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Histo)ria o Governador� dolEstado ,de.Pernambuco a' ,atuação que
desenvolveu em pról da União dos diversos Partidos Políticos

RIO, 7 (v. A.) - O sr. E-' ta de uma candidatura par
telvlno Lins concedeu, a O tidária, a ser posteriormentr
GLOBO, por 'escrito, impor- aceita pelos outros partidos,
tante entrevista' sôbre a si- ou a servil' como bandeira de
tuação política, ém face do luta eleitoral. Modificada:\
problema sucessório. Veja- situação política em 2'1 de :1 ..

mos as perguntas e respos-. .gôsto, e conhecidos os resul
tas. tados eleitorais ele três ele 011-

P. - Está V. Excia. de re- tübro, fiz uma revisão dos a

�resso marcado hoje para o contecimentos para saber se

Recife. Participou· nesta ca- deveria persistir ou 11CtO na

. ------....:�����-��o�'-�.!.. �.���o�-���� pital de entendimentos poli- defesa da união nactonnl. Os

Florianópolis, Quarta-fei ra, 8 de Dezembro de 1954 Cr$. 100 ticos e da reunião' do Díretó- choques, divisões, e ratos que

ria.
Nacional do .PSD.

p:sejá-'Iresultaram
no

mOVim.
ento de

vamos ter sua impressao da 24 de agôsto haviam abalado
sítuacão política nacional no profundamente o país r po->
atual momento. deriam aconselhar uma reti-'
R. - "Mais do que nunca fieação em meus ponto.í de

esta o pais a exigir dos seus vista".

RIO,7 (V. A.l .:...__ Encontra- I Nacional. Agora, restava a homens públicos e do povo o P. - E a que conclusâo

,e nesta capital uma comís- sanção presidencial para o melhor entendimento par-a a chegou sr. governador?
são ele bancários de São Pau- que havia certa tendencia de solução do magno problema R. - "A análise fria desses

lo, que aqui veio com o pro- veto. Daí a ideia do referido político do regime - o da su- acontecimentos, o exame da

posíto ele' entregar ao presí- memorial. cessão presidencial. Desde crise política de que resultou

Jente Café Filho um memo- 1953, quando senti que se:1- o honrado govêrno do sr. C:l...

ríal com cinco mil assinatu- O. ST.ROMBOLI EM gravava, a crise econômica, fé Filho, da crise econômica

ras de colegas, pedíndo-Ihe a A'.PIVIDADE socia� é política do pais, co- que se caracteriza pela esnl-

sanção do projeto 1145 A,; a I
mecei a defender, 8l\1 entre- ral ínrlacíonárta, pelo d(�Ii-

que concede aposentado-Ia
STROMBOLI, 7 (U. P.) _;_

vista e entendimentos com os cit orçamentário e pelo U11-
.

teu al .,
O vulcão de �tromboll en- lideres políticos, a ideia da perramento das atívrdades!l1' ",'1' . aos empl'egal.los em t t

�-

estabelecimentos ele crédito.
rou em erupçao on em e. co-. união nacional, at!"'<�vés da .

produtoras, e da crise srv-la

o chefe daquela eomtssão, sr. me�ou, � c.olTel�la�al �ela e�- formação de um programa que se pressente na inuuieta-
cos a a

_ a1�0. a c em,
.

cuja objetivo para a solução dos cão das massas, podendo Je-
Alberto Bítcncourt Dias,' fez população e de 800 1 ab t

-

.... ), I an- nossos problemas e um nome var-nos a consequências ím ..

sentir hoje, pela ')mr·l'cn.,;a tes fica no extremo da ilha, ';
_ .

que, pelas suas atitudes, re- prevísíveís, essa anúlls r re-
local, que aquela reivindica- -e ele momento nao esta em percussão e qualidades pes--

I 1
novou em meu espírito. a C0n-

,ao e a sua c asse, q\li-"! dos perigo. Em fevereiro último,
.. .

soais e cívicas, fosse uma '!a- Vl'C'ção ele 1953' Lutar pela.rabalhadorcs braxílelrcs, ha

I
Stromboll também esteve em tía jiar t b'l' ,\"'.,

... "

. . .
ran la paI a a es a L.( aCte união nacional, ! pela COlll-

seis anos V1I.Lna se arrastando erupção mas não prOV:lCOU lít: .,..,
. . , 'po 1 ica e para a prospenna- p een a- d t 1 t·

nas duas casas do Congresso danos d d
,.

E
. h' ,

r 13 o e O( o;� os par 1-

__

.' e q pais.. ssa mm a pOR}," dos, a fim de assegurar, :1"

O PORTO DO RIO GRANDE EM GREVE' ;!�â������o�p�i�a���b:�!:� �1���t��a:e��apl'e�s��g�����,U!'�
muito embora a ela se te- 'formação de um governo iI,
nham oposto alguns setores altura do sentimento papu
do meu próprio partido, que lar, dos ideais/ele renovacão
defendiam a idéia exclusivis- moral e política, com o nc-

cessário apoio de grande base

'O ESTIOO" I
parlamentar e dos mais a-o

, tuantes setores ela opinhlO

I pública'.Sendo hoje dia santi- P. _ O sr. pÓde citar as di-
fJeuldades que seu famoso es

quema tem encontl'acló?

r--;;;;;;�i
I Rubens de i
Arruda Ramos ".

I GERENTE It Domingos, F.
de Aquino

l •
••_ o W.......UF D_

.��

, /
I
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Discos Voadores em São Paulo
Um ((jato» tentou

_ aprollmar�se para inves
tigação•. Nada revelado pelo pUoto

S. PAULO, 7 (v. A.) - Três ponto em que o avião nao pu- . sobre o Campo de Marte até:

OS BANCARiOS TERÃO
I

APOSENTADORIA

ás 11 horas, dando margem
a que todos pudessem obser
vá-los atentamente, inclusi
ve com binóculos. Depois, fo
mos informados que os mes

mos sobrevoaram a bace Aé·

rea de Cumbica.

desse atingir. Ao descer, Mas
carenhas afirmou apenas que
recebera instruções elo coro

nel Lima para nada decla

rar. O aparecimento dos es

tranhos objetos' verificou-se
às 9,30 horas, permanecendo

discos voadores colocaram,
na manhã de ontem, em al

voroço o Parque da'Aeronáu
tica no Campo de Marte, lo
calizado no bairro ele Santa
na. Todos os oficiais e praças
ele serviço, bem como os íun

cíonáríos do parque presen
ciaram o aparecimento dos

estranhos objetos, cuí-i dês

críçâo coincide com as ite-
, mais feitas acerca dos mes

mos até agora. O coronel. Fa-Iría Lima, diretor elo ?arCjue
fez subir incontinenti urn

avião a jato, pilotado pela
_ Eunice Weaver é um nome que o Brasil inteiro,

tenente Mascarenhas, � fim ao proferi-lo, se descobre respeitosamente. E

de tentar aproxímaçâo com ,guando a nossa Pátria estiver livre do terri-

os discos,· bem como colher vel mal de Hunscn, o nome de Dona Eunice

os melhores detalhes para,
Weaver terá a consagração das estátuas. Por-

subsídios da investigação que
i que, nesga campanha tão benemérita quão pa-

ora se processa na Aeronáu- tríótíca, ela foi a grande e insubstitúnive1 He-

tíca, Entretanto, ao atingir o
roina.

avião a jato determinada al- Dona Eunice, quando aqui esteve, no mês úl- .

1 1500 dnrus l,;·. emprega os a-

titude, os tl'es discos descre- timo, para presillir à inauguração da' Çrechel u:.s(j:� elo porto elo 11io Gl'an-

veram um ar�o em sentidà I do Educandário, no seu entusiasmo empolgan- I 1 1

vertical e coJocaram-.:;e num te e na sua boa-fé, que não crê em maldades

I
(!....�::=::.-��:�se em greve,.

'I contra o bem social, cometeu dois pequenos
en:os: 1.0 - convi.dou o Prefeito Osmar Cunha TERMINOU A GR·E�VE..ntlS M 'DICaS'fItABALHO ES- a cortar a fit!l inaugural da ndva cr�che; 2.0.

.

.

.

.

.. 1)0'
- E .

eRAVO - nas palavras emocionantes que proferiu, � RIO, 7 (v. A.) [,- A greve tendimenio" telefôni'co "2\0 oficinas, pelo que volta-,

ROMA, 7 (U. P.) - On:!'l:l acasião, evocou a grande administração do dos médicos foi eh�e).'rada a Presidente cl!l AMDF com o -remos a circular na 'pró-
tiveram início as sessi'le:3 da sr. Nerêu Ramos. zero hora de hoje, em con- Presiçlent,e ela nep:dJ'ic?-. xima 6a. fcira, dia 10.

Organização Internar.íon:"l Daí o que\ se viu. E se sabe ele onde vem. Por sequência de delibenlq'io to- . __ �� _ _ __ __�__ ........._.............___

de. Trabalho. Um dos ternas que está na cara! mada pela assembléia l'euni- O R· de·d dque serão tratados é 1Il1l!l - No govêrno passado,'o góvêrno do Estado for- da na UNE; aprovando pl'O- ISO Q" 1. a e
mOGão por meid da, qual �:e; necia pão, gr!ltuitamente, ao Educandúrio. Do- posta que o prof. Ermjro de

pl'olbe o trabalho forçado 1)01' i
tou-o de um grupo. Dava-lhe luz. Lima revelou ter-l!1c sido CQ-

fins políticos ou econo�nicos. I _ O pão foi cortado. O grupo extinto. Quanto à municada pelo Ministro ela

O secl'eb\rio gcroJ' David i luz, o pocler público e§.tadual exigiu do Edu- Saúde, 'sr. Aramis J'Haide O

Mof'se deéIar01;I. que se a

Pl't:-,
candúrio enormes despesas com um transfol'- Presidente da República as-

sente assembleIa da Ol'g-am-- mador, além de relogio, etc. etc, O I;'alácio el!l segurou, ao prof. Errniro que.
zacão aprovar a macio e::ta' Agl'onômi,ca precisava, para o seu luxo., dessas. não haverá punições em l'e-

sel:á submetida a estlld� l;a: econômia:; à custa do sacrifício de umà: obra presália e o President.e cl.1

próxima assembléia para a-.i social! AMDF ainda se ofereceu ro-

provação.

IDEAL? 1
_. O sr. Ieineu TIol'nh:msen não quis receber os mo fiador de qpe :'l.avf'l':l

representantes lias classes industriais do Norte compensações de ordem pco-

VNIÇO I
elo. Estaelo, que desejavam tratar do caso do ra� nômica para a classe, no {'a-

MONTREAL, 7 (U. P.) -! cionamento, porque o presidente da Associação so de ser aprovado o '/eto pe-

O primeiro ministro. francês. Comercial de Joinville é pessedista! Ninguem lo Congrésso. Nenhum deta-

Pierre, Mendes-Fra�ce cleCLl,-j acreditará nisso, é claro. A' confissão, entret!ln- lhe sôbre essas compensa-

rou que a expansao econo-! to, foi feita ele público, ontem;-peJa Gazeta, ções foi exposto, valelldo :'.:0-

mica mundial é "o único I num artigo assinaelo pelo sr. Paulo Konder mente, a seu respeito, a fí-

icleal digno deste sedulo".1 Bornhausen.
• ança pessoal apl'esentJ.cla. IlP.-

Mencles-France 'disse que e.s!;c

I
_ A atitude elo governador e a confissão do filho lo prof. Ermiro ele Lim.a. A

ideal depende dos esfo�·ço.s estarrecem. PaSsados quase 4 anos, o sr. Bol'- últim;:t. hora, a notí'�:ia ele

que o mundo faç!l para CCl'J- nhausen atesta que não sabe nem sequer o que que um major medic·] do E:-I
seguir, algumas "bases est,,- I seja ser- governador! E se omite, mesmo nos xército estava traoalllll.nd·:J Ve;9., s�u 1:')(1UC'! E' assih1, com piriquitas, que eu

veis .de paz" destinadas ,�L
I casos, C01110 o do racionamento, eni que a cul- no Hospital do IAPM c;'.lase: acendo l11eu.� charutos!

obter um des:ll'maménto ur i - I ])3. elo fracasso espet�cular é toda SU!l. Isso frustrou a solução do caso, 01 Mas eu ji nle entreguei, seu 'Governi�do! J:l. arriei

versaI. I tem classificação: irresponsabilidade. que foi evitado por um en- os panos! Nada ele michul'Ucas!

... ()....(,_.(l_()........ ,__()�(l....(l_()�()._.()--:I)--()._.(i....(O--()....(l._.{)'_(l'-'O.����_._..)__,�l_)_,__,_
.

Flori:1núllolis, 6 de dezembro de 1954. I
� DO·l!.OSSO cspol'tezinho político? Só mesmo 1)01' obra e arte

Meu caro �l'. Diretor. /',' o
.

.

do mais' inconsequente e odioso clublsmo!
- t t' Tirá-lo da no!;sa representação, por vingança ou des-

.' Ag'radeço-lhe o dl\stn.;�ue dado à minha última carta,
, 'U 'r ,a r,a r a peito, seria, C.01l10 já foi, atrair os apupos gerais. Em 1950,

levando-o à conta dc comllensação pelo que aconteceu com V o Brasil inteiro olhou espantado para a. nossa incompre- Cub t
-

I··a penúltima, cuja publicação parece ter caido no index. .� I ensão. lliu de nós. Por isso tud�, votei nele. E para a Cã- ii ao DICIOD
Creio que, paulatinamente, vou sendo compreendido, I '

.

.

• mára, onde o
\
seu papel me-parece mais' importante, mais -

senão na imparcialidade com que escrevo, pelo menos nos .de defeitos .Mas lhe reconheço as gl'ancles e singulares vir-
'
ativo mais· de acôrdo com a sua vocacão realizadora. E é suas operacoes

superiores propósitos que me animam e que eu resumirei I-udes de homem 'público, o talento excepcional a vida ni-. por i�so 'tudo, também, que não atino �om os ataques e os RIO, 7 (V. Ao) _ A primei-
.assiin: conseguir mais um pouco de compreensão e um bada, a íntegl'i<l:ulc moral, a dinâ.mica, a cultura, a insultos soezes, terra-a-ter�a, inoportunos, injustos, irri- ra carga de petróleo bruto

'.}lOUCO menos de intranSigência' cntre os que, no Estado, são, ::msterid:Hle� a cO'l'agem lIe não sacrificar as convicções. E, tantes e sobretudo contra-produc.entes, que ainda teima para a refin.aria de Cubatão
Govêrno e O)losiç:io.. I nisso� não lhe faço mCl'�ê. Hepito o juizo que dele ho:ie fa- em atirar-lhe q jovem deputado Paulo Bornhausen. Afoi- chegará a Santos hoje, dia 7,

Dir-se-á que sou um Cl'í�jco elo meu partido e dos seus .-zcm as mais puras elitc'J do pensamento brasileiro. Negá- teza, faita de juizo" exibicionismo - sem dúvida. Parece- transpoÚada pelo navIo "Es

homens., cujos erros e defeitos aponto, sem fazer o mesmo lo, omiU-lo ou dcformi-lo, será atitude de,primarismo men- me, ·ali;is, que já assinalaram a descomunal incoerência pírito Santo", da Frota Na".
com o outro I:1do, Não. Niío é assim. A OllOSição também, tal, fle obscurecimento ela razio, de tara partidária. Como desse -moço que, no caso da sucessão presidencial, agride o cional de /Petrol.eil'os.
tem culpas no cartório. Nessas culpas, contudo, não tenho êlc, mas �m menor altitude, l1rojetam-se vários polí�icos sizudo presidente da Câmara por que êle .defende o mesmo Em rápida pal.e·,t:·,l. com a.

resllonsabilidac1e. Das da D. D, N., sim, que a ela pertenço II conterr:ln�o';, DimInui-lo, seri apequenar esses outros, que ponto de vista da D, D, N. Essa i_racúndia não me parece t d () JOR ,. AL' repor agem e ,�':l. , o

e por ela quebrei lanças de�de 1935, Hoje, confesso, não I des:l})urccel'i:nn,
na o.pr.l'ação, enquanto o seu nome ainda nada perdoivel nos sentimentos de quem, com a sua radio- comandante Isaac Cunha,

Wll mais um fallátiéo. Da vitória de 1950, se me aproveitei, 'IJermaneccria 110 rclêvo COlltlUistado. Negar N'erêu será sa lllOcidade, ll.oderia elevar-se pela hobreza dos gestos e Chefe da Frota afirinou que
foi para l'�solvei' a situação de dois ou três amigos e isso I programa 11al':1 crianços, ubusivamel'!-te intrometidos na esgrimir com o pcnuche dos cavalheiros, em vez de estar esse primeiro canegamenti:.>
sem acotovebr nillguem e sem pedir absurdos llefesos por, conversa de adultos, ou ll:na aqueles que não sentem a al� desguelando-se em desaforos repulsivos e em trejeitos de significa o Inicio das ope!':1-
lei. I ma da no;:;sa terra e dela s� tlUerem vantagens. Usar Nerêu saltimbanco no picadeiro. ComI,ati erros de Nerêu; possi- ções da refinaria continuan-

A única p.essoa que conhece a minha identidade, na é que é o certo. Usá-lo no seu prestígio para bem do Esta- velmellte ainda os éombaterei, com a franqueza que êle é o do o transporte a .'el' feito
Capital, é minha correligionária e nem sempre concorda' do, na solução de t,::mtos dos problemas que nos torturam. primeiro a admitir. Mas, daí, à' falta de respeito a Um ho- pelos nàvios da l�rot:J,. que
comlg'o, quando trocamos idéias. Perguntou-me ela, faz Jogar com a c::tbcea e nüo a raiva inútil. E por· falar em mem da sua marca, com os serviços que tem ao Estado, tem todas as coridlçõe:1 para

dias, em (IUem eu votai·a. Limitei-me a rir da sua descon-
I

jogar �om a c!lbcG_t, a eh me vem velha comparação de um vai (lspaço que nunca percorrerei. a realização notina.l do ser-

fiança. Depois, meditando na pergunta, dela extraí assun-
I
amig'o, devotado G de foo't-ball e calamitoso torcedor do'

.

E aqui, Jica, sr. diretor, o elogio de um adversário, a viço,
to llal'a esta carta. Dcscobrirci, em parte, os l'neus votos,

.

Clube de Re;!�'ahs Ill:llnen�'o. Dizia-me' êle que, no BraSil,' Nerêu. Nele colequei não so sinceridade, como também um Fomos informado� tamhGJn,
votei em candid�tos municipais e estaduais da U. D, N.;

.

o� polit�cos bÍl.O osyr�fii;:::ionais do POVO F.C. Os contratos dose de interesse: o de, para o bem do meu partido, indi- que no dia 7 embarcarão pa
votei em Adolfo e Aristiliano; e, para a Câm:ha, votei em suo fe!Los �)eias e:e:çoes,:lJOr um campe�llat(l, ou dois, ou car-lhe' como olhar Netfu, sem injetar e congestionar os ra São Paulo os presielentes
Nerêu Ramos. Digo mais que, se Nerêu fôsse sómente' can- tre!J, _sel:-ul1d� as r�l10Vaç{)es. Dentl'� dessa sui generis con- olhos de um ódio que, se não fôr fingido, será doentio, e I da Petrobrás e elo Conseiho

•

(lidato _ao Sena:lo, eu votal'ia nele. Não conceb? um� rep�e- ce�ç�I), ,Ni':l'c!I sel:a Ulil Cl':l.CJu�.�laélo11PJ, i�dispen��ve.l .ao

I esca�ará à análise.dos ob��r\'ac1ores polític�s para interes- Nacional do PetróleJ a fim

!:entrtçao ca�1Il>m�n8e 131'111 !\ sna presença. Nao G nnumzo :Ih·as.!. COHlO llelh.ar- em dil'llcllsa-Io da eqill118 pro_mana? sal' alle11!l!l aos pSjCoI)atog�stas. Atellciosll;mente, F� M. de ipauguraJ;em ª .L'�fiLlariá.

Nótulas
RIO GRANDE, 7 (V. A.) ""-1 ontem, a tarde. Os trabalhos

- Reclamando a falta de pa- de 'carga e descarga dos na

_;all1êl"1to de seus serviços "lOS ancorados nas docas pa
.ralísaram quase por comple
to, causando graves prejuí
zos ao comercio e à indústria
riograndenses.

R. - "Posso e preciso di
zer. O que se denominou Es

quema Etelvina Lins, el'a, e�n

1953, esfudo de uÍna soluçio
para o problema sucessório'
em conjunto com o estudo
das soluções estaduais, e es

colha de um nome capaz cle

reunir, num movimento na

cional, às maiores lorças po
líticas elo flaís. A sucessão erÍl
varlOS Estados foi clecidid�,
em 1954, isolaelamente, pre
judicando-se, portanto, a pri
meira parte do esquema. Mas,
em Pernambuco, com a res

ponsabilidade que aquela uü
tude me 'dera na situaç:w

ficado, . nã(l ha:yerá tra
balho ne!;ta Redaçã.l· e

"',

nacional, procurei encami
nhar a sucessão estadual com
a . predominância de doi:;
principias: um nome acilll,L
dos Partidos e capaz de tl':>.·
zer, para a política federal, a

desambiciosa colaboração ele

Pernambuco, sem reivindic;.�
ções pessoai.� ou regionais".
p, - Mas, sr. governador,

V. Excia. na reunião do Di
retório Nacional elo PSD, n.d
mitiu uma canclielaturr. pm-
tidária?

(ContinÍla na 8a. P:lg,)

,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. -.. Rerlacão e Oríclnas, ,à rna Con-

:�: If., , ,,',
. r

.t. ,�lh��:O :�::�'I�' 1�9.160 Tel. :11122

'Z' "

'".' .i.1 D',retor: RUBEN::; A, RAMOS,

�!:

')" CASA' O'B'I'EN'TAt" x
Cerente: DOMINGOS F, OE.

�.. ,
'

,

.

.: ,AQUINO",� ,

'

••+ Representantes r

�� .

J' .++ ,'Tlepr\!-sentuções A, S, Ll;ll1a,'

� ,', .' '

o .i.+ ::�:�� SenacÍor Dantas, 40 _: 5°

� +:+ r e r.: 22-5924 �,Rio de Janeiro.'
��.. ESTA' FO'Rr'ANDO A BAIX'A nos PREÇOS •• I: tia 15 de Novembro 228 5°

i'��
. .�'". .

.

,.',

"::"'" andar sala 512 - São -Paulo.,
OS l\'[ELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MUDERNOS T�CIDOS;' PELOS "",..

�
.

I\'lENORES I'REÇO,S, SO' NA CASA ORIENTAL'"
.

+� ASSINATURAS
. +, Na' Capital

- '(
� ,Y
•:. Oreandy suísso branco, largo 1,15 ..•. , .. , , .... , , , ..... , , . :, 70,00

+:+.O I
'.'

1 O' 11'5' r.75,oo Ano .... ,,' .... ' ..... , Cr$ 170,00
+: . rganc y SUlSSO em cores, ar",., ' , , , ,

'. S tre Cr"',
.

90 00

.i+ . Tnle de nylon Americano, branco e cores, larg, 1;40 .. ', ,. )00;00 .:..
emes .

N�
.

i�t��i�r'"
,

+.+ Tule de nylon Americano, bordado, larg, 1,40 ., ... ;", '. 170,00 Ano.. " .. ,;.,., ... ,. erC' ",210100,goo
•

' . \ ! . '. • Semestre , .. ,'"
"

, , .. , . r.. ,

.+ Nylon Americano" bordado com veludo, larg. 1,20 ,,',., . 1200,00 � Anúncio mediante contráto ...

..
I' S" 1 90 24000 ••• . Os o riginais, mesmo não. pu-•••. "alse � UISSa, arg. .. .. "

'

," .. e. •
•

' '+ e

,. .' , lO+: blicados, não serão devolvidos,
••• Meio linho pi lençois, largo 2,20 .... ,."".'",., .... " .. , 4 ,0Q .... A direção não se responsabiliza
: Puto linho, fio' Irlandez em cores, larg. 2,20, . , .. , .: � . , . , '.. 210;00 t '

pelos conceitos emitidos nos ar-

••+, PUro. linho fDi Irlandez em branco, Iarg. 2,20 ",. .. »ÓrÓ» 200,00 t igos assinados.
+:":. '

:. .Cambraía de puro linho Irlundéza, largo !lO """""",.. 135,0.0.
· :t . Linho misto pi roupa de homem .".,.,.,., .. , .. "o •• , •• , ��,oo ",-'_...

-

_:-�__�.,-=:;--.. -_?;;_:. da Conceição, convida os fié�
:. Puro linho para roupa de homem '.' , ' ,l,OO INFORMAÇÕES. -

em geral, para tomarem par->
�l

. Setin Iangerre, íarg. 1,00 , , . .. .. .. . .. .. . .. . 60,00 I, UTEIS
-, ,::_-,;;.:;:- -:

-

te nas festividades que está

:� '!:��7:ág����� .,��� "t�;l��' .: '���;,' i,'l��:
.

90' '.
'

.., ., ,.,.,.,
'

.., ,.,
" "

.. ; .: !�',�� I O leitor en�ont�ará, nesta co-
�l:::�•••iii iiIliWi_IIÍII��[I!iib" lt'ea�isando emG stu,al·caPveaIUr'gSa�- -

J
". 't c:;:;::::;. � 'I

a a praça e u 10' '.'
'" Puro linho pi vestido, ° melhor que existe, largo 90 .. , . , .. ,. '120,00 : hin�, informações que neceJSI a,

.. ��� enl louvor' a sua Pa'dl'oel'ra,•• -
. 'diàl'iamente e de imediato: -_-

� Faile escocez, larg, 90 " .. ", ,."", .. " ,....... 40,00 'JO'RNAIS Telefone,
:,j

I

com o· seguinte progTama:�t SeUn duchese, extra especial, largo 90 , .. ,., ,.- ,.;. . 48,00 O Estado .. : , ".,... 3,022
'_ __,:�-I De 29 de Novembro á 7 cio

.... '" t· d che"c rtl'go mlll'to bOUI lal'g 90 39',00 A Gaze'ta : "
'

'

2,656 �__
�

..,e 'ln 'li - '.1 , CÁ' " ' , , ••• , • , • , ••• ,
.

Diário da 'l'a.rde
"

, .. , . .
il.57�J

_ ã==�
-

110 •�-: corrente mês, novenas com

�:.. San J;an, larg, 1,40 ,,,.',, '.". " .. " :. '. . ... .. ... .... 85,00 A Verdade " ...-."....... 2,010 "':1-. .".. de �..L. """' -__ -
início ás 19,30 horas. '

�. Lonita Banl?;ú, lrirg,' 1,00 ,,,,, '. ; " : ; " ." •. ". " ",. .' .4'8,00 .. Imprensa Oficial' .... " ", 2,688 - Passe _.bJ\óO cU�I

� 'A' d d' 7'
'

�t. Organdy estampaçto, a começar de ., "" " 18,00 >

:"'t. I HO���.f!Ife: . � � \on9C do
de onde �. Cd'\, _---"I na, l�li:CiS��O �o�o: �n��:��

... Opala estampada, a couieçar de.' �,.,., _' , , ó.. 11,oei .. (Provedo·r) .. ; .... ,..... 2,314 �cl recantO " \. ',,!' "r de Nossa Senhora da Concei-

....�
Fuslão bnll,co, h com,eçar de ,.".",.:.,....... 18,00 f. cp.

ortaria) •...
,

.. " .. ".... �'�i� , " .". -_......
.�" _� t;#Ift , �

-� r,·"�'. -

a Cated 'aI Met"o
24 Nerêu Ramos."........., '.-.�... _.". cr-"'-- 6 \40' C __ '!$t�" j, çao, para . 1. '.-

.,;..
'l'afetá escocez ele algodào, lal t;. 8U ... ,." .. , ... ", ... , .'. 48',��

.

TtT MSa_iolit��b��tiã�" .(. é���"d� 3.157. '�,:�;"�'1, '" \sto ile ter moto'.'
., '

rt d pe no'tará
.� Cassa bordada, desenhos novos,'larg. 30 . '. , . , : .. , :, : , , . , , . '1

6
1
'" �o de ""'MM,I 5oM- pO�i:n:, �� ; ho�as,l �i�sa.

-: MDrin Ave,;\lal'ia .. ".�'''''''''.: \'''''''' 19,50 ;; 'M�t����J�ci�:'D��t��·'é��: !:-
--- -

com comunhão geral pal'q.
�i Cretone branco, largo 1,40 , .. ó , , • , , • , •••• , • , •••• , ., • , •• , , • 33,00 �, los Corrêa ,., .. , ..... ,

Ja
os irmãos e fiéis; ás 10 h0-

�J��' \ Cl'etone blunco, jar�,,', �,oo .,' .. , .... , .. , ... "., ... " .. ,

.

44,00 t' CHAMADOS UR- ,

.

I GENTES ras missa solene; ás 17,30 ho-
C t bral1co lar'g 2 'lO

.'

46.,00 .

.

13 RSr.: re oue " ,,-. , , . , .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..•. C01'PO ,de Bombeiros .... 3,3,
, 'H O' C' - ras, solene 'procissão com a ..

•� Ci'etone Linhol, lür�. 2,20 ,.,., .. ': , . , .. , . , , , .... , , , .... , ,67,00 +) I Serviço Luz (Reclama-

���I�.. s EA·". I11encionada Imagem,_ de- re-·

��. l'l�rcal, largo 2,20 .,., ..... ,.'".". . .. , .... , .. ,.. 90;00

t�i�
I Poçl�I)Cel·sa) ·(.'S·a·l·a·· 'C'o'm'·I,'s'sa'· '1'!:0' 22,'0430i '1'\ ., oi:. 22 u P./--- n

'i. 'll'i!Iji\. .,e .. iii a, ',n., torno a �ua Capela, onde se-

.... Materia plastiea lisa, largo 1,40 , .. , .. ':' ,. " , ,. 34,00 Polícia (Gab, Delegado),. 2,594
«

-
.

rá celebrada uma missa cam-
� Materia pla.st>ica estampada, larg; 1,40,.,., .. " , � . . ,43,00 : COMPANHIAS DE

I�:.. Toalhas plasticas Americanas , , .. "., .. , 59,00 9 I T.RA� SPORTES
, Distribuidol' pa .

,••+ Li., AEREO Durante as noites de 4, 5, 6
� Meias nylon p/ SenhDr:),S .,." .. """." " '.' , , . , :. , , . . 44,00

..
' ! TAC .. , .'i '. 3,700, e 8 haverá bal'raquinhas cain .'

.... Meia.s nylon pi senhoras, malha 60 "."".i ••• " •• " .. ; ...
,

5f,00 ""t 'pCrnz�iro do Sul - .. ; ..
�
.. , 23,550503 C.,RAMOS S/A-

� . \ leilão de prend�,s,
.... ... Kel'a� nylon Derby, pi homem ",.,

.. " .. ",. ". , .. , ... , , . '/ 65 00
.

an�tr .. , ... ,., ,.:... 2'325 Comercio Transportes
+:

"'" u , Varig ,." .. , .. , , ., , ...
'

.
'

.:.. Colcha de seda ti bico, pi Casal ,', , .. , .. ,.,' 200,00 �� Lóide Aéreo , ". 2,4�2 l-(.ua João Pinto, 9 FpolL

+.:.. Colcha de s.eda cl franja, pi ,pasal ',." ;, ,........ . 220,00 ;.,J... Reald,' .. ",., :... �'�g� ./ .

. j

"":.... "".:: IS!'cOaTnE,IInS3vas ." ,.,., .•

I �
"'r.� Colc11a de pura s·eda cf franja, pi CG·gal : .. ;:............. 280,00

�

\ -""- J

:�: Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas-pela CASA ORIEN- j: '1 t�1f::�'��' :::::::::::::::: t�!� ---D--r-.-V--i-d--a-I--D�u--f-r-a--,-F-j-I-h--o--- Vende-se um, marcá In-: rAL na sua campanha de forçar a baixa dos preços.
.

+ La Porta .. , .. ", .... ".
3,321

••+ CASA ÓRIENTAL, a quemàis barato vende e melhor atende, ••• Cacique , .. ":,.,,...... �.�� ESPECIALISTA EM.' DOENÇA DE CRIANÇAS ternational, tipo L 180, to-
.+. ." . : Centl-al "", .. ,., .. ,.,.. REASSUMI0 SUA CLíNICA talmente reformado. Tratar
:" Rua Conselheiro Mafru, 15 - Telefcne 3,493 - Florianópolis. ..0 Estrela "I".""""�'"

3,:171, ,

.:+ i+. ,Ideal,: ,,· 3.659. Cousultórib: Felipe Schmidt, 38 das 3% às 5 horas à rua São Jorge 14 ou pelo
� -.lo" I

I f.• '

� � � � �' � � � .. ,. � � l" ., �._�� E�TREITO 'J 6 Fone :n65. ' tele one 3019. ! 'I
, 1

•••• ·, - � _T� DI�que ,.1, .•._=�':'::.:_:__
o
.. -:- ....,... � _

, -

-----,- ---'1,:- ,

._
, ,·,�·...�1 . ,," .. I.

1 I
,

,

CLlNICA DE OLHOS OUVI�OS NARIZ E
'

I'NO"I.CADOR" 'PROe.I'SSIONALI DRb,:J!'ZÁON D�Ng����G_F·
GARGANTA

.
. .'.

\, ,. rI, .

I CIRURGIA GERAL I .' ."IHl

B. . G'U-EdORRE' I'R'.0' .DRA/.· WLAD·YSLAVA. DR L LOBAT.O � 'DR. WAL}Mo,R ZOMER·ID���i:s�e��:�f�d�8d�-M�J�CC:�. 1��(�C�o�'�! ������\Si)]��:i�iC����,'
R

.

" .

'1' GARCIA
Consultorlo: Rua Vitor Mel- sileira f'

,

.

" W. MUSSÍ FILHO 'reles n. 28 - Telefone: 3307·1 MÉDICO - OPERADOR _

.

. .- .

" e. Doencas do aparelho respiratório �ipl�maao p�l� Faculdade. Na:

I
,Consultas: Das 15 horas em PARTEIRO .

, • .'

'.

-

TUBERCULOSE ,
'clonai de. Medlcma dl;l Umver dIante:, . I CIRURGIA EM GERAL

, 'i-.t •. fe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta DR. ANTÔNIO DIB RADIOGRAFIA E'RADIOSCOPIA
.

.

sldade do BrasIl Resldencla: Fone, 3.422

IATENDE A QUALOUER HORA
�. '

MTTSSI .' DOS PULMõES EX'lI1�erllo P?r con'iurso da Ma- Rua: Blumenau n. 71. DO DIA E DA" NOITE '

,do Hospital de Florianópolis 1:1, I / '. '.'
o Torax I termdade-Escola.. . ,I, DOENÇAS DO APARELHO DI- .

',' ,

di
CIrurgia d

d' Nacio- (Serviço do Prof. OctavlO Ro· GESTIVO _ ULC,ERAS DO ES- �onsultol�O, Rua Deodoro, es-

A clínica está montada com os mais ma ernos - MÉDICOS - Formado pe�a. Facul�a i:lo ista e : drigues Li.ma) ,
I TOMAGO E DUODENO, ALER- CjUlna. da \.(I�a,1 Ram?�" ".,,;-

Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadt< CIRURGIA-CLíNICA ,I�l.d� Me��cma, Til. g EX-Interno do Servll;o de Clrur- GIA-DERMA'I:OLOGIA E CLI- Resldencl,a, Co.queno_s, :grala
-

) GERAL-PARTOS TlslOclrurgll!_o do Hospital. Ne·
gia do Hospital I, A. P. E. T. C. ; N�GA 'GERAL de Itaguaçu Casa ,da Torre.ULTRASpN (Tratamento ,das Sinusites s'em,operaçao

.

i S�'rviço completo e especiali- reu Ra�\O.s _ I do Rio de Janeiro

I
-

_

I,

NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites f 'zado das DOENÇAS DE, SENHO- Curso de .especlahzaçao p�la i l\'1édico 'do Hospital de DR MIGUEL NUNES
I IG) RAS co model'no etodo dtl S. N. T. Ex·mterIfo' e Ex·assls- ; Caridade

'
.

, inflamações' do Nariz e arganta, '. diag�óst:::os e trata�!er::to. s
tente de <:irur�ia �o.Prof., Ugo DOENÇAS DE SENHORAS FERREIRA (

10NISAÇAO MEDICAME;NTOSA (Moderno aparelho SULPOSqOPIA - HI�TERO GUll�araes (RI�). ) EARTOS _ OPERAÇõES I CONS, - A' RUA VICTOR DR. ANT6NIO MONIZ

IJara Ionisar Medicamentos (Tratamento de. dores de SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: FelIpe Schmldt, 38 -'-, Cons: Rua João Pinto n, 16,' MEIRELES N° 18, 1° ANDAR, DE ARAGÃO.
. LISMO BASAL,

.

Fone 3801 '

. I das 16,00 às 18,00 horas. DAS rf ÁS 11 HORAS � DIÁRIA-
Cabeca e Inflamacões dél Garganta: e 01'1os. E-:n muit{l�

.. Radioterapia por ondàs curtas-' Atende em hora marcada. ,

Pela manhã atende dià- MENTE. i
c�sos são evitadas as operações das j\migdalas 'Ei.trocoagqlal;áo - Ralos Ultra· . Res: Rua São Jorge 8 - Fone riamente no Hospital de RES. - DUARTE SCHUTEL

ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringitea Violeta e Infra Vllrmelho. 2395.

'1 Caridade. NO <\8 -- FONE: 3.140

o,Consultórjo.:.R;u�Tra.iano.n.,I,: DR-YLM'A'R 'CORR'""'A Residência: i ·D'R. ROM-'E'-U'-BA'STO'-S-e inflamações do's Ouvidos) 1 andar - Edlflclo do Monteplo,. � Rna: General Bittencolll't n,

RAIOS X (Radiografias da Cabeça) I Horário: Das 9 às 12 !Joras -

. CLíNICA MtDICA 101. '

PIRES
REF'RATOR (M'odern.o A!)ar'e,lho para RECEITA de ,Dt, MUSSI: ' r,

.

, I CONSULTAS das 10 � 13 ho-
,
'Telefone: 2.692, MiDICO! Das 15 as 18 horas'- Dra, l'as. ,I _._ .... _ ___---

.

\'.OCULOS) IvIUSSI , .Rua Tir:i\deÍlte 9 - Fone 3415 MÁRIO DE LL\RMO Com prática no Hospital São

LAMPADA de FENDA (Vei'ificação e diagnóstico' d. rpo!���,ê��:a: Avenid� Trom- DR. JOSÉ TAVARES . CANTIÇÃ(\' 1 Fnll����o d�e ��side �a::ir:;lnta
lesões dos 'Olhos) ". ,:-. 'I

,
' lR:ACEMA CLÍNICAM��I�1IANÇAS I, C�lr�%tot�gI�A IINFRA VERMELHO MOLE'STIAS 'NERVOSAS E i ADULTOS Contultório: Rua Vitor Mei-.

Grande Prática na Retirada de Corpos Es�ranhos de < MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas reles, 22 Tel. 2675. CLíNICA DE CRIANÇAS

,Pulma-o e Esofago '.

DR ..NEY PERRONE 'Do Serviço Nacional de Doen-. CORAÇÃO - FIGADO -.RmS Horári'os:. Segundas, Qunrtas e Consultório: -'Felipe Schmidt;
MUND

. ças Me
..
ntais. i - INTESTINOS ' , Sexta feiras: '138,',Consultó1'io: Visconde de Ouro Pretp 2 (Altos da C.s. ' Chefe do Ambulatório de Higie·, Trata'mento moderno da SIFILlS Das 16 às 18 horas.

-

CON"SULTAS -Das- 4 as 6

Belo 'Horizonte' ,Formado pela Faculdade' 'Naci ne Mental' Consultório - Rua Tiradentes, Hesidência: Rua Felipe Sch- horas.
, ;, naol ;'?'e Medicina Universidade ,Psiquiatra:- '!:lo Hospital - 9;

.

-

''''', midt, 2:) _ 20 anda!'" apt, 11 _ 'Residêrtda: ',Tenente" Silveirá,
Resi.dênçia' -- Felipe) Schmidt, 113. ,Telefone 2.365

.

.

,. do Brasil,,·, Co�õnia Sant'Ana HORÁRIO: I Te!. 3.üÓ2
'

. 130
.

,
'

Consultas - pela ml1nhã no Hospital - A' tarde I A f
�IO DE JANEI!!{!, d

Coiwulsoterapia pelo eletro· As 13 às 161 horas., _' ,.
--

.

FONE - 3·;165." 'I

,,",'
J

,

per elç0!lmen;e n� ,�sa e e�oque e �ardiaz?!. Ins.ulincte�a- Tel.: Cons, _ 3.415 - Res, �;.
.

das 2 haras ell? diante no Consultório Saude Sao ,Ml�uel
. pIa, MalarlOterapla. PS1Cotel'ap:�:.l, 2,2:'6'- Florianópolis. """"""..... ""'-""_.�."""""",_"",,,,,,,,,,,,,,,,

, Brof, Fel:nal1do l'aulIno CONSULTAS: Terças. e Quil1;.- __'.

Interno 'por � anos, do Serviço' tas das ']5 às 15 hOúls: ,Sabad'o :,. DR. !.ÍJÚLIO DOIN '

-- ,,-------- _...:,._..:.._ I I de Cirurgia r (manhã) ,

"

v, \ .

•.•.
.

DR HENRIQUEi,PRISCO' DR. JULIO PAUPITZ
, ,�rof. Pedro dI! Mou,;.a 'Rua Anita Garibal1i, esquina I VI�IRA

.' .

O
' .

L' O E�taglO, por. 1 ,ano)1a Mater� de General Bittencourt, I MEDICO
'. ,'P,

..AM'E�'DAI;cIoS """.x l'nternoFIdaH20a enfermarl'a
ntd:;d.e, -:- E�cola", t, ItESIDENCIA: eua Bocaiúva; ESPECIALISTA EM OL]'IOS,

L. Prof, OtavIO ROOl,gues Lima 11:�'9 Te!.2901 ,', .. OUVIDOS, .NARIZ E GARGANTA'
Operações - Doenças de Se- e' Serviço de gastro-enterologia In,tel'no por, 2 .. no de> P:'onto I ,.,. ',' 'TRATAMENTO E. OPERA'ÇÕES,

nhonis Clítiica de Adutos, da Santa Casa do Rio de Janeiro Socono

I
DR. ARMANQO VALÉ-" Infra-Vermelho - Nebu.lizaç.ão - .

Cürso de Especialização no (Prof,' W. Bei-ardinelli)', -- x - \

RIO DE ASSIS
Ultra-Som" �Miiilililiilj�iíIlIliíllii�IiiII"'�Hospital dos Servidores do' Es- ,Çurso de neurologia (ProL ,OPERAÇõES (Tratamento de 'sinusite sem'

tado Austreg'esilo)... ',CLINICA DE ADULT( J Dos Set:viços de Clínica Infantil, operação) •
_

(Serviço do Prof.'· Mal'iano de Ex interno do Hospital 'mater-' DbENÇAS, DE SENHORAS d,! Assisttii1cia Municipal e Hos· 'Anglo-retinoscopia .,- Reteita de D.R. ,MARIO WEN-
Andrllde) nidade V. Amaral. I . CONSULTAs: No Hospitàl de pital de 'Caridade, ' ,

01:11108 ;_,..,. Moderno eq'uipalnento' r
Consultas --;- Pela manhã., no i . Doen_ças do estõmago' intest.i- Caridade, ,diari'amente, das 8 às ,CLI�ICA .

MÉDICA DE ,CRI-AN-' d� Oto.Rinolaringolog-ia ' (único:' DHAUSEN
.'

Hospital "de Caridade. ,nos' figado e vias biliares; dos W.
\ .

I \ ÇAS E ADULTOS , .. , ' ,

.

np Estado), ..
CLíNICA MÉDICA ,DE ADULTOS

À tarde, das 15,30 h s'. em dian'l rins, útero e ovários, No consnlfó'rio,' à ;Ruu' João
.

-,Alergia - ,(. "Hoj'úl'fo das 9' às 12 'horas' e E c;RIANÇAS
,.te no co.nsultó,rio, á Rua Nunes Distu�l;lroS nervosos. .', Pinto 111', 16 (lU a,ndar) ConsuItMio':. R�la Nunes "M;t.-'·t]as' Í6 às 18 hora!j.' I, ,Consultório - Rua João Pin-

Mach�o 17, �sq-uina _ de, Tira-, Consultório' Vitor R,ei7eles Diariamente das 10 às 12 e das chaclo, 7 � Consultas das,15 à,s.;. ,Consultório: ,�. Rua Vitor Mei-. to, 10 - ,Te!. M. 769,
dentes, T,e!. 2.166. 22, ,14' 'às 16 hóras, ' lf; hOl'n� , .

, . ",'. �'eles 22 _ Fone �675, í Con�u}ta�: Das 4 às 6 horas.
Residencia - rua Presidente: Das 16 às 1& horas. , RESIDENCIA:. -, Raa" Duarte Re;,,,lencla: Rua ·Marechal 'OUI"' :Reg, "'- 11ua Sao Jbl'ge 20 - 'Reslrlencta: Rua Esteves Jú- Caixa

f'outinho t4. I Residência: Boclliuva 20. Shut�l, 1,29 -:; F,lorianópolis, +herme, 5 ,u Fone: a783 ""Fone 2421." niol', 45, Tel. 2.812. 'Santa

• I

2 Plortanópolis.: Quarta-rei ra, 8 de Dezembro de 1954
----------�--_:_-----------+--.--'-,-'-'·---·c··---,-- .-.---.

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

o E�TADO
.

'./'" .

N:�vi8-·Mg�L�r 'ÚCarl �oeDcke�l!
. '.

RAPIDEZ ---:' CONFORTO - SEGURANÇA, IViagens entre FLORIANOPOLlS III RIO DE JANEIRO'
Escalas 'intermedHírias em Itajaí, Santos, São S.·

. I

-bastiâo, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-
mos apenas para movimento de' passageiros. ,

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela,�Ubat1J.ba não
prejudic_arão o horário de chegllda no RIO (Ida) _ ,

rTINERA�IO DO N/N "CARL HQEPCKE"

·IDjI� VQLTA
\

Santos
13/12
25/12

\
Fpolis
5/12'
17/12.,

Itajaí
7/12
19/12

Rio
12/12
24/12

o ESTADO

·:,',·0',:MEL80R JURO �

i(',�i'%'·..

,:;"\\�'.',, ,:,(;, .
,

.

',: ,,' " :'{(,t':· , : ",

: :::. '"

.

DEPOSITOS' POPULARES
.

'BANCO,: 'AGRíCOll
: .>RUA· •. T�AJANO� ;:,l.s':,:

, 'f',' . � ":,.." .

..

' nORIAN6pOLIS" '- ..

, ." . .
.

�
..

"
'.

"

fsstividades de:·
Nossa' Senhora "

da Conceicão·
I A Mesa Administrativa da,
Irmandade de Nossa Senhora

Vende-ae
CAMINHÃO

CIRURGIA TREUl\fATOLOGIA
Ortopedia .

C:onsu ltóI'io: João Pinto, 18.
Das' 15 às 17 diariainente, \
Menos aos Sábados
,Res: Bocaiuva 135.
Fone: _:_ 2.714.

DR. VIDAL,

Advogados
DR.

.

CLARNO G.
GALLETTI '1

:;.,

\
.

- ADVOGADO -

'Rua Vitor Meireles, 60 ..
FONE: 2,468

- Florianópolis --,--., "

.':..

----------��.

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO-
Postal '150 ltaja!

Catarina.

,.._--�-----_.
' _._-'- .. -.---__. .__'_.':__,. __,.,_,-----,--_

...

,_-::.-:--: .. , ... ...:r.J.
_

S��Ã��:RCtAt
Esp tCtAl lorDE

Lavando com Sâbà'o

"irgern Iisl>ec'�c11Jp;l:�de
da Cla� WBJZIL INDUSTBIIL--JoID'Ule;�l '(marca' registrada)

fCODom;za-se tempo;'�,eU,;�(liDheiro .

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A C I T E
Agência

de

Publicidade
.... P..tal, ••
I'lerfué...U.
luta cuartu

'I'riste, a escutar pancada por pancada,
A sucessividade dos segundos,
Ouço, em sons subterraneos, do Orbe oriundos,
O choro da Energia abandonada!

NO LÂ� E NA SOCIEDADE,. '1Inía 0tinJDz, tLe -AlVARUS,. DL/VI/IM

O Lamento 'das COI·sas !' CONlfERÇAIOOCAR!IO; CA· ObrigaçÕ�� seria a de só se

aventurar a passeios e a fu-

O verão está chegando e g ida do Rio nos "week end",
com o rigor do verdadeiro depois de conhecer bem a

verão carioca. Com isto o . sua metrópole. Muito cario

i
Rio volta ao, seu aspeto nor- ca há - maioria talvez -

mal, de cidade absolutamen- que. nunca foi ao Pão de
! te tropical. E a praia se en- Assucar e ao Corcovado.
I che de gente de todos os qua
I drantes da metrópole em

. I d' . lt
.

1
I busca os raios u ravio e-

I tas que o sol. oferece, embo
I
ra as vêzes cobre tributo,

i pelas quaimaduras que dei

I xa á pele devido aos exes-

" ., so� '�ovimento das estra-

E é, em suma, o subconscientej ai formidando. tias de rodagem aumenta pe-
Da Natureza qne parou, chorando,· 110 êxoto do carioca que tem

No rudimentarismo do Desejo!
.

I
carro e seguindo a moda,

-.-:0:--

.

possui sítio em alguma par-
nino 'que recebeu o nome te... O sítio; a casa de

de Luiz Atônio.
.

.ampo, é o "chique" dos que
Ao dep, Grubba e sua dig- têm recursos.

na. Consorte, d. Edelmira / Esta saída para pontos
Mcr ítz Ornbba os nossos outros de turísmo é legíti
-ielhores votos de

felicida-l
mo crime

d.
e lesa' carioca .

. les, Há gente que está farta de
. l subir a . Petrópolis, ou a

G1l:MEOS qualquer outra parte, en-

.

O Dep. Gallotti Peixoto e tretanto ainda não conhece
'sua. esposa d. Cely

.

Côrtes
a sua cidade que tantas e

Callotti Peixoto estão exul- tantas belezas guarda em

t.tn tes com o adv�nto, a 27
seu seio. O Rio possui atra-I. de novembro ultimo, de 2
cões naturais dignas de se

robustos meninos que na "rem exploradas pelo seu ha
pia batisnal, receberão os bitan te que só sabe procu
nomes de João José e Ricar- r.ir a praia, nada mais. Tem
.:0 José. montanhas, como a da Ti
Aos progenitores e espe- juca. onde há dezenas de

c ialmente á avó dos recem- pontos pinturescos com cll ..

nascidos, a exrna, Sra. D. ma talvez melhor que Pe
Wanie Gallotti Peixoto as trópolis. Possui ou t r a s

nossas congratulações. .

praias além de Copacabana

"pr'e'ce"I"lo do DI·a ���g�:; ����Q��;O c�::�
de sol e sob céu lindamente

FALTA DÁGUA NO OR- azul. O Corsário por exem-

GANISMO I plo
á uma praia digna de

A água é absolutamente um fim de semana. A bucó

ír dtspensável ao organismo. llica Ilha do Govêrnador,
A sêde, sinal, de que o 01'-

I
agora com transporte faci

g:tl1ismo sente falta dêsse litaclo pela ligação por pon

.Iqu ido, deve ser saciada, te ao continente, é outro

:::(;ltamente como acontece ponto a merecer a procura
com o sono e a fome. dos que após uma semana

I'
Beba água sempre q,tle ele luta e de trabalho, ,que-

� ríver sêde. Evitará, as- rem distrair-se e. descansar,
FA:--::::vi ANOS, HOJE: . sim, as consequências ennçando-se mais!..

.

- dr. Vitor Deeke, dire- desagradáveís de sua Devei-ia haver uma espé-
tor-presidente da Fábrica falta no organismo. - cie de código do bom 'cario-
de Papel de Itajaí; SNES. ca, É uma daa primeiras
_ jovem Flavio Márcio _ ....._�

Ferrari; filho do Prof. Fla- H O J E N OI P AS S A D O
vio Ferrari; I

- jorn. João Frainer; I
- sta. Glória 'Maria Côr-

I

te I
- sta. Maria da Concei-

cão Guimarães I
- sta. Lucia Mana Per-

no I
- menino Lanl'i, filho do

sr. João Honorio da Silva I

_ �r. Adão Sobierayski,
i

, funcionário do -IAPI I
- sr. Hamilton Adriano,'

funcionário dos Estabele- I

cimento .Iosé Daux SIA. ,
- 8ta. Jacyra Cardoso

Ungaretti, prestimosa fun-'
cionária da Cruzeiro do Sul
- sgt. Alcebiades João I

de Souza, do Exercito Na

cional servindo no 14° BC
.

-0-

NASCIMENTO

AUGUSTO DOS ANJOS

É\ a Dôr da Força desaproveitada,
- O cant9c]1ão dos dinamos profundos,
Que, podendo mover milhões de mundos,
Jazem ainda na estática do Nada! .

.É a solução, da forma ainda imprecisa .

Da transccdência que se não realiza .

Da luz que não chegou a ser lampejo .

pa
ra execução em lã fina ou

jersei de lã. Notem a linha
das cavas, bem baixas e os

grande bolsos pespontados
na sitia rodada.

-0-

ANIVERSÁR IOS

,

Está em festa o lar do

i1ustre deputado pessedista, I

sr. Waldemar Grubba, ·com i
o nascimento, em Jaraguft;
do Sul; a 27 de novembro

ultimo; de um r(j)busto me-
'

Partlopaçáo
(A MÁQUINA DE COSTURA DE FAMA JOXO MACHADO VIEIR.A

E SENHORA

MUNDIAL) par-ticiparn aos parentes c }lurticip'llU aos pai-enjes e

i pessôas amigas o contrato de '�s:�{,as amig:ls o euutru tn di'

Pelos servires presofados I ,casamento de seu filho casamento de 'sua fillu
�

, '.
_. ao seu a r e .I �:íJ,VIO com a Srta. Sueli SUELI com o Sr..... ilvio J\:h .•

pela "'valorização sempre constante, 1 Vi��:;leirOq, 2H-ll .. H

.

I dl�::oV�:��imÕ�3, 28_11054.1
.. I SILVW E snsr.r.. ,

• EtGTN 1}aga�se a si-mesma'. - 1-'" conl:il'l1)ª�ll
----�---------------

.

DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE
,

ElETROuTÉCNICA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO S. A.

Rua Tte, �iJvP'ira 24 e 28 � End. Tel.
ElETROTÉCNICA

Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Florianópolis � Santa Catarina

8 DE DEZEMBRO
A DA'fA DE IlOJE HECORDA·NOS QUE:
em 1.632, o Conde de Bagnuolli levantou o as

sédio ao Forte ·de Orange, regressando .ao Ar

raiai, por ordem do General Albuquerque Ma

ranhão;
- em 1.688, em Lisbôa, faleceu o General Pedro

Jacques de 'Magalhães (Visconde de Fonte-Ar

cada), que, em 1.654, como Comandante da frota'
da Companhia de Comércio do Brasil, cooperou
para a· Capitulação de Recife e expulsão dos ho

landezes;
- em 1.880; o "Triunvirato" exercido pelos Tenen

te-col'onél José aa Gama Lobo Coelho ,{l'Eça, Alei- .

xo :MaJ10�1 Cáetano e .José Pe·reira da Cunha, en

tiegou o Governo da então Provincia de Sant;"l
Catarina ao General Joaqutm Xavier 'Curado, que
governou até 5 de Julho de 1.805, deixando hon

rosa memória' de sua administração;
- em 1.875, foi colocada a cumieira do edificio da'

Alfandega de Florianópolis;
em 1.893, a vanguarda da Divisão do Norte, sob o

Comando do .então Major Antonio Tui F. Caldas,
atacou a cidade de ltaj:lÍ, 'onde se enco'ntravam as

, forças féclerali8tas; ',.

em 1.941, a Grã-Bretanha e Estados.Unidos decla
l'flram guerra ao Japão, quando . da Segunda
Grande Guerra.

Que não conhece os encan-

tos da Ilha de Paquetá, Que P t-
- -

nunca subiu a serra eh Ti- ar IClpaçao
juca, e nunca viu as suas: José Carlos Daux e Célia.
formosas furnas. I Couto Daux, participam aos'
Jri fizemos certa vez um parentes e pessoas amigas o

rpêlo ao r.ie�se que nã� sa- I n�scim.ento de se� primoge-I
,.Je =:

bairr-ista.

Repetm:o-j
nito .Mlguel ocorrido na Ma

.0 hoje : - Conheça o Río, tern idade Dr. Carlos Corrêa I

jarioc;J,!' no dia 4-12-54

r
.1

I
I

I
I

.//';:� 'g'u�:!�
® 61 aJ .....:/ vísse.a
......................... : ...... : ... , •..

:...

"ca.ra de
poucos ami
gos" perde
ria até o ape

tite. Passei a fa
zer o regime Eno

- "Sal de Fructa"
Eno ao deitar é ao
levantar - Livre.
da prisão de ven

tre, o nervosismo
se foi. Não sejll.
"do contra" tome

André Nilo Tadasco

\

Dr. 4u oUio Bã:th ta--- Junior
De volta de sua viagem de estudos na Capital Fede- I

ral, avísa a seus clientes e amigos que reassumiu sua'

«lin ica de crianças. ICons, e Res.: Padre Migue lin ho, 12.
Fpolis.

l O J A S

fletro-Técnica
(A ORGANIZAÇÃO ORGULHO DE

SANTA CATARINA)
.�presentam as exmas. sras. Donas de

Casa; (1 maravilhosa'

ELGIN

ENO
-----------------------------

"Sal de Fructc I

'Participação
ORLANDO SYLVíO PEDRO BRINA

DAMIANl 'e:

:c:

GUILIIERMINA ÚJZ
DAMIANI

I1Il.DA BOAI!AIl) m'tI."ü

. I

têm o prazer de part.lcí- I têm o prazer de paxttct-
. ,I

par I aos parentes e re'�:;o'1S' par aos parentes ':l pr.ssóas
amlgas.. o contrato de casa- 'nmigrls, o contrato ele c.isa-

I inento de seu filho 810:-l':8'.[, mente de sua fillu Nl!�;:.r
.
,;0111 a sl'ta. Neli S;l:h DriH:1. I com o sr. SicL1ey D:l.�ü:lni.

SIDNEY I' NELI

Noivo"

Florianópolis, 30 de Novembro de 1954

VII:t. I'ALMIRA VrEJ.RA

Agradecmento e

t Míssa de 7· Dia
ONOFRE JANUARIO FAl�IA

Vva. Maria Sardá Faria, filhÇls, genros, noras e netos,
profundamente sensibilizados, às demonstr:o.ções de pes;u

recebidas pelo falecimento de seu iúesquecível espôso, prd,
sogro e avô ONOFl�E JAXUAIUO FAUIA e conv;d'l.m os

demais parentes e amigos para assistirem ii, missa ele 7°

dla que, em sufrágio de dua boníssima alma mandam re-

, zur, no dia 9, quinta-feir:!.., às 8 horas na Capela de São

,Luiz, à Rua Ruy Barbosa, pElo (lue antecipadamente, u�ra

I (tecem a todos qu:mtos comparecerem'u êsse 6.to de fé
I ('ristã.

.. �

UM MANACIKL DE INFOHMAçÕES.
. ,

UM LIVRO QUE TUDO SABE, TUDO EXPLICA E

INTERESSA AOS AMANTES DA ClfNCIA

AVENTURAS 00. ZE-MUTRETA

DOS ROMANCES, DA IIISTO'RIA, DO TEATRO

PREÇO - CR$ 25,00

FILHO, PARA O SEU LAR, PARA A SUA VIDA. '

AMADon, DOS TESTES, DAS NOVELAS POT..I-

_ __
• � ._;;__ ... ri ._. _ •• .�.

I
"._,_. ._. . - -'- _

Já Saiu! Almanaque EU SEI �rUDO Para 1955
O Livro mais, útil do ,Mundo· para todos

TUDO CONTEM ... PARA VOC:í1:, PARA O SEU

mAIS, mSTOItICAS OU DE AMOR, DOS CONTOS

INI;'ANTlS DA AGRICULT1JHi\, DOS CAU�NJ)Ar..ms,

A VENDA EM TODOS OS JORNALEIROS
I ,

DOS EX-UBRIS, DA ECONOMiA nflMF.STIC1\, DAS

AVY:NTl.HU8, lUS ES,TATISTICAS, DAS ADIVINHAÇÕ'E3.
�.

REDAÇÃO - Rua V. de Mar:1nguape., Hi - RIO

INFORMAÇÕES SOBRE O ANO CitE."i',fiO,

CATO'LICO, EVANGE'UCO, AEUONAUTICO,

CIENTIFICO, ARTISTíCO, EX-LIRRISTICO,
\

AGItICOI.A, 1I0ROSCOPICO, FASES DA I.VA,

CWí_O SOLA�, r:CUI'SF.S DE 1955, ETC.

1 nOMANCE COMPLETO /

. 1 COME'DIA PARA TIEPItli:SENT.A11

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Figueirense X Guarant
DOMINGO TEREMOS A PENUlTIMA RODADA DQ CAMP.EONATO CITADINO/DE-PROF�líSI.QNAIS QUE MARCARA'. AS·
DESPEDIDAS DO FIGUEIRENSE E DO GUARANt SERA' UMA DAS PUGNAS MAIS EMPOLGANTES DO ANO, ESTAN
DO O "HUGRE" EM CONDICÕES DE REALIZAR UMA- LUTA DE IGUAL PARA�IGUAL COM O LlDER QUE ESTA' A UM

.
). ,

PASSO DO TITULO

-,-Oe,,". ..... •

rtivo

Irá a Laguna o
Crispim Mira

..............................� + " _ �� ..t �+..,;::;..•...:::;..•....:.. ..._ �� � � .!.. ..
I. ,. .. .. .. .. .. .. .. • • • .. • .1�. .. . .. . . . .. . .. . . .. . . .. . .. ,. '+ ,� '+ '+ '+." • • �.�."""".""""."""".19" '+ '+ .. .. � z, 'W '+ '+ '+ '+.. .. '+ '+ • 40 ,

"O Estado" Espo
............� ��_ _ _ �.."'" �...:...•...:.:I��..�..����a...:...:i�-..- � - - - - -. �

"t"�.� ..
..... ... .. ....--.- .,'•. " 41. '+. '+ '+ '+ '+ .. '+ Wi�':......_....�"'::"".�.��..... "":.0.: ""'_ 1t1.1t1"._ •• _ •. �

Fomos íntormados por

pessoas ligadas ao clube da
Avenida Trompowskí que

possivelmente em princípios
do próximo mês, excurciona
rá à terra de Anita Garibal

di, onde defrontar-se-á com

o forte conjunto do I.A.P.C.
As negociações já se en

contram bem adiantadas, le
vando-se a crer que tudo sai-
rábern,

. ,

.

Ao clube de Eugênio Dal
Grande desejamos que se

concretise este encontro pa
r:1- maior intercâmbio de
n0SSO futebol amador com os

do interior:

A BRILHANTE CAMPANHA DO
BAN'GU' EM 1954

Colocacão dos
,

.

o conjunto 'elo Bangú que caso elo Postal Telegráfico no

na temporada passada dispu- -eturno, todavia sempre se

tau o Campeonato de Ama- ancontrava a tempo, sagran
dores sendo superado pela ia-se vencedor com toda jus
quasi totalidade de seus ad- tiça. São detalhes que bem

versáríos, veio no certame ele demonstram o preparo dos

�54 disposto a oferecer a mais Campeões Invicto que íne- I

séria resistencia a seus rt- gavelmente mereceram o ti

vais, preparando-se desde ee- tulo tão cobiçado. Foi o qua
.do com muito entusiasmo (' dro mais preciso, mais bem

lotimismo. E à proporção, CiUC orientado e talvez o mais

'.0 Canípeonato foi se desen- técnico.

rolando mais ürmava -8€1.J Coordenando este trabalha
prestígio como sério candida -

o Bangú esteve habilmente
to .ao título. Seus adversá- dirigido por FilocÚ que 112-

GEN'T I LElA I :�=r!���;o u:oa �:�a�aJ��l�J� ������:s� ��l����h�����r ��
.

,

.
.

verdadeiro Campeão Ir'. \ ido disciplina e possuidor de uma
O Nosso redator esportI- I;E não se diga que f'oi l:(,r grande presença de espírito,

vo recebeu o seguinte tele- -chance que a equipe alvi-ru- evitou várias vezes que seu

grama: ;.prâ levantou o referíd-i CC[- clube se desorientasse dentro
"Jorna�ista Pedro· Paulo tame. Em absoluto. O Oni.e da cancha, aparecendo corno

Machado - ° Estado -,-' dirigido por Waldir Mafnl. verdadeiro condutor. Prepa- ços ao departamento médico.
NestaI .

.

I
(Filodil, sempre mostrou ca- rou com. cuidado seus

PÚPi-1
Ciro como ajudante técnico ..desvanecido agradeço tegoria elevada ultrapassan�' los formando este categorio;;:a·- colaborou da melhor forma

° esquadrão do Avai' que, do ano, estando tanto Avai goleou o Atlético, sendo a- tua bondosa nota refrente .. do 'com classe os mais sérios do esquadrão que brilhou in- passiveI �coni Filodi, forman
domingo último, reâlizou como Cerâmica em grande I pós feitas substituições, en- meu anivers.ário. Foste bon- l0}?stáculos. Houve match em 'tensamente no sensacional do uma dupla insuperável; e

sua melhor partida do ano, fórma para,brindar o p(Ibli- ,trando Duarte, Luizinho e doso excessivamente. Grato.. que· o clube capitaneado po�' Campeonato de Amadores. de sua diretoria onde predo
impondo-se ao Atléti�o pela co floriánopolifano com um Giovani. - 'Moacir Iguatemy 'da Silvei-· ;Nei foi surpreendido por te:::.-. Armou uma defesa que foi minou a figurá do Dr. Ante-

dil.atada contagem de 5' x 1, espetáculo fóra do comum. I Não' percam a l?eleja de m". \ 'vos rclampuQ;os como foi o verdadeira muralha, uma li- nor Tavares. E', pOl'tanto, o

acertou aois encontros com Ao que se propala, o Avaí amanhã á luz dos refletores nha: média muito bôa e um Bangú sem favor algum, me-
o forte conjunto do Cerâmi- pisará o gramado com a' da praça futebolistica da -- ataque senãô dos melhores, recedor do titulo que reccn·

ca de Henrique Lage, consi- mesma forma.ção cOm que' l:ua BocaÍlwa. . , \. correspondeu. Em conj unto temente conquistou com bri-

i�;:::, '�:�;:::i�:::li�::; IMPRENsA OPICIÀl.2 X CÀN10 DO RIO:
'

APDE�TE {9M O "DOUBlE" DO :o�:e;:�:��,��oNi;���a��: I �1:J!�:::Oq:: ����o;.:;,p�;
° primeiro encontro foi 1, EM RIBEIR!{.O DA ILHA RIACHUELO dedicou seüs melhores servi-

-

M. Borges
marcado para ôntem, nos _'-\ -_ --

domínios do Cerâmica, de- Consoante divulgamos, le- gramado que foi o Imprensa Lamentavel acidente ocor- de encontro a um bóte, ·dani- .

ver.do o segundo ser real i- jVOU à efeito o Imprensa Ofi- Oficial que marcou dois gols reu em fins da semana pas- ficando-se bafltante. - ILIRA TEN-·. IS "LU·BEZál:0 na noite de amanhã no

I
cial Futebol Clube uma ex- contra um do seu leal anta- saoa na baía sul. Quando se i Lamentamos o acidente '-

estád"io da Praia d� Fóra. cursão á·localidade de Ribei- gonista. A peleja foi do prin- exercitava quasi ao anoite- ,com' a valiosa embarcação I
'

. :
. Espera-se um dos mais rão da Ilha, partindo pela. cíl1io ao fim repleta de lan- cer, a guarnição de ",d�u-, ria;huelina, espérando que· AOS SóCIOS DOS CLUBES "LIRA" E "12 DE AGÔSTO!
!.enl'po'lgantes e movimenta-' manhã e regressando ás pri- ces emocionantes, tendo, o ble-Scull" do Clube Nautlco apos os consertos o "dOu-" 'r-." B '1

.

-l G'l I'
r

1- d-

I
..

\ .

I " . . .
r"ra O ·,:11 e lIe a a a rea Izar-se nos sa oes o

dos matchs intermunicípais meiras horas da noite. campeão clilssista catari- Rwchuelo, formada p o r ble Ílque em, condlçoes de

I· LIRA "'EN�18 ·CLTTnE d·· 8 d •.

'

tA'
;

t 8 1 t d·,-, . . ·f .• •••• f
.• 1 vil -, no. la . o conen e mes, com ln1-

Naquele lJictoresco reCRn o nense de 194 (emons 1'a o vunha e T,ltau, com Iara obter bomtos tllun os. (>1'0 ;., 2' -) }·o· s '1 1 b h 1 d d.

. .. •. . �.,." � 1 nt, e promovlc 9 pe os
.

ac are an os e.

I de nossa ilha, o grêmio ru- seu valor e sua pujança, a- mfehcldade envlOU o barco II ,'. -, d·· ','.- c('llclade de D'· 't' 'd S t· C· t . .

A, , t.t '1
.. ".,), .. lU, '. llelo .e an a a anna, convl-·1}l'o-ncgro da rua Jeronllno. tuando assim cons 1 UI( o: --- ----" _.

I ELEVA SE A 70 O·N
�

�AERO
.,in-se também os SóCIOS DOS CLUBES "LIRA" e "12

Coelho, enfrentou, á tarde, os Juca, A'lvaro e Lauro; Bote- .. _ : UI"'I' DE AGÔSTO" .

. conjuntos titular e suplente �ho, Natalino e Baiano; Al-
e Tra.ge a rigôr.

do Canto do Rio, local, con- : berto, Dico, Quiqui, Aldo e DE INSCRITOSseguindo nas eluas ·pelejas' Neri (Walmor). Apareeeram
disputadas deixar a mellúir'! com destaque Lauro, Botelho,

Com os resultados de Sá- impressão, tanto que os seus .-Natalino, Baiano e Alberto.

quadros foram ovacionados' Os gols foram, de autoria debado e domingo, passqu a

ser a sequinte a sltmição c'om calor pela gra'nue"l'Íssis-
.

Alberto e nico, parà .0 ven-

das concorrentes ao titulo tência. . ::, ,_!_,; . I cedor e Mauto para os 10-·

de campeão Carioca de fote- No embate entre as es-· cais.

boI de 195.1, por pontos per-. quadras secundárias levou a. Por nosso intermédio a eli-

didos:
melhor o quadro local por retoria do Imprensa Oficial

10 Flamengo 3 2 x 1, após um embate mo- c1eixa aqui consignados os

20 América e .Bangú, 7 vimentad9 e atraente.
.

"seus agradecimentos :i dire-
.

8 Após teve lugar o prélio en-
,
toria, jogadores e e;>portistas30 Vasco e Flummen�e, tre os times secundários, os. ele Ribeirão da Ilha, llcla

40 Botafogo, 9
.

50 Madureira e Sã� Cristo- quais tudo empregaram pela' maneira hospitaleira e "cava-
I vitória que no final corôou os lheiresc'a com que foram tra-

i vão, 20 esforços da melhor equipe no tados ..
60 ,Olaria, 22
70 Portuguesa, 24

80 Bonsucesso, 25
90 Canto do Rio, 27
A .proxima rodada Mar-,ca os seguintes enconti'os:

Sábado - América x B�ngú'lDomingo ---,-. Botafog.o x

Fhlmengo, Vasco x S. cris-Itóvão, Olaria x Madureira,
Canto� do Rio x Fluminense I
e llonsucesso x Portuguesa. I

A parte (sportiva �a Sem'aoa oa Marinha
I

HOJE, A' TARDE, NO ESTA'DIO DA F. ti F" PRELlARÃO'OS CONJUNTOS DA ES-
• ;

, '" '.. � '.�'''''' '.
.1

COLA DE ESCRITA E fAZENDA·E DA ESCOLA: DE APRENDIZES MARINHEIROS
- FRANCA'A ENTRADA \

concorrentes
E' a seguinte a situação a

tual dos campeonatos de pro
fissionais e aspirantes da cí

elade, após os jogos ele sába
do e domingo:

PROFISSIONAIS
1.0 Figueirense, 7 p.p,
2.0 Imbituba, 8 p.p .

3.0 Paula Ramos, 10
..

DOS REFLETORES

5.0

6.0

Bocaiuva, 12

Guarani, 13

Avaí, .14
Atlético, ie

ASPIRANTES

Logo mais, as 16,00 horas, Marinha" do corrente ano,
.

° con teja que· promente. porte Clube na presente
no campo da Federação Ca- com o sensacional encontro ser interessante, cOl)tará; temporada,-entre os quais,
tarinense de Futeb�l> gentil- de futebol entre as equipes

. I Mariano, Carriço, Biscoito,
mente cedido por seu Presi- da Escola de Ecríta e Fa- com vários elementos da [Romeu.i Ja.ir, Valdomiro, Al
dente, terá inicio a parte· zen da e Escola de Aprendi- Marinha que integraram o· do e outros. Os portões se

esportiva da "Semana da zes Marinheiros. esquadrão do Bocaiuva Es- Irão franqueados' ao público.

______�_.:...--� � .�'��-�.�!Ii�;���

4.0

7.0

Campeão Bocaíuva, 3 p.p,
2.0 lugar _ Paula Ramos,

10

Cerâmica X Avai, aman�a â luz
3.0 lugar _ Figueirense e

Imbituba, II
4.0 lugar _ Guaranl.> 12
5.0 lugar _ Avat; 14
6.0 lugar·- Atlético, 19.

Campeonato Ca
rioca de Futebol·

Segundo informes colhi-
I
na manhã de domingo com a

dos pela nossa reportagem i cooperação da entidade da
na séde da .Federação Atlé- Praçã General Osório.
tica Catarinense, eleva-se a, Ganha assim grande vül
mais de. 70 o núm'ero de atlé- to a sensacional prova rústi
tas inscritos· para a Prelimi- ca que apontará o re·pre
nar Catarinense da Corri- sentante de 'Santa Catarina
da de São Silvestre que o n'a maior prova de fundo do

Jornal·"A Gazela Esportiva" mundo que terá lugar dia 31,
de São PaNlo faiA l:ealizàr na mettopole bandeirante.

A Comissão

MINISTtRiO DA GUERRA
'Ouartel General da I. D, 5a ..

EXAME DE ADMISSÃO ÀS ESCOLAS PREPARATóRIAS
DE CADETE�

JOCKEY ClUB DrSANTA CATARINA

De orelem do Exmo. General Comandante da Guarnição
vrilitar de Florianópolis levo ao conhecimento dos candÚla
os às Escolas Preparatórias de Cadetes, que o exame mé-
dico será realizado no períoao de 1° a 10 de Dezembro de
954 díàriamente às 0800 horas, no Hospital Militar desta
capital. Os canelidatos\ deverão comparecer munidbs do res-

lectivo cartão de inscrição. 1

Florianópolis, 30 de Novembro .ele 1954.
EDIWAL OBERG _ Capitão Ajudante GeraI.da I. D. 5a. 'E D I T A L de eleger a nova Diretoria

A Direto:t;ia do Jóquéi . para o bienio 1955/56. -
Clube Santa Catadna, de . Outrossim, comuníca que
acôrdo com os Estatutos So- o expediente em séde é das.

ciais, tem () grato prazer de 9,00 ás 12, hbrás, onde serão

I
BANCO de CRf�ITO POPUL.AR

I·
I' ..

convidar os srs. acioll'i-stâ:s p)iestados todos os esclareci- •

para a reunião que faráxea- hl�ento CJ!li(!, se tornà,l'eJTJ ne- ,). � AGRICOLA I' I
lizar ás .20 horas do dia 30 cessàrioil.

- .

t':i .'e,.
.

R,...� J''If1À.fll1vw, 16 ' .' . ,
,

do corrente, em sua séde so- . FlorianÓpolis,- i 4':; de ,De� . ---Ó'_·

cial á Rua Fernando Ma- zembro d� 1954 j
<

.

"

!, .... f'lOR!Af'IOPOUS -5�ó.e6r6.rJ06. . ..
.. .,'

• 2hado. com o fim especial A DIRETORIA

Restaurante Hapoli
RUA Marechal Deodoro 50. ,. ..

Em Lages, no sul d'o Brasil, '0 melhor!
Desconto especial par::{ os senhotes ·viàiante/l.

, .

Leve e sa,borosa para os ,paladares mais exigentes
Ef{ija Guaraná·· Antarctica
ANTARCTICA: Rua Silva Jàtd'ím (Prai'nhrt JDeposito

• \ � :i.
FONE 3.800

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
.A

Florianópolis, Quarta-fei ra, 8 de Dezembro de 1954 �_:t..:: _

�------.----------�--------------------------------------------------------�--�-------------------------------- -----..----_.------------

._ ..L'

'''COISA'' LINDA
PORTO ALEGRE, 6 (V. A.) para reaparecer depois. "Não:

- O Correio (lo' Povo publí- ficamos' assustados porque.

cou ontem a seguinte .nota: era J11ui lindo, lindo mes

mo".

O guarda-noturno Davlno O guarda-noturno, porque

Goncalves ele Olívelra (ron-: 31'a a única autoridade no 10-

dante 11. 42), entrou eufórico .al, acalmou as senhoras e

na redação, multo ágil, a des- senhoritas e depois tratou de

peito de seus cento e tantos �0r:1!U' nota do nome das tes

quilos. Voz ontrecortadu, con- .omunhus: Leodoro Lopes
tau que estivera, ante-ontem, Negreiro, Dinarte Nunes da

em Belém Novo, na casa de 3ilva, Israel Nunes da Silva,
um senhor ou num lugar �'1,osa Nunes da Silva, Eva

chamado Schneider, próximo l.opes da Silva e Tereza Lo-.
aparada 31. Lá pelas tantas pes Negreiro. "Fiquei abafa-,
eis que aparece um disco- lo porque era o meu primei-

.

voador. O guarda-noturno a- ro disco". O dono da casa,

firma que nos seus 37 unos contudo, arírmou que o "ne

de vida jámais viu coisa gócio" aparecia com fre

mais bonita. Parecia-se com quência naquele local. Antes

um prato, e tinha um rabi- de despedir-se, o rondante

nho 4talvez uma antena), 42 prometeu que voltará. no

que também se iluminava local, muitas vezes, para ver

com uma luz ramavilhosa e "aquela ,beleza", e-que assim

irreal. O prato tinha uma que avistá-la imediatamente

"cacunda", e a "coisa" mu- nos telefonará. Aguardare;'
dava de cor e desaparecia, mos.

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

VIVER!!! MORRER!!!
Depende do sangue, o sangue é a vida!

SANGUENOL - Tônico I\C� convalescentes, tônico
dos desnutridos. Contém .excelentes elementos

.

tónicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseniato' e Vanadato de Só
dio.
OS PALIDOS .- DEPA UPE
RADOS - ESGOTADOS .

MÃES QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA

QUíTICAS receberão a toni

ficação geral do organismo

POR TRAZ DA CORTI N.A
NOVA IORQUE, 6 (U. P.) um estratagema para encar

_ Quatro' padres católicos cerar 173 membros do govêr
norte-ãmericanos que 'aca- no da provincia de Yunan no

bam de regressar da China ano de 1950. os 173 gover

Comunista depois de terem nantes foram transportados

estado detidos em sua pró-. para Yunanling "com o ob-_

pria casa durante cinco anos, jetívo de tomar um curso sô�
indicaram a possibilidade de �re doutrina comunista". As

que massacres em grande es- aím. que chegaram foram to

cala sejam cometidos contra' dos metidos no cárcere. Em

a oposição pelo regime cornu- menos de um mês só seis de

nísta, les contínuavum vivos.

, O padre Hotz também in

.íícou que dois por cento, ou

.eja, 100 mil pessoas (110-

.nens em sua maioria) to

ram executados pel-os comu

nistas na provincia de Yu

nan, onde terminou virtual

mente toda oposição política
possível.

Os quatro sacerdotes os re-
.

verendos padres Linus Lom

bard, Lawrence' Mullin, John

Baptist Maye e Ernest Hotz,
receberam permissão pura

sair da China: Comunista.
O padre Hotz disse que os

comunistas fizeram uso de

PREGUl��\ li: 'FHAQLJEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.L""llMAUÁtt.

HOMENS SEM ENERGIA.

...Não é sua culpa!
E a fraqueza que o dd!.a t�IlHt10. J1·al1tl r .

euro moleza DO corpo e olh ••• ''''!lI :'.ilt.

A fraquezQ ICtrllll.a Il 1"1.111' p.. rque rüulu

as rôrça.� J..Iarll I' .1l"1t" .. lhn ..

VA.J\;..lDIOL

sumenta U8 gióbuloa sunguineos e VITALIZA o sangue en

[ruquectdo. E de gosto delicioso e pode ter usado eUI toda

•• Idade.

Industrie
,COFAP

A e a

INJETE

ALMA NOVA
�.�

NO MOTOR· DO SEU CARRO!'·

G.I.I. + I.'.M.· = POTENCIA SOB . MEDJDA.

com

t·

LEMBRE·SE o P R E ç o

. �- �---'--' _._._ .. __ ..

"".

I

•

G.T.A. - a nova Gasolina Texdcô Aclimotoda ó é O mais ,.....
"'"

sacional m�lhorc.mento a ser introduzido no campo dos com

bustiveis. É uma gasolina feita sob medida paro o seu carro

porque foi preparada especialmente para as condições d.

clima � temperatura do Brasil. G.T.A. permite o funcionamento

perfeito e seguro do seu motor.

!.T.M. --: o novo Improved Texaco Motor 011 - é preparado
. pelo ctcrncdo processo "Furtural" que assegura a pureza do

61eo para uso no motor de qualquer carro. Nesse óleo tão puro

foi agora incorporado um aditivo especial inibidor do de,"

9aste, oxidação e corrosão, que prolonga a vida do seu mo

ter e lhe· garante uma lubrificoçã'o ideeI.

_'\"�r""':" -.:'.

.0:

_d_t r'l:'

É M E 5 MOO

1
><I'

, P'R O C U R E o ;5 E U R E V, E N D E D O I· 'E: I A C O
.....,.:..

(�

lHE �EXAS' tOMPANY ,('S OUTH AM;ERltAll:TD. ·,�40 ANOS A SE RVI ÇO DO

___��.·1
'�--'.

------------------------------------y�----.----------------------------- --------

'.
.

PRODUTOS.
.

iApurando O sulcldlo
Antárctica

.'
'. '.'

CERVEJAS - REGRIFERANTES
-lICÔRES DUBAR

sempre à Disposição
DEPÓSITO FLORIANÓPOliS

"'1.
.

DA elA. ANTARCTICA PAULISTA
LB. B. C.

�ua'Silva{JardirTl, '180�Telefone, 3.800,
PRAINHA
E na Firma

'SYLVIO ORLANDO DAMIANI & elA.
I

LlDA.

RIO (BJI) - No momen- foi o de apôio ao govêrn o.

to em que os novos dirigen- Estudam ainda a FIESP

tes da COFAP estudam os eo CIESP outras formas de

meios para o barateamento colaboração, certos que a

da vida é justo que nos lem- conjuntura econômica do

bremos - da pessoa do re- país requer no momento, a

presentantes das classes união de todos os brasilei

produtoras naquêle orga- TOS e de j;ôdas .

as classes,

nismo, o sr. Mario Di Pier- para que se encontre um

1'0, homem estudioso e com meio honesto e digno: pos

relevantes' serviços presta-' sibilitando o soergmmento
dos à classe que ali repre- 'do Brasil e, evitando-se,' ao

senta. I mesmo tempo, que a dema-
. gogia e o .favorttismo vol-

. '. I·. ,

Possui o ilustre industn-
. tem a Imperar no paIs.

aI conhecimentos especiali-I A atitude da jndúst,ria
zados e esbmos certos que paulista nesta hora g-pve Revendedores autorizados da
o General Pantaleão Pessoa' porque passa o país merece

.

e o 81'. Mario Di Pierro es-
I
este I'egist�>o especi�l e e�-. .

_ A N T A D C T I C A _

tnd!ll'üo, em c",njunto, os
I
tamos con�lCtos. que o PreSl-, 1\

problemas que dizem res- dente Cafe FIlho' com o

R S- J 14 E
·

D . J
.'

peito à pro-dução, e,da par- ,equilibrio e o bom senso � ua ao orge, -:- sQuma ,. oaqUlm
to da indústria, na pesso�

.

que todos conhecem, sabera
.

3 019de seu l'epl'esentante n�: I,ev�r � nossalátria a bons Telefone: ..

COFAP, terá o govêrno a (lOSlglllO�. I

co_labórl'\ção solicitada. I Acre(htam�s que o AGene-, -------------------------
A Federação e o Centro ral Pantaleao Pessoa e o

das Indústrais do Estado de S·r. MÚl'io Di Pierro, re;;pec
São Paulo levaram pessoa.l- tivamente, presidente da

'.

mente ao Presidente Café COFAP e repreílentante da Pl:esisa-se de duas cosinheiras para o Edul'::ll1dál'io

Filho e ao Ministro Alencas- Indústria, encontrarão 80-. Santa Catarina. (Preventorio)
tro Guimarães o pensamen- luções 11:'tr.é1. este gráve pro-

'.

Pãga-�� bem.

"to da iÍ1dústria'paulista, que blema -- o 'tllst6 da vida. Tl;atar à rua Saldanha Marinho, 34'.•

Cosinheira

IIS laurado inqUérito.
RIO, 6 (V. A.) - "O UI'. Enquanto isso, o comíssá- pouco distante da tragédia.

Fernando Maximiliano resol- rio Sclafiar Alves, delegado I O coronel Cortes, chefe dr!
veu avocar a si.o conheci- substituto do 1° Distrito, que. polícia, contínúa recebendo
menta do inquérito ínstau- vem presidindo o inquérito I cartas e telegramas de pes-

I rado a propósito do suicidio Policial, resolveu paralízá- soas que se solidarizam �0ll1
do sr. Edgard Estrela", ínror- lo. Não vai íntímar o [uíz e ele pela acusação que lhe fez

I mau à reportagem, hoje, O' nem acha de bom gosto ou- o juiz 'Pinto Falcão, de ter
sr. Seabra Fagundes, minis- vir' a viúva e os órfãos do sr induzido o antigo diretor ia
tro da Justiça. O procurador Edgard Estrela em data tào trâ'nsito do Rio ao suicídio.

I tomou essa deliberação, con-
_

siderando a conexão entre o C A 5 A IMPUfl[ZAS DO SAI,GUE?
inquérito e a representação .

l

oferecida pelo chefe de

POli-, ' . 'S:IIXIR 0'1= HDr.U�18A
era à Procuradoria contra o Aluga-se em prédio novo,. LU DL U L ti
-utz Alcino Pinto Falcão. apartamento para casal, AUX. TRAT. SIFILlS
'. "Ambas estas autoridades c�m Fogão, ele�rico e tam

,
....=;.....---__---...J

_ continuou o ministro da' bem uma loja a Rua 7 de
,

.------

Justiça tem foro privilegiada Setembro n. 5 Tratas na I
- o do Tribunal de Justíca Rua major Costa 13. O "'fIe DOULOU-
elo Distrito Federal, Fican(i�,
por isso mesmo, qualquer a-

l çâo penal em qUE\ se ve+am
envolvidos, na dependônc.a
da mícíatíva do procura (101'

geral junto àquela corte. As

"im se explica o. avocamen-

u. B. C. S. C.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

'De ordem do sr. presidente convoco os srs. sócios qui
tes dp-sta União,' para a Assembléia Geral Extraordinária
a realizar.-s.e, em sua se�e social,. no próximo dia 8 (quarta
feira), às'- 20;00 . horas, sendo objeto a seguinte ordem do
dia:

a) administração da sede;
b) assur\tos gerais e de interêsses social.

JORquím Ribeiro DOl'gês,'l° Secretário.
<

to".

Avocou co·nbecimeuto

REUX"

\I d
.

ATLANTIC CITY, New

.:. en e- se . Jersey,,il, (.U. PJ - Um gru-

" I po de médicos relatou no Co-
.

. Um a�tomovel CITRO- Ilégio de Cirurgiões dos Esta�
EN" equipado, Ve')_' e. tratar dos Unidos como uma nova
a �raça Getulio yargas 19.' droga, chamada stíbamidine,
das 14 as 16 ho)_'a�. pode alivfar as dores de' um

nervo facial chamado "tic

douloureux". Até então não
-� se' havia_,encolltrado um tra

tamento seguro para essas
dores, que são multo Íl','

quentes após os 40 anos. A

nova droga paraliza o ner

vo, aparentemente, atuando

apenas sôbre êle: E' minis
trada. em clóses diárias ape- ,

11ftS clul'[u:�te' 14 dias. Uma se

méLlla clcpoi:�, as dores desa

parecem. Voltam durante a

l)l'oximac1ftl1lcnte mais duas

'I scm::m:l.s,
c depois clesapare-'

(":n rleJinitiyamente d,c um.
ê, (1U'1,ü'éi:l "�Ue .,; c:::.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fi Florianópolis, Quarta-fei .a, 8 de Dezembro de 1954 o J:HTAllO

na peçaPATRONO:
AS-MÃOS DE EURIDICE

Pro. Dr. Nelson Paulo TerrenoPreços: Cadeiras Númera-
PARANINFO:

elas Cr$ 30,001 Vende�se na rua São
Prof. Dr. Antonio de Freitas Moura

Cadeiras S/No 2a. Platéia Jorge, com 30 metros de
Aos queridos Pais

';rS 20,00 Frente por 20 metros de
o nosso profundo reconhecimento. Censura Até 14' anos ·undo. Poderá tambélll ser

Às. bondosas Irmãs, aos dedicados Professôres a vendido em dois lotes de
nossa eterna gratidão. "ijjj·�,..'jjiIii!iiiil·iI·�:;!!II.�."".-"·l L5 por' 20. Tratar á rua São

ra v:':cee�.��r para acertar, calar para resistir, agir pa- J".' PJ "_3� Pl'� ;��'�� 14 ou pelo telefone

Preços: 7,60 - 3,50

Soe. de Amparo à Velhice �mp�_�t� lOan:�_. o

EDITAL Iff�í�\ii Im
De ol'cl"em da Senhora :Presidente e na fórmà estatu- "1t!Ii1�

tária convoco as consoéias para a Assembléia Geral 01'
dinária, a r.ealizar,se no dia 9 d� Dezembro de 1954, às
15 horas, na residência da Senhora Paula Mey de Souza,
a rua Mal:tinho Callado, nO. 6 nesta Capital, com a se-

guinte ordem de dia: Preços: 6,,20 - 3,50
Imp. até 13 anos.a) eleição da diretoria para ° novo período adminis-

trativo.

�--------- .._---,-

Prefeitura Municipal de FpollS
A "EMPREZl\" avisa aos !{-:C�QUERIMENTOS DES-,3,428/54, José Galdin_o d®J
I'S. ,"MOTORISTAS, PRO- /

PACHADOS Santos - 3.239/54. Joao Ba-
FiSSIONAIS" que a partir do DIAS 2 E 3 DE 12 DE 1954 tista Alves - 3.211/5�
lia 5 do corrente ° abatl- 'Construçõe�: - çampoli-I' Guia: -: João Machado
:1ento será concedido exclu- no Manoel da Costa 1.'176/ Pacheco Junior - 3.295/54,
�;vamente n:fs sessões Dil�l'- 5,1, faça-se o registro, ex- :3.117/54.
l1as, de 2a., a 6a. Feira. ,ficio, inscrevendo-se em Certidões: - Elyanne Ma-
------""---�-, divida Ativa. Carméliá B. rinho de Souza Santos-

da Silva, Indeferido 3,388/54. Hercilio Luz Fj-

IIIB8 [BE8S0'TIID ''\.412/54. João Leocadio de lho - 2.650/54 - Paulo
Mello - 3.242/54 Faça-se a I Tieri Posito, o requerente
prova exi'gida pela. D.O.V. deve legalizar a situação do
Manoel Gonçalves 3.102/54." imovel - 3.305/54. Maria
Nilton Luiz Düchelo -IJOSé Alexandre 3.422/54.
'2599/5'4 - Mauricio Pos- Gregorio Rubineck 3.171/54;
sidonio Alves 3.299/54. Wan- �air F.spindpla - 3.404/54.

Aluga-se, á rua Conselheiro derley Teodosio 3.111/54 I Amaro de Sei::'<ias Ribeiro

V d· 'S
•

t· .Mafra, NO 152 ,um quarto Consútos: - Natalícia' - 3.�31/54.
•

eu e.. e uma camlDn" e em com entrada independente Luz - 3.365/54, Robélia Diversos': - Polli S/A

perfeito estado' de conservação, para_� moços com Café. Chenaud -:- "3.375/54 Comercio e Industria -'

Demolições: - Carlos Mi- ,:1.'12'1/, Elacedina de Aguiar

marca flH'VROL"T. '
. VENDE-SF. roski - 3.153/54 ICardoso - 3.405/54, Nosso

" n I) ... Trànsferencia: -' João I Posto S/A Carro Diessel

Tratar na 4gAo"l·a· d T I.� à Vende-se um Grupo 'Es- Machado Pacheco Junior - 3.354/54.. Roberto Inacio
. (i � a I lIU,. .

tofado e um Bureaux. :�.lH)/54, 3.127/54, 3.129/54, Podiacki - 3.034/54. Dora-

.oa Felipe "cb'midf, 24. Tratar na rua,Dr. Victor Libania Barreto Alves 2.949/ ci Pinheiro da Rocha _.
l1 .. :onder 60,' IG.!. João José I>;Avila -lil,432/54.

Com a Biblia na Mão
«No Cenaculo») f

QUARTA-FEIRA, 8 DE DEZ�MBRO I
Então disse Jesus aos doze: Quereis vós também re

th-ar-vos? Então l'espondéu Simâo Pedro: Senhor, para

quem iremos nós? (João 6:67-(8). Ler João 6:64-69. I
Hú alguns anos um advogado, Henry Rogers, escre

veu um livro intitulado "O eclípse da f'é". Neste, livro
êlc imagina que a lgumn poderosa fôrça tenha apagado
do mundo a influência de Cristo. ,,verifica que em sua i

biblioteca desapareceram todos os vestígios da vida e

das palavras de Cristo, Nos seus livros de Ieg islação não

\hú nenhuma lei de .proteção à infância. Busca nas artes, I

onde no passado existiam famosos quadros de pintura e
.

só ,:��stem. as molduras agora. Não há igrejasv nem ca-,'tedr aIs. .

O autor conclui que se Cristo não existisse, muitas
I

escolas, hospitais, missões e empreendimentos em favor i

dos homens espalhados por todo o mundo não existiriam:
também. E exclama apavorado que' não gostaria de viver

I'num mundo onde Cristo não existisse.

.Há muitos anos José Fort Newton escreveu: "O Na

tfll�'�. á teologia de uma civilização que ainda não exis

te.",.;Par:1 quem iremos nós? Só Cristo tem a resposta pa-
ra .,[\S -necessidndes humanas. i

ORAÇAO 1
ú'1)eus, pai de nosso Senhor Jesus Cr-isto, coneede-.

nos nesta i:)poca do Advento, uma nova apreciação e com- ;
preensãs- ,do que nos des'te na pessoa de teu Filho.' Que
11:1e renasça 'em hossos corações. Em seu. Santo-rróme ora-'Imos. Amém. .

'., PENSAMENTO PARA O DIA
.

•

Temos que escolher: ou Cristo ou a perda do qüe há I
de mais. c·ái,o.·

... ,. •

.,

I.� HOHA.RT TI. AMS'l'UTZ (Malaría)
''o

----_._--.-- -----_
•..�---

CURSO CIENTIFICO, DO COLÉGIO "CORAÇÃO
'.

DE JESUS'
.

Realizar-se-á hoje, tel'ç�-feira, 7 de Dezembro, a 'so

lenicbde de formatura das formandas da Turma do cor

rente ano, ,do Curso· Cientifico do Colégio "Coração de

J·eslts", cujo programa está.assim organizado:
- 7,30. horas, missa em a<:ão de graça na Capela �o

Col..'gio;
.

__ 19,30 horas, solenidnde da entreg'a dos certificá-·

dos, no Cine Ritz.

FORMADAS
Iolanda Luiza Georgi
I\'onne Blaszczyk
Irmã Fidélis
l\I:trilene Abrah!\m (oradora)
Marly Anna F. Bust::manle
Nice Maria Silveira de Souza
T:i0rezinha Pedrosa

b) assuntos de intel'êsse geral.
Florianópolis, 4 de Dezembro de 1954.

Dalila Clotilde Rustamente
1a. Secretária

.._.

Venderrto5
Uma caldeira. BUTTNER, de fabricação alemã, com

100mts3 de capacidade para aquecimento. V�r e tratar
à l'Ú:l lIenrique Boiteux, 117, f no Estreito com as Indús
trias de Mnclei1'3s Nacionais S/A.

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

���� Pa�re Helio f,e��ivBm�nte rece�i�o
'k "� Sendo, pois .p,ovad!?���� d���i9!C:!�0���Vi.m no gin á- i, num segundo retiro de

"\'::_'�:':.�'. exames de admissão, como principios de 1939 e recebeu sio. )0 dias, como fizera no co-

('f.�. _.:<;.,: que apoiado moralmente pe- a fit� de congregado aos 15 Muitas vêzes se atufa- meço do Noviciado, e apro-·
(; �\

.. -'

.a presença solícita de Da. 'de agosto do mesmo ano, vam nas dunas da Lagôa até "lll1da-se cada vez mais no

1.;'. : .. :="� Nêna, ingressou no Ginásio sendo diretor o Pe. Werner darem no Mar Grosso, onde ;onhecimento do Instituto
�, -�--- Catarinense em 1937, con-' José Soell, S.J., Presidente água límpida de anil os és- la Companhia de Jesus e do

)eguindo no fim da la., 2a. lO sn r, Cyro Belli Müller, e .perava para vários banhos Livro dos Exercícios Espi-
-

� 3a série á classificação de Secretário o snr, Carmelo refrescantes. rituais de Santo Inácio, que -

2° lugar na sua classe. Le- Faraco. Recebia, assim, de-j Outras vêzes escalavam .� por assim dizer o arcabou
<lava-lhe sempre a diantei-

f

pois de tantos anos desde o montes como o do Antão, o ;0 ósseo 'ode -tôçlª a suaobra

ca, o seu colega e grande' falecimento da sua'mãe· da Lagôa, o Cambirela, à .spirituul.
.imigo Hamilton Valente' terrestre, uma substituição cata de orquídeas ou para N o fim dêste ano recebe
Ferreira. Nà 4a série obte-

I
perfeita é superabundante, .desf'rutar os ares puros e a iormalmente o jesuíta a

ve o 3° e na 5a. série o 40 de carinho e afeto na sua,' visão ampla das alturas. -ua destinação definitiva

lugar, sendo vencido então 'Mãe do ·céu, Mãe na ordem
f

Mas era nêstes ares puros rum dos muitos setores de

pelo, interno Luiz Fernando I sobrenatural, a que todos e nêste ;clima d� união com .postolado, que exerce .a

Ja Cruz Secco, por Harníl- ! estamos de fato elevados, verdadeiros amigos, que se Companhia de Jesus.
.on e por Osvaldo Stuart,

I
que gujou, .,com grande mi- ia fortalecendo a �u� voca- Pretende o Pe. Hélio, no

;)útro, gran�� amigo seu. I sericórdia, os s.eus passos ç�o par� ,o sacerdócio e a "uturo, dedicar-se aos Cír-
FOI admitido como candí- pelo árduo cammho da car- Vida religiosa. "ulos Operários, fundados

dato à Congregação Maria- freira sacerdotal, atraindo- No .T'iro de Guerra n? 40, )elo eminente Jesuíta Pe.

lo irresistivelmente à f're- tirol� a sua carteira de re- r.eopoldo Brentano e difun

----------1 quência dos sacrament�s da sel''':lsta_no ano de \1941, sob lidos 'por todo o Brasil,
. confissão e da comunhao. a direção do Sargento Sa- fim de batalhar pela causa

OLHOS - .oUVIDOS NARIZ E ' .

d b'

GARGANTA I' Desde a 2a• série ate a raiva, enquanto cursava o 'los operarros e os po res,

nu. GUERREIRO DA .5a..sé.rie ginasial �studou 5° ano do ginásio. procurando, assim, por to-

I I d bôl d A 17 de novembro de 1941, los os meios lícitos resolver
FONSECA auxi Ia o por' uma o sa e

d did 1 foi admitido à . Companhia -s seus problemas de ordem
Chef'e do serviço de Otorino estu os, conce I a pe o en-

.

� -

I t t d E t d de Jesus, pelo .então Pro-T ernporal e eterna, pois, co-
do Hospital -de Fpolis, tão n erven 01' . O S a o

f d t
_

derâA el i n ica está montada com os de Santa Catarina snr. Dr. vincial Pe. Walter Ho er, mo sacer o e nao po era

tais modernos Aparelhos para Nereu Ramos, sem o que só com o qual viajou no ano iunca descurar' a eterna
,'rntnmento das doenças da Es-

t
.

seguinte, rumo ao Dio Gran-
.

ralvação das almas, 'que.e c i al idad e. Deus, sabe que rumo erra ,u

Consultório ._ Visconde de tomado a sua formação. E, de do Sul, ingressando em o lhe toram confiadas.
lúro Preto 2 it Noviciado de Pareci Novo Servirão como padrinhosResidência - Felipe Schmidt pois, êste um dos mut os

Lo, Tel. 2:165 traces marcantes da divina aos 28 de Fevereiro de 1942. la missa solene de Pe, Hê-

V d �ProJvidência em sua vida, Neste Colégio de São José .io, o snr. Carlos Bonetti,

en e�se !Pr?vI,·d�nc.i� esta que ele em Perecí Novo fêz 2 anos eu cunhado, juntamente.
- .

qUlz slg!1.lflcar nas pala- de 'Nodciado, terminados

I
com o snr. Orozimbo Mer-,

Vende-se um terreno me-
n-as do.seu lema: "Dominus �s quais emitiu os primei-. gener, pai do Pe., .Carlos

tlindo 10 x 16 situado á Rua regit me!: O Senhor me go- ,'os votos religiosos de po- Born Mergener, falecIdo em

Uruguay esquin'a da Av.
'na I" 'n'eza, castidade e obediên-: 1!)/10/1948, dez mêses de-

IeI'cilio Luz. I
vel ,. .

cia, passando então a fazer i pois de ordenado\ sacerdote,
Tratar á Rua Uruguay 25. i No seu tempo de ginásio .os 2 anos de Humanidade e

I
com fama de santidade.

--

.

i'ês inúmeras excursões com Retórica no mesmo Colégio, I
VENDE-SI::', lOS seusprofessores e cole-

3m que tomou contat� com .----:--------�/r:, gas, quase sempre' os mes-
os clássicos latinos e gre-'

mos valentes càminhadores:
gos na língua original dêles

'

Hamilton e seu irmão Claú-
e exercitou-se em vários gê

dio Ferreira, Vasco Costa, neros de composição estilís
Osvaldo Stuart, Dib Che- tica e retórica em língua
l'em, Nelson Amim, Reno vernácula.
Peressoni e outros, coman- Daí passou para o Colégio
da�tos pelo incansável Pe. Cristo Rei em São Leopoldo,
Robel'to Rambo, que· sempre <lfim de fazer 3 anos de. Fi
achava tempo para êstes _osofia. A' seguir foi desti-

lt(\ll,lf\OQ
1\ ;:eriliva
:-�rllca
forlificante

CINE SAO JOSE'
As 3 - 7,30 - 9,3(}hs,
NOITE NO PARAISO

(Technicolor)
Preços: 10.<;>0 - .5,00
Imp. até 10 anos.

I?ITZ
As 3hs.

PROCOPIO em A PRINCE

ZINHA E A B;RUX.A MAL-

DITA

Preço único: 10,00
Censura Livre.

As 8,30hs.
Pí10COPIO e seus artistas

As 8hs,
NOITE NO PARAISO.
(Technicolor)

Pr�ços: 7,60 - 3,50.
Censura Até 14 anos

.

As 8hs.

E.spetacula,r Progr:ama
Duplo

SO' OS COVARDES SE
RENDEM

!\AUFRAGOS DO TITANIC

Preços: 6,20 - 3,50
Censura Até 14 !lnos

:f3L��I�
, EsareUo_

, As 5 - 3hs.
TARZAl\I E A FURIA

SELVAGEM

- As 8 Hs.
ENCARCERADAS

AMANHÃ E' OUTRO mA

ÁTENÇÃO

(IILVII.A)
CI"ANOE TÓNlOO

'ALUGA-SE

-�------ ._-_.�-�-----

Atenção J Atenção 1
Senhores. Comerciantes r

tado a exercitar-se no ma

gistério, lecionando 3 anos

!10 Colégio Anchieta de Por

co Alegre. No primeiro dês

:e� anos, em 19.49, fêz para
�elamente ao ensino um ano

de Pedagogia na Faculda- -

Je de Filosofia do Rio Gran
:le do Sul. Apesar de ser

tprovado, os Superiores de

�erminaram que abandonas-
,e êste 'curso, para dedicar
�,e exclusivamente ao m&gis
,ério, por ser exgotante es

ta dupla atividade,
Terminado o 3° ano de

l"gistério, voltou a Sào

,eopoldo em Janeiro de

952, para começar o estu
�) da sagrada Teologia, que
.bhnge 4 anos.

No fim, pois dêste 3° ano

.e teologia foi o Pe. Hélio
il'Clenado subdiácono, diáco
,o e sacel)dote respectiva
mente aos 30 de Novembro,
,.o e 3 de Dezembro do ano

orrente por sua Excia.
,�evma. o Sr. Arcebíspo Me

,i'opolitano de Pprto Ale
'Te Dom Vicente Scherel',
�ll; já lhe havia concedido a

1 a tonsura e as 2 primeiras
c)l:dens ,menores.
,

. Já no tempo dos seus es

rudos de Filosofia se dedica
ra fi atividades ·catéquéticas
para filhos de operários re

sidentes no bairro do Fião
e agora. durante a sua Teo

,agia ocupou-se por 2 anos

'111 atividade idêntica entre

os ope1'arlOs do Departa-
lento Nacional de Estradas

de Rodagem, sediados em

Esteio.
Em 1955 cursará o 4° ano

1e Teologia no mesmo Colé

gio de Cristo Rei em São

Leopoldo, ocupando-se ao

mesmo tempo, ainda que es

porádicamente, com mll11S

térios sacerdotais nas 'paró
quais mais próximas.
Em 1956, a não ser que

intervenha ordem contrária
dos seus Supériores, fará o

'lssim chamado Terceiro
Ano de Provação em Pere- ALUGA SE·i :Novo, que aliás está para

. '-

�er mudado para a Baía. E AI-lIgam-se bons quartos
l última estapa da formação CoiU ou Sem Pensão.
csuílica ordinária, em que Bôas Condições .

) jovem sacerdote retempe-I Rl)a General Bittencourt
,'J as suas forças espiritu- nO 43,

1955.Lindos cromos e blocos de folhinhas para

j,npressões á vontade e gosto do freguês
Precos Módicos - Unicos na praçll

Empreza Gráfic�'GrajaÍl Ltda.
'

Rua Deodoro, 19 - NESTA
-xxx-

Cartões de. Natal e Bôas Festas

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

com

'ARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO
EM· CORTESIA

E EFICIENCIA
Ltda.

·O·«Lul» é III "modelar orgiolza,.
çio botetelrB", na oplalã� de mais
um de seus' Ilustres bospedel, �

PlRFE/ÇRÕ SE/1 IGlIRL" "Como brasileiro congratulo-me com os ca*a
rinenses e com o SI'. Osvaldo Machado; pl'ollrietá
rio d� "LUX HOTEL", pela modelar 'organisação
hoteleira com que soube brindar a cida(le de/Flo

rianópolis e iqueles que, nesta cidade, estacionam
ou vivem, com higiene, bôa mesa, confôrto e bem

estar.
O carinlio da gente de Florianópolis· e a hospi

talidade amável do dono deste modelar hotel, es

tiveram sempl'e IJl'eSentes".
Vice-Almirante Nelson Noronha de Carvalho

.

CASA
Aluga-se em prédio novo,

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

Rua major Costa 13.
,

Vende.-se
Um automovel "CITRO-

8N" equipado. Ver e tratar
a Praça Getulio Vargas 19.
das 14 as 16 horas.
._---- ..._----

DR. ACHILLE�)
BALSiNT
Advogado

RU�1 Padre' RonDA�;
r--l1!W"---':::!" ---�---

IMPURfZÃS 00 Sl.NGUF. '(
t"'

ti UIXI� Df H�6UtIHA
AUX. TRAT. SIFILlS I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,Florianópolis, Qua�ta.fei c'3, 8 de Dez�mbrotde 1954

E O I TA· L 15;· ..0 I TA L.. Preftitur-a�Mu-niC-ip-al--""-de�Fp--'--ol-j-S.-"'--:-T9--'-·'S�.SIu7
mulEToRIA DE SERVIÇOSl, GERAiS Não deixe, que as Bron-

,

! COMUNICAÇÃO' quites, ou Rouquidões amea-

A Diretoria de Serviços Gerais, nos têrrnos do artv, cem sua saúde l Ao .primei

J?, item IX;, da L:i n.? lO, de 30 de agôsto de 1948, com- , 1'0 acesso de tosse, tome "Sa-
binado com os artigos 210 a 214, do Código de Posturas, e

t
.,,' tisé

.

3% a 3f)S, e Tabela 7, da Lei n.,O 13, de IOde dezembro. de
osm', o an isétíco das vias

1948, solicita a valiosa" atenção dos senhores proprlctá- respiratorias. "Satosin" elí

rios de animais para os mesmos dispositivos, pois que, a mina a tosse, da novas for

partir de 6 do andante, será exercida rigorosa vigilância ÇIlS e v igor., Procure nas

.ias vias públicas, ,COU) a apreensão de todo e qualquer farmácias e, drogarias "Sa
animal que fôr encontrado ,solto e o seu recolhimento ao

. tosin", que combate as bron-
Depósito Municipal, de onde só será retirado mediante

) prévio pagamento dos emolumentos 'legais.
- quites, as tosses e as con-

Outrossim, esclarece que em vigor e�tá' também a sequências dos resfriados.

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

do a qualquer pessoa apreender animais soltos nos le- ALUG,A-SE
gradouros puplicos e encaminhá-los ao referido depósi
to', cabendo-lhes, como prêmio, a parte relativa à con

dução.
Diretotia de .Serviçoe Gerais, em 3 de dezembro de

19541

JUIZO DE DIREITO DA na clausula 5a. desde a ,da-,
QUARTA VARA DA CO- ta lb escritura e às parce-.

MARCA DE FLORIANó- las do cUsto da .censtrução,
fOLIS desde as dataszlas respec-

EDITAL, ,DE CITAÇÃO vas erit.rega,s,; :"sÊG.tJ�mQ
COM O PRAZO DE VINTE .; Acontece.tporém,' qtie, o

(20) DIAS Réu nã;; qu iz pagat� 'àpezai'
EDITAL dos esforços' do Autõr, ta��

O Doutor Eugenio 'I'rom- juros rransttói'ios : rrEP-f,
powsky 'Paulois < FHho, .Juiz CEmo �" Assim procedeu
Privativo de Menores; no do, o R,éu deu causa à res,-,
exercio do cargo de Juiz de 'cisão do contrato em apreço,

Direito da 4a Vara da Co- de acôrdo com o dispositivo
marca de Florianópolis, Ca- na clausula 18a.; Assim,

pital do Estado' de Santa vem o Autõr, com o devido

Catarina, na forma dá lei, acatamento, requerer a V.

etc. Excla. se digne de mandar

FAZ SABER aos que o citar, por mandado e sob b) ,�Os reservistas :úavais de outros Estad,os, em trân-

presente edital de citaçãc pena de revelia, o referido sito, receberão uma GUIA DE INFORMAÇõES nestà Capi

com o prazo de vinte' (20) Ré.u, MANOEL PEDRO DA tania, onde apresentarão os 'certificados" ,cadernetas ou

dias virem, ou, dêle conheci- SILVA, para contestar a
cé'rtidôes, para ser apôsto o YlSTO REGULAMEN1AR.

mento tivérem que, nos au- presente, no prazo d'n Lei, "c)_:� Os que �lãb possuírem certificado, caderneta 0\1

RI id 'd'
certtdão de Reservista Naval; 'por extravio ou não o.terem

tos DE AÇÃO ORDINA A I afim de que, consi ela a -

d
- ,

'

DE RESCISÃO DE CON- proposta ésta ação ordínã-] fín
mao everao tambem se apresentar para: os mesmos

id 1 INSTI
I •

I
. -

d
I 111S,

TRATO. movi a pe o -

; l'l� e rescisao e compro-, CAPiTANIA ',DOS PORTO::] DO ESTADO DE SANTJ\

TUTO DE APOSENTADO-' missa de compra e vend t (i, CATARINA
RIA E PENSõES DOS IN- ; imovel, siga éla os seus FIOl;�anÓpolis, 10 de dezembro de 1954,

DUSTRIARIOS contra MA-
I trâmites, _regulares, a�é a,' Fábío de Lima Dutra _ Ecs, Cls. "F", do Q, 'p, .,' En-

NOEL PEDRO DA SILVA, sua dec isão, para, afinal, carregado da' CP-1 e do Serviço Rese N 1

id d h d I t d
. -

rva avai.

foi prof'ert o o ' espac o ' o ser e ecre a o a sua rescisao

teôr seguinte: CITE-SE 'e consequente imissão I
do

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

ZO DE VINTE (20) DIAS, exoscração do mesmo das

PUBLICANDO-SE P O R obrigações e responsahillda-
'UMA ao VEZ NO "DlARIO des assinadas pela supra'
OFICIAL" E POR 'TRÊS' refel�ida escritura, bem co. i 4. ,Sábado (tarde) _ Farmácia Moderna - Rua João

VEZES NUM DOS JOR- mo ser o, Réu condenado ao Pinto.

NAIS DÉSTA CAPITAL.: pagamento das custas e d�s- 5. Domingo � Farmácra Moderna _ Rua João Pinto

Florianópolis" 19 de Outu-. pezas do procésso, na forma 11., Sib:1.do (�Lal'tÍe) --'- Farmácia sto. Antônio -.,. R1Ul

bro de 1954. (Assinado) Ma- 'da lei, protestando o Autõr 12. Dorningo _ Fúrmácía Sto. Antônio _ Rua-Fé-

noel Lacerda. PETIÇÃO pela prestação de todó' ge- lipe Schmült.'
'

INICIAL. Excelentíssimo' ncro de prova em direito. Felipe SClltnfmt,
� senhor doutor juiz de Direi- admitido, como documental,' 1°' S'b

.

'(�' "j") ,

U" :i. acto "an, f: - Farrnácía Catartnense --'- Rua

to da 4a, Vara da Capital. testemunhal e parcial, in- 1'1';J.jano,"

Diz o INSTITUTO DE APO- clusive depoimento pessôld lO, n6mil1�o' ': Fa�mácia Catarinense - Rua,:Ttajano
SENTADORIA'E PENSõES do Réu. A presente tem o 25, Sábado (tarde) - Farmácia Noturna _ Rua 'fra-

DOS IN.DUSTRIARIOS, en-, valôr de Cr$ 39.000:00' "jano, "",. ").,,

te autarquico com séde no (trinta e nove mil cruzei-" 26, ' Domingo - Farmáeia ,1Noturna - Rua Trajano.

Distrito Federal e Delega- ros), está isenta de impos- O. serviçQ 'noturno será.:eJetuado, pelàs Farmácias sto,

cia nésta Capital, na Praça tos e tatas, "ex-vi'" do dis- AntônLo e Noturna,' situadas ,ttsj<ruas Felipe Schmidt ,n;"43

Pereira OÜv�ira, sem nume- posto na Constitlliç,ão Fede- e Trajano.. ,',,' ' .. "'Ó ,',

1'0, Edificio Ipase _.:.. 2° an- ral, artO t31, inciso V, alí- A presente tabela não poderá ser alterada sem prévi-:a
•

dar, por seu procurador, o neas A e B do Decreto�Le ,mtorização ,dêste ,Dep,artam,ent'o.
,

advogado que ésta. subscre'- nO 4655 de 3-,9-,942, artO 52,

ve (Doc. 1), que él:!ta é pa- § 2° combinado com os arts.
---'_

, :,:', ,'it, '.'; '�T? i'
ra propôr uma ação ordina- 12 e 189' 'do Regulamento ' '. '. �"

ria de resci,são de compro- ànexo ao Decreto nO 1.918, EXPRESSO .FLORIANOPOU;S
misso de compra e venda, de, 27-8-37. O advogado que AN',DiRA'"De ,'&' KO'E'"R'IC'Lf""

'"c,

"-

contra, MANOEL PEDRO ésta subscreve, ,recebe as
.. r

DA SILVA, brasileiro, sol- intimações relativas à pre- Transport. de cargas IP.m geral entre FI�ri,anÓp�'!�'.
teiJ.'o:.:á..-Ila�}. _ i�dllstriái'io, 'sente, na séde �da Delegacia '

,

Curitiba e São Paulo

domiciliado e' residenté"nét;;;-an Autôr, em Florianópolis,
.', Com víagéns diretas, e pe)'maueJlt.c�-<'

,

tu .CapItal"no sub- distrito á ,Praça Pereira e Oliveira,
.

Matriz:'--'=""'F�ORlA-NO.:.pOLlS -'
'"

"

do Estreito, na Servidão sem numero, EdiJicio Ipase, RU_i:l Conselheiro Mafra, 1�5'
._- "-� -

'-'k-'

Tupinambá, pelos fátos e ,20 andar; enderaço télegra- ,
Fone:' 2534 -,- C�ixa Postal. 4.15

fundamentos que passa a fico "INAPIARIOS", fone End. Telegr.: :-.ANDRAD·E

expôr. E. S. 'N. PROVARÁ: 3.220. Termos em que Pede Ager.cia � CUR1TI BA

PRIMEIRO' - O' Autôr, por e espera deferimento. Flo- A,venida 7 ,de Srternbro 33:.!O;24
," (i'one: 84",7:il",,"r'ih, ';")"aralela)'.,

escrif\.lrà. de .. 'proméssa de l'Íanópolis, ,15, de Julho ,de
• I,'a ,

. d
' ' Efld. Telegr.: �A:,\(l'IDRA

compra e: venda, assma a., 1954. (Assinado) PP; 'Nil; I AgênCia:.� SÃO,PAULO-'
em 27 dé março' de 1953, san Borges _:_ Créfe do,Ser-' "

(documento' 2), prometeu viço Jurídico. Em a dita pe-
Avenida d_9 'Estado 16 fl6/1678 Fone:' 37�:iO-9f

vender ao' Réu' e êste pro- tição foi, proferida o se- "Er.d: Telegr.: SANDRAl)E
Age,'icias no Rio de Janeiro 'e 10m Belo Horizonte'

meteu comprll-í;; o imove1 guinte despacho: A. Como,
" "

"d' l' J h
com tráfego mútuo até Sãl) Paulo c:om .. 'Emprisa

constituidb '" ,pelo gre 10 e requer. Fpo IS, 19 de uI O"

respêei.lvo terré'no sittlado de 1954: (As-sinn:do) Manoel "
d. Transporte, Mi"as Gerais SIA.)

nésta Capital, no Sub-distri- Barbos� de LacêlÍda. E, pa

to do F;streito, na Servidão ra que· chegue ao 'conheci

Tupinambá, tambem conhe-'mento de todos mandou ex

cida por Servidão Engenhei-.' pedir o presente edftal qu'e

1'0 Jorge Gallois, distando' será afixad{) � n'O logar do

150 metros·' dos' fuhdos do
I

costume e publicado, na for

lote "no 50, pelo preço cer- ',ma da lei. 'Dad(')'.,c pa,s�ádo
,to, e ajustado de Cr$ ..... '�ésta cida4e _d� F.!qÍ;ianÓ:
39.000,00 (trinta e, nove mil polis, aos, vinte ,setê" 'dias do

cruzeiros) a sei; amortizado" mes de Outu,bl'O do ano de,

juntamente, com os juros de � mil' nbVecelft6s,':;éi�fi�c-oeni�'
6% ao ano e mais taxas e .. e quatro.' Eu," 'YIN:,tGlUS
ôl1us, em 180 (ce to e 'onten- ; GONZAGA, '.:; :E:S.eiJ.'�p;':' o

ta prestações mensais),. subscrevi.
.... ,(l\ssJnadQ),; EU

sucessivas e constantes, no 'GENIO TROMPrywsKiY FI

valôr de Cr$ 400,66 (qua- 'LHO, Juiz ,Privati�o de Me

trocentos' cruzeiros), com-
t
noi-es, no exer'cicio dã ar

prQmentendo-se, ademais, algo dê Juiz 'd'e 'Dií'eito dá; 4a

Réu, conform'(\ paragrafo Vara.'
' ,,-

único da clausula 7a. da I Confere
'

,

aludida' escritura ao preço O Escrivão: Vfnicius Gon-

dQ terreno, ás mencionadas
I
zaga.

"

'

Aviso
\ ,',.,

EMPR1!:SA FLORIANóPOLIS, SIA. ADMINISTRAÇÃO
E TR}"NPORTES

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA � ",

Pelo preser;te, fieam convidados os sen hores acio

nistas desta SodBdade a se re\lnirem em Assembl'éia Ge

mi Ordinária, a ser realizada no 'dia ,16 de dezembro do

corrente ano, às 20 horas na séde social à Praça ,15, 4e
novembro nO 11, nesta Capital, para d,eliberul'em sôbl',e 'a

seguinte
,ORDEM DO DIA

1° Eleição da D,ire tOl'Ía
20 Eleição do Conselho Fiscal para

1955
3° Alternção parciú I dos Estatútos

Florianópolis ;2 de dezembro de 1954.

A,ldó Rocha.--'f:- Diretor PreSidente

Darei Xavier' FnrtunaÚ, _' Diretor

o exercício i de
, ,

,

,

,;,)

Gerente

MINISTÉRIO DA MARINHA
..

�.. ,

CAPITANIA DOS PORTOS DO ESTADO'DE SANTA

CATARINA

De ordem do 8enho1' Capitâo de Mar e Guerra R1:IY

3UILHON PEREIRA DE MELLO, Capitão dos Portos do Es

tado de Santa Catarina, faço chegar ao conhecímento de

luem interessar. possa, que: "

n) '_ TObOS,OS RESERVISTAS NAVAIS (entre 18' 'e

45 anos)' reSid,eht�s 'neste Estado, receberão de 18 a 31 de

dezembro do corrente ano, GUIAS DE INFORMACóES na'
Secretal�la da Capítanta dos Portos, nesta Capital: 'Delega
cias e Capitanias e as devolverão, devidamente, preenchídas,
acompanhadas do Certificado, Caderneta ou Certidão de
Reservistas, pura que seja. aposto o VISTO REGULAME:� ..

TAR. Alugam-se bons quartos
Com ou Sem Pensão.
Bôas Condições. I

Rua General Bittencourt

I
nO

�R. ACHILLE��
•

1 BALSINl

Clube de R. "lido luz" i RUJAp����a�6mJ.4"
. Assembléia Geral ! ,,_....

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

tatutos em vigor, convoco -0,'3 S1'S. Sodas, para compare

.rerem a Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na Isede social, dia 12 do corrente (domingo) ás 10 horas,
.orn a seguinte ol'�l0;m do d ia :

_,
. . I

a) npreseuta ção e a provaçao das 'contas do exercicro l

de 1954�
,

'

I
,

b) eleição eh 110V:1 Diretoria, 'para o período de 27 de I

dezembro ,de 1954 a igual dftta de }955.

-Na f órma estatutar!a não havendo numero legal na
hora marcada será a Assembléia realizada com qualquer
numero meia hora após., ,

;Florianópolis, 3,fle dezembro de 1954
,

'

'lVÍoacYl: Iguaterny da Silveira
1 ° Secretário

Vitório Cechetto _ Diretor

"

'

_.�-'--'--:-------'---'------------

,FARMACIA DE PLANTA0

PAlA �QUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO
'

EM CORTEZIA

E EflCIENCIA,'Viagem com segurdoça'
e r�pidez

80 "OS,CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

R4PIDO ,<SUL-BRASILEIRO))'
,Flodanópolis - Itajaf'� Joinville - Curitiba
�.

.

t;4'�

MEERL.
MIF�lPIiJ JEIt I&VAt.

, .

," So�iedade Calarínense d-: ICÍube
Belas Artes de

,.._

.

,Ag'e"',"nc,-a •• !,
B.na Deodoro esq'uina da
Rua Tenente Silveira,

Daze
AgostJ

De ordem do sr. Presidente, faço saber' aos senhores

associados, que est'a sociedade foi distinguida com ama- O "Veterano" comunica

vel convite 'do Depal'tàmento de Cultura de Curitiba, pa- aU,l seL1S associados que no

ra colaborar no Salão Paranaense de Belas Artes de próximo dia 19 (domingo),

1954, avresentando trabalho de pintura, desenho, gravu-' no Coqueiros Praia Clube,

,- ras, artes graficas, escultura e arquitetura. I levará a efeito u�a grandio-
Dêsse módo os sodas que quizeram apresentar tra-

I
sa festa sócial-desportiva

balhos ao referido Salão, deverão procurar esta Serre- em homenagem a Srita. AR

ta;ría até <Í dia 8 do corl'ente, pois os trabalhos serão re- LETE ,GONÇALVES, ltai

metidos ao Departamento de Cultura, até o dia 10, pro-, nha do Clube Doze e, sua �

ximo.
I candidata ao. concurso

;
; . Florianópolis,. 2 de dezembro de 1954. IMISS SANTA CATARINA, '

Moacyr Coelho - Secretário ' para a qual elaborou capri-
, ChORO programa, com o se-

,
"

til' dn·' M'
guinte desenvolvimento:

ttPafe�I::t�e',��f:m�,�ern��r;{�;��;:��\; pará �:�I,aJQU,�r,•• :�=. :.. NoraRClml!nto e· Issa Tlt:S: PROVAS ESPOR·

, Ratll�glf,�(ta:"� l;,�"lo�.."pl:,:-, ,�
...t \, ?:'::-" >'" JOÃO CANDIDO ·DA SILVEIRA' a) :::_ Regata à vela para

,i I�"�r�oes �! c(),�aça�l(t?r��)�� ,

"
.. ,�, ,,' I A, famí�ia de JOÃO CANDIDO DA SILVEIRA, falecido ,homens e 'moças, por re,pre-

Y,l<��{��I�at? 7(�1te,st,!��S, !!,�tlgad�, (c�,leClstogr,tl;l):,<,,: '1�m : do corrente nesta Capital, vem penhoradamente Isentação dos cIubes Velei-

l\ms, e �.exlga, :lCl�I ..U:tfl.�).,., .. ,'"
I âgratlecer a todos que compareceram em' sua residência, l:tOS e·Iate. Duas taças e m,e-

U}�!O_';�",·1l,rexo�. :'ilI�tero-saJ,P!ng�g�all� co", i.n�Jl�la-.' los, que enViaram flôres e telegramas,' e os que o acompa- I dalhas aos vencedores.

,1;:.10 das tromp:l;s ,para (!Iag,llostlco ila,estcrilií.la4c . .' nhara:m até a' sua ultima mOl'ada,
I

b) _ N t
_'

100 200

Ha tlioo-ra'fjas de ossos em geral.
'

,:'
,',

A " '. '",
a açao, e

i' < ":'; 0;>, ' ",l ' ''':.' ,,:, "':' , ." " ", ss:m como conVIdam a todos para a missa de 7° dia, 'metros, para rapazes e mo-

,,�lcdlda's rxa •.lS .dos dmmetros da bacia ,para orlenta- que farao celebrar quinta feira \ ás 520 da manha na C
'

, d Ih f t
, ,

<ii� 'd'o pa'rtó 'ttiá�Üo-p�lvjmetriaj." p'ela do Ginásio ,Cata'rI'rien-se '
"

a- dças, COl� Lme
a cas °Her a-

"

';:'
" ", '

",
'

"

.

' "','
as pe o ux 'e asa oep-

Dh�l�mpt:.\te, ,na, l\1ater,m,rl�de,Dr, Caz;lo�Corren, A' todos sua' eterna,gratidão. cke S. A.'
'

", "",., , ,r-' ,
" --,,�---

- �,- 2.° _ PROVA DE ELE-,
, GANCIA: "

.

'

\llA�� C!oNrO'QTAV-ELMtNTt "

Mais elegante conjunto

.., �L'b�t��"..,.O",:,�",Ocf��1>B�,�a.'� , :�i:f:���ri;!:E;�; ,

,

' � DELAR e um premiQ ofere
cido por JOSE' ELIAS' ao

segundo maiô 'colocado.
3.-0 _:_ DESFILE DE CAN

DIDATAS AO CONCURSO

�ISS SANTA CATARINA.
4.° -;- CHURRASCO,' com

direito a uma ,.cel'yeja:
'

Cr$
50,00 (CINCOENTA CRU-
ZEIROS).

' " '

5.° _ T1\RDE DANSAN
TE.
N. B. _ OS CANDIDA

TOS pARA' AS PROVAS
DE NATAÇÃO, DEVEM
,INSCREVER-SE . NA SE
CRETARIA DO DOZE. '

PREZADO ASSOCIADO
_ Prestigie a rainha de seu

c1ube, pal'a. que ela despon
te eomo forte ,candidata,
tambem, ao julgamento fi
nal do Concurso MISS SAN
TA CATARINA 1955 .

•

, I

--,-----'

Rai.os X'

/
l -:.

";, "

li

i

l.

\,

"

'1
'

I
}_ ..... '

���:,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Notas &. Comentários Tralado·'uso -brasileiro
«o

Certas Udenildo que sempre exístíu no coração
e espírito dns do;& POVOS) ,

LIS�.OA, 7 (.U. P.) -.A_ As- povos"', �alazfj,r ainda destr_-I plo
da fraternidade que une

sembléía Nacional ratificou, cou a atitude do Brasíí, na o destino dos dois países
ontem o tratado luso-brasi- questão de Goa, COIÍ10 exem- cujas raizes, são as mesmas.

leiro, firmado no Rio, faz um

ano. O chefe do governo, An
tonio de Oliveira Salazúr, em

'discl!rs6 que durou 5 minutos,
lembrou a fraternidade luso

brasileira e ressaltou que o

tratado servirá para confir

mar em documento escrito

"o que sempre existiu no

coração e espírito 'elos dois

ao
I

Florianópolis, domingo, 5 de dezembro.

Meu filho,
lí o teu "Vento Sul". Já,

aliás, havia notado o revoar dos urubús,
que o anunciam. Por enquanto, não

passou de um suêsteztnho refrescante,
Re!i1 a impertinência do pampeíro, sem a

violência elas rajadas íu.Iosns. Apenas
brisa., .

Mas, 'co,mo podes pensar que vais

soprar como um tufão, vou recuar-te,
elesele já, na cara, as janelas ...

Meu filho - permite que te chame

assim ... Quem sabe, se quando escreves

o meu nome não estás escrevendo o no

me de teu pai? Não és íllho da Udeníl

da? Pois, se és, não eleves ignorar que
por quase dez anos tive meus amores por ela, .. Fraquezas
(lu mocidade, agravada pela beleza que ela então possuia ...
'I'alvez, mesmo, tenhas sido um' daquêles a quem eu car

regue! no colo, ninei, defendi como pude, ferozmente, bra
vamente, díspütando-te a quantos queriam destruir-te.

Quem sabe?

Miss Sanla Catarina,

TITO COM NASSER
Conferenciarão
no Caíro'

Recebemos 'e nos manifestamos sumamente gratos pe

deferência, o seguinte convite:
.

Floríanópolís, 16 de Novembro de 1954

O Diretord a Faculdade ,de Farmácia fi' Odon
tologia ,de Santa Catarina tem a honra de convi
dar: V. Excía. e' Exh1a. família para assistirem à
solenidade de Colação de Grau dos Farmaco-Odon
tolandos de 1954, a realizar-se no dia 10 de, dezem
bro próximo vindouro, às 19,30 horas, no "Cine
Ritz", .à rua .Arcipreste Paiva, nesta Capital',sárias; 4° - üxação da data

uma semana... da convenção nacional do

Desde já estás convidado para assistires à minha pres- PSD, para fins de janeiro ou

tacão de contas, documentada, no dia 15 do corrente, à príncípíos de fevereiro, como

hora regimental. Vai lá. Terás a oportunidade de ver que, limite máximo das conversa-

ao menos um dos que te embalaram na' infância, não o' fez cões -com que' respondia aos

c�m cantigas de cego, mas qu.e saberá cumprir aquilo que argumentos dos companheí- Insp,·rada co"'po'lnão sacra lerA I
prometeu e pregou em seus chscursos... ,ros que, invocando o exem- ü: ".\1 Q

Vai lá. meu .Iílho, que teu pai não te envergonhará. [plo de 1950, receavam assu- apre'eolada' bOJee na Catedral
Convida também os teus titios ... que não aparecem a não missem os entendimentos ca- : ii ,

ser para receber e reclamar a sua parte do subsídio! ráter meramente protelató- O público católico da nos- A. bela composíçâ ... úedíca-

Aposto que tu não sabes que t�us tios Udenildos, no ano rio.
sa Capttal terá o prazer de da à "Imaculada Coneetção'

passado, receberam - e acharam muito bom! - só no mês Essa proposta foi também ouvir, hoje, às 10 horas, 'n\1 é homenagem póstuma elo

de novembro, 27 contos, para uma convocação também ex- rejeitada, contra os votos de
missa a ser celebrada na Ca- pranteado conterrâneo sr,

traordínáría tia Assembléia, muito menos justificável do ?eTnambuco, Santa Catarina,
tedral Metropo�itana,. 'cm, Alvaro Machado Pacheco, f'a

que a atual, pois a matéria era muito mais reduzida e não Rio Grande do Sul, São Pau- Honra da veneranda ;.ma�·cll1 leeido nesta Capital h-i dias,

era fim de legislatura ... Sabias? o, Alagoas e Espírito Santo.
de Nossa Senhora ola Coueeí- e que em vida a solíoítáru do

Meu filho, meu filho! Aceitei a decisão na espe-
ção, que, ontem à lloite,' em exímio musicista que !'sL\rá

O livro de teu pai foi impresso por conta do Estado. rança de que o PSD, medin- solene procissão foi rrausía- presente 'no Côro. da Cate

Isto está escrito 'na orelha da capa (que teu pai pagou do :lo as responsabilidades des-
dada da sua igre,ja. para a- dral.

seu bolso ... ), para que todo o mundo ficasse sabendo. Não ta hora, pudesse caminhar, quele Templo, 1I111'J, eomposi- Não percam, pois, 'os cato

leste? Foi impresso como o foi o de. 'Walter Piazza, como o mesmo com um' candidato ção sacra ele autoria de COIl-' licos catarinenses de assísrt

tem sido o Boletim de Folclore, publi�ões que honram a partidário, para uma solu- sagrado musicista ..r: Senas- rem a apresentação clel's:1 ]le

nossa terra, à vísta de um convênio assinado nos, idos de ção capaz de realizar aque-
tião Bonsfihl Viei:c�!., alto tUD- ça sacra para que pOSS:lIlt te.

1952 pelo teu padrasto e pela G!omissão Nacional de Fol- les objetivos 'de união dos
eíonárto do Banco !�CO licitar o seu autor.

clore, por seu procurador Almiro Caldeira de Andrade. partidos, a. serviço do país e

-�-----

O livro não é sôbre o Pau de Fitas. Pau de fitas só do regime". NO T R E
com o teu padrasto, que com elas se adorna. O livro é um P. - Mas, sr. governador,

' , •

livro que já nasceu clássico -,como afirmou Câmara Cas- àquela altura, V. Excia. já Reele','fos OS �e'us Presidente e V'I'ce
cudo. Foi adotado na Faculdade. de Filosofia do Espírito sabia que o candidato a ser

Santo. E' um livro que não desacredita a .nossa terra nem lançado seria o governador Em sessão realizada dia 2 Flávio Tavares ,da Cunha

a sua cultura - desculpa a imodéstia, não sou eu quem o Juscelino Kubitscheck. de Dezembro corrente, o E- Mello e Hercílio João da Sil-

d.z, são os mestres que o leram. .. ,R. - Sim, tivera conheci- gregio Tribunal Regional va Medeiros.

E vou deixar-te como legado- todo o lucro que ê,le me menta pelo próprio candida- Eleitoral reelegeu para a sua Aos eminentes juizes re-

proporcionou. Mas arranja um "cheque com o teu padras- , to, meu eminente amigo, mas Presidência e Vice Presidên- eleitos, expoentes da magls

to, para não teres de pedir esmola, na porta d� Catedral .. '1 na véspera fizera-lhe um a- . ela, respectivamente, os Ex- I tratura catarinense. os CUJn

pelo veemente para que sal- mos. Srs. Desembargadores prímentos de "O E:':;·�i'.1l0",

. Teu pai-' vasse a unidade partidária e

déssemos, nós do PSD, uma
oportunidade aos demais par
tidos de caminharem conos
co na sucessão presidencial '.
.Dísse o sr. 'Etelvina Lins,

por último, confiar no espi-
rita de renúncia do sr. Jus- :'Ccelíno Kubijacheek

(cHINO DAS ROS�S;)

Loteria ,do Estado
Quinfa-feira

$ 2QO.000.0 O.'

----,..-------:----------,;;_.�,�..;'"

P. S. - Vou continuar. Tu o quiseste, tu o terás.

andava quieto e tu confundiste "spl:'een" com

timidez, V::tis ver que te enganaste':.,

•

SEMANA DA MARINHA
DIA 8 - QUAlt'l'A-FEIRA críta e Fazenda x ESLUla ele

16,00 horas - Esporte
Taça "SEMANA DA MARI-

NHA 1954" i7,15 horas - Palestra na

Local - Campo da F. C. F. �dio Ouarujá ern Hcrriena .

Futebol Escola de Es- gem à Seemma. da Marinha

AprendizesMarluueírca.

Florianópolis, Quarta-fei 1'3, 8 de Dezembro de 1954

pADRE HÉLIO FESTIV�MENTE
RECEBIDO

Dados bioçréficos

A Companhia torna pú
blico, por nosso intermédio,

. que, em virtude dos insis

tentes pedidos,' levará à

cena, hoje, a peça MORRE

UM GATO NA CHINA, que
tem alcançado grande su-

cesso.

!�-----------------------

O Paulinho Coca-Cola escreveu, ontem, que O Es-

• tado "continua com invencionices irrisorias, apontan-
do possíveis falhas na atual adminístracâo" \

J "

Menos a verdade! O mocinho não tem razão! Nun-

ca, jamais, em tempo algum, apontamos possíveis fa

lhas na atual administração ..
O que temos apontado são falhas totaíst

x x

x

Diz ainda o colecionador de garrafinhas, que os

governos passados não tornaram nenhuma providência
quanto à energia elétrica da Empresul. A patranha é

desgrenhada. A maquinaria de Bracinho quem a enco

mendou, recebeu e pagou, 'em grande ,parte? Quem
planejou e ínícíou a solução que, se fôsse concluída,
teríà resolvido definitivamente o grave problema?
Quem abandonou esse planejamento e, embora adver-
tido pelo deputado Waldemar Grubla, se atirou ao aven

turismo, sequioso de glorias pessoais e de medalhas di)

ouro?

A Empresul está hoje na mâa de elementos da

confiança do governador, Desafiamos o Paulinho· a,)'
apresentar certifÍcado "por eles,' que no passado nada
foi feito! Mas já"sa,bemo's que odesarío não se�á acei-
to. Porque que sabemos?

'

Porque sabemos que 'o garoto mente pelos cotove
los, mas não pode exigir que pessoas responsáveis ra

tifiquem suas mcnttras,
O Paulinho, no surripiar a verdade, no caso da

Empresul, tem sido um' rato branco, Terá que fugir ao

Cn ta Preta, um dos diretores da empresa.
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