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�ôrece já' alas,ado o 'perigo' eminente que
em suspenso o mundo cd:fólico:.

CIDADE DO VATICANO, 6 corrajante, no seu delicado ra combater as forças do
I
Igreja, se está realizando

\. (U. P.) � O estado de saúde! estado de saúde, mal que atuam .eontra a fé,
I
uma guerra por meio da ím-

do Papa Pio XII· continúa Por isso me�mo, os círcu- dizend�:· . _ .

"

I pr:nsa, que se tor�a e� �uas
mspirando sérios cuidados. los da Santa Se monstraram- "A fe cnsta e atacada em I maos uma arma tao ettcíen

Observa-se, no entanto, que se logo após muito mais con- muitos lugares abertamente te quanto daninha,

nas últimas 18 horas se l'e- fiantes no tratamento que o . P. na\ fórma mais acirrada, I De: um lado, circulam ex

gistrou grande melhora nas Sumo Pontifice está sendo com violação dos direitos di- I tensamente volumes !aborio-
,"

co�dicões de saúde do sumo . submetido e certos de que a vinos, impedindo-se aos pas- ! sos .ou revistas frívolas que
.

pontifice, em consequência I vida de Sua Santidade já não tores o .desempenho de sua
I.
razemeburlji da virtude e e

da alimentação endovenosa corre perigo imediato. missão e encarcerando-os pa- xaltam o vicio. De outro, as

que lhe vem sendo mínístra- I CIDADE DO VATICANO, 6 ra banir a religião da mente páginas dos diários propa

da e que lhe está restaurnn- II (U.. P.)
-

.:
1'. Secre�aria do d.as, pessoas, m,edial\te a c�- gam seu veneno destrutivo

do as forças gradativamente. vutícano divulgou hoje o tex- lúnía e a predica de doutrí- até tal .ponto que impulsio-
Segundo se informa, foi tal

I to ele unta carta enviada pe- nas fàlsas. nam as mentes das gentes
o progresso registrado, que lo Papa Pio XII ao vigário de Quase em todas às partes, simples e, sobretudo, da JU-
o Papa conseguiu falar em- Roma, cardeal Clemente Mi- entre os que se apariaram da ventude para o mal e deixam

tem, de seu leito, pelo mi- cara, sôbre o encerramento

rc'rofone, aos fiéis con_greg�- d? Ano Mariano, na. próximo I M A C·A R
-

T· A.

dos na Basilica ,�� s�o PeL I
dIa �. . U

dro para a beatIlIcacao do Em sua carta, o Papa pede I l' .

l' 6 1 D l'ef'lexos' '

. -

. F 01'1anopo IS c e ezem- sua candidatura,
monge beneditino italiano 8,OS C�lst�os ql�. use:l1_ todos· bro ele 1954.

'
'

êsses reais; p.ois que, devido
Plácido Riccard.o, Nessa mes- os meIOs a sua lsposlçao pa-

Ilmo. Snr. Diretor elo Jor- a êles, o senhor levou ,o meu
ma ocsaião, foi realizada uma 'na1. "À Verdade", voto, como cantlic1ato a Pl'e-
oração pelo restabelecimento' ADA ROGATO ACI-

Nesta, feito',
de Pio XII. A palavra do pa-I DENTADA Prezado Senhor: Senhor Menezes; não gosto
pa foi transmitida pela rá-

RIO, 6 ev. A.) _ De São I A revolta, simplesmente a de política, não tenho p?-rL;v
dia do Vaticano, Paulo vem-nos a notícia de! revolta, é que me move a es- do na mesma, haja visto te.l'-
O pr?f. Galea�zi�Lisi e ou-

que a conhecida aviaelora ci-
.

crever-lhe, esta despretensio- lhe dado meu voto, mas não
tros tres �S�eCIa�lsta�, pro� vil Ada Rogato, de 32 anos, I sa, mas sincera missiva, é concebível, .

tanta lilesqlllÍ- Ffessores LUIgi vlttono. Dl ,foi vítima dum aeidepte, so: Digo revoltai pois €lue sen- nhês, atacanClo €!,erinop,il., ;�:'
stêff)-n�, ,��ffaele pa�lucc�, d� 11 frenC\o" em '. conseCfuênc).�. do c3r�ar_i'nense, :15..0 poderia p���ô�a QQ_�laioi: é'il,t'-m;jl.'i:-'�P.Ji�;*f ", � _ �

•

Valma"glOI e e G",spallm, I fratura do pé 6squerdo, E calar ante o ti:at�f1ient'? ;CJ_uc q'!Ie·· �om sua. �rf.t.�jg_,ªm(i1.1�_ '_: �,,...{.depois de realizarem uma

I conhecida avÚldorab�'asileira o senhor dispensa, em_ seu procedimento exemplar, 'nas

co�ferência resolveram ado- preparava-se para realizar e- último número de "A Verda- mais altas funções que lhe Ita: um n,:vo trata�lento. de; xibições na semana próxima, de", ao Exmo. Dr. Nerêu Ra- tem sido designadas, tem-se
IalImentaçao por melO de

m-I
no estado do Par,aná. Em vis- mos, onde, em letras garra-. saído airosamente, dando à

je��es en�ovenos�s �, a se- ta do desastre, Ada Rogatto fais, o senhor escreve "Rifa'-I Santa Catarina, lugar de des-IgUll, depOls de tres dias des- cancelou suas exibicões, ram o Nerêu", com si S. Exa. taque entre os Estados que I
se tratamento especial, acres-

..

fosse mercadoria, e mercado- I formám a Federação, I

centar o de inoculações de ria desvalorizada, pois que Espero, que o senhor com-
plasma sanguined PETROLEO BAHI-

não conseguiu cotação, con- preenda, êste meu desal;lafo,
O dr. Di Stefano declarou ANO forme dá a entender.

\
e que para o futuro, respeite

à, imprens� que o Papa �eye- RIO, 6 ev, A,) _ A produ- Estranho seu linguajar,· a' personalidade inconfundí-,
ra ter pelo menos um me� de

cão total dos campos petroli- pois que, durante os. últimos vel dó Dr. ,Nerêu Ramos, cri
repouso, durante o qual Ílca- feros baianos no mês de no- 'dias, que antecederam ao ticanLlo-o nos seus atos pú
rá em tranquilidade �bs�luta J veinbro foi de 129.189 barris, pleito de 3 de Outubro, quan- ,bricos,

.

si. assim o !l1erecer,
abstendo-se do menor traba-

sendo i6.332 mais quê no do da permanência do Dr. pois essa é a função do ,bom
lho. : mês de out�bro, o qual já Nerêu em nossa cidade, o se-I jornalismo, mas nunca)'cumi-I
CIDADE DO VATICAi50, slconstituia recorde. Em face nhor, candidáto a Prefeito da I mi.ir o' valor de um Homem,

I ' O Governador recusou-se, a receber uma comissão

CU, P,) - O Papa Pio XII, I do transporte de óleo para capital, �ncostou-se à pessôa '(lUe não é responsáv�l p:la de industriais de Joinville, que queria tratar do

segundo o boletim - médic?, ! Matarip�, e�te campo deixou d�, refendo, tentando.usu-I ?errOC�da d,e sua.s.
asplraçoes t, �..

caso do racionamento!
,

conseguiu tomar algum a11-! de contnbUlr com 10.418 bar- \ frUIr uma parcela de refle- a govclnança da cidade. I Mas recebeu uma comissão de operários.
menta via oral sem ter havi- I ris, o que elevaria a produ- xos da personalidade, virtu-' Sem mais, cUll1primentrm- - E' que queria devolver a medalha de ouro, que eles

do qualquer novidade, o que; ção total dos cambqs baianos: des e prestígio do grande ho-I do-o, .subscrevo-me, . I lhe haviam dado pela defintiva extinção do ra-

fai tido como um sinal en- para dentro de 1394620 barris.
I
mem público, em proveito da Thomaz Pickel'ing cionamento!!! ,

__()�()"'()_()CIE!l.,)_.() ()�()---()�()---()�()----()�()...(O--()�()---()--·()__(O_(>.-.<�(>.-.()._.(�(�(��(>.-.<��
I - HEREDITARIEDADE E TENDÊNCIA CRIMINAL,.,.A· UNIVER5 IDADE I cómo, de outro lado, seria exagero pretender fixar nas pro-

dissemQs anteriormente, é um

Reiat9rio.
com o valor �e. . ,.

.

."

I
éliviàades

_ natur�is para o delito toda a responsabilidade
uma monografia ou de uma tese. Renovamos aquela ma11l-

E UM PRQFESS�R pela eclosao antI-socaI, nos casos comuns".

festação, à guiza de, introito à apreciação que dele pre- "'-, '-':. A herança não tem ,papel decisivo; pelo contrário, a

tendemos fazer,
'I ..

- II .:._ .. I �ua ,influência é prati.ca:nente nula, m,esmo nas ações co- TRIUNVIRATO RIO GRAN- f

Nenhum home�n está determinado ao C1'1me, O tIpo que abala o próprio ser, Produto de um instante de des- metIdas pelos meso-cnmmoi?os' puros ..Em termos de Pessoa DE - PERNAMBUCO :_.
l�mbrosiano do criminoso nato deixou de existir no mo- vano, não é, no entanto, a, expansão de uma herança que se pode admitir uma predisposição biológica para o crime;. SANTA CATARINA

menta em que se provou que não há herança direta de devesse fatalmente conduzir' à eclosão do qelito. Predesti- em carater familiar ela é muito duvidosa; absolutamente Interrogamos ,sobre qual
tendências proprüimente criminais,. ,I nação criminosa ningl)ém a tem; tendência, todo ser h11- improvavel em �inhagem raCial., .

" "seria a atitude do .PSP, gaú-
.

.

_

E, aqui, vale estabelecer uma diferença e�tl:e pre,des- ,mano a possui. A primeira envolveria um determinismo,
I;. " �V � Made:ra �eves COn?l�l o magnífico, trabalho, es- I cho no caso de ,Ser ,r�tificada

ltinação e tendência delituosa, A herança biologlCa da ao
.. tornando válida a acepção de 1J0mbroso, A prática

ades-l'
L:lvumdo as obngaçoes do ·medlco, do sociólogo e do juris·-

.

a candidatura K�bitschek
ser que nasce as característicoas da espéc�e, d_efinitiv�s umas ; ment�. A se�.Un,da se conf1r.ma. �elo fato, �e que, "em, c:r- ta, no tratamento e na solução do problem� da criminaH- ! pela. Convenção, Respondeu
e outras apenas esboçadas, e que se reallzarao ou nao, con- I tas Circunstancias, todo o mdlvlduo venflCadas. condlçoes dade, ,s. s ..

forme se exercam as pressões telúricas e ambienciais, O exten:ms apropriadas para tfll -, é capaz de cometet um

I
'

Ao primeiro cabe l'J, perquisição científica dos seciimen� - Isto- é uma questãó a

homem não i�corpora, pela hereditariedade, os caracteres I
delito".

. .

.. tos,orgânico$ da criminalidade. As tendências ,"decol'ren� examinar com o· triunvirato
adquiridOS, mas, retoma, uma vez desenvolvido,. o camin?o rJ:I - Não se pode, portanto; falar.. em tipo ctiminoso de fenÔmenos bÍológicos, de cau�as portanto identificaveis, Pernambucano - Rio Gran

aberto pelas gerações passadas, Aproveita-lhes, a ;experiên- ��l em h�mem predestin�d� a cometer aç�es ,que _?s có-I 'e,. l?resumivelmente, suscetiveis .�e.uma terapêutica, A ine� de - Santa Catarina, que as

·cia e soma aos avanços daquelas, os seus proprlOs suces-. mgos capitulam como crllnmosas. As tendenclas sao co- dlcma deve formular as suas hlpoteses d.e trabalho e en- sentou, na últ�ma r:eunlaà
sos, assim que, ao desaparecer, terá também contribüido I muns a todos. O vulto dos coeficientes negativos n'á for-I contraI' estudo, a maneira d� extirpar quanto, bjologica- realiza.da na residencia, do

COIl). uma parcela no acréscimo do patrimônio cultural da I mação ela personalidade, como causa endógena, e as soli- mente, estiver no começo .de qualquer ação criminosa ou sr. Nereu Ramos, não tmpat
humanidade, Do mesmo passo, rege-se e se deixa guiar pe- . citações e estímulos ambienciais; como fatal' exógeno, são anti.-social. daqui para o futuro nenhuma',
las convencões estabelecidas, admitindo que seja mal o los componentes da tendência criminal. Quanto maioi' a-· O sociólogo tem que atalhar o problema do ponto de atitude isolada.

que assim define a tradição e bem, aquilo· que também o quele e mais violentos estes, tanto maior a predisposição 'vista' ambiental. O quadro das. suas experiênCias é o 'meio,
costume apresenta como tal. Ao contato com o ambiente, do agente, mas, não a a sua predestinação, que ipexiste. e as relações que, entre este e o agente criminoso exis.tem; OS PROPOSITOS DA UDN �

o homem cria os seus métodos de conduta, expande a sua III - A figura do bio�criminoso puro, de Hí'lário de, são o· objeto da pesquiza. Não havendo criminoso só, orgâ
pel'sonalidade e a ele vincula as suas experiências. Tem a, Carvalho, não tem, segundo ele' próprio, capacidade de l'e- II'nico, o ambiente. responde, -necessariamente, ,é às vezes

cultura da sua época e as suas reações normais são as do,s I ceber a imputação de atos anti-sociais que haja cometido,
.

com grande força, pelas explosões delituosas, ,

indivíduos ncymais, no seu meio. E, normal, é o homem: E' um itresponsavel que a sociedade deve segregai' como I Ao jurista fica a tarefa de criar uma nova conceitua

'que aceita a convenção jurídica, a fórmula habitual, o cos-
I
medida de defesa e não porque seja mei'ecedói' de sanção i ção de delito, aprOXimando a lei das realidades. O crime

tume como elemento cerceador dos impulsos considerados penal punitiva, Doente mental ou moral, porta a sobre- "não é flP�nas uma entidade jurídica, definida pelo Código,
nocivos. O indivíducy nã,o pode praticar atos a�ti-sociais· carg� de taras invenciveis

_

e �e se�i�.entos negativos, pr�- O tratame�to do homem q'ue delinque .deve_ considera.f 't6-,
imputaveis, diz Madeira Neves, Somente personalIdades o nuncradores de uma tendencra cl'lr:nmosa elevada ao ma-' dos os fatores que transfotmam um cldadao normal em

podem fazer. E' que a personalidade é o homem: as heran- i ximo. A dosagem da predisposição é_, portanto;fato impol'-: ob,ieto de dolorosas experiênc�as .

.

ças· biológica� somadas às, aqUisições do convívio s�cial. O i tan�e, como, também o" é o ambient; :e� que o: iP.d.ivíc1,uo' ,Médico, jurista e sociólogo, somando eSfor,ços, .devem
crime � uma· atitude. A atItude provocada e promOVida por i l:ealIza a sua personalIdade. As aqmsIçoes c'llltunps e a cnar as regr�$ de uma "fundamentada e alvlssarelra.te-
um conjunto de fatores .que,' nU�l momento dado: se emba- I formação,�noral_ do homem resPillde:rn· pelo. sep_ c9�lPorta'- I rapéutica crir,nin�l", , ., _ ,

.. .

ralham e confundem, declenchant todo � mecams�o con�- I n:en.to SOCIal. Nao .�pagam, totalmente,_ as tendenclas. 9ue .

V - A pesqu:za e ?ma ,das �l'lm�IraS, se nao a Prl��i-:
plexo de energias e tendências adormeCIdas, A açao deh- sao matas, mas, obliteram-lhes a� ecloso�s·,e as subordltJ.am 1'8" das p.reocupaçoes de uma Umversldade, Urge que a"nos-
'tuosa se apresenta como um fato que transcende à· resis.,.

I

a um raciocínio coerente e ini.peditivo (fas,�.suas 111:;t:tlHesta- sa Universidade seja org�nizada com este objetivo, Condu
tência fixada pelas convenções, espraiando-se como um ções práticas, "Não se pode - diz Madeira Nevés :-:-. sus- tores de trabalho, .professores, os há, Madeira Neves é ltm

desabafo e tendo os contornos de uma crise tão pro;unda tentar mais uma etiologij1 mesQlogica 'putà 'para' o crime, deles.

•

�, !rnam U[�, an a a Bflnl'
levado número de correlígío- ENTltEVISTA A' IMPRENSA

I'
de, Pernambuco e Sankt Ca� I problema sucessório da Re;: em alguns de sentido .mera

nários e amigos, além de 1'e-1 A' noite, s. s. recebeu' em ta:l:ina - e podemos íncluír pública. As 3 primeiras, neste mente pessoal, com altá's au
presentantés dos' partidos a-

I
sua residencia a reportap'e.n. também a de São Paulo - interregno, continuarão en- torídades da República, toda

liados ao PSD riograndense: I Inicialmente,
declarou s, s.: deferiram. à Copven_fãa Na- tabolando negoehlições,. E-t>- a prudencía e acuidade' polí-'

UDN e PL.
,

- As secções de Rio Gra.n- I cional a solução, defímtlva do gundo assentaram, que con- tíca. será pouca na condução
-- duzem a resultados condi- do problema 'sucessório,

i-_04_I>O<·.t>4l_'9'4-.a� zentes com as circunstâncias Uma' coisa desde já sepode

,10m,"" •• an··tiao DI-a' _ atuais e possam, na meluor' concluir: o. candidato à pre-
• <.JI ói' elas hipóteses, harmonlzar sídencía da República tem

.. rio de S,. Catarina pontos de vista divergentes. que se revestir de caracteris
Todas estão imbuídas d0S tícas e virtudes que atOl':,'
melhores propósitos e, .antes ,nem imune de Influencias

de tudo, pensam na nuidade perniciosas ao regime e à mo

partídária.. Por isso mesmo ralidade dos costumes polítt
insistiram, em suas proposl- cos e adminístratívos. O re�

ções, que contrariavam -a torno a comprometidas situa
imediata indicação de um ções anteriores é inadmissí
nome para candidato. Sem- vel. Daí a definição que se
pre entenderam. não obstan- precisa fazer de divisores, se:'
te aceitarem seja previamen- não político-partidário, pelo'
te qualquer acordo condícío- menos de conduta moral cÍe
nado à preferencia P9r uma mil e de outro grupo que
candidatura pessedista, que a vier a influir nas próximas
imposição prévia de um no-

.

eleições federaís.:
me quase que exclue a possí-

PÔS bílídade de-sinceros entendi- O RISCO DA DERROTA ..

mentes inter-partidários, O A seguir, declarou o nosso'

Rio Grande, particularmente"; entrevistado:
'

"

seria c.ontraditorio na sua I - O país carece, urgenteaímpressào ele que a mui no-
candura perante o Diretório mente, de medidas e proví-,:

bre profissão de escrever se
Nacional, se não defendesse dencias que restaurem, de

converteu em um assunto de
o mesmo critério que aqui uma vez P01� todas, sadiosbaixo lucro financeiro,'

P t
-

t ' adotou, para "a formação da princípios políticos e admi;:·
'_ 01: de�f,a 'led�ao ou_ ras ra-

Frente Democrática rlogran- nistrativos, fazendo imperar.
zoes e I ICl Izer quao gran- . _

. .. .
�,.

d
.,

d . d __ I
dense, A obstmaçao da maio- a Justiça no seu mais amplo:

e e o ano causa o ao com '..1 D' te N' 1 bIt ttd M d
t t 1 t < na co ire 01'10 aciona re- e a. so u o sen I o. u al� go-'

por a�le? o l�nes o e quao jeitando sísternatícamente vemo apenas em obedíencíà
gr!3,n� ete o, Pderdlgod qUf� aDmea- ! todas as proposições elo Rio· a rotina, ni.antendo os mes-
ca a ln egri a e a e. eve-,' G :l P

.

.b .

..

êt d t I..

f f t tes m. ranc c, ernam uco e San- mos me o os e come ene o os
n'1OS .azer ren e a es esma.-. ,

'
.

1 1 t'
.

''1'
ta Catarma, levou aquele 01'- mesmos erros dos anteriores,'

es com va en la e vigi an- gão, a nosso ver a uma deci,. não tem nenhumà 'significa",
da, utilizando todos os meios

silo precipitada e inconvenl- cão e nem corresponderá se-:à disposição dos cristãos, sem t
'"

t quer aos Imperativos da 110·�'l>,cn e aos propnos, ln eresses . "

medir esforços para impedir p tidá
,

apremían te e dífícil que: vive' ar I anos, no grave momen-
tanta ruina.

t
-

b
.

o por que passa a Nação. a naçao rasileira. Pensamos;E como as forças humanas
precisamente, pela considera:"

não são suficientes para al-
ção destes fatos, qllC a 8U'::'

cançar estes propósitos, de- TODi\ PRUDENCIA SERA'
POUCA cessão presidencial não pod�

vemos buscar refugio na ora-
ser encarada apenas com ·0

ção a Virgem Maria, a quem deseJo imediatista e cômodo
nossos antecessores acorre- Pelo que nos foi dado

de uma vitoria. Se pard ini",
ram em busca de auxílio 'pa- conhecer e observar, em to-

cian'nos uma luta que tenha
ra vencer toda classe de pe- dos os contatos de carate{
rigos". _ I político que fizemos e mesmo

por objetivo 'modificar ou

mudar completamente o ru-

mo dos acontecü';entos, ti
vermos de enfrentar até o

risco de uma derrota, vale a

p�n3" faz.ê-Io,

PORTO ALEGRE, 6 (V. 'na capital da República des

A.) ..::_ Retornou ontem elo de alguns dias, participando
Rio o sr. Walter Paracchi dos entendimentos sobre a

Barcelos, presidente do PSD sucessão presidencial. Ao seu

gaúcho. S, s. se encontrava desembarque compareceu e-
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PIO XII MELHORA 7,
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I
"

m k sr

,

_>"A CANDlDATURA
, '�KUBITSCHEI{

,

..

- Considera 'consum.a�l.a a
,
indicação da candidatura" do
sr. Kubitsche\{? -,- pergun
tamos.
- Não considero - res

pondeu s.s, categori�amente.
- Entendo que a jrl.dicâção
do Diretório, é mera',sugestão,
que poderá, ser ou não' acei
ta pelo orgão soberano par
tidário: a <Jonvenção Nacio-

nal, que está convocada para
10 de fevereiro. vindouro, Até
lá, portanto, dependendo das
negociações com, os outros
partidos, a que foi, autorizado
o preside:t;lte do Diretório Na

cional, almirante Amaral

Peixoto, pode o panoi'ama
mudar completamente, E se,
para uma solução ,patriótica
e altruística, fôr necessária i.t
própria colaboração do go
vernador Jus'celino KubIts
chek, creio que, pelo' seu alto
espírito público, êle me�mo
não fugirá á contingência,

Transmitindo suas imp·i:.es:,,·
sões sobre a provavel conduta
da UDN nas demarches para
a sucessão, disse-nos o dep,
Peracchi Barcelos,' finalizan::'_
do sua entl'.évista::

.

- Vejo a União Democrá-'
tica Nacional imbuida dos.

Illelhores propósitos�para um,

éntendimento com·fÁ Partido:
Social Democrático: Pela pa-,
lavra de seus 'mais proemi
nentés m€mbros ,posso asse-'

gura).' q'U� e�a não opõe re-'
servas ao apoio a; um cancli-:
dato pessedista qu� não cons

titua 'imposição,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• I ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇ9S
, ; OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS,

lVIE�ORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL

Fpolis
5/12
17/12

!talai
7/12
19/12

Rio
12/12
24/12

VOLTA
Santos
�3/12
25/12

/

2
--------------------------'----------'---_:_------'-------,------------,-- ----------�

F'orian'óPolis, Terça-feira, 7 de Dezembro de 1954 o ESTADO

Navio-Molar «Carl Hoeocke>,!
- RAPIDEZ1 ...:. CONFORTO - SEGURANÇA IVi_agens entre FLORIANOPOLJS • RIO DE JANEIRO �'Escalas intermediárias em Itajai, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí
mos apenas' para movimento de passageiros.

A� esccias em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

prejudi�rão o horário de chegflda no RIO (Ida) ,
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

IDA

Vende-se
, CAMINHÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultól'io: João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Me nos aos Sábados

\

Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

Lavando com Sabão

�iraem
, ESpecialidade

da 018 •.YITZIL INDDSTIIIL�J8ID,1I18. (marcá registrada) "

ecenemíze-se; j po e inheiro
"

,- '--- --------_,.----e-�---_._----__..,...-. ._-- _._... ----

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

. j. ,

DR. .JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

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

..L' ,

,.,��"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Cf: OS e lhos de
Beleza"o ESTADO" ,

VIAJ� �ONf'O'QTAVtLMtNTt
i: CO�tcA O �UL 1)OtmA�JL
'P€LOg ":�LAg TJA�

I

NO LAI! E NA SOCIEDi\ll( FISICACULTURA

\
Dr. Pires

M'ORRER A cultura fisica é tão ne

cessária para nossa vida
como o ar que respiramos
d.iariamente. Qua:lquer que

seja a constituição que ti

vermos, se formos magros
ou gordos, grandes ou pe

quenos, jovens ou velhos,
devemos saber que cuidar
do f is ico : é uma pratica in

dispensavel como despirar,
dormir, comer. A cultura fi
sica pode ser feita de diver
sas maneiras, mas o melhor.
meio de pratica-la é por
meio da ginastica. Pelo me

nos o mais pratico.
Quem mora numa grande

cidade deve procurar um I

curso de cultura fisica afim
de aprender rapidamente o

que é preciso fazer.
Em -sagu ida os exercicios se

rão praticados na propria
residencia, sem o auxilio
de professor. Ou então ir á

uma aula 'de ginastica uma

ou duas vezes por semana e

os outros dias faze-la em ca
sa, a sós.
Mas os que residem. em .

cidades pequenas do interi
or e que constitue a grande
massa do povo esses, infe

lizmente, não podem ir a

clubes ou associações . que
tenham professores ou ins-

talações apropriadas. Mas

isto não constitue, certa

mente, desculpa aceitavel

,de. não praticarem ginasti-
ca pois o radio leva' a todos
os lares, programas ·otimos,

ch�fiados por técnicos de

renomes;

Mas a hora de ginastica
é irradiada muito cedo res

.

Entre signific�tivo júbuo ponderão alguns ou não te
Ios que lhe sao caros, vê mos nem gostamos de radio,
�ranscorrel', na data de noie, I afirmarão outros. São tam-
t do seu anivers:"'io natali -

_

.

.

�"-" w,
-

bem desculpas que nao pro-
'10 a graciosa e gala t;
", ' ,G.' ante .ne- cedem, pois os que esti-
nina Maria Glaciene estre.

. �
..

' -.-'
-

verem nessas condiçl\.es po-
:nosa fIlhmha do no�so ))l'e - . .

•
.-

'" -

der'ão a.dqu irir por um preço

·DzaodmO. �on�errdaneo Ten. Altair bàst"an te reduzido um mapa
mom e e sua exma es- . .,

posa d I d··· SImples de g inastica, prega-
. racema e Olíveir:

"
,'.' lo na parede do quarto e

Domínoní. •
.

.

Por tão grat f
"

I
executar os movimentos a

a e emen( e a .. ,

o'alante aníversar te r
. Quando a cultura f isica e

'" , llan e reum- it f"
,

rá seu elevado número oe a-
Quando a CUI elub ISIca e

míguínhas e ad
.

d
em grupo (nos c u es), ou

mlra ores na '
.

resídêncía de seu .enít
mesmo pelo radio (com a

s gem ore�. '.,
.

Jferecendo lhes la t mUSICa ammando.) torna-se
.

- u as mesas .

de doces finose' uma pratica atraente desde
guaranas. ..

di
, "

O ESTADO apresenta feli- I o pr�meIro la em qu.e e

citações à aniversariant praticada. Quem a realiza
:lOS genitores.

e e
isoladamente pode julgar-
Ia longa, cansativa e desin
teressante. Isto é nos pri

- sr. Oswaldo Ribas, l_'e

presentante comercial;
meiros dias e esse periodo

_ jovem Newton C. Li�l.J(J:1. negativo deve ser vencido.

filho do sr. Osni Raul Lisbóa.. Se não poder fazer-no inicio

_ menina Eliane, filha .lo os exercicios do mapa, exe

sr. Mário Santos, funcionário: cute apenas a metade deles

do Serviços Nacional de Ma- 'ou me_smo .a quarta. parte
laria :

mas nao deixe de realiza-los,
_ sra, Alda Gomes da Si l- seja a que pretexto for.

I
va, esposa do sr. Oscar Oro:- Pouco a pouco ira gostan- ------

masceno ela Silva, alto CJ- do sobretudo se levar em

merciante residente no Ks- conta o bem estar que a gi-
treíto; nastica proporcionará.

Nota: - Os nossos l�ito-

PAUI.O DE GOUV:íl:A

. Fosse teu colo o suave travesseiro
em que na hora da jornada extrema
a frônte dolorida eu repousasse

.
como uma pobre criancinha enferma.

E que tuas mãos, que beijo tanto .agora,
num gesto de ternura, leves, mansas,
baixassem minhas pálpebras cansadas
pum o sono sem sonhos do poente,

I

Eu iria tranquilo. A despedida
Não era angústia nem blasfemia, apenas

o doce "até amanhã" que cada dia
repito para ti quando te deixo.

Eu iria tranquilo. Em teus joelhos
ficava o sulco da cabeça doente'

e à tua porta, cada noite, a mágoa
de não ouvires mais meu passo ausente.-

7 DE DEZEMBRO

--;0:--,
MODA lho em forma de corôa, e co-

I
locar as maças no centro;
cobre-se tudo com o açucar
mascavo. Leva-se ao fôrno
brando, tampado, e deixa-se
mais uns 15 minutos. Não
se 'põe água, deixando' que

3 - Frita-se a salsicha
3 - Frita-se a saleicha

em azeite. Faz-se uma quan-
tidade de torradinhas aman-

teigadas, .

-

.

4 - No momento de ser

vir põe-se as salsichas fri
tas ao redor e leva-se á me

sa, a compan hada das torra-
das.

.

(APLA)

PEDRO BRINAORLANDO SYI.ViO
DAMIANI

-

:e:

GUILHERMINA I,UZ
DAMIANI

ÚLTIMA
.e :

HILDA BOABAID BRIN,",

têm o prazer de particí- têm o prazer de partrcí-
par aos parentes e pessó-is par aos parentes e pessoas
amigas, o contrato de casa- amigas, o contrato ele casa

menta de seu filho SIO�:SY menta de sua filha NF.LI
com a srta. Neli sana Brina.

I com o sr. Sidney' Darnianí.

SIDNEY e NELI
Noivos

Florianópolis, .30 de Novembro de 1954

Partlctpaçao-0-

ANIVERSIiRIOS
Menina Maria Glacíene

Dominoni JOãO MACHADO VIEIRA
E SENHORA. I

participam aos parentes e participam aos parentes e

pessôas amigas o contrato de pessôas amigas o contrato de
casamento de seu/

filhO.
casamento

.

de sua filha

ISILVIO com a Srta. Sueli SUELI com o Sr ..... ílvio Ma-
Vieira. .,:=··�c'_ I-cllado Vieira:;

-

Coqueiros, 2f:-H-:;�

SIL::i��m���L�os Limões, 28-H-54. ;Resfriou-se 1

Vva. PALMIRA VIEIRA

CURITIBA

•

Um conjunto de sâia e

coletinho ideal para usar

com blusas de manga com

prida. A sáia de 6 panos

mas bem reta e o coletinho

sem manga termina em pon

ta na frente e tem dois bol

sinhos e uma gola revirada.
-0-

Experimente boje

�--.

\

"Satosin" éO

para combater as

U «Lux» é uma f1modelar orgàDiza� I' �I�:'�����:s d::s r::!�i::i:ss;,
Oão boteleira», sa opinião de mais ;�:.:��:::�:�o���:;�na� si:u
um de seus ilustres hóspedes, dicado, nas traqueobron-

qu ites e suas manifesta-

ções. Sedativo da tosse"Clomo brasileiro congratulo-me com os cata
rtnenses e com o sr. Osvaldo Machado, proprietá
rio 110 "[UX HOTEL", pela modelar .orgu.nisnçâo
hoteleira com que soube brindar a cidade de Flo
r ianópnlis e àqueles que, nesta cidade, estacionam
ou vivem, com higiene, bôa mesa, confôrto e bem
estar.

O carinho (h g'cnte de Florianópolis e a hospi
talidade amável do dono deste modelar hotel, es

tiveram sempre presentes".
Vlce-Almírnute Nelson Noronha de Carvalho

\

GUlZADO DE REPÔLHO'
COM MAÇAS expectoran te.

F'AZEM ANOS, HOJE:

Preceílo do DiaDiferente e delicioso, este

guizado será capaz de agra

dar mesmo aos que não gos

tam de repôlho. Emperimen
te!

INGREDIENTES:
1 repolho roxo, de bani ta-

manho
4 maças cortadas, som casca

1 colher de sopa de vinagre
1 pitada de sal
1 pitada de pimenta \

1 colher de sopa de açucar
mascavo

400 gramas de salsichas pe-.

quenas
torradas de pão amantei
gados

p� AQUELES QU
DESEJAM O MAXIM

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

RELóGIO E ESTÔMAGO
A fase da digestão que se

passa no estômago dura cer

ca ele quatro horas. Esgotado
êsse tempo, o que se comeu

jú passou para o intestino c

.só então o estômago está 'em
condições ele receber mais a

limento.
Procure espaçar de qU:1-
tro horas as refeições;
para dar tempo a que o

estômago se esvazie. -

SNES.

ALUGA-SE. DR. ACHILLES
BALSINI

- menina Júlia, filha do
sr, Antônio Pinto; res poderão 'solicitar qual-

_ sra. Maria da Conceição quer conselho sobre o trata

Vieira, esposa do sr. Júlio Vi- menta da pele e cabelos ao

eira, alto funcionário do Es- medico especialista Dr. Pi

tado; res, à Rua Mexico, 31 - Rio
menina Normélia, filha oo

Ide
Janeiro, bastando enviar

sr. Targino ele. Sena Pereira: o presente artigo deste jor
- sta. Zenita Grans No· nal e o endereço completo

vak, residente em Canoinhr.s. para a' resposta. .

Advogado

Rua Padre Rom:l,43

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETADE FAZER:MANEIRA
1 - Córta-se o repô lho,

de pois de lavado bem miu
dinho. Leva-se ao fogo com

agua e sal, e deixa-se 1evar
tlma fervura: Tira-se do fo

go, escorre-se e tempera-se
com vinagre, sal e pimenta.
Coloca-se, então, num pra
to que vá ao fôrno, e leva-se
ao fôrno por 3/4 de hor�
tampado.
2 - Retira-se do fôrno, e

/junta-se as maças, cortadas
em fatias, mas com a casca.

Será bom arrumar o repô-

/

Restaurante
.

Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

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

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

.,A.'A.c-rSCA .IL$••••
Leve e saborosa para OS·paladares mais exigentes

Ef{ija Guaraná Antarctica
.

ua �íIva ardim Prainha)epo
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um públíco
'

reduzidíssi- citando-o a enfrentar o Fi- .. NENEM Convincente JAIMÉ Contribuiu com

no deixou, sábado ,último, g-üeirense numa luta de igual séu trabalho. Um baluarte. uma grande parcela de es-

las bilheterias do estádio da para igual. na defesa. forço. Mais combativo que
ua Bocaiuva, a "apreciável" ERASMO - Melhorou mui- nas vezes anteriores.
uantia de novecentos e pou- VALE'RIO E �ITOLA, OS to nestes últimos meses. Brí- PITOLA - O autor do gol
os cruzeirinhos. GOLEADORES lhou diante do ataque con- do empate satisfez. Um ele-
.Não se justifica tão pou�� trário. menta de grande- futuro.
ifluencía" de público. :1Um

I
Coube ao técnico e experi- .. NILSON .;_ Gostamos de

.spetáculo . considerado de mentado centro-médio Valé- sU,a atuação. Acertado andou OS QUADROS
iôa qualidade. Talvez.os nos- rio as honras do tento ínau- o "coach" Newton Garcês
'os aficionados não apreclcm ] gural do jogo, aos 20 minutos promovendo-o ao esquadrão GUARANI - Lelo, Erasmo
nuíto as, sabatinas. I da etapa 'inicial,. cobrando titular. e Nenem; Papíco, Nilson e,

Guarani e Paula Ramos \ uma falta de fóra da área.' JAIR.._ Com altos e baí- Jair; Vitor, Ari, Nízeta, Jai-
'oram os litigantes. O prí- Foi um belo "shoot" que Lele xos. Procurou ser útil. me e Pitola.
neíro veio precedido de uma I não conseguiu deter apesar VICTOR - E' combativo 'e
ionita vitória sôhre o Avaí I dos esforços -empregados. , muitas ·vezes leva a,melhor

>91' 4 a 2, aliás o primeíro ] ".o 'empate verificou-se ,aos sobre seus perseguidores, a

.ríunro que o tricolor ccnse-
I 17 minutos da segunda fase, pesar de sua baixa estatura.

ruiu sôbre o trí -campr.ão em
'

sendo seu autor o novato e Cooperou bastante.
.oda a sua existencia. O S8- ardoroso extrema Pítola, que, ARI - Jogou para c qua-
cundo não foi bem sucedido, desvencilhando-se da marca- dro e saiu-se minto bem.
lois conheceu amargo revés ção de Cidone escapou pelo NIZETA - Apesar de ve-

liante do Bocaiuva por 1 a centro e atirou forte' tendo teraníssimo, ainda dá, lições I '

Na preliminar, entre os

\ porém ainda com possíbí- Alcides feito parcial inter- de futebol a muito marrnan- conjuntos suplentes, pelo cer

idades de levantar o título venção, largando a pelota jO, Nizeta é Nízeta e q:lando tame de aspirantes também'
le 1954, o que dependia de que foi dormir no fundo do joga d� gosto vê-lo. Será não houve vencedor, term!-
lma vitória na tard'J �le bÍ:t- arco. preciso dizer mais rtlgumu n:mdo com a mesma conb-
mdo, o que não se veril'icou, I coisa, "mestre"? I g0m: 1 x 1. Rua major Costa 13.
�ndoop�lio�rm�ado�om CONDUTAINDIVIDU�� ������������������������,�������������

1m tento, para cad:, bando,

10
,. IC.,'f�.��!�m:u1�� '�'O;;;,�,i:�: ��';::";�IU_,:n;::':"ft��; 1 n e In. a 81 onvIte

no j com os vinte-e-doI3 l'a- matrvo e ausente ela 'vapl'tRl " À:. G:. D:. G:. A:. D:. U:.
'lazes dando o máximo rIos por uns meses. Achamos que
;eus recursos técnicos e fí:si- falhou no gol do adversa�'i() CINE SA-'O JOSE' "ESTRELA EM DESFILE"', Aug:.

e Resp:. Loj:. Cap:.

I, (Technícolor), "Reg:. Ca':."
,

',os. HAMILTON - Esforc.l':b () ,

Isubstituto de Nery, En'[ nl-, ,- AS 3 � Hs.� !'
No Programa; De ordem do V:. M:., can-

o empate, todav:'.t, dQixr;u
gumas ocasiões revelon-se um

Fatos em Revista: Nac.. i,vido os IIr:. a comparecer a

:le ser o reflexo fiel üa !.:ng- baluarte. PROCóPIO _ MARIA Preços: 1,50, 2,00 - 3,50. : Sess:. �con:. d� hOje, qua?-
la. O "Bugre" teve uma VIDAL J B I! Censura L' ,

I
do serao exammados e dlS-

WALl\,'IOR - Sem jogm' o '
,- ayme, arce os

"

' 1vre.
cu' t1'dos assuntos de alto 1'n-'performance" técnicJ, :'1íi;j- S

-

:lamente'superlor a ,do C!iibe q_ue sabe, saiu-se satist'ltu-, A'. OGRA , terêsse da Maç:. Cat:. .

la "estrela solitária", o qual,
namente.

, . NFotpl'ograRma:. t N nJ>��:'Ir:n
01':. ele Flohanópolis,

.

;;::a:���o';::::'�'f ���':.�:; ::"����a-;;t��a���':���en�ll �����:�:�i��:" ;,�
ao.

..al� '-12-1954.

S��,R'.ornadas, pecando mli\Ío' pe- VALE'RIO _ r) J:1C81l10 ele
a falta de entendimento en- ------

sempre. Explên0J.da awucf,o'l' - As 8 Hs. - Part,-cl-paça-Ore os seus avantes, quando ,Marcou um gol �nagistral.

Ie deixavam envolver pe"us JACY _ Conclldu-se regu- Webb __::_ José Carlos Daux ,e Célia
ogadas ,dos defensores do Clifton Anne

lavÚhão bubrino,
larmente. \ NÃO HAVERÁ ' , Francisco em Couto Daux, participam, aos

O' GuaranÍ esteve bastxr,.::,e (WILSON � �esta vez �\e-I ESPETÁCULOS
I

O Gl1:NIO E OS parentes e pessoas amigas o

FUGIT! VO na'scimento de seu primoge-nfeliz, porém. Contámos três .nem vígiou-o bem, mas mUi-

�f
...

!l-'
' -

,

i I.
No Programa' nito ,Miguel ocorrido na Ma-

ocasiões de ouro perdidas ,in, mo assi,.m o extrema',:>aulaí.-I' �" ""Y '.

�

. \

II' 'U.. N t"
.

G 'b N" ternid,ade Dr. Carlos Corrêa
,'antilmente por Jaime, e Vi- no realizou algumas illvflitl- '.. ...., o J,CIal'lO um a a ....

, .. - ,

P 760' 3 50 no dia 4-12-54
;or que atiraram no tra�/F-i> das perigosas. U!lJ bom eJe-

-
-

. reços:', -, .

ião, sendo que este último se menta. '"
- As - 8 Rs. - "censura Até 14 anos

mcontrava livre e a ,dois ALIPIO - O ]I')l{�') indivi-, \.

passos do reduto fimü con- dual compromet.e, o como SESSÃO DAS MOÇAS

Irâ'Túrio. ao conjunto tamb3l!1 'compre, Virgínia Mayo' - Gordon

t;�ti-�IJ"
riEb'

Irl
Não vai aqui desmereci, mete. Precisa ,melhora:. Mac Rae .James Gagney .• �� !�menta algum á cond,lÍa ':0 E'DIO - Atp.can�e conSide-l- Randolph Scott - 'Doris

,
::.,___

�squadrão paulaíno que sou,· mdo perigoso. Na sabatin1. Day
oe ser ardoroso e leal dó não convenceu. I ESTRELAS EM DESFILE

Iprincípio ao fim. BARAT,1\. -_Cotocou-se n'n] (Ter�inic�lor) ,

Disciplinarmente o m:::.tch na cancha. Nao deu conta do No ProgIama. , , P�OCOPIO
esteve cem-par-cento, fadE- recado, ,Noticais da Semana Nae. Com a peça

tando em ,muito o trabalho JACO' - Dotado de um pü- Preços: 1,50, 2,00 � 3,50. A VIUVADO

do árbitro Oswaldo Men'a, o c]:)ro.::o "shoot". As fracas a- Censura Até 14 anos Preços; 15,00 - 10,00.
qual se houve com regulari- tuaç,;'es clOH seus companhei-- Censura Até 14 anos

dacle. l'OS ela ]j.nh� de frente o im-IA conduta do time orie'lta- pedem de demonstrar o ql1e
do por Newton Oo.rcê3 peide sr.!Jc.
ser cQnsiderada C(�!lO a 'J1e- I ,I.ELO - I"ez uma bôa par
lhor já �fetl\adfj. pelos tri("o- tida. Operou qefesas de vul
lares no cOrl'ente ano, capa·- to .. Unl goleiro seguro.'

'"

Golealdo O Atlético: pelo
REHABllITOU-SE AMPLAMENTE O-TRI·CAMPEÃO COM UM ESCORE QUE SURP,REENDEU A TODOS: 5 X 1- FICOU COM
A "LANTERNA" O TRICOLOR DO ESTREITO QUE TEVE APAGADA CONDUTA - UM AVAl ORGANIZADO E LUTADOR,
WALLACE (2), RODRIGUES, LOlO', BOLA0 E seMBRA, o's AUTORES DOS TENTOS -- ALTOS E BAIXOS .. LAURO PER·

DEU UMA PENALIDADE ., OS QUADROS - ARBITRAGEM PRELIMINAR - RENDA,

Avat

Convencer o desenrolar da rios e a linha de frente

pugna de domingo em que com seus componentes bem

foram antagnistas as esqua- espalhados no gramado, E

dras do Avai Futebol Clube assim, conseguiu o clube do

e do Clube Atlético Cata-, dr. Celso Ramos F,ilhO a tão

rtnense, ambos fazendo as desejada rehabtlitação, es

suas despedidas do Campeo- parando-se que para o pró-
nato de 54. ximo ano seja melhor suce-

Em jogo a "lanterna". dido e também o grêmio a

Com o empate do Guarani tlêticanos tão infeliz neste

vinte e quatro horas antes, campeonato.
a vitoria interessava aos

dois bandos. Atléticanos
e avaianos foram ao estádio
o pensamento fixo na

-

re-

habilltacão. Para um clu- Os seis gols da pugna fo

be de tão grande projeção rarn marcados pela ordem

como o Avai inconcebível abaixo:
seria o último lugar.

' 1) Gol de Rodrigues. Aos

Fomos ao campo da' Rua 5 minutos, num, violento a

Bocaiuva assistir o encantro taque dos avaianos, "Guida
e o que vimos no final sur- desferiu forte petardo que

preendeu a todos. Houve a originou o descontrôle da

inesperada goleada. Cinco retaguarda atléticana e deu

tentos contra um, represen- a Rodrígues que vinha na

tendo a vitória mais cômo- corrida o oportunidade .para

da de todo o certame. inaugurar o escorre. ,

'

Vencedor; Avai, 2) Gal de Loló. Aas 3/6
Já é conhecido a "lanter- minutos, em último recurso

tadio de Profissionais de Moraci manda o balão a es

tadíno de eProfissionais de I canteio. Loló encarrega-se

1954: o clube Atlético ca-I de bater o escáhteio e o faz

tarinense. magnificamente, marcando
O Avaí é o penúltimo co- t um legítimo gol olímpico,

locado, porém com POSSibili-I' tendo Rodrigues e Bolão

dades de ser o quarto colo- c_ontribuindo a,tfapalhando
cado, tudo dependendo dali' a visão do arqueiro Soncin i,

vitoria do Figueirense sô- ,3) Gal de Balão. \ Novo

bre o Guaraní no próximo "corner" contra os tricolo

domingo e 00 Paula Ramos res. Bate Lobó e a cidadela

sôbre o Imbituba, na parti- de Soncin i estreme.sse com

da de encerramento. um shoot de Bolão que ven-

A peleja de onte-õntem ce a perícia do guadrão atlê

convenceu, é verdade, mas ticano, aos 41 minutos da

não de todo. O forte calor P fase..

reinante influiu um pouco 4) Gol de Wallace.

.no decréscimo de produção aos '12 minutos da fase

dos dois bandos, principal- (final, num ataque violento

mente o Atlético que apesar dos seus, o meia paranaense
dos esforços dispendidos pe-I eonsegui:l �eu intento .com

los seus rapazes VlU-Se pre- a obtençao do quarto ponto
sa fácil nas mãos dos "az-I avaiano. .

zurras" que atuaram dentro. 5) Gol de Sombra. Minu

das suas reais aptidões, a- tos apos ter Lauro atirado

proveitando bem todas as fóra uma penalidade máxi
falhas do adversário. Vi- ma erradamente assinalada

mos o Avai comó nos seus pelo arbitro, o meia Sombra

bons tempos, ditando eate- consegue marcar o ú�timo
dra no gramado, com a de- ponto do clube estreitense.

fensiva rechaçando todos os 6) Gol de Wallace. Nos

ataques dos avantes contrá- úWmos minutos, WaHace

i •

consegue novo gol atirando mesmo plano, seguros, pre- nico e perfeitamente coloca- do atuou na extrema direita

inteligentemente, após ,�ri-', cisos e entendendo-se muito do e Manara, defendendo e
I
com altos e baixos, contri

blar dois contrários. I bem. Tatú esteve estupendo atacando com maestria. Dos; buindo a vjtória. O trio-a

I e a zaga não deu
, �réguas dianteiros salientamo� LoIó taca�te Wall�ce, Bolão. e

"
aos atacante contrários, Na

I que
fez a melhor

partI'd,
a de,

I Rodrtgues muito oportunis
intermediária, Peres exce-: sua Carreira, embora atuan- I ta e coeso.

No vencedor vimos todos lente marcador, Bráulio téc- do fóra de sua posição. Gui-I No vencido destacamos a

Os seis 'gols e seus

, marcadores

SESqÃO DASMOÇAS

Os melhores

•

m a � nl u na' a �a a Ina
SOUBE O GUARANI FAZER FRENTE AO PAULA RAMOS: 1 X'l, GOLS DE VALE'·
RI'O E PITOlA - TECNICAMENTE SUPERIOR o "BUGRE",' PRO'XIMO ADVER·
SÁRIO DO ESQUADRAO lIDER DO FIGUEIRENSE - APRECIAÇÃO INDIVJDUAL

- QUADROS - JUIZ - OUTRO JOGO DE ASPIRANTES QUE TERMlffA
EMPATADO - RENDA FRACA.

I

PAULA RAMOS .,.- Alcides,
Hamilton e Walmor; Cidone.:
Valéria e Jacy; Wilson, Ali-'
pio, E'dio, Barata � Jacó.

PRELIMINAR

I NESTA CAPITAL O PRESIDENTE
DA L. C. D.

Encontra-se nesta Capital zos para o desporto caçado
desde há alguns dias, cui- rense.

dando dos interêsses da Liga Eleito há pouco primeirc

Otl.çodorense de Desportos, maioral da L.C.D., o distintc

da qual é presidente; o des- desportista vem emprégando

portista primeiro sargento ,todas as sua'S energias pele
Todeu Nosiloski. i'eerguimento da entidade

Falando á nossa reporta- caçadorense, auxili�do nes

gem, o sr. sargento Tadeu sa árdua tarefa por um gru

Nosiloski revelou-nos estar p'o de abnegados e§portistas
tratando da reorganização da de Caçador.
referida Liga, á qual se en- Cumprimentamos o distin

con,trava inativa,�á mais. �e I
to ,d�sportista, desejando-lhe

três anos, com senos preJUl- fellCldades.

CAMPEONATO:
CARIOCA

, O Çarnpeonato Carioca de
Futebol prosseguiu sábado e

domingo último com mais
seis jogos:
Sábado o América não teve

dificuldade de abater o Can
to do �io por 4 x 1.

Domingo, no jogo mais im

portante ela rodada, Flumi
nense 'e Vasco . empataram
por 1 x 1. O Flamengo foi á
rua Bartrí, anele conseguiu
conservar a invencibilidade

empatando com/o Olaria-por
,

1
2 x 2, após um tremendo sus-

to, pois perdia por 2 x 0, O

Botafogo superou' a Portu
guesa por 2 x 1, o Bangú
pereleu valioso ponto empa
tando com o Bonsucesso por
2 x 2 e o São Cristóvão le
vou a melhor sôbre o Ma
dureira por' 2 x 1.

atuação de Osmi, que neste
certame revelou-se o melhor
homem da retaguarda tri- \
color. Cambra; Hercílio,
Fernando, Fausto e Cazuza
bons. os restantes regula
res, exceção de E'rico e Mo
raci que tiveram apagada
atuação. As ausências de
Giovani e Frederico foram
muito sentidas.

Os Quadros

AVAl � Tatú, Waldir e

Danda; Péres, Bráulio e

Manará; Guida, WaUace,
Bolão, Rodrigues, e Loló.
ATLÉTICO � Soncirti,

Djalma e Fausto; Osni, Mo
rací e Cazuza; Hercílío,

, Sombra, E'rico, Fernando e

Lauro.

O árbitro

Dirigiu a contenda o sr.

João Sebastião da Silva
(Dião) que teve-altos e bai
xos. Errou na marcação da

pena máxima desperdiçada
por Lauro.

Prelimirar
Não houve vencedor no

jogo dos eonjuntos de as

pirantes; 3x3.

Renda
Fraco o movimento finan

ceiro do prélio : Cr$ 1.995,00.

CASA
Aluga-se em' prédio novo,'

apartamen to para casal,
com Fogão eletrico e tam
bém uma loja â Rua 7 de
Setembro n. 5 Tratas na

\

-

FEDERACAO CATARINENSE DE
, .

BOCHAS E BOLÃO
O Presidente da F.C.B.B" pela sr. Tesoureiro e parecer

no\ uso de suas atribuições e I do Conselho Fiscal;_
de, acôrclo com o artigo 8.0 I b) - Apl'esentaçao do re

dos Estatutos, convoca para lataria do Presid�nte com o

o dia 9 do corrente, com iní-I pal'ecel' do COJ1selho de Jul-

cio ás 19,30 horas, todos os gamentos;
.

Membros do Conselho de Jul- c) - Eleição do Presiden

gamentos, Técnicos e, FiSCal, te, Vice-Presidente, Conse1l10
assim como, os representan- ,de Julgamentos, Conselho

tes de Clubes, devidamente
I
Ttcnico e, Conselho Fiscal

credenciados, para a Assem- para o penado de 1954-,1955.,

bléia Geral com a seguinte I Fpolir." em 3 de Dezembrq
, I

ordem do dia: I de 1954. '

__",....,'" Ego.n. Olinger
J��Secretário

- 8,30 Hs.-

CASA MISCELANI� dl.tt',',
As 5, 7,15,' 8',45 Hs.

bl"dora dOI Rádio! R.C.A,

Vitor, Valvula.s e Disco•.

!
'. I,

ORGANISADOI
é_

EDITADO
POR'

FLOf{tAI'HjpOLlS_SAf-HA CATARINA

1J(jllALi(?/(j�g(J4lt[g
g[/XAg 7V.[.TTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE' NO PASSAD'O
A data de hoje recorda-nos que:

em 1634, ao amanhecer, as tropas holandesas do�
Coronéis SChkoppe e Arciszewsky ·tinham construí

do três postos fortificados à pequena distância da

Fortaleza de Cabedelo;
em 1822, no Rio de Janeiro, ao chegar de Minas Ge

rais, onde fôra em comissão ela Maçonaria para
promover a aclamação do Imperador D, Pedro l, foi
preso o paelre Jarmário da Cunha Barbosa;
em 1825, no arrõío de Conventos, o Coronel Bento

Gonçalves da Silva com o Tenente-coronel Bonifá
cio Calderón, atacou e dispersou -uma divisão de
orientais do Coronel Inácio Oribe, que perderam
44 mortos e prisioneiros e uma bandeira;
em 1828, partiram ele Montevidéu as l"ragata "Pi-

. ranga", Corveta "Carioca" e outros navios meno

res, conduzindo para o Rio de Janeiro o Batalhão
do Imperàdor;
em 1833, foi instalado o município de Pôrto Belo;
em 1840, o Presidente do Rio Grande cloSul, Alva
res Machado rompeu relações com o chefe tia in

surreição separatista daquela Província:
em 1840, no RiO de J"::meirb, nasceu' Jose Ricardo
Pires de Almeida, que faleceu em 24 de Setembro
de 1913;

- - em 1848, faleceu em Lisbôa, Luiz Carlos Martins
Pena, o criador da comédia'nacional, nascido no

Rio de Janeiro em 5 de Novembro de 1815;
em 1866, um decreto imperial abriu à navegação es

trangeira todo o curso brasileiro de navegação flu
vial, com início em 7 de setembro do ano seguinte:
em 1870, no Rio de Janeíro, faleceu Urbano Sabino
Pessôa de Melo, nascido em Pernambuco em 181.1.

Am]ré Nilo Tadasco

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOl.DO RAIJLINO"
,

-WEpICIONARIO-

,
I FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATt,\RINI;NSE, !
\

,

AGORA. QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE, TERAS I

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER 'A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

VíA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENDERE

CO A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPÓLIS-S.C.

Com a Biblía na Mão
""". "'-".l" ...-·�C·'.".�'�. 'I

' .•

"tf{�\�� .;:"'>!.��

�(No (;enaculo»
TERÇA-FEIRA, 7 DE DEZEMBRO

Deus enviou seu Filho ao Inundo não para, condenar o

mundo, mas para que, o Inundo fôsse salvo por �le.

(João 3:17). Ler João 3:17-21 .

. Ao clarão do luar oriental, ajoelhamo-nos para orar no

campo dos pnstôres. A distância, avistamos Belém, com a

silhueta da igreja da Natividade desenhada sôbre o hori

zonte da cidade, Naquele momento de quietude veio-nos à

mente o pensamento de que não estávamos aguardando o

arauto; êle já veio. Sua mensagem já foi entregue.
Testemunhando êste fato ali estava um cristão árabe

nativo da Terra santa, ajoelhado ao nosso lado, Estáva

mos perto da "terra de ninguém" que separa a Palestina

arábica da Judáica. Ali estávamos 'um árabe .e alguns ame-

canos ajoelhados juntos, adorando o Salvador que nasceu

iUdeu. I

A universalidade da grande dádiva de Deus ao mundo
nos fêz compreender que precisamos proclamar' o nasci

mento do Salvador até que todo o mundo o �eceba, Nossa

tarefa é proclamar seu poder redentor ao mundo. A dádiva
(le Deus por Jesus Cristo é' o dom da vida eterna, Nenhuma

mensagem maior se pode transmitir aos homens nesta épo-
ca de Natal.

.

.

ORAÇAO

o Deus, Ui-nos a graça de participar' ao mundo tua

grande dádiva anunciando Cristo -como Senhor e Redentor
de tÕda a terra. Nós oramos em nome de nosso bendito Sal

�ador que deseja que oremos como �le ensinou: "Pai nosso IqUe estás nos céus ... " Amém.
'

PENSAMENTO PARA O DIA

e
Em Cristo SOInOS todos 11m.

A. TILLMAN SPROUSE (Alabama)

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

8ATISADOS _ ANIVERSARIOS E REPORTAGENS Er;�
GERAL.

'

..
RODOLFO CERNY, Fotografe do Jornal "O

",STADO".
'"

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 Oll pelo
&"tlefone: 3.022. .:

Prefeitura Municipal de Fpolis.1 . Rove=,
JOÃO

=-Rua Traj�:��.
DIRETORIA DE SERVI'ÇOS GERAIS I

COMUNICAÇÃO ILIRAA Diretoria ele Serviços Gerais, nos têrmos do arto'l39, item IX, da Lei n.? I'O, ele 30 ele agôsto de 1948, com-

oinado com os artigos 210 a 214, elo Cóeligo de Posturas, e AOS SóCIOS DOS CLUBES "LIRA" E "12 DE AGôSTO
396 a 398, e Tabela 7, ela" Lei n.o 13, de IOde dezembro de � Para o Baile de Gala a realizar-se nos' salões do

1948, solícita a valiosa atenção elos senhores propr ictá- I LIRA TENIS CLUBE, no dia 8 do corrente mês com 1111-

rios ele animais para os mesmos dispositivos, pois que, a cio às 22 horas, e promovido pelos bacharelandos ele

)artir de 6 do andante, será exercida rigorosa vigilância 1954 da Faculdade de Direito de Santa Catarina convi

nas vias públicas, com a apreensão de todo e qualquer da-se também os S6CIOS DOS CLUBES' "LIRA:' e "12
.mímal que fôr encontrado solto e o seu recolhimento ao DE' AGÔSTO".
Depósito Municipal, de onde só será retirado mediante 'I'rage a rigôr.
o prévio pagamento dos emolumentos legais,

Outrossim, esclarece que em vigor está também a

Lei n.? 127, de 11 de março de 1952, pela qual é assegura-

10 a qualquer pessoa apreender animais soltos nos le

zradourcs puplieos e encaminhá-los ao referido depôsí
to, cabendo-lhes, como prêmio, a parte relativa à con-Idução.

Diretoria de Serviços Gerais, em 3 de dezembro de
I

1954.

.

Depósito Intarclica
Cervejas e Refrigerantes

Licores Dubar
•

FLORIANOPOLIS
,

BuaI Silva Ja_rdim, 180
.

(PRAINHA). Telefone 3800

CONV_ITE
M.V.. o. p�

o DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE
SA.�EAIVfENTO, tem o prazer de convidar às autorida
des civis e militares para assistirem, no Cine S. José, a

7 de dezembro próximo, às 10,30 horas, a sessão cinema
tográf'iea, referente a obras executadas no Território

ou Nacional.

\ LOBOS FAMITOS
Madrid, 4 (U.P.) - Bán

dos de lobos famintos, apa
receram em diversas aldeias
da montanha de Vuqueros.
na província de Leon, onde
dizimaram rebanhos,

Os habitantes organiza
ram batidas e mataram nu

merosos lobos de grande ta
manho,

So-ciedade Calarlaenie de
Belas Arles

De ordem do sr. Presidente, faço saber aos senhores

associados, que esta sociedade foi distinguida gom ama

vel convite do Departamento de Cultura de Curitiba, pa

ra .colaborar no Salão Paranaense de Belas Artes de

lD54, apresentando trabalho de pintura, desenho, gravu
ras, artes gruficas, escultura e arquitetura.

Dêsse módo os sacias que quizeram. apresentar tra
balhos' ao referido Salão, deverão procurar esta Secre

taría até o dia 8 do corrente, pois os trabalhos serão re

metidos :10 Departamento de Cultura, até o dia lO, p-ro
ximo.

Plorianôpolis, 2 de dezembro de 1954,

Moacyr Coelho - Secretário,

o Sangue é a Vida
ELIXIR UI

lNOFENSIVO Av ORGANISMO·
AGRADAVEL COMO UM LIGOR

REUMATISMO! SIF1LlSl

rume o popular depurativo composto ue

-Iermorenil e plantas, medicinais 'dE alto

alor depurativo. Aprovado pelo D. N. S

como medicação auxiliar no tratamev

() d aSifilis e Heumatismo da mesma

origem,

(,(erii!va
TCi\lCa

forli{icante
.:6)
�.

VENDE-SE

Vitório Cechetto - Diretor

Terreno'

Vende-se na rua São
Jorge, com 30 metros de
Frente por 20 metros de
fundo. Poderá também ser

vendido em dois lotes de
15 por 20. Tratar á rua São
Jorge 14 ou pelo telefone,
3019, .

\ .

,AUX. TRAT, SÜ:ILlS

IMPUREZAS DO SANGUE?
_

tt

UIXIR Df H��UfIHA

·VENDE-SE
Vende-se um Grupo, ES-Itofado e um Bureaux, .

Ko�l�aetl�r:o� rua Dr. Victorl Vende-se orna camionete em

Vende-,e: perfeito, e�tado de conservêvão,
Vende-seiIm terreno me- ma reH CHEVROLBT.· .

�;t�g�U�� x ;;q�li;::dOd! �v� I Tratar na Agência da f4G, à
i-Ie;����r�u�ua Uruguay 25.

i Rua Fe lípe �cbmidt, 24.

,--------�--------_.- .'-.--

,lO •••

)' ....-

-

.J .",_.(

TONALIDADE

<.>:-.-:<, ..... ,

..

TENISCLUBE

A Comissão

'-------

•

u. B� c. s .. c.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

De ordem do sr. presidente convoco os srs. sócios qui
tes desta União; para a Assembléia Geral Extraordínáría .

a realizar-se, em sua sede soctal, no próximo dia' 8 (quarta
feira), às 20,00' horas, sendo objeto a seguinte ordem do .»

dia:
a) admínistraçâo da sede;
b) assuntos gerais e de interêsses social.
.Toaquím Ribeiro Borges, 10 Secretário,

Viagem com segurança
e rapidez

sO NOS CONFORTAVETS MICRO-ONIBUS DO

aAPIDO l<SUL-BRASILEIRO»·
-Flortanépolís - Itajaf - Joinv1lle - Curitiba

. � ... _.
�

. .:l..
'

__ .""l"';ii:-f !

Age"'nCl-a. Kua Deodoro esquinada
• Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Terça-feira, 7 de Dezembro ele 1954 o .STADO�'

"cução de tão maravilhoso
conjunto musical que ainda

!
a bem pouco tempo levou ao

público da Europa as melo-

Prefeitura Municipal de Fpolis.I!::��',::�r::' :��::��: � IDIRETORIA DE SERVIÇOS GERMS, III tumbante, as Diretorias do

COMUNICAÇÃO "Penhasco" e "Lira" conf ir- I
A Diretoria de Serviços Gerais, nos têrrnos do art", maram o justo conceito que

Terreno 39, item IX, da Lei n.? 10, de 30 de agôsto de 1948, com-
I
gozam em 'nossa sociedade,

Vende-se na rua São binado com os artigos 210 a 214, do Código de Posturas, e de bem desempenharem os
" 'I

Jorge, com 30 metros de 396 a 398, e Tabela 7, da Lei n.? 13, de 10 de dezembro de mandatos que em bôa hora
,

I Frente por 20 metros de 1948, solicita a valiosa atenção dos senhores proprictá-! lhes outorgaram os associa-

Luz" fund? Poderá .também se!' I rios .de animais para os me�mos d�s'pos�tivos, pois .q;le,.a 'dos _daqu:las �gre�iações. i 'MJ� �vendido em dois lotes de partir de 6 do andante, sera exercida rrgorosa vig-ilância I Nao fOI porem somente a
�
�

115 por 20. Tratar á rua São nas vias públicas, com a apreensão de todo e qualquer � execll?ão dos c?mandados de
'

! .�\\
Jorge 14 ou pelo telefone animal que fôr encontrado solto e o seu recolhimento ao Severino AraUJO na sua par- !' Q 'Centro de Irradl'á'çãO
3019. Depósito Municipal, de onde só será retirado mediante! te musical e nos "shows" Mental "Amor e Luz" realiza

o prévio pagamento dos emolumentos Iegais." ,I apresentandos, o que consti- sessões Esotéricas, todas as se-
Outrossim, esclarece que em vigor está também a I tuira�1 as atrações da gran- gundas 'feiras, às 20,30 à rua

Lei n.? 127, de 11 de março de 1952, pela qual é assegura- de noitada, Conselheiro Mafra 33 _ 20
do a qualquer pessoa apreender animais soltos nos le- I Para o florianópolitàno, andar. '.-.J
gradouros puplicos e encaminhá-los ao referido depôsí- por' excelência hospitaleiro, ,� ENTRADa FRANCA �.
to cabendo-lhes como prêmio a parte relativa à con- o fato de estarem presentes' I

, , , ,

/dução. à festa, inúmeras represen-
Diretoria de Serviços Gerais, em 3 de dezembro de tações do interior do Esta-

1954. 'do, alguns acompanhados
Vitório Cechetto - Diretor das candidatas dos clubes

De ordem do sr. Presidente, e de acordo com os Es

tatutos em vigor, convoco os S1'S. Sacias, para compare-

cerem a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na AUX. TRAT. SfFILlS
sede social, dia 12 do corrente (domingo) ás 10 horas,

_

'
.' �--

�om a seguinte ordem do dia: IVENDE SI;'
. a) apresentação e aprovação das contas do exercício. - �
de 1954. ,Ve:nde-se um Grupo Es-

b) eleição da nova Diretoria, para o periodo de 27 de tofado e um Bureaux.
dezembro de 1954 a igual data de 1955. Tratar na rua Dr. Victor

Na fórma estatutaria não havendo numero legal na Konder 60.
hora marcada será a Assembléia realizada com qualquer ------------. Dr. 101001-,0 H-alista Jool·ornumero meia hora após. V d

<,

Florianópolis, 3 de dezembro de 1954 en e-s'e De volta de sua viagem de estudos na Capital Fede-
Moacyr Iguatemy da Silveira

, "\ ral, avisa a seus clientes e amigos que reassumiu sua

10 Secretário V�mde-se um terreno me- jclinica de or ianças.
dindo 10 x 16 situado á Rua

I
Cons. e �es.: Padre Miguelinho, 12.

Uruguay esquina da Av. '

Fpolís. '

Hercilio Luz. I
,!,,"ta< • Rua U,uguay

25'jVende ·se: AcEºs:r:2g��RE!8§os
. CAMINHÃO 'I BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

Vende-se um, marca In;' GERAL. .

ternational, tipo L 180, to-I R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O
talmente reformado. Tratar ESTADO".
à rua São Jorge 14 ou pelo I, Chamados: Rua Oonselheíro Mafra nr, 160 ou pelo
telefone 3019., ! Telefone: 3.022.

Prefeitura MuniCipal de Fpolis.
PORTARIA: NO 1

O Diretor de Serviços Gerais, no uso de suas atri-

buições
Determina

Que os veiculas pertencentes a esta Prefeitura deve

rão ser esclusivamente empregados no serviço da mesma

e nas horas" do expediente, ou fóra dele, quando houver

ordem expressa; ficando vedado ainda a sua utilização,
pelos motoristas, a' não ser em objéto de serviço. j

Durante o intervalo para o almôço, os veiculos fica
rão no local do trabalho.

Dê-se ciência ao fiscal Gel;'al da limpeza pública e ao

chefe da oficina e' aos motoristas, para o seu fiel cum

primento.
Diretoria de Serviços Gerais, em 6/12/1954

Vitório Cechetto - Diretor

"

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

Atenção 1 Atenção 1
Senhores Comerclaotes r

Lindos cromos e blocos de folhinhas para

impressões á vontade e gosto dei freguês
Preços Módicos -'- Unicos na praça

Empreza Gráfica Grajaú Ltda.

Rua Deodoro, 19 - NESTA
-xxx-

Cartões de Natal e Bõas Festas

Lindas e modernas padronizações
Impressos ao gosto do freguês
Pedidos á Empreza Gráfica Grajaú
Deodoro, 19 - Florianópolis.

1955,

Ltda.

-----------

Clube de R. "Aldo
c _ ..

Assembléia Geral-

r····--··--�_·-
. __ .. �--

Viagem com. segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {(SoL-BRASILBIRO»
Floriànópolis - Itajaf - Joinville -- Curitiba

. ,
,..,.._" ,�,,;

., A'''_�''''''
• ..'�"" --,lfUt, ".,_.t'�

A
Ao. R.ua Deodoro esqutnajíe
gencla: Rua Tenente Silveira

AOS SóCIOS DOS CLUBES "LIRA" E "12 DE AGôSTO
Para o Baile de Gala a realizar-se nos salões do

LIRA TENIS CLUBE, 110 dia 8 do corrente mês, com iní
cio às 22 horas, e 'Promovido pelos bacharelandos de

1954 da Faculdadé de Direito de Santa Catarina, convi
da-se também os SóCIOS DOS CLUBES "LIRA" e "12

DE AGÔSTO".
Trage a r igôr,

A Comissão

CONVITE
M. v. o. P.

o DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE

SANEAMENTO, tem o prazer de convidar às autorida
des civis e militares para assistirem, no Cine S. José, a i

7 de dezembro próximo, às 10,30 horas, a sessão cinema

tográfica, referente a obras executadas no Território
Nacional. '

u. B. C: S. C.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

De ordem do sr. presídentê convoco os S1'S. sócios qui
tes desta Unlão, para a Assembléia Geral Extraordinf.1.ria
a realizar-se, em sua sede social, no próximo dia 8 (quarta
feira), às 20,00 horas, sendo objeto a seguinte ordem do

dia:
a) administração da sede;
b) assuntos gerais e de interêsses social.

Joaqllim�Ril)eiro Borges, 1° Secretário.
'

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

com

PERFE/cnã SEM IGURl

VENDE-SE

IMPUREZAS DO SANGUE?
to.

fMXIR n H��lltIHA

Concurso
pe ordem do sr, Presidente, faço saber aos senhores ·MI·s"s Saola Caiarianaassociados, que esta sociedade foi distinguida com ama-

.
.

.

.

vel convite do Departamento de Cultura de Curitiba, pa- i
. .

ra colaborar no Salão Paranaense de Belas Artes de I O acontecimento dos mais

1954, apresentando trabalho de pintura, desenho, gravu- 'destacado� nest.es últimos

ras, artes graficas, escultura e arquitetura. i ano� na vI�a social ,d� nossa

Dêsse módo os sacias que quizeram apresentar tra- capital, fOI,. sem dúvida al

balhos ao referido Salão, deverão ,procurar esta Seere- I guma, a noitada que,� Clu

taria até o dia 8 do corrente, pois os trabalhos serão re-
be do Penhasco e o Clube

C da Colina" (Lira Tenis Clu-metidos ao Departamento de ultura, até o dia 10, pro-
be) proporcionaram ao

"grand mond" de Santa Ca
tarina, na séde deste últi
mo Clube, em á noite de 27
de Novembro p. passado.

Ve da se uma cam·IODhte em I Como principal atraçãoO ti- 1]; tivemos a apresentação im-

perfeito estado de cOD8erva�ão, 1��!';�1�X�'a��1�1��'�I�!!1�:
marca CHEVROL!T.

.

j;��;�:, m�Oe�tl'� �i����Nd�
Tratar Da AgêD�ia da TAV, à A����i��do_nos com a exe

Rua Felipe 8cbmidt, 24.

Sociedade Catarínense de
Belas Arles

ximo.

Florianópolis, 2 de dezembro de 1954.

Moacyr Coelho - Secretário

dade que o "veterano" Lira,
apezar do aumento extra' de
mais duas fileiras de meses

na parte destinadas às dan

ças, não conseguiu alojar I

suficientemente a grande
assistencia que a ele acor

reu, conformando-o em as

sistir de pé, o desenrolar da

magnifica festa.
"A FIES"TA" dedicad�

nossas gentilíssima: "1\nS

SES", teve assim pleno e in-
.

contestável êxito.

CAS A"
locais ao Concurso de "Miss Aluga-se em prédio novo,
Santa Catarina", a quem' a apartamento para casal,
"grande noite" foi dedicada, I com Fogão eletrico e tam

constitui, sem dúvida al- . bém uma loja á Rua 7 de

guma; também v�rd�deil'a I Setembr? n. 5 Tratas"'" na
atração. Tanto aSSIm e ver- Rua major Costa 13.

�;�.'\\��,.

� t agradeci.mentu e Míssa
JOÃO CANDIDO DA SILVEIRA

.

A família de JOÃO CANDIDO DA SILVEIRA, fale�;u
e111 2 do corrente nesta Capital, vem penhoradamente
agradecer a todos que compareceram em sua .resídêncía.:
os que enviaram .flôres e telegramas, e os que o acompa
nharam até a sua ultima morada.

Assim como convidam a todos para a missa de 7.° dia,
que farão celebrar quinta-feira, ás 5,20 da manhã na Ca

pela do Ginásio Catarinense.

A' todos sua eterna gratidão.

;1·

Apre.entando o Novo Moâêlo "120"

\
A qualidade do DUPLICADOR CESTETNER - modêlo

12�- se faz notar em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir, numa só
(,
máquína, eficiência e presteza - à altura das cres

centes exigências dos trabalhos de .escritórío - e a

fàmosa tradíção CESTETNER, o Duplicador 120

produz cópias perfeitas, ofere-ce grande Simplicidade
no seu manejo, apresenta uma, aparência sóbria

e elegante e é protegido por uma garantia que inclue
. visita mecânica mensal por 12 meses. Peça uma

demonstração, sem qualquer cómpromÍsso de sua par-

. te, no momento que lhe seja mais conveniente

'-LIRA TENIS CLUBE Um
<,

produto digno
do mundo

/

s. D. CAsa PRDI' '_.

RUA D'" QUIT ...ND .... 46,!'AND.-TEL.52·ZOll

..._:;,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J,r DE (RiTOt Iu,u�eJada"
QUARTA \ VARA DA C�- ta da escr.itura e às par:e
MARCA DE FLORIANo- las do custo da construção,
',POLIS desde as datas das respec

EDITAL DE CITA'ÇÃO vas entregas; SEGUNDO

COM O'PRAZO DE VINTE - Acontece, porém, que, o
.

(20) DIAS Réu não quiz pagar, apezar
E'DITAL dos eSlorços do Autôr, tais

O Doutor Eugenio Trom- juros transitórios; TER

fow�ky Taulois Filho, Juiz' CEIRO - Assim procedeu
�rivativo de Menores, no do o Réu deu cauea à res

exercio do cargo de Jutz de ci�ão do ,col).trato e� ap�e�o, IDireitd da 4a Vara da Co- de acôrdo com o dispositivo

marca de Florianópolis, Ca- na clausula 18a.; Assim,

pital do Estado ,de Sant� vem o Autôr, com o devido

Catarina, na forma da lei, acatamento, requerer a V.
,-

Excia. se digne de mandar ,�. b
FAZ SABER aos que o citar por mandado e 'sb

,

presente edital de. ,citação pena' de revelia, o referido

com o prazo d� vinte (�O_) Réu, MANOEL PEDRO DA

dias virem, ou dêle conheci- SILVA, para contestar �
mento tivérem que, nos au- presente, 'no prazo da Lei,

tos DE AÇÃO ORDINARIAI afim de que,' c�nsider.a��
DE RESCISÃO DE CON- proposta ésta açao ordin á

TRATO. movida pelo INSTI- ria le rescisão, de compro

TUTO DE APOSENTADO- misso de compra e venda dr

RIA E (PENSÕES nos IN- imovel, siga éla os S?US
DUS'fRIARIOS contra MA- trâmites regulares, a�e a

NOEL PEDRO DA SILVA, sua decisão, para, afl.n�l,
foi proferido o ,despacho do ser decretado a �u�, r:sclsao
teôr seguinte: CITE-SE e consequente ímrssao do

POR EDITAL COM O PRA- Autôr na pósse do imovel e

ZO DE VINTE (20) DIAS, exoseração do mesmo � .das
PUBLICANDO-SE 1:' O R obrigações e responsabihda
UMA Só VEZ NO "DIARIO I des assinadas pela supra

-OFICIAL" E POR TRÊS referida escritura, bem co.

. VEZES NUM DOS JOR- mo ser o Réu ,condenado ao
\
NAIS DÊSTA CAPITAL. pagamento das custas e des-

Florianópolis, 19, de Outu- pezas do procésso, na for�a
bro de 1954. (Assinado) Ma- da lei, protestando o Autor

noel Lac,erda." PETIÇÃO pela' prestação de tod? �e-
, INICIAL. Excelentissimo nero de prova em direito

senhor doutor juiz de Direi- .admitido, como docu.ment.al,
/ to da 4a. Vara da Capital. testemunha\ e parcia!, .. �n

Diz o 1NSTITUTO DE APO- cliisive '-a-e'põi'iflent6 pessoal
SENTADORIA E PENSõES, do Réu. A presente tem o

DOS INDUSTRIARIOS, en-. valôr de Cr$ 39.000,00
te autárquico com séde no (trinta 'e nove mil �ruzei
Distrito Federal e Delega- ros), está isenta de impos

da nésta Capital, na Praça tos e taxas, "ex-vi", do dis

Pereira Oliveira, sem nume- posto na Constituição Fede

ro, Edificio Ipase - 20 an- ral, art? 31, inciso V, alí:
'dar, por seu procurador, o neas A e B do Decreto-Lei

advogado que ésta subscre- n? 4655 de 3-9-942, art? 52,

ve (Doc. 1), que ésta é pa- § 20 combinado com os arts.

ra propôr uma ação ordina- 42 e 18p do Regulamento
ria de rescisão de compro- anexo ao Decreto n? 1.918,

.misso de compra e venda, de 27-8-37. O advogado que

contra MANOEL PEDRO ésta subscreve, recebe as

DA SILVA, brasileiro, sol- intimações relativas à pre
teiro maior, industriário, sente, na séde da Delegacia
domi�iliado' e residente nés- do Autôr, em Floriartó:polis,

/

ta Capital, no sub", distrito á Pra-ça Pereira e Oliveira"
'do Estreito, na Servidão I sem numero, Edificio Ipase,
Tnpinambá, pelos fátos e ,20 andar, en,deraço telegra
fundamentos que passa a. fico "INAPIARIOS", fone

expÔr. E. S. N. PROVARÁ: '3.220. Termos em que Pede

PRIMEIRO - O Autôr, por! e espel:a deferimento. Flo

escritura de proméss� de

II ria�nópolis,. 15, de Julho ?e
compra e venda, aS$mada 19b4. (Assmado) PP. Nll

.em 27 de março de 1953, sori Borges - Crefe do Ser

(documento 2), prometeu I viço Jurídico. Em a dita pe

vender ao RéU e êste pro-' tição foi proferida o se

meteu - comprar, o imove'l guinte despacho: A. Como

constituido pelo pr�d-io e requer. Fpolis, 19 de Julho

respectivo terreno situado' de 1954. (Assinado) Manoel

nésta Capital, no Sub-distri- Barbosa de Lacerda. E, p�
to do Estrê'ito, na Servidão 'ra que chegue ao conhecI

Tupinambá, tambem ,conhe- 'mento de todos ma�dou ex

cida por Servidão En,genhei- I
pedir o presente edital q,ue

1'0 Jorge Gallois, distando' será afixado no logar do

150 metros dos fundos do
I
costume e publicado na for

lote nO �O pelo preço cer-
I
ma da lei. .Dado e passado

to e ajust�do d� Cr$ ..... 'nésta �cidade de :r:lo:i�nó-
39.000,00 (trinta e nove mil polis, aos vinte sete dms do

cruzeiros) a ser amortizado, mes de Outubro do ano de

juntamente, com os Juros de : mil J1ovecentos e cincoenta

6% ao ano e mais taxas e
.

e quatro.'
I Eu, VINICIUS

9nus, em 180 (ce to.e onten- 'GONZAGA, Escrivão, o

ta prestações mensais)" � subscrevi. (Assinado) EU

sucessivas e constantes, no GENIO TROMPOWSKY FI-

valôr de Cr$ 400,00 (qua- ;LHO, Juiz Priv�t�vo de M,�- ----M-IN' IST'·E'·R·IO' .

DA GU'ERRA ..trocentos cruzeiros), eom- nores, no exerclClO do ar-

promentendo-se, ademais, o 'go de Juiz de Direito da 4a

Réu, conforme paragrafo Vara.
-

_, Quartel General da I. D. 5a.
único da elausul� 7a. da I Confere

'
'

aludida escritur,a ao, preço, O Escrivão; Vinicius G�n.
do terreno, ás mencionadas � zaga� ,

'

7>
�-" C. B� MOS 8.11. CvméiCio ,8

.

J.gências
RUI Joãc Pinto, 9 Fpolis.. ..Sta.Catarina

--------------------------------------�------------------

'E C I TA L. Clube' Doze
,

MINISTIl:RIO DA MARINHA

de, ÁgoslóCAPITANIA OOS PORTOS 00 ESTADO DE SANTA
,

I

CATARINA
EMPR�SA FLORIANÓPOLIS SIA. A'DMIN'ISTRAÇÃO

o "Veterano" comunica E TRANPORTES
. '. _. aos s'eu s associados que no

. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIÁ
De ordem do Senhor capitão de Mar e Guerra, RUY ,.. . _ .. .

3UILHON PEREIRA DE MELLO, Capitão dos Portos do Es- proximo ?ia '19 (d.ommgo), '.
Pelo presen:e, fic-am convI�ados os senhore�. aCIO-

.ado de Santa Catarina, faço chegar ao conhecimento de ,no Coqueiros Praia Clu?e, Illlstas d.es�a. Sociedade a .se reulllre� €m Assembléia o--
"

_ .

teressar '. .
.

I
levara a efeito uma grandio- ral Ordinár-ia, a ser realizada no dia 16 de dezembro do

-luem m eressat possa, que. ,-

f t
.

1 d tí ' ,. ,

a) _ TODOS OS RESERVISTAS NAVAIS (entre 18 e,
sa es a- socia - e�por iva corrente ano, as 20 horas na sede SOCial a Praça 15 de

45 anos) re�identes ne.ste Estado, receberão de 16 à 31 de I
em homenagem a Srita, A�- nove�bro n? 11, nesta Capital, para' deliberarem sôbre a

dezembro do corrente ano GUIAS DE' INFORMACÕES na LETE GONÇALVES, RaI- seguinte
Secretaria da Capitania d�s Portos, nesta Capita( Del�ga- I

nha ,�o Clube Doze e sua ORDEM DO DIA

cias e Capitanias e as devolverão, devidamente preenchídas.. candIdata. ao concurso 1° Eleição da Diretoria, .
_

acompanhadas do Ceitificãdo; Caderneta ou' Certidão�C\�I�A�ll-A---GA.'F':-AR-IN�, I .. '20 Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de
Reservistas, para que seja aposto o VISTO REGULA,MEN- para a-qual elaborou caprr-, 1955 ,

'

TAR.
' I chos? programa, com o se-13° Alteração parcial dos Estatutos

b) - Os reservistas navais de outros Estados, em trãn-
I guinte desenvolvimento: Florianópolis 2 de dezembro de 1954.

sito, receberão uma OUIA DE INFORMAÇÕ�S nesta caPi-1 1.° ---: PROVAS �SPOR- ,Aldo Rocha - Diretor Presidente

tania, onde apresentarão 015 certificados, càdernetas ou' TIV.AS: _' Darci Xavier Fortunato - Diretor Gerente
c srtídões, para ser apôsto o VISTO REGULAMENTAR. I a) ,- Regata à vela para

c) -.- Os que, não possuirem certificado, caderneta ou homens e moças, por repre- '.------�--_.

certidão de Reservista Naval, por extravio ou não o terem
i
sentação dos clubes Velei-

Ra' I·os X.em mão deverão também se apresentar para os mesmos 'ros e Iate. Duas taças e me-

fins. dal has aos vencedores.

,
"CAPI'I'ANIA DOS PORTOS DO ESTADO DE SANTA b) - Natação, 100 e 200

I ' •

CATARINA. metros, para rapazes e mo-.; liparelbagem moderna e completa para qualquer exame
FlorianÓpolis, 1° de dezembro de 1954. ças, c0l!l medalhas oferta- radiológico.
Fábio de Lima Dutra - Ecs. Cls. "F", do Q. P. - En- das pelo Lux' e, C!1sa Hoep-' Rad,ogratla! e radioscoplas.

carregadO da GP-1 e do Serviço Reserva Naval.
'

cke�. A.
' ,

I rulmões e ,coração (torax).
2.° - PROVA- DE ELE-' EstOmago _ intestinos e figado (coleclst!lgrafia).

GANCIA:

I
Rins e beXiga (Pieloguafiar.

I
• I� Mais elegante conjunto Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla-

CoS·'t·,n''h·el·'ra· ,de praia com premio ofere- ção dás trompas para diagnóstico da ésterilidade.
cido pela A M;ODELAR. RadiQgrafias de ossos em geral. �

\

O Educandário "Mais belo maiô com pre- Medidas exaí.as dos diametros da bacia para orienta-
mio oferecido pela A MO- ção do parto (Rádio-pelvimetria).
DELAR e um premio ofere- Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
cido por JOSE' ,ELIAS ao

segundo maiô ,colocado.
3.0 .,-,DESFILE DE CAN-

.

DIDATAS AO CONCURSO I

1 MISS SANTA CATARINA. I
4.0 - CHURRASCO, com

,direito a uma ,cerveja: Cr$
50,00 (CINCOENTA CRU-'

ZEIROS.).
5.0 - TARDE DANSAN- �

'.�.

TEN. B. _ OS CANDIDA�l,
TOS PARA AS PROVAS

.
•

. j

DE NATAÇ�O DEVEM
INSCREVER-SE NA SE-
CRETARIA DO DOZE ...

'

PREZADO ASSOqADO
- Prestigie a rainha de seu

clube, para que ela despon
te como forte candidata,
tambem, ao Julgamento fi-
nal do Concurso MISS SAN-
TA CATARINA 1955.'

• Construção sólida, sendo a c;abcà Inte,na de COBRE •
revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindacH. ,i

• Con,role automático de, temperatu,a DO''_U�OSTA.TQ
, '- que pfOQOrciàn. grande EC:QNQMJA. /' �, "", �

\,7)Ao' -� o'O�����ABR1CAf"-�"
,.-_:_--:=;;-,h.t •..saiiifi 1 u. � r'"

"'''---'�-''''-",!IIII,"�'''''''---'''

ECONOMIA�absoluta,'� .,

Grande'
-

.CONFORTO'

\

.. ,- ..

_'�"

AQUECEDOR
ELÉTRICO

,�'(�4
,IMERSÃO e CHUVEIR'O

___.--__

Capacidade 30 LITROS

Construido Inteiramente de
cobre.

-,
• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na ternpe
ratura de�iada.

-

.

I O MiSiURADOR 041<0, de regu

lagem initantanea, permite o,
,moior fi,olo de IiIraduaç9fi di

TEMPERATURA.
(
,

Presisa-se de duas cosinheiras para
Santa Catarina. (Preventório)'

..

Paga-se bem.
Tratar à rua Saldanha �arinhoi 34.

"

EXPRESSO fLORIANÓPOUS,'
ANDRAPf:, & KOERICH:

Transporte de cargas' em ter�1 entre Florian6polis,
. Curitibl e Sio Paulo

'

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POUS

'

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435 ,

End. 'felegr.: SANDRAD-E
Ag�ncia - CURJTffiA'

,

Avenida· 7 de Setembro' 3320/24
'Fone: 847 (Linha Paralela)

End. Têlegr.: �flTIDRA
Agência: - SÃO PAULO
Avenida do lEstado 161\6/1678 Fone: 37-30-91

Efld. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio d. Janeiro e .m Belo Horizonte
com tráfego mútuo at' São Pauío com I Empr.sa

d. Transporte. Mini' Geral. S/A.)·

,

;

, CONFORTO absoluto
.

, I
Grande ECONOMIA

. ,

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capa�idade� '-\\!ii?""
I

I 00 a 1.000 litro�

Fobricadoi nos tipoe me,. ' . ,

tIorizQr\faJ '. It.rtic:ot.
' '�"�;�';'!'�fij��)í",

'1\

._----_../

'j',-:' .

A'v íso

Cesm ishs vales!!' V. S.
ab ..i;ii. lima cont", que
lhe "ende"" juro com·
pensf>dor

e ,

lev61"tÍ. p6rt, sua residfn.

,
cia um lindo e útil presenta:

um BELlSSIMO eOFI<Ede J4CO aROMADO.

APr'ocul"e hoje o NOVO

NCO GRICOLA
�r7' 16

____ F&.QRIANÓPOLIS �':'TA CAT� -

B

FARMACIA DE PLANTA0
4. Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua JO,ão

, ac 11'(·
.

1
, AgêDCi�1I�
'de_

Pu·blicida'd�e
..... p-tal.

'

••
WlerIaa••
..... QatarIu

Pinto.
5: Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto

Sábado (tarde) - Farmácia sto, Antônio - Rua

Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua Fe

lipe Schmidt.
Felipe Schmidt .

18. Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
Trajano.

19. Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano
25. Sábado (tarde) -'- Farmácia Noturna � Rua Tra

jano.
26. Domingo - Farmácia ,Noturna - Rua Trajano.
O s�l:viço noturno será efetuado pelas Farmácias S�o .

Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt n. 43

e Trajano .

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
aptor�zação dêste' Departamento.

EXAME DE ADMISSÃO ÀS ESCOLAS PREPARATóRIAS
DE CADETES '

De ordem do Exmo. General Comap.dante,da Guarnição
Militar de FlorIanópolis levo ao conhecimento dos candida.,.

. tos às Escolas Preparatórias de Cadetes, que o exàme mé

dico será realizado no período de 1° a.lO de Dezembro de

1954 diàriamente às 0200 horas, no Hospital Militar desta 1
Capital. Os candidatos deverão comparecer m�.nidos do res-

pectivo cartão dé inscrição.
'

'-

Florianópolis; 30 de Novembro de 1954. I

EDIWAL OBERG .:_ Capitão Ajudante Geral da I. D. 5a,

I'
,

8ANCO de CRf�ITO POPULAR

[I" �IAGRiCOlA I· I
'", 16

., i

Rv.ü; (jl'f�,
f'l.omANOPOLl� - Sró..e�i�rino, '

11.

12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Semana da Marinha AssociaçãO
.

Cafarinense �e
MEDICIN'A

Iniciada ontem, a Semana
da Marinha tem, para hoje,
as seguintes, .comemoracões
programadas:

pela Banda de Música da Po

lícia Militar.

,
J7,30 horas -'- Palestra na

Rádio Anita G,aribalcli pelo
Capitão de Mar e' Guerra
Heitor Almeida de Sá. !
20,00 horas - Retreta na I

Praça 15 de Novembro pela NOTA DA 'ASSOCIAÇÃO CA- Considerando que o Proje- seja, fá-lo sim, como protes
Banda de Música do 14° B.'C, TARINENSE DE MEDICINA I to 1.082/50, fruto de lutas de to veemente contra a explo-

--- 'À POPULAÇÃO DO ESTADO cinco anos da classe médica ração que vem sofrendo des-
-

foi vetado' pelo Exmo. Sr", de muitos anos por parte do
" -

Presídente da República; govêrno e das autarquias que
Considerando OS compro- recebendo contribuições das

missos livremente assumidos classes trabalhadoras e não
na Assembléia dos Delegados sabendo administrar as

elo Rio de Janeiro; quantias que recebe, preten
Considerando o tratamento ele fazer medicina socializa

agora dispensados aos cole- ela a custa da exploração do

'gas do Rio de Janeiro que médico."
culmínou com a prisao do

professor Dr. Êrmiro de. Li-

V·ínga-se O'· GO'vernad o·"r ma, resolveu a Associação
Catarinense de Medicina em

Assembléia'Geral permanen
O racionamento da energia. mente, e por telegrama, umá I

TO DIRECÃO- EMPRESUL te iniciada a ?7 de novembro
no Norte do Estado ofereceu "audiência possivelmente pa- ESSA CIDADE PÓNTO SAú- e encerrando a 4 dêste,' de- HOSPITAL DE CARIDADE
ao sr. Governador do Estado ra, ás. 11 horas do dia �W de' DACÕES CORDIAIS JORGE clarar-se em- greve entre O.

a osperada ocasião para viu- Novembro. O telegrama -;'oi
I CARNEIRO OFICIAL GABI- e 24 horas do dia 7 do cor- 7-12-1954

gar-se dos .mdustríaís joínvi- passado pela Assocíacão co-I NETE". _ FoI grande a cons- rente. ° às 4 horas - Dr. Prisco

'llenses, por deles haver par- mercíal e Industrial de Joi!1- ternação causada por i\.3S� O movimento abrangerá Paraíso. Dr. Isaac Lobato Fi

tido o. movimento de reação ville no seguinte teô,:, N. ".' : telegrama, primeiramente. serviços médicos federais e lho; Dr. Júlio Paupítz. Dr. Al
a um aumento de impostos 2034. MAXIMO' RESPEITO junto a Comissão quese lia- autarquicos, bem, como �es- fredo Cherem.

pretendido pelo sr. Bornhau- SOLICITAMOS V. K(CIJ\ I via empenhado em ingentes sação total da clínica parti- 4 às 8 horas :_ Dr. Ney
seno A classe industrial, di- HONRA RECEB;ER PROXi-1 esforços para bem se desin- cular. a., Mund .. Dr. Orlando Schroe-

ante do drástico raciona- MA TERÇA-FEIRA DIA 30 cumbir da missão que lhe I A fim de que a população der. Dr.' Victor Mendes.

mento, organizou uma Co- CORREN.TE D;EPOIS'n ONZE I fôra confiada como também i n�o sofra qUalq�er incouv'��
. 8 às 12 horas '-lo nr. Roldão

missão para auxillar a solu- :flORAS REPRESE::-if,�llNTES' entre as mais. de sessenta ,Imente no atendimento das Consoni. Dr. Mário Wendhau

çâo. ESS� co�issão exce_leu. Es:rA ASSOCIAÇÃD INDUS,-I pessoas _

que íríam Integrar 'a I pert�rbaç�es de su� saúde, seu. Dr. Joaquim Madeira

em provldenclas e sugestoes. I
TRIAIS NORTE

E.S
fADO

I
delegação, pessoas essas :;_ue funclOnarao.

no Hospital de Neves. Dr.' Eros Merlím.

Propôs-se, até, a fornecer ou; TRATAR ASSUNTO :P..EF,E- iriam representar as índu.s- Caridacj�.. e Maternidade 12 às 16 horas - Dr. Wil

garantir os recur?os :u�c'es- \ RENTES ENERGIA EJ'_'ETH�-I trias de Joinville,' de Sã0 "C,ar,los
.

Corrêa", p!antões. s?n Mend?nça. Dr. Miguel
sáríos ao conserto da lmha

I' QA
PT AGUARDAND�) SUA Bento elo Sul, de' Rio Negr i- médicos que atenderão aos I CavalcantI. Dr. Artur P. e

de transmi�são; obra mal f�i- DISTINTA RESPOS?l'., ,\-1 nho e de Mafra; não restou, s�l:viços de .urg�nci� e, don:i- Oliveira. Dr .. Guerreiro da

ta do governo. E, depois, I PRESENTAMOS Af8.!'jOIO- pôs outra alternativa, senão cílíares: tais serviços terao Fonseca.

quis vir à 1Capital, para uma I SAS SAUDAÇÕES". Em 1'.es- ii' a de avisar a todos acerca da fará ter gratúito,. incluíndo o 16 às 20 horas - Dr. Antô

entrevista com o sr. Bor- postas, foi no dia 27 do cor- recusa do Sr. Governador em transporte de médicos e do- nío Moniz de Aragão. Dr. Ar
nhausen. Mas, essa entrevís- rente, às 14 horas, recebido conceder a audiênc1a preten-I

entes. mando de ASSIs, Dr. Paulo
ta lhe foi negada, corno ,0,(, vê o seguinte telegrama: "FYJO-I dida. Em face dessa situação, Fique, portanto, tranquila Fontes. Dr. Ivan Bastos An-.

.do relatório da C�missií.J, no RIANOPOLIS DIA, 26, 19.10 a comissão não se sentiu mais I a população de Flortanópolis drade.

tópico abaíxo publícado: HORAS, DE ORD.EM SE.'-. I com força suficiente para I
e do Estado; a classe médica 20 às 24 horas.- r». Artur

"Considerando pertencer a NHOR GOVERNADOR CO- levar a bom. termo, na forma não lhe causará danos a saú-' P. Oliveira. Dr. Antônio San

linha de transmissão �o Go-' MUNICO ASSUNTO SEU já encaminhada e assentida de. Ela não faz greve para
taela. Dr. Lerner Roelrigues.

verno do Estado, e havendo TELEGRAMA 26 CORRENTE pela generalidade, o' objetivo I prejudícar as- classes traba- Em sôbr� aviso o Dr. Antô-

em conta as sugestões -de DEVE SER Tf'ATADO' JUN- que se havia: .proposto". lhadoras ou a qualquer que
nío Modesto Primo.

inúmeros industriais, bem co

mo a boa disposição destes

em oferecer a sua colabora

ção em forma de efetuar a

diantamentos ou prestar ga
rantias até que, de seu lado o

próprio Govêrno consignasse
as verbas necessárias, achou
a comissão de boa ética or-

8,00 horas - Hasteamento
da.Bandeíra Nacional na Sé
de do Comando do ,5° Distri
to Naval - Hino Nacional

-0-

Considerando a' angústia
em que se debate a classe

médica, principalmente nos

grandes centros 'em conse

quência dos ridículos venci-

Imentos qu'e percebem, sempre
inferiores aos dos funcioná-

,
rios admínístratívos: ,

PLANTÃO ORGANIZADO
PELA ASSOCIAÇÃO.CATA
RINENSE DE MEDICINA

i
---'---.-"

Florianópolis, Terça-feira, 7 de Dezembro de 1954

° às 4 horas' - Dr. Polido-
1'0 S. Thiago. Dr. Percy de
Borba.

'

PLANTA0 NA MATE,RNI
DADE

i '

Política NaciDnal
RIO, 6 ·(V. A.) - O Diário, E o encontro deu-se ontem, I mará atitude isolada, sem

de Notícias, nas suas notas às 10h30m. '
. prévia consulta às demais.

4 às 8 horas - Dr. Zulmarpolíticas, insere as seguintes: xxx Qúanto à união. nacional,' Lins Neves. Dr. Jorge Kot-ETELVINO - GOULART Conversa vai conversa vem, disse-nos que continua a de-
ganízar uma caravana que A semana encerrou-se on-

.

o sr. Etelvino Lins pergun- fendê-la:
zias.

d
' .

Flori
- < 8 às 12 horas -·Dr. Eroseveria segmr pa"a Ofl8.nO-

I
tem com o mais inesperado tou ao sr. João Goulart se - Já agora não a. defendo

polis, afim de peswalmer:te, dos fatos ·políticos: um en-' êl�, como presidente do PTB, apenas por um� questão de
fazer essa comunicação 2.0 contro do sr. Etelvino. Lins aceitava a idéia da união I co�rência. Defendo-a porque
Exmo. Sr. Goval'nador. En- I

com o sr. João Goulart. Ines- nacional. O ex-ministro dei tenho muita esperanca nela.
quanto rápidamente cre�,('ia::l. perado menos pela posição Tarbalho respondeu afirma- Estou convencido de' que ela
lista de'a�esões a es�:a embai:,! do governador de Pernam- tivamente e foi mais l�ge: é possível ,e muito provável.
:lI;nda, e amda ob8de�endo, a 'buco (que na última 'entre- queixou-se de que o PTB.es-. -.0 sr. Juscelino Kubits
boa ética julgou-se reco- vista do Recife admitiu fran- tava acuado, sem nenhum.a chek, já lhe deu alguma de
mendável sôlicitar previa- camente a inclusão do PTB saída, quando o sr. Etelvino monstração de que também

num acõrdo amplo) do que Lins deu a, sua entrevista. a aceita?

MÁIS UM INSTI- vela posiçíio do PTB e pela Essa entrevista foi uma "por- - Nenhuma - respondeu
declaração do próprio

.

sr.
I
ta ab�rta" de ,repente ao sem hesitação o sr. Etelvino

TlITO �Goulart, ante-ontem, sôbre

I
partido. Lins.

RIO 6 (V. A.) - Na pró- as simpatias que lhe inspira- Ele, Goulart, estava intei- REGRESSOU O PRESIDEN-
xima

'

semana, o preSidente va a candidatura' Kubits- ramente na linha da união. e TE DO PSD GAÚCHO
MANIFESTO DOS MÉDICOS

'DO ESTADO
Café Filho, d.� posse dos fo- chek. �ais �u.rpreendente, n�o �ssumiria qualq�er com- .

O sr. Perachi B�rcelos via-
tógrafos que Ja lhe foram re- ainda fOl o sentido da

con-1Promlsso
com candIdaturas JOu ontem para PortoAlegre, ' . ., .

metidos, deverá manifestar- versação entre os dois, reali- antes que se esgotassem os Teve �m embarque expressi-
Os medlCos funclOnar.lOs do

se sobre o projeto de lei da zada' na residência do sr. A-
I
recursos de entendimento ge- vo cqmo demonstração da I. Estado de sant� �atar;na 0-,

Câmara, aprovado pelo Se- lencastro Guimarães, ral. -r unidade dos dissidentes: I bedecendo. detelmmaçao ex-

nado, criando o Instit_uto de O en�ontro foi idealizado e UNIÃO NACIONAL compareceram ao aeroporto,: ��e:a,?o Item IV vo�.ad� �m
Aposentadorias e Pensoes dos promOVIdo pelo Sr. Osvaldo Que çompromissos �evaria o general Cordeiro de Farias, I e 9la�el _ Assemb�ela gelaI,
Economistas, nova entidade I Aranha, que (perguntou ao sr. pará Pernambuco? A esta governador 'eleito de Pernam-

da �s�ocIaçao cata�mense de
I

que congregará todos os fun- Etelvirio Lins se não lhe se- pergunta, o á. Etelvino Lins, buco, o sr. Nerêu Ramos, o
MedlCma e, cumpnndo u� IcionarlOs das caixas econô- ria útil um entendimento respondeu que levava o com- sr. João Neves da Fontoura �ever de honra que lhes e

micas federais e outros gru- com o presidente do PTB. promisso de esgotar, até à além da bancada e do sr: :mp.osto pela própria consci-'

pos assemelhados. Será mais Respondeu o govetnador per- ,I convenção nacional do PSD, Odilon Braga _ o que ainda
enCIa de cl�ss.e,· vem .rri.ani-

um instituto de previdência nambucano. que. a união na.:. lOS esforços para reallzar a é mais expressivo. f�s�ar de pu�hco. sua ll1con-

social que enfraquecerá cer- ciotial, segundo os têrmos união nacional. Repetiu tam- dl?�nal sohd�l'ledade, aos

tamente os quadros dos con- em que êle a pregava, admi,- bém o compromisso assumi- FRANCO FALA medlCos federalS � autarqui-

tribuintes do Instituto dos tia perfeitamente o PTB. Di- do entre êle e os pessedistas MADRID, 6 '.U. P.) _ O� co� .l'!-m face da atitude assu-

Bancários e do Instituto dos to isto, o sr; Alencastro Gui- do Rio' GI'ande e de Santa jornais locais dão grande n:lda ante. o veto presiden

Comerciários, dos. quais 'ab,-I marães incumbiu-se de mar:' Catarina, no sentido de que destaque à entrevista' dada
clal ao proJeto 1.082-50.

solverá milhares de pessoas. cal' dia e hora, na sua casa. nenhuma dessas seções to- pelo Ge'neralissimo Franco Cerrando fileiras em tôrno

ao jornalista �u.bano Ramon da luta travada pelOS médi-

OeS·I·.�u·a·l�a�e ".lo)lu·.s't.,..llf·ll-c·a'vel �:;��e�:�os'�����c�!�e���t�� �����������p:�s'�:t�1:,iC�:
,

em relêvo as ,suas afirmatI- Santa Catarina renOvam a-

vas de que "a monarquia qui de público: .

presidiu os melhores dias de I' ú' O compromiss� Ja' as
vida da Espanha" e que "Gi- sumido' em assembléia geral i'

RIO, 6 (V. A.) - Manif�s- to para a. desproporçã.o. ex.. iS-j
brada a seus associados diz

b lt 1 d
-' ,.. Ta ar a gum ia volt.ara a da ACM de não; aceitarem

tando seu propósito de colà- tente entre. as vantagens o missivista, na carta endere-
f

.

borar com o governo, no in- concedidas aos civis e aos mi- çada ao chefe do governo,
azer' parte _::lo território es- qualquer cargo fedenil ou au-

I ,panhol". tarquico vag'o em virtude 'de
tuito de fazer justiça, cOlno litares, no tocante,.aos juros· hoje divulgada nelo vesperti-
disse, a sra. Eleonorà Jor- para a aquisição ele casa pró- no "O Globo" - V. Excia., sanções que porventura se a-

dan, juntando dois recortes pria. sanciona, a lei do Fundo IMPOTENTE O no- pliquem a seus �olegas da-

de "O GLOBO", escreveú ao Ao mesmo tempo que 'o sr. Imobiliáfio Naval, permitin- . quelas instítuiç'ões em face

presidente da 'República e ao presidente do IPASE anuncia do ao pessoal da Marinha a VÊRNO.
.

do movimento de protesto ao Ipresid�nte do IPASE cha- como um grande benefício a aquisição de imóveis median- RIO, 6 (Y. A.) - O minis- veto presidencial apôsto ao

mando a atenção do sr. Café redução da taxa de 'juros de te financiamento, à taxa má-I tro da Justiça, sr. Seabra Fá- projeto 1.082:..50.

Filho ,e do sr. Raimundo Bri- eloze para dez por cento, co- xima de seis por cento! Os gundes, depois de ter distri- 2) Àpoiarem e executa-

do Exército já goza.m há niui- buido sábado último uma no- rem tô'das l:J_S sanções deter

to desse privilégio. Assim sen-:,. ta esclarece�do que o gover- minadas pela Diretori� da

do, os militares, já. tão mais !lo federal nao tem meios efi- I ACM aos que se furrarem de

bem aquinhoados que' os ci- cazes pára cómbater o jogo seguir as detérminações da

RIO, 6 (V. A.) '- Depois de viço fez um �,,)êlo à popula- vis, pagarão quasi a metade
.

em diversas m1idades dá Fe- Assembléia Gera.l do órgão
intensos trabalhos durante a ção para qne faça a maior da taxa cobrada a êstes, pois

I
deração, face as crít�cas que de classe, onde e,stas deter

noite, inteira foi reparada a economia do nrecios� líqUi-l'qU� � taxa .

má�ima d�les .lhe foram feitas, resolveu, mina�ões foram amplamente
la. adutora do Ribeirão das do, eis qlle o forneClmento, (seIs por cento) e menor que. convocar uma mesa redonda debatidas e votadas.

Lajes, que abastece o Rio de já de si deficiente, com o a- a mmlma (oito por' cento) -para terça-feita da próxima 3) Não assinarem o ponto,'

Janeiro, e que ante-ontem cidente, reduziu esse em cobr'ada pelo IFASE,'que prà- semana, ém seu gapiente, a nas repartições em que tra

rompera deixando a cidade 30%, tornando l',ssim ainda ticaménte, é puramente de- fim de debater o assunto. balham, rw dia 7 de dezem�
, prática�ente sem água. Por- mais difícil a vida do povo magógica, ·poiíi·_ o que vigora: Par.ticiparão dos clebates jOr- bro, em sinal de solidarie.da
que o servico teve caráter' carioca, mÓlrmente os que mesmo é a máxima (dez por n'ahstas, magIstrados e ou- de a seus _colegas federaIS e

e111ergerite; � Diretor' do Ser- fmoram na zona ::;ui. ".
, cento); I. cras personalidades. autárquiCOS.

Merlin. Dr. Fausto Brasil.
12 às 16 horas - Dr. Re

nato Costa. Dr. Spyros Dima
tos.

16 às 20 horas - Dr. Wal-
mor Garcia. Dr. Miguel Ca
valcanti.
- Das 20 às 24 horas - Dt.
Constantino Dimatos. Dr. Ba
tista Júnior.

A Diretoria

',FALTA DÁGUA NO RIO

VIII EXPOSICÃO AGROmpECUARIA
•

INDUSTRIAL DE lAGES
Em·, Lages, realizar-se-á, . Iamentares, Prefeitos, Técnt

nos dias 19,. 20 e 21 de mar- cos Rurais, Presidêntes ele
io de 1955 a VIII EXPOSI- Entidades, Ruralistas e muí

'{AO AGRO-PECUA'RIA E tas e muitas outras pessoas

iNDUSTRIAL, promovida pe- de destaque nos cenários fe

la Associação Rural, com o deral, estadual e municipal.
concurso dos Go�êrnos da As ínscríções para animais
União, do Estado e do Muni- e produtos destinados a ex

cípio. posição, devem ser feitas até
Desta vez, além do certa- o dia' 5 de março, para que

me propriamente dito e das possam figurar no catálogo
grandiosas festas comple- a ser publicado.
mentares, será a Inaugura- À ocasião Lages disporá, à
do mais um pavilhão do' Par- lém dos existentes, de mais

que das Exposições, e deve- dois confortáveis hotéis, com
mos assistir nos dias antece- que não contava nas exposí
dentes, o II CONGRESSO ções passadas.
DAS ASSOCIAÇÕES RURAIS

DO ESTADO, acontecimento REPRESÁLIA
.. de grande importância para INDIANOPOLIS, 6 (U. P.)
a vida pastoril e agrícola de

_ O sr. Seaborn P, Collins,
Santa Catarina.

. um dos líderes da "American ,

Para estas solenidades a
L

.

"d 1 E
. I egrorr, ec arou que os s-

classe rural de i.ages, conta

'I tados
Unidos devem estabe-

certo com a presença dos ., - lecer um ngoroso embargo
Srs. Governador do Estado, t cni Popi la em

. . . con ra a lna o UI',
Mmrstro da Agricultura, P;1,l,'- • -

li
,

d t
-

de 11
__ . represa la a e ençao e

A GREVE DOS MÉ-I aviadores , norte-america�os
! . pelo governo de Pequim.
DICOS I "Embora reconhecendo que

RIO, 6 (V. A.) __:_ Continúa
I tal

decisão equivaleria a um

não oferecendo grandes no- j ato de guerra - prosseguiu
vídades mas também não en- )' o sr. Colliris - a "American

sejando solução imediata a Legíon" insiste em que os Es

greve promovida pelos médi-j tados Unidos exijam a aplí
cos e dentistas, nesta Capi- l caçâo do embargo por tôdas
tal. Pelas notícias dos Esta- ! as nacões livres e em relacão

dos, a situação é contradító- 1 a tod�s os produtos, incl�si- .

ria, pois que, de acôrdo com ve os generos alimentícios,
algumas, o movimento alas- i além da adoção de provídên-,
tra-se nessas unidades, com. cias destinadas a tornar efe
a adesão das entidades 10-

I
tívo � bloqueio da China Po

cais, e segundo outras a pa-
; pular, caso malogre e.aplica

rede fracassou por não ter ção de meios pacíficos para

alcançado a repercussão de- obter a libertação dos avia-
,
dores".sejadà.

.i'

•

A mais sacrificada das classes é a dos j ornaHstas.
As outras, em passo de girafa, acabaram discipli

nando-se e defendendo-se.
O número de curandeiros e charlatas, hoje, não

faz mais mossa aos médicos. Os advogadoS', de sua

parte, _reduziram tanto as atividades dos rábulas, que

estes, para' tudo, precisam da assinatura dos doutores,
muito embora, a miude, estejam de lugares trocados,
se atentarmos para a competência de fato e não de

direito.
Os farmacêuticos e dentistas, .aos golpes, vão li

quidando a concorrência dos práticos.
Os engenheiros já se definiram em face dos cõns

trutores e liçenciaclos.
'SÓ os jornalistas tem a classe aberta..Um carinha

qualquer chega à redação com a sua compoziçãozinha
·e ... um mês depois já é jornalista. Ninguem sabe -

.

aptes até duvidam - se o que êls produz é dele.
.

Esgrimir não esgrime. Limita-se a elogiar-se mesmo,
a elogiar os seus e a escrever desaforos e insultos sovados
contra os adversários.'

r

Não produz defesas nem articula contra-ataques.
Não argumenta nem justifica: enche colunas. Não e*i
,be provas nem historia fatos. Repete-se, enfadonho co

mo araponga. Mas, em sendo êle, já o consideram jor
nalista. E grande, classificado já de fole, a assoprar
ventos removadores na consciência do povo!

"Se em nadá se aparelhou, está em tudo aparelha
do. Ninguem nos pOelerá informar porque. Mas todo o

mundo vo�lo dará por liquido e certo.· Não aprendeu
nada e sabe tudo. _Ler, não leu. Escrever, não escreveu.

Ruminar, não ruminou". (Ruy)
x x

i.
x

Se a gente b pegasse pelfl.s felpudas orelhas e o

levasse a um examezinho, mandando-o escrever umas

linhas sôbre o tema A guerra futura, por exemplo, o

resultado seria este, mais ou menos:

"A paz é um desejo pluralista, no mundo moderno.
A guerra não .passa de expediente dos tecnicistas ver

melhos e dos espiritos maquiavélicos que não conhecem
a ética do bem comum. Foi dentro dessas concepções
que o Exmo. Sr. Governador. do Estado troç'ou o seu

programa de paz e concórdia. Infelizmente, por crime
da oposição, a guerra futura se aproxima, no caso da
sucessão. S. Exa., o eminente sr. Gov�rnador do Esta-

.

do, espírito impoluto e caráter sem jaca, com a visão
panoramica que tem das coisas univer;ais, saberá, en
tretanto, elaborar os

.

grandes planos de campanha,
com a mesma clareza e objetividade do seu programa
governamentaCe com o mesmo dinamismo saberá exe

cutá-los, em benefício do genero hlJ.mano. Honra, pois,
a êsse excelso homem publicó, leg:Wno orgulho ela
terra que nos viu nascer . .'."

�
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