade em ex

cesso provocou a desordem, e

todos entendem que sao sufi

cientemente argutos para a-

Sofismar consiste em inverter a ordem lógica dos ta-
bordarem temas que desco

tos na suposlção de que a mentira seja verdade e o êrro nhecem. Política quer dizer
virtude. baixeza e tróca de pa.avões.

Tem sido a arte básica dos jornalecos que mudam de
porque, como se vertríca com

norte ao sabor dos ventos.
-

\. facilidade, duas facções an-
. Entretanto, como tôda arte, o sofisma exige certos tagônicas -aão se elevam pe-

predicados do seu manipulador. los atos decentes e superío-
'Quando êste é dístítuído de inteligência ou usa ríe má

res, mas uma e outra pug
fé congênita, cai fora do campo do sofisma para a pla- nam fortemente, evitando, de
nície do ridículo. todos os modos, ·lue uma se

Está sendo o "habitat" de o TIM THYM. assenhoreie sôbre a outra;
Ontem no seu artiguete galgou o 'clymax" do ridículo. ambas, se esfacelam e se a

Moço _inteligente se desloca da sua posição, perdendo- pequenam e se aviltam mu-

se no paradoxísmo da incoerência. tuamente. Mas o pior e que
Sai de sua linha de jornalista credenciado para se 0111-

o maior prejuízo não recái
brear as estultices de um govêrno paranoico e anêmico. sôbre nenhuma das duas. Há

Na inversão cios valores crítica o Prefeito Osmar Cunha, ,um único prejudicado com

qualificando-o de "Prefeito asli$<ativo". essas brigas: o povo. Por
Desconhece; contudo, que ar'estradas de asfalto, em exemplo:' o problema dá car

outras eras, fizeram parte da vida do "conspicuo governa- ne-vêrde, A Prefeitura esta

Florianópolis, Sexta-feira, 14 de Janeiro de 1955

Análises
N.ROSA

dor",
,

O Osmar, para êle, com dois meses de govêrno muní-,

cípal, é o culpado da alta elo custo de vida, êste grave pro
blema nacional.

Ó Governador, que em seu primeiro ano ele gestão go

vernamental, solícítou três aumentos de impostos, decupli
cou as taxas' de água e esgôto, assinou pedidos de aumento

do preço do açucar, elevou o custo dos produtos de suas fá

bricas em mais de 400%.._é um anjo seráfico, puro e redi

mido, 'tal qual, nova Madalena.

Julgando a priori, vaticina que os.mortos maldirào as

estradas asfaltadas, rumo ao Itacorobí, passando inertes e

satisfeitos ante o palácio encantado da Agronômica.
Que as suas noites ele grande gala, ao espípocar das

champanhas, discursos do Paulinho e poesias do Konder

Reis, os internos do Hospital Nerêu Ramos e os recolntdos

cio Abrigo de Menores, obras tão diversas e tão prcxtmas
no espaço, lançarão seus aplausos à obra de "Sol.idarip,cbde

Humana", do folgazão de Itajaí.
.

O TIM THYM é uma ovelha desgarrada,
voltará um dia ao seu antigo aprisco.

Questão de tempo ...
Será recebido com festas e cânticos.

visão.

(

Soldado por vocação; veri
fÍcou praça no 13) Bata.lhão
de Infant,:.ria, então aquar
teladc' el' Ale;?;rete,' no Rio

Grande do Sul em 1872, cQm
18 anos incompJ.etos, como

cadete. Em 1894 e 1895, como

capitão, tomou :r,Jarte em to

da a campanha 'contra o

movimento re-volucionário
t

. -

dFederalista do RIO I.:"ran e

. do Sul, comandando, comis
sionado no pôsto de tenen

te-coronel, o 3° R. I. da Bri

gada Militar daquele Esta

do, e, posteriol'mentp., uma

das brigadas da DIvisão N'or

te, comandada pelo general
'Pinheiro Machado.

No decorrer daquelas ope
racões militares, assinala
da� por vários combates, seu
nome era citado, com ac.mi

ração e respeito, como o de

um grande chefe, bravo e ea

paz. Em. julho de �89';', se

guiu para a Bahia, ainda ca-.
pitão, a fim de il1eOl'pOrar
se à Fôrça Expedicionária
que operava contra I)S' faná
ticos de Antônio Conselhei

ro, entrincheirados no sertão
de Canudos, Ne'3i�a campa
nha ingrata, combatendo o

sertanejo solerte e bravo

num terreno 'hostil, inóspito
e práticamente desconheci ..

do, o capitão Tito Escobar,
sofrendo as mais amal'g!ls
vicissitudes e pri vaç,)es, e:'!1

marchas penosas e combates

cruentes, destacou-se, mais

uma vez, pela maneira hri

lhante como soube concluz,ir
o 27° B. r. que, sob o seu co

mando, tomou de assa,(to e

ocupou o reduto da l"ailen.c1a
-

André Nilo 'l'ad:1,sco

rosas e injuriosas. Tudo oura
de rancores, de ca�:()s pes
soais, de interesses subal

ternos, de políticos mEl.treiros
e de jornalistas inesf;l'upulo
sos.

Somos comedidó�; e não
diremos que o sr. Osmar

Cunha, daquí a pouco, ffld.

comovida homenagem e a ..

'presentamos à mocictade, co
mo um exemplo d.e civismo.
A viúva desse táo ilustre

Soldado, exma. sra. d. Anna

Amália Ribeiro de. Escobar
ainda vive, em austera man

são, no Rio de Janeiro, guar
dando dignamente as tradi

ções de um nobre passado.
À ilustre e venerand·'). an

ciã, quasi centenari.a, os nos

sos mais respeitosos cum

primentos.

UM NOVO FILME DE P I TU C J\

o PRESIDENTE DA COAP FOGE A
RESPONSABILIDADE

Em nota que publicou no se que a protJíJ:m. envIada ;'t

Diário da Tar(le, d8 12 QO COAI" esta'J'3 ",�c o ::"cço O"

corrente, o sr. PresIdente da Cr$ 13,00 para a carne de �fI..

COAP pretende opor a'guns atualmente fl"':.',d � ··m

reparos à Nota do Gabinete Cr$ 17,00, l!U(tltall�O Qn� a

do Prefeito, G.iJ111 l'efert·ncia carne de 11; qllC ora e�t;'.
,

t- d varde sendo ve·nd'.r1r_ ao l)rC"O (Ie'a ques ao a ca:'lle ç • ,

Diz o sr, Presidente àa 'Co- Cr$ 30,00, p�s:;[\'.-J. 'a ·.tista:·

missão d� 11!i>,i�tl'(;irnenh, e inalteràvel!l.u:ntp Cr$ n.lJo.
Pl'ecos que o pl'oblema do a- Aliás, o �r. Pr<!,il<::ente' ia

bas'tecimento (!e eal'Ile vc:'-' COAP não .),j �� ignr,: ar a

dê' à popuh.<;�,,') é J)!�I)J:)J"'l'Va circunstânc:a de qUI: fi. car

de exclusiva. l�o:npf't�nria. do ne de la., 'lll� �'aramente SI)

Prefeito, mas conJe"'.,a, IOll:O encontra no :-,1 �,.cadG. tem

em seguicln., que a propoE.ta sÍdo vendida a CI'$; 25,00,
I

para o fOl'nc(;L!1ent'j ao r.1'31' Cr$ 28,00, Cr$ �:o,OO e mais.

cado Públi'�') ff)i enviada pe- Basta que o informem os srs.

lo Prefeito :t apreeiação da fiscais da COAP, cuja fun

COAF. Entmrl'''lo desde logo ção os pôe em' condil;ões ele

no julgamer.to ela propcstr. bem conhecerem o C':'sO.

ach,a o al'l'1.ido sr. Presid(m·-

te que os pr.� .'. -::; sofl'c-m":'f"le:-
va�.:io astrol\ümiru S(·:[� "';,:1]<
m� quer. PM1. qü.e, POrf'1l1'ô
público possa aillÍl;ar do eXél·

gêro daquele coneA.ito, dig,i..

COMERCIO ENTRE
ITALIA E ARGEN

TINA

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES nos

COMERCIÁRI!lS ,/

Delegac;i.a. em Santa Catarina

CONCURSO PARA A CLASSE INICIAL DA CARREmA DE

. . .. .... .... ..... ESCRITURÁRIO .... .... .... . .. _ .

Na conformidade da determinação' da Adll1jl,üstra.,;âü
Central do Instituto, comunico aos interessados r.ue o pra-

I zo para as inscrições ao Concurso Público para :1 admissão
na Classe inicial (E) da carreira de Escriturár.tJ do Quadro
Permanente dó r. A. P. C., neste.Estado, seg'undo edital pu
'blicado no Diário Oficial do Estado, de 17-11..(1954, foi pror
rogado até às dezoito horas do dia trinta e i�m c!:l corrente

mês.
Florianópolis, 13 de janeiro de 1955.

Er�nciscQ Qª�a�a, Neto ...,.....="""'..;;

MI.,LÃO, 13 (U. P.) A

delegação comercial argenti
na, que ontem esteve em

conversações com os princi
pais indu.'jt..:i� Ij:,:tas e ban

queiros ct'sta cidade, p,uti.ü,
'hoje, para Turim, a fim de

visitar as maiores faurIcas
de autos e de tratores da

Itália. A delegaçã.o chefiada

pelo dr. Ricardo Anton�o

Cairoli, vice-presiden';e do

Banco Central da llrgent.ina
inclui ainda (I adido econo-

da Al'�en�iná, Guido

Loteria do Estado
Resultados de onfem
6.918 - Cr$ _200.000,00 -' Tubarão
-1.883 - C1;$ 25.000,00 � Florianópolis
7.268 - Cr$ 15.000,00·,:_ Florianópolis
10.827 - Cr$ 10.000,00 - Rio do Sul

5.039 - Cr$; !:i.OOO,oo '- Florianópolis
, -,

No Educandário San'ja
ea'arina

FveGltanãa
Lendo o Correio dos Campos, da cadeia dos ex

semanários do sr. Waldemar Luz, vieram-me à lepl-.
brança os versos filosóficos de Martin Fierro:

"Hay muchas dotorerías
Que yo no puedo alcanzar,
Dende que aprendt a íriorar
De ningún saber me assombro!"

x x

I
X

\
O Correio dos Campos é de Ourítíbanos. No reu

número de entrada nó Ano Novo dedica-me o rodapé.
Agride-me na defesa do Inca, o que é prova de inteli
gência. Burrice seria agredir o Inco 'na minha defesa!

x x

x

Faz dias, este diário, dando resposta a um artigo
governamental, explicou, num dos seus editoriais, que
nunca atacara o Inco na sua função de casa bancái ía.
O que se criticou, na última campanha, foi a íntro
missão do banco, direta e ostensivamente, na política
partidária, em frontal desobediência aos estatutos e

às suas finalidades. Nesse artigo enumerámos longa
série de fatos que positivavam a procedência das cri
ticas. Arrolamos, por citar, numerosos dirigentes e

funcionários incoanos que são também chefes e che
fetes udenístas, prefeitos uns, deputados outros, can

didatos vários. E para evidenciar que o-banco fazia ;)0-
litica, lembramos o caso do academico Djalma Gar

beloto, da agência de Curitibanos. Sendo candidato 'do
P. S. D., esse intimorato incoano viu-se ameaçado até
de demissão, se não retirasse sua candidatura. Resis
tiu e foi eleito. Mas também foi imediatamente trans
ferido para Itajaí.

x x

x

Para revidar-nos, o Correio dos Campos, contra
os nossos argumentos, apresenta estes dois: 1° - O sI'.

Garbeloto, não foi, como sustentáramos, o vereador
mais votado de Curitibanos; 2° - o sr. Garbelo'to não
é acadêmico de direito, pois sendo funcionário bancá
rio em Curitibanos não poderá frequentar aulas e,n

Florianópolis.
Como se' vê, as duas razôes são atômicas!
Se o sr. Garbeloto em vez de ser o mais votado,

fôsse um dos eleitos menos votados, que diferença Ia
ria? Se fôsse ou não fôsse acadêmico, qual a diferen
ça para o conteúdo do nosso libelo?

I
x x

x

O mais interessante, ainda, é que o próprio jornal,
depois de negar, confessa que o sr. Garbeloto se au··

sentava de q.uando em vez para a Capital, para assis ..

til' aulas. A direção incoana, diz, quís até remove lo

para aqui, para permitir-lhe o curso!
x x

x

Isso de viver fora e ser estudante aqui não é mi

lagre. Não faz muito tempo, o sr. Governador nomeou

para delegado de Imarui o acadêmico Walter Fran
cisco da Silva, morador em Pescaria Brava e com es

critório de provisionado na Laguna. ·Esse residi� num

local, advogava noutro, estudava num terceiro e era

autoridade num quarto!
x x

x

Diz o Correio dos Campos que nós achamos fjUe
só os nereusistas é que prestam. Não. Absolutamente
não. Nunca sustentamos essa estupidez. Certo que es

timamos os homens de atitudes, como o sr. G9.1.'beloto.
Certo que não podemos aplaudir os que se fazem pa
lanque de banhado, agindo sempre sob o comanclo da
barriga e não da cabeça.

x x

x

A propósito, lembro-me do comício de Curitiba

nos, tia Campanha de 1946. Um suculento churrasco,
ali pertinho da cidade, num bosque encantado. Os ora

dores da comitiva, de acôrdo Bom o comando de Adf:r-·
bal R. da Silva, pregaram democráticamente suas

idéias e seus candidatos, sem atirar pedras em nin
guem. De repente, ilustre bacharel, anel em riste, er-,

.gue o verbo. E sacode o chicote na U.D.N., nos seus

homens e nos seus candidatos. Violentissimamente,
Esse orador fogoso e ca'rbonãrio, que queria o couro do
sr, Bornhausen e de toda a eterna vigilância, é hoje
líder udenista por lá. E' a pena maior do Correio dos

Campos.
.P,.. esses é que fazemos .restrições, dr. Ari!
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