
Suspensa! a aplicação'
,

da vacIna Sa)k em Idaho e na California
BERKELEY,28 (D. PJ Malcolm Merrill, diretor do ma de vacinação em massa. fantil em Pocatello: de

umidade,
antes de lhes ter sido

Hoje foi ordenada a requi- Departamento de Saúde da O Departamento ínrormou menino de 8 anos que tarn- injetada a vacina, mas 0"

sição imediata dos estoques California, disse que "até o que a menina, Susan Plercc, bém fôra vacinado. sintomas não se tinham de

da vacina Salk contra a pa- momento não se sabe se, ta:Js de 7 anos, tinha morrido em O dr. Stanley Leland, díre- senvolvido. Tôdas as 33 mil

ralísía infantil, fabricada pe- casos (de paralisia), ,'estão.l Pocatello, uma semana .de- tal' da Medicina preventína, vacinas aplicadas nos escola
los laboratórios outter Inc. relacionados com a ii'\jeçãll pois de ter sido injetada, declarou que se havia

1ndi-l,res
do Idaho são de proce

O Serviço Nacional de Saúde da vacina ou se são ínrecçõee Também se anunciou um se-lcado que as duas crianças dencía dos laboratórios Cut
Pública em Washington in- naturais, Acrescentou, en- gundo caso de paralisia in- haviam contraído a enrermí- ter, de Berkeley, California.
formou que se apresentaram tretanto, que "COiTI o fim de ....w,,
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6 casos de paralisia infantil analisar inteiramente os ca

entre as crianças vacinadas sos, foi suspenso o uso da
,

com o sôro fabricado pela vacina".

Cutter.
JacK Harger, representan- UM CASO FATAL

te dos laboratórios, a única BOlSE, Idaho, 28 (U. P.)
firma que produz a' droga, - Uma menina do povoada
na parte ocidental do país, de Pocatello, que, fôra vací
declarou que a companhia nada contra a 'pólíomíelíte
se havia apressado em pas- morreu, hoje, de pólio bui
sal' telegramas a todos os bar e o Dep�Jltamento de

que receberam encomenda:" Saúde de -Idaho suspendeu
para que 'as devolvam. O dr, I temporáríamente- o progra-
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·t···;-a e �,I o es a

de" regresso'
LISBOA, 28 (U. P') - o sidencia do presidente V1Sl

presidente João Café Filho
I
tante durante sua presença

I

termíriou hoje sua visita orí-
,

em Lisboa, com ,a assistencia
clal a Portugal, oferecendo: de duas mil pessoas.
uma recepção ao presidente Pouco antes,' o sr. Café
Craveiro Lopes. Filho manteve uma confe

rencia com o chefe do govêr-
Findo o banquete, O sr. Ca- no português, sr. Oliveira

fé Filho, declarou que jamais i Salazar, em Cintra. O 81'. se

esquecerá as atenções recebi- lazar, que hoje festejou seu

das, demonstração inequívo- 27° aniversário de parttcí
ca das "boas relações entre pação no governo, recebeu o

nossos dois povos". sr. Café Filho cordialmente,
Disse, ainda, que "isto pro - O presidente, brasileiro íní-

va ser o tratado de amizade ciará sua viagem de regresso,
luso-brasileiro mais do que amanhã ás 11,00 horas. Por

um documento, é o reflexo! êsse motivo,' o governo de

de nossa vontade mútua e de I cretou meia, feriado o dia, a

disposição dos nossos cora - fim de que. o povo possa trí

ções". O banquete teve lU-I' but�r-lhe 'eloquente manítes

gar no palácio da Ajuda, re- tacão.
,

. ,

Candidato., pre
sidência da Italla
ROMA, 28 (U, P') - O po

deroso Partido Cristão De

mocrático da Itália decidiu
esta noite apoiar o sr. cesa
re Merzagora, ex-banqueiro
e político independente, pa
ra ocupar a presidencia do

país nos próximos sete anos.

A delíberaçâo foi tomada a

'pedido do sr. Mario Scelba,
o qual a;gU'mentou que tal

escolha, de homem afastado
das lides partídártas, forta
leceria seu gabinete de coall
zão favoravel aos ocidentais.

portaçâo de gasolina da Re
finaria "Artur .Bernardes"
de Cubatão para os tanques
da referida ilha, onde se

está procedendo ao carrega
mento.
Amanhã chegará o navio

tanque "Río de Janeiro", de
pois o "Rio Grande' do Sul".
em seguida o "pernambúco"�
todos, como o "Acre", 'da
Frotá Nacional de Petrolei
ros, e todos com capacídade
de 1.800 toneladas de, gasoli
na cada.

RIO, 28 (V. A.) - A pro
pósito de notícias proceden
tes do município de Montes
Claros, Minas Gerais, de que
havia sido descoberto petro
leo ali, declarou hoje aos

jornais o sr. Junqueira Aires,
presidente do Conselho Nã
cional de Petroleo, quando
interpelado a respeito das'
divulgações que se estavam
fazendo:

A eleição terá lugar na ses

são conjunta do Parlamento,
amanhã. O nome do sr, Lui-,

gi Einauêll foi também cogi
tado, mas sua avançada ida

de, 81 anos, influiu na esco

lha do sr. Merzagora.
"Efetivamente, recebi um

ofício nesse sentido do pre
feito daquela localidade, in
formando-me que um líquido
assemelhando-se a petroleo
foi encontrado nas escava

ções dum edifício. Em vista

disso, o CNP enviara um téc
nico para fazer investigações.
O técnico será o' dr. Saião
Lobato, que chegará do Pa
raná dentro' de três dias.
S. PAULO, 28 (V. A.)

Começou a carregar, em

Santos, na Ilha de Barnabé,
com 1.800 toneladas de ga
solina, o navio tanque na

cional "Acre", que sairá com

destino a Paranaguá, ama

nhã cêdo.
ex-

Desecupccêc da ,Auslria_, até
NoveDlbro próxilno<�:'

lopera,
de Viena, que foi tão

IDd f
VIENA, 28 (U.P.) - O danificado durante a guerra. blicos foi hasteada a ban

D eu es Orçà-se' chanceler Julius Raab pe- A estréia se dará com a

I'
deira alví-rubra da nação,

diu, hoje, uma conferência ópera "Fidélio", de Beetho- Os embaixadores dos Esta

para e.vitar a das, 4 grandes potências pa- ven, cujo motivo dramátíce dos Unidos, Inglaterra,

f I Ira
tratar da desocupação é a liberdade da tirania. A França e União Soviética se

greve errov .ar a militar da Austria até o co- Opera se reabre a 5 de no- reunirão, aqui, na próxima
LONDRES, 28 (U. PJ - O meço de novembro. Em ses- vembro. segunda-feira para iniciar

primeiro ministro Anthony são conjunta das duas casas Tendo ao lado o velho pre- a redação final do tratado de
Eden convocou esta noite seu do Legislativo, o chanceler sidente Theador Koener, o . independência da Austria,
ministério para uma reunião declarou que seria _"um belo chanceler falou nas cerimo- dando fim a 10 anos de ocu
amanhã para um ultimo es - 'presente para a nação aus- nias comemorativas do 10.0: pação. Todos os 4 represen
forço a fim de evitar 'a greve .triaca" se recuperasse a li- aniversário da libertação da tantes estiveram presentes
ferroviaria marcada para; berdade, antes da reaberta- Austria do "'regime' nazista. I á reunião conjunta do Parla-
domingo, ��à ra do Teatro Estadual da Em todos os edifícios pú- mente.

I

Todos os petroleiros se des
tinarão ao abastecímento dos
portos dos Estados do Sul.

Trata -se da primeira

'.,.

- Pode ligar! Estes selos nâo são de coleção! São ta
xas de saúde daquelas que o Irineu ia aument.ar!!!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ASSINATURAS
Na CapItal

Ano : , 170,00
Semestre .' .•....... Cr$ 110,00

No Interior
Ano ,'.,.,... •..••• Cr$ 290,00
Semestre '".. Cr$1l0,OO
Anúncio mediante contrãto,
Os origin.'\is, mesmo não pu

blicados, não serão de olvídos,
A direção não se responsal iliza

palos conceitos emíttdos nOI a,,

t\gos asainados.

Florianópolis - Itaj�f - Joinville -. Curitiba
..-

.

Koa Deodoro 8squina:':da
Rua Tenente ,Silveira 1,700

2,fiOO
\3,1558

2,126
2,�0!
Z.S68
2.600

M'
·

O v-e I
Por motivo de viagem vende-se por ótimo preço, um

finíssimo conjunto de quarto para casal em imbuia, aca
bamento de luxo, 'quase novo, com uma cama, 2 mesas de

cabeceira, um guarda vestido e' Casaca com 3 corpos e um

camiseiro sapateiro. !.O21

2,27611.147
3,321
1,4411 I2.694
8.871

I1.6611

oe.i

Telefonar 6.625

RAPIDEZ --:. CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FbORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajai, Santo., Sio S...

bastião, Ilha' Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlu..
mos apenas para movimento de passageiros.

.

A, escalas em S, Seba!tião, llhã B,la, Ubatuba MO

pr�j1.Ldicariio o horá-rio de chegada no RIO (Ida) i
ITINERARJO DO N/N "CARL HOEPCKE"

Rai.os X
l'ipal'elhagem moderna e completa para qua'quer exame

radiológico.
Radiogratla� e radioscopias.
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (cGleclstogl'afia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utere e anexos: Histero-salpingografia com Insufla

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

y, Me!!idas exatas dos diametros da bacia para nríenta

ção do parto <Rádio-pelvimetria) •

. Díàrlarnente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

FARMACIA DE PlANtAO'--�-
2 Sábado (tarde) c: Farmácia Bto. Antõnío - Rua Fe

lipe Schmidt 43,
. 3 Domingo '_ Farmácia sto.' Antônio - Rua Felipe·
Schmidt 43.

.

8 Sexta-feira ( dia santo) - Farmácia Catarinense -
Rua Trajano.

9 Sábado, (tarde) - Farmácia Noturna -- Rua Trajano.
10 Domingo - Farmácia Noturna - Ruã Trajano,
16 _ Sábado (tarde) - Farmácia Esppranga ,- Rua' Con-

selheíro Mafra,
.

.

17 Domingo - Farmácia E.sperança - Rua Oonselheíro
Mafra.

.

_

21 Quinta-fe�rà '(fedado) _ Farmácia Nêlson - Rua Fe"
lipe Schmidt.

-

23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - 'Rná João'
Pinto,

- ,

·24 Domingo - Farmáefa Modema - Rua J'o.ão Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia sto: Antônio -- Felipe

Schmidt 43.
'

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias- Bta.
Antônio e Noturna.jsrtuaõas às ruas Felipe Schmidt n.43 e

. Trajano.
,.,

A presente tabela não poderá ser alterada' sem �Í'é-':
via autonsação _d&ste .Departamento.
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il'lp,JCADOR PROFISSIO'NA�I D_R., RO�l�rSTot MARIO DE LARMO Dr. \iitlàl�'D���a fifh�
wt:•.",... . , . ,.I, .'. -.:

Icom piI'ática no �08Pltal 8io
'CANTiçAO I ESPECIALISTA E� DOENÇAS DE CRIANÇAS·

_)' DR'A, WLAD,'YSLAVA. DR. 1: LOBA'l'O • i DR. WALMOR ZOMER Francisco,de A,S8ill, e na dantal MÉDICO
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO N;O RIO DE .TAN.EIRO

�
. ',W. MUSSI ' FILHO 1 I GARCIA Ca8�Lt�Iglo ;:����lro PEDIATRIA NEO-NATAL - -DISTúRBIOS DO.' RICilM

• Dcenças ..do aparelho reoJ)Ir,afórto i �ip.lornado pela Faculdade Na-

CARDIOLO,GIA
CLmrCA DE CRIANÇAS NASCIDO - ASSIST�NCIA TF;CNICA ESPEQIALIZADA JAOS

DR. AN'TO�NIO DIB
I TUBERCULOSE, clonai de Medicina da Umvlor- Contu ltô i-ío r 'Rua Vítor

ADULTOS P:EMATUROS - TRATAMENTO DA INAPETI1:NCIA INFANTIL

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sldade do Brasil reles 22 T I 2675
irei-

D I te
( 'ALTA DE APETITE) - TRATAMENTO" DA lilNURESB NO-

MUSSI , DOS PULMõES

I
Ex-interno por concurso d.. Ma- H'" .e, , oenças n rnas TURNA EM CRIANÇAS' E' --ADOLESCEN'I'ES - DISTúRBIOS

MÉDI'COS Cirurgia do Torax ternidade-Escola Ne toráfrl?S' Segundas, Qn",rtaa e CORAÇAO - FIGADO -
PSICOLoGICOS DA INFANCIA - ENFERMIDADES DA INF1.N

- -

(S I d f á
" x a eiras: CIA DE MANEIRA GERAL

- .
-

CIRURGIA:-'::LíNICA
_

! Formado pela Faculdade, Naclo- erv ço o Pro. Oct vio 110' Das 16 às 18 horas RINS - INTESTINOS CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT 88
GERAL-PARTOS nal de Medicina, Tlslologllta e· drlguea LJma)_ Residência' R F'r S h 'I'ra.tamentn-modernu da CONSULTAS - DAS 2 AS fi HORAS.'

"

Serviço completo e espeeíah-" TisioclrurgiãAo do Hospital Me·' i Elx-idnterno �o Serviço de Clrur; midt 23 _ '20 ��d e l!lat '1
c -

CONSULTAS CI HORA MARCA"'A., FON'Ci "1"1í'
lado das DOENÇAS DH S:lNHO- I reu. Kam08

jlr
a o HOSPItal I. A. P. E. T. C. Tel '3002 ar, ap, - SIFILIS L·... .ii .. v

RAS, com moderno. método. de Curso de especiaUzaçlo ,ela . �o Rio de Janeiro "':'_'_._' - C lt·
. it .

t
RESIDÊNCIA - TENENTE SILVEIRA Uü IP'QNII 11111)

diagnóstico! e tratamento. IS. N. 'f. Ex-interno e :lx-&l.I.. Medico do HOllpltlil li. DR. HENRIQUE PRISCO'
.onsu orio - ua VIC ar ATE�DE CHAMADOS A DOMIC1LIO

.'. ,

'

SULPOSCOPIA _ HISTlIRO � tente de (''iruraia do Prof Urro" Caridade Meirelles, 22. DR NEY PE
SALPINGOGRAFIA _._ IUITAfO-1 Gutmadel caio).' "DOENÇAS Dli SBNHO.:a�S -' PARAlSO HORARIO:

. RRONE 1·
LISMO BASAL Cone: Felipe Sehmidt. IS - PARTOS. -: OP�R,AOÕ.lllS MÉDICO Das 13 às 16 horas.

MUND
, ,Radioterapia por ou... C:1iirtlUl- Fone 1801 Cons r Rua Joao Pinte n. 16, Operações - Doença. de Se- I Formado pela Faculdade Nacl' I
Eletrocoaa-ulaçio ..,.. Raioa Ultra

I
Atende, em hor.. 'mlllcada. das 16,00 �s 18,00 hor�!,. nhoras - Clínica de Adalto.. I Tel.: Cons. - 3,415 - Ues. naol de Medicina Uuíversidade I .

Violeta e Infra Vermelho. Res.: - RuI!' Estevei Junior, P.ela manhã aten�e dia- Curso de Especialização no _ 2.276 _ Florianópolis. do Brasil .

, Puertcultura - Pedlatrl.

Oonsultõrtor Rua Trajano, n, I, 80 - Fone:' 2395 rIa�enlte no HOilpltal de Hospital dos Servido rei do .1_ RIO DlI JANEIRO " I
Puericultôr do,' Departamento

10 andar _ Edifício do Montepio, '.

.

_ , ' C}1.1'l�ade. tado,
� Aperfeteoamente na "Ca.. d. Nacional da Cr iança. Ex-Assis-

Horário: Das 9 à. 12 horas _ DR. ,YLMAR CORRIA Residência: (Serviço do Prof, ,Mariano d.
DR. MARIO WEN- Saude São. Mia-uel"

. tente d.o Pr?f, Martagão Gelteira

Dr. MUSSl. .:'CLíNICA MÉDICA
. Rua: General Bittencourt n. Andra4e) DHAUSEN· Prof, Fernando Pau)ino na, Untversldad� do Braln. IIx·

Das 16 à. 18 hor.. - Dra. CONSULTAS dali .10 __ 11 ho_.·10� I f
Consultas -.. Pela manhi nD CLíNICA MÉDICA D1I ADULTOS fnterno por 3 anos do Serviço l\1edlc.o do I�stltutO Fernandel

MUSSI ras. I e e one: 2,692. Hospital de Caridade, E CRIANÇAS de Cirurgia FlgueIra-Sernços dos Probo Ce-

Residência: Ann1da Trom- Rua Th:adente 9 _ Fone .s";lll DR NEWTON
Á tarde das 1li30 h. em dian- Consultório - Rua Joio Pin- Prof, Pedro de Moura zar. Pe.rnetta e Mário Olinto. -

powakT, 8'. .

.

'

te no consultório 'Rua Nune. to, 10 _ Tel. .M, 769. Estagio por 1 ano na "1(atu- no Rio de Janeiro. Ex-médico •• -

DR. JOSÉ TAV.A:RJ:S b'AVlLA Machado 17 ::l!squinft 4. Tira-I Consultas: Dai 4 À. li Jaorns. nidade - Jlscola" tagiário do Serviço de Pediatria

DR. JÚLIO DOm.'/' IRACEMA CIRURGIA GERAL dentes. Tel. 2766 Residência: Rua lI.tevel Iii- Prof, Otávio Rodrig-uea Lima do .Hospital do Ipau -(prot. Lui.
, Doenças de Senhoril _ Proctó- Residencia - rua Prui!lIlDt. nior, 46. Tel. 2 812. Interno por ! _no do Prnnto '1'o,rl'es Bar�oza) no Rio' d. Ja·

VIEIRA -" MOLE'STIAS NERVOSAS (11 logia _ Eletricidade Médica Couti�!-to 44,
.

.

' Socorro nel1'O"

MÉDICO • ,MEN1'AIS
- CLINICA GIílRAL Consultório: Rua Vital' lIei- CLINICA DR. ANTONIO BATISTA OPERAÇOES .

' Pedrat;a, do Hospital d. Cari-

ESPECIALISTA ""- OLHO,S, D". Serv�ço Nacional 4. �o.n- I 28 T 1 f de..
CLINICA DE ADUI.;T .� dade. MedIco eacolar do Centro

OUVlDOS, NARIZ ;�ARGAN'l'A "
ças :M8Iltall.

._..

"e��n:�ltas:Da. e ;6 on��ra.1I807. OLHOS _ OUVIDOS _ NARIZ
JUNIOR

�
DOENÇAS DE SENROR_'-S de Saúde de Florianópolil, Pedia·

TRATAMJlNTO II' OPlílliÇOES.
Chefe do Ambulat..: o ... ' Hlll.- diante,

em
11 GARGANTA ICLINICA 'ESPECIA,L1ZADA

D:I CONSULTAS: No HOlpital dlt !tra da

ASSiS,teneia,
lIédlco - So-

Infra Vermelho ;;_ NebaUilllillio -I
ne Mental Residência: Fone, 1,420

'

DO CRIANÇAS Caridade, -díariament8 das 8 às eial da Armada. .

•

Ultra-So..'" Co���1�i��:t'An�0 H4).pltal -

Rua: Blumenau n. 71: DR. GUERREIRO DÁ FONSECA Consultu du i) ,'.--11 �iiõ I, 10. I Çonsultório: Rua Tidarentel

(Tratamento". de .ln..I'8 le.) Convullloterapia pilo �l.tro- DOENÇAS Il'o APARELHO DI. Chefe do Serviço de OTORI- Rea, e Con•• Padre _iruelinllo. N� _�onsultório:. à Rua João ,9, .

operaçio). f "h d. l' I l' GESTIVO - ULCERAS DO ES- NO do Hospital de FlorianópoUI 12.
1 P�nt?.,nr, 16 (1 andar) Consultas, diáriament. da.

Anllo-retlnolcopla _. Receita 4111 '. oqUi! e �ar laz�. nlu ln na·
TOMAGO E DUODENO, ALiíR- Possue a CLINICA QI APAR.II- '. �

\DIIi:lamente
dali 10 lu 12 e

dlll1'
15 hO�'a� e,m diante.

Oculoa _ Moderno 'QQtP.w�-:t", Pl�O��I����s�P��r�:!ca:.Qatt�a_;, GIA-DERMATOLOGIA ]I CLt- LHOS M.A1S 'MODERNOS PARA ADVOGADOS lo4 as 16 h�r:as. ResIdencla: R. rl'te, Silveira

de. Ot,o)'itlD..oolar!�tll'aO.l�.)la <a..co talÍ daa 16 à. 16 Jaoru. Sa"Il_('_'_) I NICA ,GERAL _

�

'l'RATAMENTO das DO:aNNOAS DR. JOS� MEDEIROS ��StIDIEN1oC91J\::;;;- ��a _Duart. S/N, Esq, Padre Roraa.

_ •

" .,

_ da ESPECIALIDADI._ � e, .. -., lonanópoll.. Te!, 2530

Horário du II à. li- llorae '.1
(manlli)

, _

DR. JULIO PAUPITZ_ Consultas ""- pela f ;nanlli no VIEIRA
-

dai 18 à. 18 horaI.
. RUIl Anita Ç:aribaldl, ..qui).i;,!, . FILHO HOSPITAL,' ,

- �DVOGADO -

Ú 1tó i• u \'1'..-;;51 í de General Blttencouri.., I· I Cá P 't 1 Iro I"�j f D L.
_ onau r O. - aua ...r _.. RESIDJiNCIAI Kua Boe.ttiy. 1 Ex interno da 20" enfermaria A TARDE - dai I a. I - "lU os a u - .. a Drelca 22 - FOn8 2611.. 139 Te1.2901

.

•

"

e Serviço de gastro-enterologia no CONSULTOIÚO Santa Catarina. r ouro aura
Res. -- Rua São Jore. 10 - Ida Santa Casa do Rio de Janeiro CONSULTORIO - Ru. �o., DR CL

.

,.. _',

Fon8 24U. DR. ARMANDO VALJ.. I (Prqf, W. Berardinelli).
'

ILHEOS nO 2 . ARNO G._
_

Clínica Ge.ral

TIo. SA'MUEL 'FO'NsvCA'
.

RIO DE, ASSIS'
I Curso de neurologia (Prof. ,RESIoDENCIA - Folipe Sch- GALLETTI-

-

E' l' t l'
,

JLU.� JiIj _ A)lstregesi!o). mldt n 113 Tel. 21611 •
_ ADVOGADO _

SpeC1a IS a em mo estias de Senhoras re vias uriná-
. -

CIRURGIÂO.DENTIS'l'A DOI Serviçoll de CUmca Illfantil Ex intel'llo do TIolpital mater- Rua Vitor Meiralea, 60.
rias.

Clinica - Cirurgia - Proteae da Assistência Mnniclpal e HOll- nidade V,, Amaral.
'

DR. ANTON!O MONIZ FONE: J,468
' C d' 1 d

.

Dentária pltal de Caridade DOENÇAS IN'l'EKNA8 DE ARAGÃO FI
ura ra wa as 1l1fecções agudas e cronicas, do

Raios X e Infr...Vervelll'o CLiNICA M!"lDICA D1I ClUAN- Coração: Estômalo, int.stino,
'

- orianó_polia - aparelho genito-urinário em ambos os sexos. .

Consultório .',Residência: Bua ÇAS ii ADUL'l'OS fígado e vias biliaru. Rln., ova-
CIRURGIA TREUMATOLOGlA DR ANTONIO G D

Fernando MaçhJIdo I. - Alulia '""\ rioe e útero.

'1
Ortopedia . • OMES DE ' 6enças ,do aparelho Digestivo e do sistema Ilervo.o.

Telefone:. 21126 " Consultório: liu. NUDI. l(iI' . Coris\l'ltório' Vit<)l' :I"trllu
. Consultório!

/

JoãQ Pinto, 18,
_

ALMEIDA Horário! 10% ás 12 e 2l;á ás 5.
.

Consultas: d�. 8,0(1',,"'fl.10, chado, 7 '- COlliultaa d.. li. la 22. Dlls 15 às 17,dbiàriamenii. ADVOGADO Consu]1;ório:.R, Tiradentes, 12 - l°, Andar - Fone'.
e das 14,00 ás 18 ,lio!a.' �8 horal Das 16 àa 18 hora.. MeTlos aos Sa ad,os Escritório e Residência:

-

Exclusivl!lllel\te com' hor� mar- .
Re.'dência: Rua lIlarechal Gui- Residência: Ru.a' 'Boealuva 20. Res: BocaiuvlI- 136. Av. lIel'cilio Luz, 11

3246 -

..

c....
'

.. ,�'
,

,!h.rm., I - Fon.: .'181 FOBll' 8468
' . Fone: - 2,714. Telefone: 18411.

.

Residencia: R. Lacerda Coutinho: 13 (Chácara

• '-r I���:-"-'_" ,íi��r.;l�i�;';;�l::;�-;:';:;�'-·_-·�_ -:'";;'''?'''l��{;'!;:k''"" :-=�_��,�� �o Espanha) - Fone: 3248 •

.:..;,..__...,_,_"..�.._._�
•

_.........__..-r;� .:: ir"

I·
I

!

DU. ALVARO DE
CARVALHO

,
Lava;ndo··com Baba0

y>iraem· . ESlJecialidad'e
da, ela. -TI'ZI�- IND'USTBIIL-JoIDlllle•. (lIaroa' J80Is:lr,du)

. "�coBoaniza�se tempo. e dinheiro '.
'
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lIistério
HORÁCIO NUNES

I venho? .. Quem sou? .. Qual o meu norte? ..

orrente da vida vou levado,
tino talvez, arrebatado

rlhões
na pávida cohorte.

. vagalhões na pávida coxorte.

racejar, febril, desesperado.
-eção, exausto, abandonado,
ndo a vida, e a caminhar pr'a mórte!

f· .

Jrá terminar esta incerteza? ..

p o têrmo fatal d'esta horrorosa

le treva e a luz - sempre ferida ?�...
egredos tens tú, oh! Natureza,
ho, mistério, esfinge e pavorosa,
nto esmaga e que se chama - VIDA!

I -0-

Ultima Moda

I
I
I
�

Eleganfe e modéno é este vestido pa'l:a todas as ho

ras do dia, de corte simples; decote Com um chale de pi
que com bolinhas como adorno. Casaco comprido e folga
do, -corn forro e grandes bolsos.

--0--
-

ANIVERSÁRIOS Cél. Cid Gonzaga,
reter de "A Imprensa", que
se edita em Caçador

- sta. Doris Terezinha de

Ameida, diléta filha do sr,

Celso Almeida inspetor de

FAZEM ANOS, HOJE:
- jovem Célio Vieira de

Campos
- menina Neide Marina

Ferrari, filha do sr. Djal
ma Ferrari e de sua exma,

esposa d. Ney B. Ferrari;
- menina Sônia-Inês,

filhinha do sr. Nilo Cordei

ro Dutra

Fazenda;
- sr. Dário Fernando

Paranhos Pederneiras
- sr. Dernerval Rosa
- sr. José Joaquim Lis-

bôa -<,

� ar. Henrique Jacques

,.
- sr. Kalil Boabaid

Boiteux, alto funcíonárío - snra. Madalena Torres

publico f'ederal ; Viegas � �

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

Experimente hoje:

Precisa-se de um cobra

dor, que seja. ativo e enér
I gico -,

------�----,�-------�-----

Tratar na "A MODE-

R E T R E T A LAR".

RETRETA A REALI:iAit-SE DIA 30 DE ABRIL, NA PRAÇA
15 DE NOVEMBRO, EM HOMENAGEM AO EXMO. SR.

IRINEU BORNHAUSEN, MUI DIGNO GOVERNADOR
DO ESTADO

I10RARIO: 20 Horas

Ia. PARTE.
BRASIL - Marcha Patriótica - A. Doo

CRISTO REDENTOR - Hino - Irmão Jorge.
FESTA NA ROÇA - Sinfonia..,.... De J. Fillipa.
IDALINA - Valsa - J. ç. Fonseca.
QUARTO CENTENARIO - Dobrado - Mário Zan e J. M.

Alves.

lIa. PARTE
.

IRMãO ETELVINa - Dobrado - Roberto Kél.

É O AMaRE - Valsa - H. Warreu.

PENUMBRA - Bolero - D. Ferreira e J. Amorim.

GUARDA ESSA ARMA - Marcha - Zé da Zilda e Zílda,

N. S. FATIMA - Dobrado - Roberto Kél.

I Os soufflés, não sei por-
que, ganharam a reputa-

I ção de se precisar de tru

ques para fazê-los. Mas não
é assim. O único truque,
consiste em bater bem as

claras dos ovos em ponto
de neve e depois misturá

Ias lentamente com os ou

tros ingredientes, místu
ran do como se estivesse do
brando uma peça de fazen
da em sentido vertical e ho-

açucar
2 xícaras de leite
3 ovos

2 colheres de baunilha
1 xícara de água
1/_3I de xícara de farinha

de tapioca
Uma pitada de sal
2 colheres de sôpa de

manteiga
MANEIRA DE FAZER:
1 -- Ponha a água e os.

damascos numa panela. Fer
va lentamente por cinco
minutos. Ponha os· damas
cos e meia xícara da calda
num prato de assar.

2 - Junte a tapioca, o

içucar, o sal, e o leite numa

panela. Cozinhe e mexa em

tôgo médio até que comece

.1 ferver. Tire do fôgo e

j un te a man teiga. Deixe a

mistura. esfriar levemente

enquanto bate os ovos.

3 - Bata as claras em

ponto de neve. A parte, as

gemas até ficarem espes
sas, Junte então' a baunilha
� a tapioca e misture bem.
J 1111te às claras, da" ma

neira indicada, isto é como

·e estivesse dobrando._
4 - Cuidadosamente, der

carne a mistura sôbre os da
,.11aSCOS. Coloque numa pa
.ela de água quente e asse

.m fôrno moderado durante

.o ou 60m. (APLA)

CONGRESSO EUCARIS
l'ICO. A Real já está aceí
.ando reservas de passagens
Jura OS\ que desejam tomar
-iarte no Congresso Eucaris
.ico. Não deixe para ultima
hora, faça desde já sua re-

erva.

Preceito do Ola

COBRADOR

VENDE-SE
Um armazem de secos e

molhados sito a Rua Rui
Barbosa 10 (Frente- a Praia
de Peixe).

--------�---------

REAL AEROVIAS. 'I'er-

ças Quintas e Domingos, de
Florianópolis, para Curiti
ba, São Paulo e Rio, decolan
do as 9,50. Reservas pelo te

Iefone, 2358.

CASA
Aluga-se para pequena

família.
Ver e tratar à rua Duarte

Schute1. nQ 82.

Florianópolis, Sexta-feira, 29 'de 'Abril de 1955
-----------_..--------

Com a 8-iblía na Mão HOJ E NO PASSADO

As notícias de aumentos
das utilidades constituem,
hoje em dia; um verdadeiro

Ifantasma em casarão mal
assombrado.
Sobe o preço da carne, da

manteiga, do leite, do 0111-

bus, das roupas e dos cal

çados.
Os aumentos vão surgin-

do e as Coaps vão autorizan

Congresso com a situação do ...
financeira do país". Estamos com o Cardeal

BONITOS E APETITOSOS Dom Jaime, a esta altura Câmara..
Uma boa maneira de tor- fez, revelações importantes O Congresso Eucarístico DARCI ANTUNES 'DA CRUZ e RUTH KIMMEI.. DA CRUZ

nar os pratos mais apetita- como estas: "A carestia de- deve ser realizado, Particípam aos parentes e amigos, o nascimento

lOS consiste em arrumá-los ríva da ânsia de gôzo, seja O povo precisa meditar
de seu filho UDO, ocorrido em sua residência à rua

di-
rom 'arte. Os vegetais fres-

a que prêço f'ôr, da mania nos ensinamentos de Cristo,
Rio Grande do Sul n. 27, no dia 22 do corrente.

.os (a.lfac�,_ cenour�, raba- de ostentar posses, da falta porque só assim, consegui-
nete e agrião) enfeitam o.s ele métodos nas despesas". rá impôr ao seu espírito, a

pratos :' completam a a11- I "Corre dinheiro para tu- Fé que tudo dá sem nada
mentaçao. do quanto é luxo" prosse- pedir.

Procure unir o útil ao guiu Dom Jaime. (Crônica lida pelo au-

agradável, enfeitando e "Corre dinheiro nos luga- tor, ao microfone da Rã-

enriquecendo os pratos res de divertimentos de âm-
,-

dia Guarujá).
com verduras e legu- _I�"'_. ;4t� ...�" )

mes frescos. - SNES.

Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens

para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a

vosso Pai que está nos céus. (Mat.· 5:16). Ler Mat.

5:14-16.

SOUFFLÉ DE DAMASCO A LUZ INDIRETA é' aquela que não se vê no local,
mas cujo reflexo das paredes e do t1!'to são suficientes

para iluminar a sala.

A função da luz não é chamar a atenção para si,
mas provar a sua presença às pessoas, por iluminar-lhes

o caminho, guiando-as, revelando-lhes e produzindo ani

mação. O valor da luz aumenta à proporção que o foco

não é objeto da visão. Olhar diretamente para o s.ol pro
duz ceguera, mas aproveitar seus raios é ganhar vida e

or ientaçâo.
.

Cristo nos ensina que para ser luzes não temos que

chamar a atenção para nós mesmos. Nós não temos poder
de ajudar os outros; é Deus em nós que nos faz capazes

de fazê-lo. Não temos sabedoria para orientar outros; é

Cristo em nós que nos habilita a. fazê-lo; não podemos
rizon tal. Experimente só. .

INGREDIENTES: espalhar alegria e animar outros; é o Espírito Santo em

3/4 �de 'xícaras de damas-
nós, que o faz. O valor de nossa vida se revela quando
somos elogiados, mas quando o nome de' Deus é glorifi

cos sêcos
3 colheres de sôpa de

cado. i _";...i:lh,').��i-IfUD�;

«No t.enecute»
SEXTA.FEIRA, 29' DE ABRIL

ORAÇÃO
Dirige-nos, Senhor, em tôdas as nossas atividades

com teu mais gracioso favor e anima-nos com teu con

tínuo auxílio, para que "em tôdas as nossas obras íní

cíadas, continuadas e terminadas em ti," possamos glo
rificar o teu santo nome. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Vós sois a luz do mundo."
CLEMENT D. ROCKEY (Indía)

(Esta meditação foi tirada do volume do
10 ..0 aniversário do No Cenáculo)

ACONTECEU
Acy Cabral Teive bito popular e comum, para'

não lembrar as diversões

29 DE ABRIL

A DA'I'A DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

em 1539, em Pernambuco, cuja Capitania tinha

por Donatário seu Genitor, nasceu Jorge de Al

buquerque Coelho;
em 1.640, chegou a Bahia a Esquadra do Almi

rante Lichthardt, com 2.500 homens, ao mando

de Tourinn, encarregado pelo Conde Mauricio de

Nassáu para devastar o Recôncavo, levando a

ferro e fogo quando encontrasse. E'ra uma repro

sólia contra as ordens Conde da Tôrre, dadas a

Camarão;
- em 1754, os Guaranis das Missões jesuiticas, co

mandados por Sepé, atacaram . o Forte do Rio

Pardo mas foram repelidos pelo Coronel To

maz Luiz Osório com a sua brava guarnição com

posta de Inf'antaría do Rio de Janeiro, dragões
do Rio Grande. e aventureiros de São Paulo e

Santa Catarina.

em 1833, os presos politicos que se haviam re

voltado no Forte do Mar, na Bahia, após três

dias de resistencia, renderam-se. Haviam eles

arvorado uma bandeira azul com banda diago
nal branca, dando vivas ii Republica Federal;
em 1836, o Almirante Barroso, quando ainda 1°

Tenente, tomou Igarapé-Mirim no Pará;
em 1843, nasceu na Paraíba a mais alta glória
da pintura brasileira Pedro Américo de Figuei
redo e Meo. Dotado de grande talento, menino

ainda, com apenas 7 anos, depois de haver apren
dido musica, pintura retratos que mal lhe podiam
ser atribuidos;
em 1859, em Desterro (hoje Ploríanôpolis) fale

ceu o advogado catarinense Caetano de Araujo
Ftgueredo Mendonça Furtado, deputazío Pro

vincial;
em 1364, arribou a bana norte de Florianópolis,
ainda Desterro a Fragata. "'Amazonas" que con

duz in em missão especial ao Rio da Prata o Con

selheiro Antonio Saraiva e o Dr:A.ureliano C.
Tavares Bastos;
em 1869, forçou a passagem de Guaraío, em

Manduvirá, no Paraguai, a Divisão de Monito

res, sob o comando do então Capitão tenente
Jeronimo Francisco Gonçalves.

em 1870, terminada a guerra do Paraguai, che

gou ao Rio de Janeiro o Marechal Conde d'Eu;
- em 1870, nasceu em Vassouras, Rio de Janeiro,

Joaquim Osório Duque Estrada, falecendo em 6

de Fevereiro de 1927. Foi o consagrado autor da
letra de nosso belíssimo e empolgante' Hino' Na
cional;

- em 1874, foi mandado construir, pôr Aviso do Mi
nistério da Marinha, no terreno do antigo forte

de Santa Barbara em Florianópolis, um prédio
para instalação de Capitania do Porto, onde ho

je ainda se encontra;
- 'em 1890, foi nomeado chefe de Policia deste Es

tado de Santa Catarina, o dr. Candido Valeriano
da Silva Freire, que mais tarde veiu a er Ju-iz
Federal.

-

em 1931, um dos corpos da Forca Pública de Sã�
Paulo revoltou-se contra o gov'êl'l1o do Estado,
então chefiado pelo interventor João Alberto. O
movimento foi imediatamente ..'lufocado,· sendo

presos os militares insubordinados. 'Diante da

gravidade da situação, o general Miguel Costa
assumiu o comando geral da Fôrça Pública.
em 1936, telegramas de Anchorage no Alaska,
informavam que, como consequencía de um ma

remoto, havia desaparecido a ilha Augustine, ao

largo da enseada de Kamishak.
•

Aconteceu nos estúdios da mais dispendiosas".
Rádio Vera Cruz, do Rio de Porque se formos mais
Janeiro. longe, verificaremos que a

Dom Jaime Câmara falou miséria do povo é o reflexo
sôbre o próximo . Congresso da roubalheira, dos escan

Eucarístico Internacional, a, daios financeiros impunes e

ter lugar em Julho; no atêr-
.

das negociatas de gente de
ro de Santa Luzia. :alto coturno",
Contestando declarações E, O nosso ilustre Cardeal

de que o Congresso Eucarls- tem razão,
cico deveria ser adiado, pa- Um país onde os figurões
ra época em que "a fome I roubam e f'azem negociatas,
.ião estivesse rondando os nas barbas do governo, a

"'tares brasileiros", o Chefe miserra tem q-ue se fazer
Io catolicismo no Brasil, a- refletir, irremediávelmente,
firmou, categóricamente, no seio do povo.

'-1ue a Igreja não é respon- E, a prova aí está: Mi-
sável pela situação aflitiva lhões de brasileiros vivem, I
do povo. atualmente, lutando contra

Disse ainda Sua Iminên- uma série de dificuldades.

ela "que se a vida encarecer

em Julho, como consequên
.:ia do aumento de consumo,
2 porque deixaram predomi
.iar o egoísmo descabido e

injusto, a fraude e a ganân-

PARTICIPÀÇÃO

cia,
O Cardeal Arcebispo (nos-

30 conterrâneo) tachou de
"ridícula e tendenciosa a

centativa de reiacionar o

UNIÃO BENEFICIENTE E RECREATIVA OPERARIA

PROGRAMA DE 10 DE MAIO
4!

.. J

:���....-r":�"i'"

As 9,30 hs, - Lançamento da pedra fundamental
da nova séde social a ser construi
da Á Avenida Mauro Ramos (Em
frente ao Centro E. Redentor)

As 19,30 hs. - Posse da nova diretoria

AVENTURAS,
.

DO

Parlicipaçã�
OSVALDO CARPES E SENHORA

Participam aos parentes e pessôas de suas relações,
o nascimento de sua filha HELENA MARIA ocorrido

; -Partícípaçao
ERNESTO TREMEL E SULAMI'I'A BONNASSIS

TREMEL participam aos parentes e amigos, o nasci
mento de sua filha Irene, ocorrido na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa no dia 23 do corrente.

ZE-MUTRETA a ..a

---.- . .::;.-._
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a Festa dos TrabalhadoresDomingo
GRANDIOSAS COMPETIÇOES ESPORTIVAS COMEMORARÃO o "DIA DO TRABAlHO�' .; TENIS- DE MESA, NA UNIÃ0
OPERARIA -_ JOGOS DE FUTEBOL NO ESTA'DIO DA RUA BOCAIUVA E CATCHNO ESTÁDIO-" SANTA CATARINA"

ximas, cabendo 3 a cada e

quipe. O quadro que, nao

comparecer será desclassifi

cado, sendo o prêmio (taça
oferecida pelo homenageado)
entregue à equipe adversária
que somente entrará no

campo para dar a saída, após
a tolerância de 5 minutos.
Não pode um jogador de um

quadro atuar em outro. A
cada jogador vitorioso será.
oferecida uma medalha e no'
final sorteada a bola entre
as equipes participantes. En
trada franca.
A banda de Música do A

brigo de Menores estará no

estádio para abrilhantar a

festa.
A's 18,3(; horas - Iníclo

da festa, noturna dela cons

tando uma luta de Catch-c

as-Catch-Can, em três roun

.ís. ,Local: estádio da Fede.:
ração Atlética Catartnensé"
no Largo General Osório,
com entrada franca.

Em comemoração ao "Dia Ás B,30 horas - Partidas 'de esportiva no estadio da Ás 13,40 horas - Sindi- dos Condutores de Veículos to dos Empregados em Hoteis

do. Trabalho" que ocorre no de Tênís de Mesa na séde Federação Catarinense de cato dos 'I'rabalhadores em x Circulo Operária, em ho- e Similiares x Sindicato dos

próximo domingo, a delega-
.

social da União Beneficien- Futebol, gentilmente cedi- Panificação e Confeitaria! menagem á firma Moritz & Arrumadores, em homena

ção Regional do Ministerio te e Recreativa Operaria, do, estando os jogos assim x SinJâi;ato dos Trabalha-li Cla,
'

gem á firma C. Ramos &,

do Trabalho e' os departa- entre as equipes da União distiibuidos :
.

_ I dores nas Industrias Gráfi-
_

A's 15,40. horas - A.sso�ia- Cía.

.

mentes regionais do SESI x Juventude e do Circulo As 13 horas - Juventude cas, em homenagem á firma, çao dos Pintores x Sindica- Os jogos terão a duração
e SESC farão realizar na- Operário x Sindicato dos Católica x Sindicato dos I Meyer &. Cia. ,'tos dos Trabalhadores na de 40 minutos divididos em

quele dia várias competi- Trabalhadores na Industría Empregados no Comércio I Ás 14.,20 horas _ Sindica- I�dústria da Construção Ci- dois tempos de 20 minutos

ções esportivas entre ele-:' dá Construção Civil, sendo de Combustíveis e Lubrifi- to dos Estivadores x União I VII, em, homenagem a� Ban- para mudança de lado, sem

mentos . das diversas e'l'lt'I'-; ofertada uma medalha t Mi h m lo .

h
' I co Nacional do, Pararrá-San- descanco, Havendo empate a

a C2.n es ll1eraIS" em o e-
j perana, em omenagem a

'

,
, ,.., .

dadees trabahístas, confor-' cada jogador vitorioso nagem ao Banco de Crédi-, firma ,Machado &.
-

Cia. I
taA?a�a6r���,. S' dí

p.artIda �era delc.lddIdda P�:IJ
me o programa abaixo: I Ás 13 horas Inicio da tar- to Real de Minas Gerais. I A's 15 horas _ Sindicato

s,� 101 as - 111 ica- i sistema ce pena I a es ma-

••••••O••••••••O•••••UG®••••••••••••••••••••••••••;.••••••••• _��__-"_Q"w...._.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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"O Estado
l

"

,

.: EXIBIRaSE�Á NA VltA OPERA'RIA o ELABORADO PELO DEPARTAMENTO FUTEBOL NA
--

-tAMPEAO_AMADOR DE f954 DE FUTEBOL DA F.e. F, o REGUlAME� VÁRZEA
.

- .

r:

Escreveu: Waiinm; Dtlsorr-de Moraes

TO DO TORNEIO OCTOGONAL DOS\ Reina grande especfatíva em torno da pró-xima apre-
'

_

-

... " _-

�entação do Bangíl no Saéo dos Límões, A equipe campeã
que sempre brindou o público daquela localidade c?m boas elA.'SSICOS "NELSON MAIA
exibições, saindo sempre invicta do famoso alçapão, em

jogos oficiais ou amistosos, reaparecerá agora com o seu MACHADO"super-esquadrão, devendo enfrentar o Ipiranga, o qual, jo-
gando em seus domínios, torna-se um adversário difícil de

ser batido. o Bangú, que já se acha com a sua equipe ar- A FCF. acabá de remeter, bre 'a sua' realização muito

.rnada, vindo de uma jornada vitoriosa contra o Tiradentes aos clubes Avaí e Figueiren - brevemente. Segundo fomos

de Tijucas, tendo vencido por 4 tentos a dois no próprio I se, locais; América e Caxias, informados na FCF. o torneio'
reduto tijucano, apresentar-se-á diante da torcida da Vila (ele Joinville; Palmeiras e 0-, começará tão logo os clubes

Operária com todos os seus titulares. Terão, portanto, os limpico, de Blumenau e 'Cai:- acima enviem suas respostas
desportistas da localidade vizinha, a oportunidade de co- los Renaux e Paysandú, de favoráveis.'
nhecer de 'perto as últimas aquisições feitas pelo Bangú, Brusque, o regulamento do

que deram ao esquadrão alví-rubro, maior sentido técnico Torneio Octogonal dos "Clás
e primorosa. adaptação no famoso sistema introduzido no sicos" NELSON MAIA MA

expressínho pelo discutido técnico Waldyr Mafra. Passando JHADO, idealizado pelo De

em revista os atuais cracks banguenses, encontramos den- partamento de Futeból da
tre 'os novos elementos, o meia Torrado, que constitui um entidade, afim de que os clu

espetáculo à parte na equipe, O zagueiro Laibnitz, aponta- bes acima se manifestem sõ
do pelo técnico como a grande revelação que o Bangú fará
no próximo ano. O capitão da equipe Cavallazzí. figura ex

ponencial no ataque atômico, jogador que comanda os mo

vimentos do campeão dentro das suas quatro linhas, im
pressionante pela sua técnica e combatividade. O retorno

elo méjíio volante 'Leônidas veio solucionar o problema da
defensiva alví-rubra. Leônidas, como todos sabem, é o ele
mento ideal, uma vez que possue todas as características
necessárias para a adaptação do ferrolho banguense, O re

tôrno do simpátíco player, além, de reforçar a retaguarda,
trouxe ao mesmo tempo mais c o n f o r t o aos

seus ex-companheiros que já haviam se habituado com a

sua formação na equipe. Achamos que o Bangú agiu beJ".1
trazendo de volta um elemento que nasceu no próprio clu
be. Os demais elementos do Bangú, o artilheiro Amante�
Glauco, Nado, Gaia e Marréco, que continuam atravessan
do bôa forma física e técnica estarão a postos para o em

bate de domingo próximo, Constitui nota de destaque ain
da a apresentação do extraordinário zagueiro Cláudio, que
teve no ,Bangú a sua escola inicial, tornando-se a maior re
velação do campeonato de 1954. Estão, pois, de parabens QS
desportistas dó Saco dos Limões, pois irão conhecer de per
to a nova máquina do Bangú, completamente' entrosada
para� a próxima .iornada de 1955.

-

do corrente, as' dez horas,
l arrematação dos bens pe
,1 horados a João Varela da
Silva, para pagamento da

execução que lhe move Apa
ricio Varela da Silva, con

forme Carta Precatória
Executória, expedida pelo A's 5 - 8 horas.
Juizõ de Direito da ta Va- A PEDIDO
ra da Comarca de'Florianó- James Mason Janet �
polis, como havia anuncia- Leigh - Sterling Hayden
do pelo, edital de dezoito de - Debra Paget em:
março findo, tendo sido a O PRINCIPE VALENTE

'

praça transferida para o (Techn ícolor, de Luxo emH
lia doze de maio do correu- �INE1VIASCOPE)
;e ano, às dez horas, à por- Preços: 18,06- 10,00
�a do Forum, no edificio 'Censura até 10 anos.

nunicipal desta cidade, pa- ,
'_ ,_

_

.

�·:s a����:�!��::l':do;S S:gJ��l� :: C' e i��rlIlVarela da SIlva e sua mu- � '-.�'-'
-

.

:her, dos seguintes bens: A's 8,30 hs.
Um terreno sito em Rancho "0 TESOURO DO CALIFA"
de Taboas, com a area de No Programa:
498.960 metros quadrados, Atual. Atlantida Nac.
fazendo frente na antiga es- Preços: 9100 - 4,5.0.
tl'ada de Angelina; fundos Censura Até 14 anos.

com Roberto Schntz, ao 1101'-

JOINVILLE, 28 (E.) - pre-j quando de sua estada em �e com lnacio Bach, e pelo
miando a assiduidade ao es- nossa, cidade. Quer assim a "ul com terras do compra-
llorte do jogador americano entidade máxima estadual O BRASI'l .:101' e Roberto Schmitz, ter-
Cados Zabot, preten'de a Fe- I prestigiár este atleta por seus ,:eno este que esta registra-
de:r�ção Cat�l"inenSe de Fu- inúmeros

_ Be�viço� pre§tad�s DISPUTARA-'
do no Cartorio de Registro

tebol conferIr-lhe uma me- ao esporte nao so nesta CI-. je Imoveis nesta cidade no
llalha de ouro, conforme ex- dade como em outros cen-

RIO ,livro 34, a fls. 2,43, sob o

;losição do sr. Osny Mello, tros. . , 28 cy, A,) - Opma o

Conselho Tecnico de Atletis- !lo, 4.282; avaliado por ..

mo da CBD. -favoràvelmente Cr$ 39.196,80; mais outro
às presenças da equipe bra,. õerren_o sito no lugar Ta

silega no próximo Sulame. q_uaras, com a area de
ricano de Atletismo. Esse ce,'-' 322.700 metros quadrados
tame será realizado em San- �om as se.guintes confron
tiago', Chile, de 14- a 22 de tações: ao norte com ter
abril de 1956. A su�estã� do ras dos transmitentes, ao
C. T. já foi encaminhada ii. 3ul e a oeste com terras di-

.

diretoria da Confederação. a t' E t d

rg-o com an 19a sra· a A's -8 horas.
íTelha de Angelina, e a �e�- Jorge Montgomery _ em
se c?m terras de

�

DomlclO "ALIANÇA DE SANGUE"
�naclO Bach, avalIado por (Technicolor)
Cr$ 49.816,00 E quem qui- No programa:
zer nos mesmos bens., COl1S-

-

Paisagens Do Brasil. Nac.
tante do referido edital, Preços: 9,00 - 4,50.
lançar compareça neste Jui- Censura Até 14 Anos
zo no dia acima declarado.

'

Para constar, se passou o

rIIl�",I�jt�[1----p.resente edital, que será �� � I
fixado no lugar do costume L.:::&;;.J.Ia:: _ :::::==
e publicado na impre�lsa, Icomo manda a lei. Dado e

- As 8 Hs.

passado nesta cidade de 10)- Noticias da Semana. Nac
São José, aos dezenove dias' 2°) - ONDE IMPERA'A
do mes de abril de mil 110-1 TRAIÇÃO Com: Audie

vecentos e cincoenta e cin- Murphy-
co. Eu, Amoldo Souza, Es- 30) O CHICOTE DE PRA-

cl'ivão a fiz datilografei' e I TA Com: Wip Wilson

subscrevo. (Ass.) Jaymo!' 4°) O MISTERIOSO -Dr.

Guimarães Colaço _ Juiz I!
SATAM 1;2 Eps,

de Direito em exercício. Preços: 7,00 - 3,50.
Era o que se continha em o

Censura Até 14 Anos

dito edital que bem e fiel-I '
,

mc'oel1).tae fiz ext:'air a prese:1t.e; CASA OU SALA
p . Confer e com o Orlgl- r Rapazes: Retem chegados

��.l. _Eu, �rnol�o.�ouz�, ES-l do Rio necessita alugar uma
CI lvao.a fIZ extrall a plesen- 'casa ou sala, preferencia
te copIa e subscrevo. centro comercial.
Jaymor Guimarães Colaço Fineza procurar snrs.
Juiz ,de Direito em exercício. ADAUTO Hotel Estrela.

Recebemos uma cópia do

regulamento- do TOrneio Oc

togonal dos Clássicos "Nel
son Maia Machado", o' qual
daremos publicidade na edi

ção
.

de amanhã.

dos ve,\lcpdo-

BOTAFOGO E FlUMINEN-SE 'NUM
QUADRANGULAR NA HUNGRIA

RIO, 28 .(V. A,) -

segun-,
tomariam parte os 'cIUhe3

:10 notícias apuradas' nos brasileiros; Botafogo e Flu
.naís altos círculos esportivos minense, que no próximo
da capital da, República, f1v� I mês estarão eicur�ionando
cham-se em sua fase final pelo. Velho Mundo. Os outros
os entendimentos para a re- dois • participantes seriam

:1lização de um Quac1rangu- provávelmente os clube;;
'ar Internacional, em Buda- ,hungaros: Vasos Lobogo e o

!)est, Hungria. Neste torneia' Honved.

MEDALHA DE OURO PARA lABOT,
OFERECERA' A F. C. F.

JUAREZ ENSAIA NO GRfMIO MAR
CANDO EM QUASI TODOS 4 TENTOS
PORTO ALEGRE; ,28 (V. neas propaladas, somente nos

A.) - Depois de muitas mal'- últimos dias da semana pas
chas ,e contra-marchas, pl'O- sada chegaram a seu térmi
vocadas por falta de maior no, e o colored avante pas
ligação entre o Gremio e o sou a ser efetivamente tri
Caxias, de 'Joinvile, chegou, coloro
ontem, a seu término· happy-Iend, por sinal, o complicado O IJasse e o con.trato do re

caso d't centro'-avantti cata-' ferido atleta, já se ericon
rinense Juarez. Regressou se- tram na sede do Gl'cmio, po
gunda-feira à nossa cidade, dcndo a ,torcida do Glorioso
e ontem tomou parte no trei- contar com a sua presença
no do Ol�mpico, assinalando nos próximos cotejos do clu-
4 goaIs, e trouxe consigo, o be. Amanhã, contra' o Flori

ates�ado liberatório. ano, Juarez disputará a sua

As negociações, nã.o obs- �Jl'imeira partida como trico
tante algumas notícias erro- 101' cem por cento,

Jogos realizados
,

na varzea
Barreiros: gregação foram dominando

Saldanha da Gama x Mau- e depois da abertura da con-

1'0 Ramos .....:: 2x1. tagem, nada mais, puderam
Saco dos' Limões: realizar os visitantes.

Ipiranga x Usiati - 7x2. No segundo período houve
Estreito: outro goal. ,Nos últimos mi-

Ipiranga x Cruzeiro 4�2. nutos os do Tamoio, nova-

Capital: mente criaram algumas si-

Botafogo' x Internato �'tuações dificeis, a custo de
lx1.· algum entusiasmo, já que no

Congregação x.. Tamoio fobt-ball nada conseguiram.
2xO. Os goals foram assinala-
Universal x Ferr-oviário dos pelo meia Gainet, e pelo

5xO. centro-avante Nortom.
Palmeiras x Curitibanos -

2x1.
DERROTADO O'TAMOIO
Dia 21 p. p. defrontaram

se as equipes do Tamoio e da

Congregação, perante
e

um

público regular. Éra favori
ta a equipe da Congregação.
De fato a equipe do Tamoio
somente nos primeiros vinte
minutos soube impressionar.
Com grande entusiasmo ::8

rapazes da Congregação che
garam a um final feliz, de
dois tentos a zero, escore que
não esteve de acôrdo com a

A equipe da Congregação Terminou favol'avel ao

sem ter apresentado uma im-- [piranga, de Saco dos Li
pressão favorável, o que se mões, o amistoso intermu
justifica em parte' a ausen- nicipal realizado domingo
cia de alguns dos seus cra.- em sua praça esportiva,
cks, mesmo assim reaJizon com o Usati, 'de Tijucas. 7
uma atuação aceitável, apre- _tentos a dois foi o e·score,
sentando alguns elementos bem revelando a fraquesa
com destaque. Na retaguard'a do time visitante. Marca
o centro-médio Marcos de- ram para os limoenses Pito
monsÚou q;alidades, en-

. !a (3), Osni (2), Airton e
quanto o arqueiro Laércio, Hazam. No embate entre os

se�l ter tido ,muito trabalho, esquadrões secundários dos
saIU sempre com seguranCH. I

. -

'

Na vanguarda impression'a- mesmos o plranga venceU

tlim'melhor- Nortom, Gainet'
tambem facilmen�e: 7 x 1.

e Levy,
-

5 A'A equipe vencedora atuou Cassim constituida: i

Laércio; Flávio e Zezinho: I Casal de tratamento pro
,i�g01101',� Marcos e Moritz CUra eaf<-'I para alu&,ar. DO
{'edrinho, Gaynet, Norcom, centro ou imediações, que
Levy e fiérgjo. "

seja nova ou bCIll conserva-
,

da. Qualquer informa"ão na
Escreveu'. p, APO�TOLO

,..
"" . "A Modelar". "'_

,DESINTERÊSSE-PELA'VINDA DO
"FIVE" DO FLAMENGO!

Como divulgamos -ai'it�-on-! mana. Até agora nada de um

tem, a FAC, receb'eu telegrf;;- pronunciamento da entidade
ma do dr. Paula Ramos, em

fdO
Largo General Osório. AôJ

que manifesta o intêrêsse dn. 'que parece, a FAC. não tem
equipe de basquete 'campeã intêrêsse na vinda do ms,is
carioca do Flamengo, de se completo five do país.
exibir nesta Capital,' esta se- Esperemos.

- --------------------------�

DESABOU O MURO DO ESTÁDIO
DA fi C. F. .superioridade

res,

Os dOa Congregação sofre
ram perigo nos rriom(>nt(_]�
iniciais enqu:.t?üo os do '1':1.
moia, atuaram com notável
disposição, causando �lgu
mas -Situações perlgosàs. _Aüs
poucos, porém, os da Con"

Desabou o muro do está- da foi provqcada pelo forte
dio da rua Bocaiuva, na par· vento que naquele dia açoi
te da entrada das gerais, nu" tou a cidade. O sr. Osní Mel-

lo ja providenciou a ida de
ma extensão de aproximada- trabalhadores pata os ne

men�e 20 metros.' Segundo 1 cessários re?aros no mencr

nos mformou a FCF a que- espaço possl'vel de tempo.

Escreveu: Gilberto Nahas O Dr. Jaymor Cuíma
Dentre os inúmeros jogos rães Colaço, Juiz Substitu

,que são realizados aos do- to, em pleno exercicro do
mingas na Várzea, foram ob-

cargo de Juiz de Direito da
servados os seguintes cote- Comarca de São José, Es
jOs:, tado de Santa Catarina, na
Torneio quadrangular. �n- f'orrna da lei, etc.

'

tre Osvaldo Cruz x América

- Balneário x Taubaté.
Iniciando o torneio qua

drangular jogaram Osvaldo
Cruz e América de Capoei
ras, O jogo, que foi bem mo

vimentado acusou um empa-

te de 2x2 O que necessitou
fossem batidas penalidades
-máxímas, terminando tam

bém empate, o que ocasionou

que os dois times perdessem
1 ponto na classificação,
As equipes formaram as

sim: Osvaldo Cruz: Hélio,
Tabica e Luiz; Cesar, Zilto e

Fernando; Marinho, Bíra

Dionei, Joca e DUma.
América: Wili, Bonga "

�Chinêj;; Guida, Itamar e Jat;

I; Walter, Walace, Antônio,
Mariano e Jair lI. Gols do.

América, Jair e Antônio, Do
Osvaldo Cruz, Joca (2).
Em Big'uaçu: Taubaté x

Marte - 3x2, O Taubaté for"
mau com: Mar�eco, Libel't.v
e Pedro; Elisvalclo, Nenem e_
Demoste_nes; Ramon, Jaime,
Pido, Widomar e Odilio.
Marcaram ,para o Táubaté,

Widomar 2 e Ramon,
Em Ba,rreiros: Saldanha x

A. D. Ponta do Leal: 4x3.

Ipiranga J X Usath
de Tijucas 2 �

CINE SAO JOSE'
A's 3 - 8 horas.

'Na téla Panorâmica"
Rod Cameeron, Tab HUll-

ter em
_

'O TESOURO DO CALIFA"
No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 � 5,00
Imp, até 14 anos.

.H .� ": n "'$"';" 1:' ��iíi.IIf
Faço saber aos que o pre-

sente edital virem que, por
motivo de força maior não
se realizou no dia dezoito

..

A's 8 horas.
Virginia Mayo - Dale

Robertson
MAIS FORTE QUE A . .LEI

(Technicolor)
No Programa:
Cine Noticiado. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura Até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Casa "Eureka"txpresso Florianópolis Lida .
. "'-:U."�.

.

"�� '�..j!_\
'U..,,_;._.. ,

transporte de ca'fgas em geral entre
.f

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.

FILIAL: CUíU'j'IBA

COM VIAGENS DIRÉ'l'AS E PERMANENTES EM CARROS PRÓPRIOS

FILIAL: SAO PAULO

Dr. E. Moennich

MA'l'RIZ: FI,ORIANóPOLlS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Depos1to;
Rua Conselheiro Mafra n, la!;

Fones: 2534 - 2.535

Caixa postal, 436

End. Telegráfico:
aandrade e Tr:tnspolls

-0-

visconde do RIo' Branco

(1132/30)

'l'elef('ne 1230

Endereço Telegrátlc�
Sanildra e Tl'anspoUs

-o-

Rádios, Transformadores, Amp.lificadores, Motores
Elétricos, Gazolína, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiolas, Máquinas de Costura, etc. etc.

Bombas Elétrlcas, Motores para Bicicletas, 'foca
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. - 'I'écnlco forma
do na Europa

PIWrI-UETARIO: O'fOl\'lÁR GEORGES BOEHl\I
Avenída dO"Estado 1666/'76

Registro:
.

Inscrição 211

'I'elefone: 37-30-91
Fone:

Rua CeI. Pedro Demoro, 1657
Estreito - Florianópolis - Estado de Santa

.Cataríne - Brasil
VENDA .À. VISTA E A LONGO PRAZO

.

São Paulo -·Capita.l - 8P.
Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolls

-0-

('agência no Rio de .buelro e em Belo nori�onte collt- trâf&g«t mútua até

São Paulo com a Emprêsa de 'l'ransportü Minas Gerais S/A.)

CLUB� DOZ� D� A60Sl0'Ciclislica
GRAN'nÉ' SOIR�E, COM .,BRILHANTES NOVIDADES Rosa Nelo
SÁBADO, DIA 30, ESPECIAL HOMENAGEM À RE- Rua 24 de Maio 906 (Es-

PRESENTANTES DO VET,ERANO NO CONCURSO trelA·t.o)C· l' t' R N t
SENHORIN'HA ARLETTE lC IS ica osa e o

MISQ SA" 'TA CATARINA,

! (A ti Of'
.

d B"t-' • n 19a rema 1 lCI-

GONÇALVES.· ,cletas Nely tem a gl'a'.a sa-
PROGRAMA: - DESFILE DE MODAS DE IN-

tisfação de comunicar ao

VERNO, PATROCINADO.�PELA CONCEITUADA CA-lpÚbliCO' que conta atual
SA "A MODELAR". .

mente com uma equipe de
.

CONJUNTO DE ACORDEON DA ACADEMIA 'DE 14 mecânicos especializados
ACORDEON STA

.

CECILIA. em: reformas e consêrtos IORQUESTRA DO VÊTERANO,. COM DANÇAS A de bicicletas de passeio, COl'-
SEGUIR. . .

ridas (meia corrida, cor IATENÇÃO: _ RESERVAS DE MESAS A,CR$ 50,00 rida especial Triciclos, tico-
_ INGRESSOS Cr$ 15.00. ticos, carrinhos berços en-

OS lNGRESSOS A NÃO SóCIOS Só SERÃO FOR- de ciclismo.

NECIDOS .MEDIANTE PEDIDOS DE SóCIOS NA FOR- Possue um grande e va-

MA DO COSTUME. riado estoque de peças des-

A DIRETORIA RESERVA-SE O DIREITO DE VE- de uma simples borracha

DAR A EN'fRADA A PES.SOAS CUJA PRESENÇA NÃO para rodas {te triciclos até

CONVENHA AO CLUBE.'
.

s bicicletas de corridas es-

peciais. Díag'nôstíce-Trate. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Seus mecânicos atendem Afecções de Adultos e Crianças.
com presteza e perfeição os Pediatria - Ortopedia - 'l'mumatologia - Ti.sio)ogia
serviços. Ginecologia - Obstetrícia -' Ul'ologia - End{lcl·inQlogia.
Estamos equipados com Curas de emagrecimento e engorde.

grande variedade de fer- Doenças da velhice.
ramentas especialtzadas ALTA CIRURGIA
bem como maquinârios. CIRURGIA PLA;;:;TICA: Estética e ReDaradora ..

Serviço de Solda, Forno- Consultório: Rua Fernando Machado, n, 6 - l° andar
Vu lcan ização, Mecâ.nica, Telefone 22-27
Pintura Ralações e brev e- Horário: Da.'! 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
mente Pintura à FÔiO. Pela r�Ianhã e aos Sábados atenderá somente com hora
Atendemos às cidades do �,marcada.

'

In teria!' pelo serviço de
fim tudo referente ao ramo

Reembôlso.
A Ciclistica Rosa Neto à

of ic ina Oficial .da. la Volta
do Atlântico. Precisa-se, urgente, de um vendedor ou vendedora

Atendemos pejo telefone para. vendas a dotnicílic, de artigos elétricos de afamada

1\230.

Gremio :.Cruzeiro do Sul
Recreativo-Cultural-Esportivo
(Filiado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)

O Grêmio Cruzeiro do Sul levará a efeito uma soirée

na noite de 30 do corrente mês, intitulada "Noite de

Cortesia" a qual, s�rá.. abrilhantada pela Orquestra da

qu-ele Clube. Farâo também a sua apresentação dois

componentes do conjunto "Os Brasileiros". As mesas

entrarão em sorteio sendo oferecido um brinde à mesa

premiada.
Serão ainda apresentados números variadoS:- Início

da soircé : às 22 heras
Todos à "Noite de Cortesía"

em 22 de abril,

iss Charme"
NO LUXUOSO SALÃO DO LUX HOTEL, DIA 7

(SÁBADO), JUNTAMENTE COM O JANTAR-DAN

ÇANTE, ZURI MACHADO COMANDARA UMA ELE

GANTl]; FESTA SOCIAL, CONSTANTE DE DESFILE
DE MODAS, "SHOW" INTITULADO "UNI BOEMIO

SONHÁ", SURPRESAS E ACLAMAÇÃO DA "MISS
CHARME DE 1955".

APENAS TRINTA E CINCO MESAS PARA A
REUNIÃO DO NOSSO MUNDO SOCIAL.

Urgente
Vende-se, em Praia Comprida, á 9 km. da Capital,

uma .casa iniciada com todo material para terminar.
Esplêndido local, área espaçosa com proteiro nos

fundos.
Procurar Alcides Philippi, rua Antônio Carlos,

1.118, defronte.

Aluga-se.
Uma sala de 72 mq., porta e janelas para o CAIS

FREDERICO ROLLA, pavimento terreo do prédio nO.
10 da Rua João Pinto ..

Tratar na Secretaria do Clube Doze de Agôsto.

1.'/'111'1"'''''' I � I .. .' .
,

.

MOVEIS�-VENDEM-SE
COM URG�NCIA MOTIVO DE MUDANÇA

Canapé, mesa jantar redonda oito pessoas, duas

cadeirinhas pé cachimbo, todas as peças de jacarandá
rosa da Bahia. Quarto casal com dois guarda-roupas,
cómoda e demais peças. POTta' chapeu. Um .guarda-rou
'pa solteiro. Armário cozinha. Cadeira encosto embuia.

Terno estofado, sofá três lugares, almofadas soltas.

Tratar rua Santos' Dum011t, 12 apartamento, 6.

Cirurg. - Dent.
(COJ:l1 vários e recentes cursos de especialiaação)

Operações da bôca, gengivas e maxilares e extrações díft
ceis - dentes Inclüsos Tratamento atual da Píorréía, I

por operação iem dôr

Pesquizas e tratamento dos fócos de Infecção na raiz do

dente, pelo método '''BADAN'' - (curso com o próprio
autor Prof. Badan) - tratamento eficiente rápido e com

teste bateriológico e contrôle radiodóntico
Dentaduras: Magnetizadas e sem abóbada palatina,

quando anatomicamente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

RADIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA
Atende só em hora previamente marcada
Clínica:
Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834
FLORIANóPOLIS - Pela manhã somente

DR. INGlETTO

marca.

Exige-se candidatos Com instrução e apresentação
conven ientes.

.

Ordenado: - à base de comissão, podendo ganhar
mensalmente uma média de Cr$ 6.000,00, com ajuda de.�Ill'UftEZAS DO SANGUE 1

.fMXIB Df ft06U�ffiA!
,AUX. TRAT. slFlu�j

custo.

Cartas para caixa postal 268 _ Fpolis.

._-_._- -_- -----

r
..... _

,

QAN5

Clube 15 e Outubro
(Rua Alvaro de Carvalho 12)

Dia 30'- Soirée _ Em Comemoração ao Dia do

TràbaTho.
Com o melhor conjunto de rítímo do Estado "Os

Brasileiros".
Inicio às 22 horas
Reserva d emesa na liA Floricultura," rua Felipe

Schmidt.

LIRA IENI.$ CLUBE
PROGRAMA DO MBS DE ABRIL

DIA 30 - SABADO - Soirée às 22 horas.

#- AVISO - A soírée programada para o dia 10 foi an-
tecipada para o dia 9.

'

.,

0.1
lJIJ1IAIfTE TODD DIlA :'

nos VAP�jOS ;�
�

t.;_
-
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PEREIRA OLIVEIRA 6z; Cia., maiores revendedores'
"WALITA" nesta praça, tem a grande satisfação de convi
dar as Senhol'a� Donas dr Casa, para tomarem parte no

Curso Prático da EscoUnha V1ALITA, a instalar-se nos sa

lões do Clube 12 de Agôsto, no dia 2 de próxímo mês de
.

maio, às 15,00 horas.
. As inscrições deverão ser feitas com antecedência, na

loja de Pereira Oliveira & Cia. No ato da inscrição o inte
ressado receberá um cartã.o numerado, que lhe dará direi
to de concorrer ao sorteio de um Místurador de Massas
Turmix (adaptável aos li !uldificadores Walita e Turmíx) ,

no valor de Cr$ 1.680,00. Somente as mscnções reítas na

loja de Pereira Oliveira & Cta., darão direito de concorrer

ao sorteio do Mtsturador ele Massas. (
Agradecendo a prererencía, desejamos a todas as DO

NAS DE CASA um bom aprendizado na ESCOLINHA WA
LITA..

Florianópolis, 17 de abril de 1955.

PEREIRA OLIVEIRA & Cta,

Rua Cons. Mafra, fi - .Fone 2358

ãnu!!J1!I61 '

i',}{1:=::::::::JeflCiêúcia'
tradiÇãO
Desde -1927, se empenha a

Varig em oferecer: ao público
o melhor serviço, adotando as
mais mode-rnas inovações na
técnica do transporte aéreo,

VARIG
�

Precisa-se
,No Esfaleir.o Arafaca

MECANICOS
SERRALHEIROS

'tORNEIRO�
Telefônes: 2.266 e 2.212.

APELO
Iblantina Santos e seu espôso achando-se ambos doen

tes e muito pobres, com três filhos menores, pedem encare
cídamente um auxílio para con,�trllirem uma casinha:

Lista entregue nesta Redacão
.

. .

Vereador João N. Pires . " .

O ESTADO
.

Lista do sr, Osvaldo Ramos

87,00
100,00
100,00
333,00

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



de oferecer de beleza e ínten,
cão estética o bordado, quan
elo se queira, nele e por êle,
reviver o artezanato e rendo
culto à imortalidade da obrft
de arte.
Mma, Alexandra Herrmann

faz questão de acentuar que
a sua arte é uma "Invencão"

Ela realiza com espantos), autênticamente -.brasileira
fidelidade aquilo Q,ue Sê di - pois que -foí no Brasil que el�,
ria a "cópia" perfeita duma pela prírneíra vez, tentou o
tela de Rembrandt, de Ve- processo e o realizou eom
lasques, de Muríllo, de Ru- êxito. Na verdade, esse gene
bens, ou de Van Dyck, além 1'0 'de bordado requer pací,
de outros. Mas não Q faz sim- ente �e trabalhoso cuidado, 'lS
plesmente Ptll' vaga aproxi- vezes num só quadro que se

Sêssâh !l9 !!iil �, respectivas Escolas munici-' cer exarado ao telegrama maoãe interpretativa dessas conclui em três' ou quatro
Lida e aprovada ª ata da pais foram elas localizadas? 1-55 _ Ass�mt.º ligíl-I'IQ ao obras primas da pintura meses. Há que lembrar tarn,

sessão anterior e lido o ex- n � Ql,l!W-;S(l sage�l O nú- aumento (la gasolina mundial; aq Qímtrário, a :'1,- bém o trabalho de retoques,
pediente, tiveram inicio os mero de alunes de cada uma Para díscutír a presente guina' cttl Porgar, manejada para obter a completa per-

trabalhos, na hora regímen- das Escolas acima citadas, e, proposição, ocupou a tríbu- pelos dEl(\Oíl sutís e maraví- feição ao reproduzir uma te ...

tal, sob a presidência do ct�)J. em se verírícando que o nú- na o dep, Estivalflt Pires, do lnoses de Mme. Alexandra la famosa.

Braz Alves. mero delas é bastante ínre-
.

PSD, para dizer quo se não Hel'rmann, repruduzem, llte- Mme,'Alexandra tern agora

Abaixo-assinado ríor ao mínimo exigido, que fbsse a intervenção do dep, ralmente reproduzem, com um sonho: é realtaar a "có-

Como primeiro orador íns- é de 25 (vinte e ci11CO) por Laert Vieira, líder da. UDN, tôdas as particularidades de pia" duma t.eJa de Rem.

críto, na hora do expedien. unidade, por que razões con- pedindo audiência da comís- cõr e efeitos de luz e som- brandt existente no Museu
te, ocupou a tribuna, o dep. tínuam eias em runcíona- são de Justiça, para emitir bra, aquelas obras da mag- de Arte Moderna de São
Olices Caldas, do PTB, para menta? parecer, naquela ocasião, em nifica arte ante as quais "e Paulo.

ler um abaixo-assinado pro- 2°) - I - Manoel Marce- que se pretendia telegrafar extasiaram os olhos e o es- A criadora dessa pintura
cedente de Tubarão, solící- lino Delfim era professor da aos órgãos competentes, �1� píríto de várias épocas. mouliné a, pois, uma sensi,
tando provídêncías do Go- .Escola isolada de Torneio, sentido de não ser conced\-I Mme. Alexandra Herrmann bilidade rara, que merece

verno, com relação ao abas- município de Jaguaruna, on- elo o aumento da gazolína, real���H'á {'l1�r� n,ÓS uma ex- incontestàvelmente a admí
tecímento de águas - liga - de, como servidor munícípal, poderia a Assembléia Legís- posição dos seus pelos e sur- l'ação dos que não despra
ções, torneiras etc. Antes de e estadual, já se encontrava lativa de Santa Catarina, ter preendentss trabalhos. .E zarn os valores espirituais,

.

deixar a tribuna, apresentou há doze anos. atendido em parte aí! su�� melhor do que ante qualquer mesmo através do que poso
requerimento encaminhando II - Trata-se de um pobre rínalídades. Opmq lj. gag:Ql!na descrição, por mais completil sa pal'eCel' simples processo
o citado abaixo-assinada dos aleijado! q1.le se lQcqmove já foi ul1lent�da, disse o. cn'a- e Pe�1fe�ta que fôsse, poderão necânico ou apenas habili.
interessados, ao exmo� sr. com dificuldade fora de ca- dor, que nª,p yifl, ra�ã,p Pítrfl, ª os' nossos leitores verificar dade.
Secretário da Viação e Obras sa e dificilmente poete v��jq,r. votação. Peqiu. p lj.r(n�iV!1- q-ye, efetiY€ll1lente, ela não e Mme. Alexandra Her.
Públicas. III - Por Ç\tQ executivo, mento, umít s!mplfl� � hábil borda· rmann será, dentro de' pou.
O dep. Laert R. Vieira, li· publicadQ nq I:Hár!o Oficial O dep. Qlic� CítlclS,s! çlQ F, deira! E)xtmh3, e ligeira nó cos dias, hóspede da nossa

der da UDN, tratou, também. 'de 5 do cOl'l'!mt(l mês, fgi a- T. B., em seg\.liqll, 9,tl:j.CQ1.l o mapêjQ ctª agulha, e da li· terra, a que trará uma me.
do mesmo assunto, isto é, quele professor r,emovidQ pa- líder da UPN, tacl!a,ndo-Q ele nu�, - mas \lma Vel'�adein morável apresentação de
disse que o Govêrno está 1n- ra-a Escola isolada wFarinha sabotador daquele telegra- al'tu;ta, .u.ma genuina expres- sua nobre e inimitávél ar.
teressado em resolver àque- Seca", no municlpio de La- ma, l'azão porque a Assem- são espll'ltual pe quanto pó - J te: a pintura' mouliné.
les problemas, e que as res- jes. bléia não poude se manifes-
pectivas verbas constam do IV - Quer-se saber: taro
)rçamento vigente. Posto em a) - Quais as razões que Falando sôbre ·0 aumento

V'otação, foi aprovado o re- m'otivaram aquela remoção, . das passagens de ônibus -

=luerimento. de vez que não se alinham I
em dobro, das linhas de Pa

Ped.· do informações - Até I causas no texto do ato eXê- lhoça e São José, disse (:jl.J,'3
os aleijados são removidos cutivo? tráballladOl' vai ter qU@ vir
O dep. Paulo Preis, do P. b) - Em quanto montará a pé para (') Se\l tt'abalho,

3. D., da Tribuna, encami- a despesa elo Estado com a porque o Podel' Econom.ico
ahou à Mesa, os seguintes: remoção, tendo em vista a:'1.- está funcionando.

Pedidos de informações juda de custo e transporte? O dep. Sebastião Neves, em
1°) - I Tendo em vista a c) - Tomou-se em conta apal:te, _çlisse que o orador

recente creação das Escolas as condições físicas do pro- devia solicitar das Associa
isoladas de Morro Azul e fessor removido? -ções Comerciais do Estado,
3anga Grande Alta, ambas Sala das Sessões, abril de já que elas veem manifes
[10 município de Jaguaruna, 1955. tando-se contra o aumento

=luer-se saber: (Ass.) Paulo Preis - Dep. do imposto de vendas, etc.,
a) - Quais os interesses Aumento do preço do leite que fosse aumentado o salá-

que motivaram a instalaçào O dep. Sebastião Neves, da rio minimo dos operários.
iaquelas unidades escolares? UDN, ocupou a tribuna, pal'.'l O dep. Laert R. Vieira, lí-
b) - Foram aquelas Esco- dizer que o Govêrno está im- der da UDN, ocupou a tri

las devidamente aparelhadas portando grande número de buna, após, para tentar C011-

com o competente material vaquili:10nas para atender a vencer que o telegrama não
':lidático? população da Capital, com o fôra expedido na oportunt-
c) - A que distância das fornecimento de leite, como dade, por culpa da bancada

nos outros governos. Disse do Governo. Disse que se

�r Jobaooes M ainda que o Governo terá que houve culpa, essa foi do Pre-
., • • aumentar o preço do leite -- sidénte da Comissão de Jus-

fraocl·sco ,Xavier em dobro, talvez, para aten-I tiça, dep. Miranda Ramos.
,

der as despesas com a aqui- Em aparte, o dep. Mirandà

Drolsbagen sição das vaquilhonas etc. Ramos, disse que naquela
A�tes de deixar a tribuna, i o.casião, a Comirsão de Jus-

Notícias paTticulares trou- afIrmou que o atual Govel'- tIça, ainda não estava con.'S
xeram-nos a infausta infol'� no está preocupado com a tituida, razão porque não era

mação de haver falecido, a continuidade administrativa passivei a sua reunião. Em ::1,

ao amável 24 do corrente, no Rio de Ja- e que tem procurado melho- parte, o dep. Olice Cald·as do

fomos dis- neiro, onde residia, o sr. Jo- ra1' o serviço de luz na Capi- PTB, disse que o lider
'

da

I hannes Maria Francisco Xa- tal (Solicitamos, por obse- UDN, pediu audiência pa"a
vier Drolshagen, din�mico quio, que não procurem me- que o telegrama perdesse a
Chefe e Diretor-Presidente de lhor'ar o serviço de água ... ). razão de ser. E' que a gazo
Diversas firmas importantes

I
Respondendo a um aparte lina la ser aumentada no dia

de Joinville, neste Estado. do dep. Estivalet Pires, do P. imediato. O dep. João Colo ..

"Estrutura metálica forja- S. D., disse que a produção deI, também, em aparte, dis-.
da na árdua luta pela vida, o de leite atualmente é de mil se que o líder pediu aquela
extinto, pela sua inteligên- litros diários. Em resposta a audiência com o fim único
cia, pelo seu caráter e pela outro aparte do dep. Antônio de sabotar o telegrama a
sua energia pessoal construiu Almeida, do PSD, disse, ain- fim de perder a sua oportu
a sua própria vida e fez da da, que ele dep. Sebastião nidade. Posto :.em votação °
sua existência um exemplo Neves, tinha' apenas uma fa- parecer, foi o mesmo arqui
vivo de dedicação ao traba- zendola no interior da Ilha vado.
lho, de honradez e de bon- e que a outra, no município
dade". de Biguaçú, era de ramo di':
Eis porque a todos veiu ferente. Foi aparteado, tam

consternar a noticia de seu bém, pelos deputados Lenoir
falecimento, com a avançada Vargas e Osní Régis�
idade de 73 anos, depois de O dep. Alfredo Cherem, cio
haver prestado ao nosso Es- PSD, da tribuna, teceu con

tadD e à Joinvile, os mais as- siderações em torno do 111es

sinalados serviços na +ndús- mo assunto.
tria e no Comércio, deixand:) ORDEM DO DIA
um nome a ser venerado· e Discussão e votação do P�'ê
uma lição digna de ser se-

até às guida.

Novo Delegadd Re·t�oDal· ae
Policia

Recebemos e agradecemos, o cargó de Delegado �egi01l::JJ
a seguinte comunicação: 1 de Policia dest� caPl:�l.
_ "Participo a V. S. que .J.'enho (1. honra de aplese�··

tendo sido nomeado por ato I tal' li V. S. os protestos _ue
de 20 do corrente, do Exmo.1ll1inha distinta eonsíderaçãc.

S111'. Govern�dot' do Estado'l P�iJll) Sa��_!:- Oap. DeL

assumi no dHi. 21 do mesmo. Reg. d� r9h(·If!. ,

.

Nos primeiros dias do mês Mme. Alexandra Herrmann rmann deixam impressão
vindouro, a nossa Capital se- I é de nacionalidade russa, ha-

I

marcante, não apenas de sua

rá visitada por notávele vendo-se naturatízade hrasí- ! inimitável habilidade no

dora duma nova arte de bor- lelra. E foi .no Bra,sH que, há manêjo da agulha, mas so-,

dar: a, senhora 4le��nqm 1& anps, !!invento\.l" a sua ar-
. bretudo na perfeição e aca

Herrnann, q)l�, i!Om Os seus te, íncontestàvetmente �ma bamento dos bordados, que
bordados Ql'igjnaHsstnwl'! rp. vlin1!'1,�!eira revO�l.wãO na arte

1
não encontram similares,

feitura e na Intenção artie- de bordar com linha de algo- I. quer na rórrna, quer na in
tica tem obtido exteacrdíná- dão mercerízado e agulha. I

tenção artística.
rio êxito onde qUC1' que ex- Nas principais cidades do; Não se trata de bordado

ponha os s�us belos traba-I Brasil e �e outras repúblicas I comum, reproduzindo dese

lhos. sul-americanas, os trabalhos nhos ou riscos mais ou ms-

'."".I"'a�';- 1I_--";;'�"'w.;�:::'����Ji.,jLrA�-"-"'''''�.r.�w � ••• .,. v.-.-.sJi;.

Na Assembléia

Florianópdli,s) sexta-teíra, 29 de Abril dB 1955

Marino e o (Trio
DO ((LUX Hetel»
e dOlDingol�

Príncipe
Harmônico»
Ií .: I!!ffiil:.sábado••••

A Sociedade florianópolita
na já se habituou com as

animadas reuniões do consa-

Tournée artística pela Amé.

rica do Sui, bem como o fa

moso conjunto de gaitas de

bôca da Rádio Nacional, ogrado "Lux Hotel", cuja di

reção não poupa esforços no famoso "Trio Harmônico".

sentido de proporcionar aos

seus frequentadores as Eis, pois, melhores e mais

mais primorosas noitadas, animados empreendimentos
com os. jantares dançantes. da Direção do nosso "Lux

Assim nos jantares dan- Hotel", proporcionando ao.�

çantes de amanhã (sábado) seus frequentadoTes reuniõe.3

e de Domingo será a'pl'esen- mais brilhantes e que, sem

tado o grande cantor de tan- contestação alguma, calarão

go, Principe Marino, de Bue- . fundo no espírito social elos

nos Ayres, atualmente em I que buscam aquele Centro.

o "DIA DO TRABALHO" NESTA
CAPITAL

POSSE DA NOVA DIRETO- União Beneficente e Recrea
RIA DA U. B. R. OPERARIA I tiva Operária para o PElríoclo

de 1955-56.
Em Assembléia Geral 01'- Para o ato, que revestil'-

. dinária, a l'alizar-se no pró- se-á de solenidade, recebe

ximo dia IOde Maio, com mos atencioso convite, que

inicio às 19,30 horas, na sede muito nos desvaneceu e a

social à Rua Pedro Soares, I gradecemos, formulando os

15, nesta Capital, dar-se-á a melhores votos a nova Dire

posse da nova Diretoria da toria.

FESTA DE S.' JOSÉ
Realizar-se-á no próxima

dia 1° de Maio, na Igreja de
N. S. do Parto, a já tradi
cional Festa em louvor de

menta logo após a missa.

havendo, ainda, um trid uo

nos dias 29 e 30 do corrente,
às 19 horas.

São José, constando de Mis...: Somos gratos
sa Festiva e sermão e ence1'- convite com que
l'amento com o SS. Sacra- tinguidos.

Reunidos os diplomatas
dasltrês potências

LONDRES, 28 (D.P.) - guida o program.a das dis
Os diplomat�� ingleses fran-I cussões. Os i�formant.es di
ceses e amencanos se reu- zem que serao orga11lza'dos
niram, hoje, para prepllrar

I
grupos diferentes de traba

os planos da conferência lho, como foi sugerido 110 te·
das 4 potências visando sal- mário da conferência dos 4

vaguardar a paz. mun,dial, grandes, constan·do de: co

Propostas neste sentido se- D-l'denação da política alia�
rão examinadás pelos minis- da na Alemanha, desarma
tros -do Exterior das três po· menta e segurança européia,
tências aliadas, que se reu- e redação de uma nota con

nirão a 8 de maio vindouro, vidando formalmente a Rús
em Paris, a fim de darem os sia para o conclave.
últimos retoques nos �anos O TEUPOpara a conferência com a 1...
Rússia. Se tudo corre ,be�, I Previsão do tempo
espera-se que a conferenCIa 14 horas do dia 29.
será proposta para junho I Tempo - Bom.
ou ju��o, nalgurn_a capital I' Tempei'atura - Em ligei
europeIa de palS neutro, 1'0 declinio.

como. Estocolmo ..A re�niã� j - Ventos - Do quadrante
dos dIplomatas OCIdentaIS fOI Sul, com rajadas frescas.

i�augur�da sob a presidê�-I Temperaturas - Extremas
Cla de �Ir Geoffrey Harrl-

I
de ontem: Máxima 22,fl. Mi

san, estabelecendo-se em se-. nima 17,9.

Rebatendo as críticas do
lideI'

O dep. Miranda Ramos, do
PTB, em explicações pessoais,
ocupou a tribuna, para reba
ter as criticas à sua pessou
feitas pelo lideI' da UDN, dep
Lael't R. Vieira, com relação
aps trabalhos da Cómiss§.o
de Justiça.

Loteria do Estado
Resultados de onfem
12.2�0 - Cr$ 200.000,00 - Florian.ópolis
2.880 - Cr$ 25.000,00 - Itajaí
9.364 - Cr$ 15.000,00 - Tubarão
6.148 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis
9.609 - Cr$ 5.000,00 - Joaçaba

Dotado de sentimentos pu
ros e nobTes, coração mag

nanimo, amigo dedicado de Iquantos "e afr.içoára, o sr.

Johannes gozava de um gr:H; ..

I

ele circulo de admiradores.
O ESTADO apresenta. a

exma. família 'enlutada as

mais sinceras condoiêncÍlls.

nos engenhosos e originais.
Não. Os bordados de Mme.
Alexandra Herrmann são ele
outro gênero, pelo 111en;5
quanto ao sentido de sua at-'
te, na reprodução de telas fa
mosos dos mais consagrado ,
pintores de todos os tempo's
e de tôda parte.

FRECHAND
O FOT?GRAFO, O JORNALISTA E O ETC.

. Na Câmara Federal um fotógrafo apanhou um

instantâneo de um deputado desconhecido bisonho tí
mido, provinciano. E com essas indicacÕ�s ap�nas
iJustl'ativas, publicou-o no Cl'uzeiro. O C�rre·io da Ma.
nhã correu em defesa do fotografado, que era·o cata.
r1nense Antonio Carlos Konder Reis.

E a Gazeta, de ontem, publicou a defesa do retra,
tado: o Tim incluiu-a na sua coluna. e o Olheiro fez
outro tanto. O Martinho, não sabendo qual elejes é o
best sener do jornal, deixou a defesa sair duas vezes
na "mesma páginas.

.

Até ai nada demais. Passemos ao etc.. Hã pouco
tempo o Prefeito Osmar Cunha 'foi severa.mente acusa.
do de receber homenagens não esnontaneas.; Classifi.
caram o fato de pecado mortal, $erá eSllolltânea a defe.
sa do s-r. Konder Reis? fçictl de saber. Proponhó um

telegrama ao sr. Wandel'\ey Jtlnior pedindo-lhe infor.
mar o autor da defesa, .f\ resposta do iníluspeito repre.
sentante tldenista eu r:n�QlicQ,

Pl.\blicO-a e adianto�a: a defesa espontânea do sr.
Konder Reis é do prôprio.

PRESSA
Para justificar Çl retrato llega,tivo de quem, ape·

sal' de Sel' tido troço na vida, continua desconhecido,
argumentaram com a falta de fotografia do sr. Atílio
Fontana, O representante de Concórdia é um

prlldente. Pá tempo ao tempo. E decidiu
no retrato depois do sr. Hercílio Deeke!

MILAGREIRO
Na fila do leite, ontem, a queixa era unânime. To'

dos nós, ali, l'eclamavamos do vento, um ventinho frifr
que ao se chocar com a gente não se desvia, mas atra'
vessa. Lá, do meio da indiana veio a piada tiritante:

- Que o Govêrno não resolva o caso do leite, eu

me conformo! Votei nele! Mas que o Governador pc
dia dar um jeito neste ventinho, isso podia!!!

SILíl:NCIO
'A propósito da palmatoada dolorida que o sr. Hum'

berto Bastos aplicou no sr. Irineu Bornhausen, ao exa'
minar os ausentes aspectos econômicos do seu governO
de estadista, um ilustrado representante udenista l13

Assembléia C0r11entava:
- Esse tal de Humberto Bastos é um llustre des'

conhecido! Pessedista, na certa! Para mim, a sua opi'
.. nião e nada são a mesma coisa! Nunca ouvi falar desse
nome! Deve ser economista formado por alguma da'
quelas igrejinhas de elog'Ío mútuo, no Rio! Fôsse u111

tratadista, um professor, um membro do Conselho Na'
cional de Economia ...

- E1e é! - informou o assessor· Medeiros dOi
Santos.

- E'? E' mesmo? Mas é? Não digas! Com que, en'

tão? Quem haveria de dizer? Ora veja! Mas ...
do. .. isto é. .. quem sabe. .. E eu. hem?

ítSSE NãO, PANTALEãO!
O nosso sidemetalurgico Pantaleão desta vez não

tem razão. Que o Tim - chega de Ramos - substituS
o sr. Irineu, do pouco fazendo múito, vá lá. Mas que
seja que nem êle, não! Defendo a estirpe: não foi o

mano o Tim que da muita luz que' havia fez o pouco
que há; nem foi êle que do muito leite, fez o pouco!
Se o sr. Bornhausen faliu como Maomé, não é justo que
me SObrecarreguem a família com a obrigação de sefij:
Montanha! '
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