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XXXVI Congresso Eucaristico Internacional
Missa cornemóratíva. Programa

RIO, 30 (V, A.) - As auto- to da procissão marítima é o I concentração terá: lugar na Ao terminar a missa have-

ridades eclésiásticas encarre- seguinte: saída de Ni.terói,! Esplanada do Castelo. rá uma festa veneziana, culos

gadas de �rganizar o XXXVI Ilha da Bóa Viagem, travE;!:;-.1 Todos os componentes (hl�, fogos de artifício serão o sí

Congresso Eucarístico Inter- sia da Barra, Urca, Botafogu, 'procissões empunharão ra- nal do fim dessa festividade

nacional acabam de elaborar e Flamengo, passando, de vol- chos. católica.

o programa de solenidades li- ta, pelos navios de guerr? ql�e \ PROGRAMAS DE RADIO DO

túrgícas que se realizarão no estarão iluminados. rroíeto- 200 sacerdotes dístrrbuíreo, XXXVI CONGRESSO EUCA··

dia 31 do corrente, \destina- res do Exército e da Marinha ao -que se calcula pelo-menos RISTICO INTERNACIO:>l.·\L

das a festejar a entrada do 'acompanharão, com seus ro- 50 mil das 500 mil pessoas, a I Tôdas as sextas-feiras na

ano daquele Congresso relí- ços a imagem, na altura da sagrada comunhão e, até à- ,Rádio Nacional (22,40), Eá

gloso. praça do Congresso. Aí ücara quelas pessoas que ficarão re"l: dia Vera Cruz (18,40) e Rádio

A cél'imonia fundamental o séquito que a trouxe, S0- tidas nos barcos, será levada Jornal do Brasil 09.00) será

será a missa solene a- ser re.. mente desembarcará a inca- a comunhão. dado noticiário do Ccngres-io.

zadà a zero hora do dia 1°· de gem de Nossa Senhora, a-

janeiro de 1955, na Praça do companhada de várias auto

Congresso. rídades, na Escola Naval, e

A praça será aberta ao pú- será transportada pelo povo

blico às 20 horas. Às 22 come- de Niterói até à Praça do

cará a marcha "aux flambe- Congresso, passando pela
aux" e �s 23 chegará a írría- Praça Salgado Filho.

gern de Nossa Senhora de Fá- A segunda procissão
tíma, vindo de Niterói. As (f'ôrcas do mar, terra e ar)

23,30 .ouvtr-se-á o Coro f9.l<t- percorrerá a Av. Rio Branetl·
do em honra de Nossa Senho e Praça Paris.

ra, após o qual os fiéis parti- A terceira procissão - (dos

ciparão da Santa Missa. trabalhadores), à qual se es-

Na primeira procissão (pro- pera que concorram mais .de

císsâo marítima) virão cêrca dez mil pcsso is. partirá da

de 100 embarcações, da" co- Esplanaca do Castelo e se

lônias de pesca, ilumin>l J8.S, guirá pela Presidente Antõ

acompanhando a que traz d3 nio Carlos.

Niterói a -imagem de Nos�(t A quarta e última procissã,íY
Senhora de Fátima. O traje-

. será a dos 'jovens, cuja

Omnis sci'iba dõcLus i11 re:;ne coelol'um simiUs est homi

iJt��, qui 'lH'lJfel't.,��:tll�s!Jaro ·suo nO'Çr� ei vj!ter!t;

Todo' � escriba instruido no' 11úhO dos 'cel.ls é semelhante a

um pai de fam:Ilia-, que tira de seu tesouro coisas novas' e ve

lhas (Mat. 13, 5�):·_ :8xmas. J'.utorictades; revrnos. sms. Pa

cli:es; carissimos Congregados e Congregadas; srs. - Estab

palavras, que oDivino ,Mestre emprégou como síntese de al

tos e instrutivos ensinamentos, propostos, segundo. o costu

me oriental sob a forma de parabolas, estou delas me possa

igu3:1mente 'Eiel:Vil' como sumula 'da tese que nos coube de

senvolver. Também aqui, e aqui principalmente, há o e.�

criba, o' homeiu douto, forte no conhecimento da letr::t e

espirito da Lei, e, portanto, na exp�anaGão e aplicação do:;

dispositivos cio Livrq divino, Não se trata, propriamente, ou

principalrnente, de conhecimentos humanos. Uteis, embora,

O' p
, ·

d
' · ·

lnt;l'essam-Ihe os que .conduzem ao, céu e têm rel�ção, i.�.t,,- resl ente póde Viajartna com Deus: doctus 111 reg'ue COeler\1111. O seu mIster c ��
profuddar, comparar, Cleduzir, aplicar a doutrina às exigên-
cias do s�c\llo sempre inquieto e em movimento, pois que a Novos IObSI·dlos d P ·d t d VI P ·d tIgreja, de- qU� faz parte, e para empregar as palavra� do

I
11 ,O resl eu e e o ce- resl eu e

SUt).10 PQJltifice, felizmente reinant�, "avança com ele dia .a RIO, 30:- CV,' A.) - POC1Cl':l I �residente da RepúblicL pe�e I do Vice-Presidente da Repú-
dia, hqra a hora, adata!ldo continuamente. a� suas manel,-· o sr. c.a�e. FIlho. ausentar-se Il!<:ença ao Congresso para I blica para o períOdo governa
ras e a sua atuação às da sociedade em melO a qual ela de" do terntono naclOn�1 em fr.-

,
comparecer às solenidades de mental que vai aIO 19:>6 a

ve operar". O tesouro, que é divino, definitivo e inalterável, �e da autorização que, neste: inaug'uração da Estrada de 11961. Estabelece a proposicão
também, de algum modo, é seu: de thesauro suo, sobretudo 3cntido, lhe foi· dflda ]leio rá Corumbá (Mato Grosso I à I que o Presidente da Repl:t
se, de indagação em indagação, Q' aprofunda e aproveita em :::;ongre�so NacIOnal, com a u- Santa Cruz ele La Sicrru blica receberá Cr$ 75,QOO,00
conclusões e aplicações práticas, submetidas ao critério e �)rovaGao durante a Se";ShfJ de ·(Bolivia). mensais, além de 'mais .. ,.

::l,provação daqueles que, mesmo antes de escrevel\em, Ja ontem cio projeto oriul1d<J elo Por outro Iaelo, em plimei- Cr$ 30.000,00 como vuba de

dispunhanl do mandato ele "ensinar a observar tôdas as 3enado Federal. , l\a discussão, o plelürÍo a- representação.
coisas que Cristo lhes mandara" (Mat. 28, 20). Tudo: nova

I com� se sabe, a propos;,çào provou projeto,da Comi,:;r;iflo O próximo Vice-Presi:lente
et vetera. O que tem a aparência de novo, embora repouse teve ongem numa mensagem I de Finanças que fixa os no- da República vencerá ., ..

no ceme da verdade eterna, e o que venceu, ha sua exis- ! do Poder E:Jwcu.tivo n ('(ual o vos subsidios do Presidente e Cr$ 45.000,09 mem:1is.

teneia jú;: tantas vezes milenar, 9 desgaste 'do tempo e as .. _. .. _,.,

vicissitudes do espaço. Mixto, poí·tanto, de tradição e pro-
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centar-se ao depóSito ou tesouro da doutrma. A verdade

precedeu ao dogma. Não há verdade religiosa,' dogmática,
definida, que se não encontre, por um modo ou por ou�ro,
nas fontes autênticas da revelação. Alguns Apostoios e· dis

cípulos escreveram. Mas o maior número não se limito_u a

prégar, isto é, a transmitiF o ensino oralmente? O' Apostolo
S, Paulo recomenda aos Tessalonicenses "a conservarem as ;e senticlb só tem crescido na.:

tradições que aprendestes, ou por nossas 'palavl'as, ou por
nossa carta" (2 Thess. 2, 14); eles que, "tendo recebido a

palávra..d'" Deüs que ouvistes ele nós, a abraçastes não como

palavra dos homens, mas como palavra de DllUS (la, Thess.
2, 13), Nenhuma distinção, pois, entre o ensino escrito e. o

ensino oral. Um e outro, constituem as duas fontes clássi ..

cas da Rev�lação. Nelas se baseiam, sempre, as definições
dogmáticas, com que a autoridade competente impôi uma
verdade de fé à aceitacão e veneracão de todos 0S ,fiéis. Foi

assim, por' exemplo CO�l os mais r�centes dog'mas - os da
Imaculada Conceição e Ass\j.nção de Nossa Senhora'. Lá está.

a formula elUpr�ada pad o primeiro,: "Declaramos, pro ..

,n�mciamos e dtfl\ímos: A doutrina,' que sustenta que a

beatissima Virgem Maria no primeiro instante da sua con

céição, por singular graça e privilég'Ío d'e, Deus onipotente
em vista dos méritos ele Jesus Cristo, Salvador do genero

humano, foi preservada imune de toda. a mancha do peca

original, foi ,revelada' por Deus e por .,isso se deve crêr finl1e
e inviolávelmente por todos os fiéi,s" (P�o IX, Baula Illeffa
bílis .Deus, 8-12-1854).

ENCERRAMENTO DO ANO \MARIANO
'

No Seminário Azarrlbuja, de BrusQue
NO DIA 8 DE DEZEMBRO p, p, �EALIZOU-SE Q SOLENE

ENCERRAMENTO DO ANO M.\RIANO NO SANTUÁRIO DE

N. SRA. DE AZAMBUJA -- B�:USQUE - PRESIDIDO POR

SUA EXCIA. REVMA. O SR. ARCEBISPO METROPOLITA

NO QUE PROFERIU A MAC :XIFICA CONFER:ímCIA QUE
,ABAIXO Pl:l1LICAMOS:

'chek. Afjrma-se, contudo, que
) governador mineiro man

tem-se firme e que só renun
ciará se a isso for lev:ldo nelo
Diretório Nacional do P. ';:;. D.
- o que não é coisa faciL
.Aguarda-se, nas pr0x'mas so, com firmeza elesmentiu
horas,. um pronuncia'medo te'nha. Eduardo Gomes' Sl'ge
(10· governadqr Amaral Pei-' rido.qualquer nome pai'a can

xoto. ',dato a quem quer llll�3 se,: a,
_j desmentido do sr. Prado

I

Nó tu las
Nas "Importantes normas para a carreira do
Ministerío Público", divulgadas ontem pela A

Gazeta, faltou a seguinte: g -'- esclarecer a si
tuação elo sr. dr. Francisco Gottarcli, que, resi
dente e domiciliado em Rio elo Sul, parece' ser
Promotor em Juraguú e que, depois ele muitos
meses à disposição da Procuradoria Gcral,
sem aperecer por aquí, está agora à disposição
elo g�abinete _do Governador, sem aperecer no
local do trabalho, indagando das diárias corri
das que percebe (ou não), tuelo isso sem li
gar essa sui g'encl'is situação ele privilégio à

barganhar eleitoral de que -resultou a retirada
ela canelidatma elo supra-citado Promotor em
benefício da' elo dr. Sub-Procurador". Êsse,
ipsis litteris, n comentário que nos 'foi enviac!o.'
Corroborando cledarações feitas nesta redacão
pelo sr.' Ruy Carlos, sucessor do sr. Luis B'ei
rilo, lemos ontem a seguinte deci,são da J'usti
ça do Trabalho, no Tribunal de Pôrto-Alegre:
"PUOC. 'rRT-I0�4/:H: -- Processo: :rCJ de 1-":0-
rianópolis. Hecol'rentes: Ruy Carlos e Sul Amé
rica CapitalizaçflO S. A, Recorridos: Os mes
mos. Juiz Relator: sr. Dauglas POll:uguês. Juiz
Revisor: dr. Fernando Fernandes Pantoja. Pa
recer: elr. Marco Aúr<:\lib Flores da Cunha.
Procui'ador Adjunto. Apregoadas as partes, ,não
c���at:!!r.�',am .. ,.fle_cj�o� o. 1);.ihunaJ. por un_'a.��.,
nlmldacle de voltaiS, (leü pl'ovin'lento ao reem'-'
'so clo.,reclam::mte p:ü'a determinar o p�gtL-.
menta do pré-aviso e da indenização ele ·anti
guídade, ainda, por unanimidade, negoü provi ..
-mento ao, i'ecursb da empresa".
Entre as 'inaug-ul'Ilçóes anunciadas para a fes
tança 40 4°. aniversário da fecunda gcstacão
do sr. Irine.u Boi'nhausen, lê-se as ele algll�as

, pedras fundamentais. Esqtteceram de lembrar,
a S. Exa. que pOderia alfaltar uns 10 metros de
estradas pa'ra início cta promessa da pavimen�
tàção!

RIO, 30 (V. AJ - Na 01'-\ cia, de certa forma decisiva
Jem do dia permaneceu os para a candidatura Kubits-
lpelos feitos em favor da re·,

nuncia' do sr. Juscelino e da

�onéiliação: O momentó nes-

Gomes, ministro tia Aeronit-l1-
tica, sugerià o nome (11) ,'1'.

Afonso Penna ,j unioi' P&1';1.
canelidato de con�.t!:'lçà(l ii.

presidepcia da R,ejJdblica
Classificando tal fato como

,ia bomba �la suces.3ü:r". Q

crescentava essé .espertino, a,
"ultima hora", ·Eft.le a suges}'

ultimas horas, informü "O,

3Iobo". O presielente do p�):'
tido Social Deniocrático, te!) ..

:lo em vista os' pronuncia·
:uentos dos sr's. Café Filhó
3 José Americo, res'olvcu ma

nifestar-se. Para isso, deci
.liu manter um encontro cmn

) proprio sr. Juscelino, gü
lernador de Mirw,s Gerais e,
\s primeiras horas de hoje,
'/lajou com clestino 8. Belo
HorÍ2íonte.

EDUARDO G0:\1I':S.1o: A

SUCES:';.'W
RIO, 30 (V: Ao) .- Um ves-

pertino, ontem, adiantou em

seu noticiario PD�ít.iu) quf., o

tenente brigadeiro Eduardo

Os' srs, Amara� P!?i-:oto e

TusceUno almoçaram i un('ü5
10 Palácio das Mang,lb3ir:ls,

...,�ital de Minas e :con ..

'�rs:aram até às quinze horas,
[uanelo o govern�lor 1iarni

, Cuse regressou ao Rio, Nada
'ou sobre à càl1tercll-
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Q'NOVO EMBAIXADOR DOS
,ESTADOS UNIDOS

,/

RIO, 30 (V. A.) O novo

embaixador dos Estados Uni

dos no Brasil será o sr..Tu

mes Dunn, veterano na cru' ..

reíra diplomatica .10 Depar
tamento de Estado e que o�

iI.C••O�19••• t».G.aOO•••1

cupava o posto de embaixa
dor de seu país na Espanha.
O 'State Departament' a pro
pósito, informa que o sr.

Dunn salientou-se diplomati-
camente nos anos que segui- BONN, 30 (U. PJ � O go-

RIO, 30 (V. A.) --- O pre- ram à última guerra, quan- vêrno do. chanceler da Ale-:,_
siclente da República assinou do sucessivamente exerceu os manha ocidental, Konrad A

decretos na pasta da Justica cargos de embaixador na Há- denauer mantem o mais ri

demítíndo a bem do serviço lia e na França, justamente goroso silencio oficial sôbre a

público os funcionárim da na época em qU3 cru mais in- última atitude da Assomcléts

polícia do Dístrtto Federal tensa a "infiltração emums- Nacional francesa, uuanto
'João Valente de Souza, perí- ta nesses países c quando 01' aos tratados ele Paris para.
to criminal, Valdomlro

'

Nas- Estados Unidos punham e-m rearmamento da Alemanha.
cimento e Garíbaldi Rodrí- ação seus programas d3 au- As autoridades dizem que re

gues dos Santos. ínvestígado- xílio eCOnOlJ11.�O a Frtmca" ceberam ordens diretas de

res, por receberem prcpinas O atual embaixador norte- Adenauer de não fazerem
ele contraventones.•Torto Va- americano no Ri)

..
,,1'. James qualquer comentário ate que

lente de Souza é antigo run- Kemper, deverá 'regressar às a Assembléia se tenha pro
cíonárío da polícia e foi sub- suas atívidades ')r;\,bàas ele nunciado sôbre a proposta
chefe da guarda da presiden- homem d:) negocios f'111 Ci.r- ele admissão da Alemanha 0-

cia da República. Corno se- cago, ,j.� md« ;t (iis1' '.Jsiç,lo {ll' cidental e Itália à União mí

recorda, seu nome esteve en- governo americano para mís- lltar da Europa. Em parücu
volvido no atentado da rua I sões especiais no exterior. lar, elemento do govêrno de
Toneleros. I Para substítuír o S:·. James clarou: "Achamos que· o

.Dunn em Madrld, foi esco- principal voto ern Paris será
lhido o sr. John Davis Lodge, sôbre êste assunto".

-que recentemente, como can

dídato republicano, perdeu,
as eleições, para governador
no Esk,cl0 (1(: Conectícu-i

SILÊNCIO
RIGOROSO

A BEM DO SERVIÇO
PUBLICO

AMEACADA A APROVACAO DA LEI
, ,

ELEITORAL DE EMERGENCIA

REJEITADO \
\c.

SANTIAGO, 30 (U P.i
Notícín-se oficialment.e que,
após demorada rennião

'

elo
"comitê" central, o t'm'tlC!o i

Socialista Popular rejeitou o I0�2r�cimento do Pl'e;;i(!ente I RIO, 30 (V. A.) - A lei clei· ' missão de. Constituição e Jus
Ibanez, pn:_ra o seu

Tel�g1'e:-1 toraI ele emergencia, q.ue i:'e tiça da Camara dos Deputa
;;0 no governo.

.
encontra paralisada na Co- elos desde o início da· conV0-

cação extraoÍ'dinári::l, f\;;tá a

meaçada de não ,ficar con
, cluida naquela Casa do Con-

EXTREMOS
gresso. As divergençia& sii.o

•

,

muitas.e o relator..Íio, assun-
to, deputado Raul �illa, por

ONDA DE CALOlt
�
I
sua vez, mostra-se I?ai� intf.

I RIO, 30 (V. AJ _ O Rie I ressado na sua emenda. 1)ar-

JERUSAL�M, �O lU. P I está vivendo os últlniO:" dias! lamentarista acentua hoie o

Onda de frio, uCl)ninanh:�da! debaixo de um cflJor senega- 'vespertino "A ·Nqite"., �ssa
de fortes chu\o<ls, abateu �e : lesco, registrandO-51' trinta e ; emenda, como se sabe, en ..

sôbte Israel. Em Te; -J\viv, a f seis graus à sombril, o que' eontra-se em ,discussào· no

situação é gl'�n�� em alg'lli3: contribuiu para que o movi- ! Palado Tiradentes. A convc

�ailTos im�n�ad<)3. �m lÜH-1 ml'nto das praias fOSSF_ elas
I
cação extraordiná�'ia, fE�ita

Ia, onde vanos navIOs se rc- , mais concorridos. Hoje, 'vel'i,· inclusive para concluir a fei-
slirgiram o trabalho teve de .,1 ficou-se nova elevaciio, bei- tura da referida lei de emer

',er interrompido no ,porto,· !'ando o termômetro Ol'Ó,,:ÍlY,o. grnda n5.o atingirá, as.sim)
devido a tempestade. ! dos quarenta graus _ I sua finalidade precipua.

oiçamento��Miíitar' da" .Iugoslaviã�'
O""

Elevado, como Dunca, para t 955
BELGi=tADO, 30 (U. P.) -, . je em valo:: absoluto, m::,.'O,

o sr. Yvan Gonsjak, Secrekí.- Etar para -11':55, qu') se eleva i em percento.!;'�rn, é mfcr::or

I
rio de Estado da Guerra, a .. a 175 milhôe, de "dinD.!:r," cu; ele 3,8· por �t!.1t·) à c1f:"te ;"n0,
presentou hoje a "Skupghti- sejam 15 por cento dA, renda sempre em f{)h!,c;Í,oJ à lt>nda
ma" (AssembHéia Naei0n:tl nacional. E�s:1, Cjuant13" disse nacional, e de �2 por eento

I Iugoslava i o orçamento mi- êle, é a mais ele-mfla r..t.� lio- desta em 1:Fi2.

ONDIi ));]; FRIO

\

VIOLADOS PACOTES DE CÉDULAS DO

BANCO DO BRASIL

RIO, 30 (V. Al. - Notieias

i vindas' do Pará informam q1.Ul

VELOCIDADE ocorrera vultoso desfalque na

HOLLGMON f.[�. l'vléxico,,: agê?Cia do Ban9,0 _dO Bra�il
30 (U. P') A aviacRo Rl11el'i-1 se?lada em, �elem. Qua!l�O
cana anunciou aU0 I) tenente ah era confendo,o refolcü de

coronel Paul st�pp bateu o
vinte e cinco milhões ele cru

"tecore!" mundial de velí)�i-- zeiros, levados 'em pa:?ot.es ete

duzentos e cinquenta mil, ve
rificou-se que cada Inl:1.ço es

tava elesfalcâe!o ele trinta m'd,

"RECORD" DE

tão elo ministro foro: l'eee:.)da
friamente pela UD1\I.
Na UDN, não hi quem te

nha conhecimento do_! ltSSnn
to. E' que o sr. Prado l{eUj,
cujas ligações de amiznde
com o brigadeiro esta cre

denciado a fala�' sobre o cac

"E' estranhavel a facillclu
de com que são levad:;ts ao

público estas notas que nili)

corresponelem à: verelade elos
fatos - "O que se passou -

prosseguiu o tesoureiro ge
ral do Banco do Brasil
foi o seguinte·: certa pessoa
recebeu ali determinada
quantia. Um ou dois dias llcõ'

pois, essa pessoa retornou ��
agênçia para reclamar q lI/)

em caela pacote .de tlotas por
ela recebida faltavam c�r:u-:

. \
las. Esses· pacotes ,enviados
para o Banco do Brasil nela
Caixa de Amortização e pelo
Banco,' parI!: sua agêncÜl, só
po'del'iam ser violados fora'
do banco e fora da Caixa tlc·
Amortização. Eis a vel'dadl',
verdade que deverá melhor
sur ir do inc;tu�r�t() qye .

es

l'!do a' resBe1t.o,A

dade em terra, atinglnc:::>
1.017 quilôl:!letros hO'.ari0s,
em um veículo ele Quatro, ro
elas impulsionado por nove

foguetes.
Sôbre o fato a report-agen'.

ouviu o te�oureiro geral
,.

do
Banco do Brasil, sr. Francis
co Davide. Disse que ;.;e en

contrava profu n d a m e 11 t e
contrariado com a divulgação
de t'ais noticias:

...., .

O. N. CRUZEIRO DO
SUL

MONTEVIDEU, 30 (U. P,i
- O embaixador do Bra�il sr.
Valter Jobim, confel'iü a 01''
dem Nacional do Cruzeiro (to

Sul, ao ministro ele Relações
Exteriores, sr. FructuoiJO )?jt,
taluga, e ao s'ub-secretário de

Estado, sr. Alfredo Dupetit
Ibarra, em c.erimônia que se

realizou na seele ela ct18.nce
laria. '

Eelly, colhido hoje pela re

)Ql'tagem de "O Globo" vai
mais longe ae dizer que

'

o

brigadeiro não tratou elo pro
blema sllcessorio com'a UDN,
ou melhOl" com a dil'eção da
UDN.

NOVAS MEDIDAS
IBERLIM, 3,) CU. PJ - Os

comunis�as du Alemanha O ..

riental deram 3. enúmdet -.! ue

adotar8.o lll:lVaS meditJas pa ra
isola1' ) setu! oc:icleT,tal li�
Berlim, em represália Pf'lll
decisã�fralleeSrt de apl'oV:lI'
o ingresso ([3. Repúblic-:1 Fe
deral Alen:ã In ')l'�pn.i\'.a(;áo

, Por outro lado, podl'-se in�
formar que b SI' .José Ameti..,
co ele .Almeida, a l1'lPrrl, se

gundo o vespertino teria,Edu
ardo Gomes feito a sl�estãb,
n[to �e .encontrou com o ibti;-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PRODUTOS

Antarctica
CERVEJAS - REGRIFERANTES

lICÔRES DUBAR
sempre à Disposição

DEPÓSITO FLORIANÓPOLIS
DA CIA. ANTARCTICA PAULISTA

L B. B. C.
Ruà Silva Jardim, l80-Telefone, 3.800

PRAINHA
E na Firma

SYlVIO ORLANDO DAMIANI & elA.
lTDA.·

I

Revendedores autorizados da
_:_ANTARCTICA

Rua São Jorge, 14-EsQuina D. Joaquim
Ieleíone. 3.019 -

A,C I T E
�AgêDcia

de

Pu bllcid'ade·
QIba P_tal, IfI
i'lerta.'pe&
luta 0daI1aa

Navio-Motor «Carr Hoepcken1 .

Vi."e�!�no=p�TIs����RO $fSmRlilO
Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se- .

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlü-
.

mos apenas palia movimento de passageiros.
' ,

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não •

prejudic.!1rão o horário de chegada no RIO (Ida) e
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

-o ESTADO
-0-

, ADMINISTRAÇAO
Redacão ie Oficinas, à rua Con
Iselhelro Mafra, n, lHO Tel. a022
- ex. Posta.l' 139.
Diretor: RUBEN::; A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
Representantes:

Representações I A. S. L-u.
Ltda. •

Rua Senador Dantas, 40 - 5°
andar.

, Te!.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 5u

andar sala 512 - São Paulo.

ASSINATURAS
Na Capítat :

IDA VOLTA

---------

I

ViagttÍl.�.'}·Dltff;t;,';t l\ ..•l;
FtORIA"ÓP,OÜs .

.2 11'10 ,,;:ÁS� 3a',
fl'OllS.';'_S. PAUlO�RIO ."

_, 4ô�.

PPOllS.��ÇUJiITIB�-R�O AOS Sitas,

SERViÇOS' AEREOS. .

CRUZEIRO,· '00' -SU
.. -. ," '_

" ";.',' ..

PERDEU-SE

Ano Cr$ 1 '1'0,0'
Semestre ,." .. ; Crij; 90,00

No Interior
Ano . ,.- Cr$ 200,00
Semestre _ .. Cl'$llO,OO
Anúncio mediante con tráto.
Os originais, mesmo não pu

blicados, não Iserão devqlvidos.
A ni reçâ o não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos! nos ar

tigos assinados.

Perdeu-se, na 6a. feira, no INFORMAÇÕES
Jardim "Oliveira Belo", na UTEIS
Praca 15 de Novembro, um -0-

güa;da-chuva, novo, de me- O leitor encontrará, nesta co-

.. [ luna, informações que nece istta,
rumo, ! d iàriaraerrte e de imediato:

Quem achou fará o favor ).JORNAIS Telefone

1 t R
.

Viscon O Estado 3.022
C e en reg�r n� ua

� 1
A �.azet� :,": .: 7.�56de de OUIO Preto, 61 (fun DlaIJO da I'a rde il.o79 I

dos), onde' será gratificado. I
A Verdade .. ,':...........

2.010
Imprensa OfICIal 2.688

.

VE-NDE St' IHO���Td���:
'

- (Provedor) .

.

I
(Po rta rla ) .

Vende-se um Grupo Es- Nerêu Ramos .

tof'ado e um Bureaux,

I
":1_ilitf\r ::

.

. . ;,ao Scbostlao (Casa de
Tratar na rua Dr. VIctor Sa úae ) ...••.......••.•

Kon der 60. Maternidade Doutor Car-
los Corrêa , " .

CHAMADOS UR
GENTES

ORGAH1SADO
E_

EDITADO
PO�

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

.

I
e

DR. ANTôNIO DIB
MUSSI

.
' ,

2.314
2.036 I
3.831 i

3.157 i

3.153)
3.121 I

Corpo de Bombeiros
Serviço Luz (Reclama-
ções) , .

Polícia (Sala Comissário
- Polícia (Gab. Delegado) ..
COMPANHIAS DE
TRANSPORTES
AEREO ,

TAC ..

Cruzei ro do Sul .

Panair '

.

Varig .

Lóide Aéreo .

Real , ..

Scandinavas .

HOTÉIS
Lux . .'., , .

Mages ti c ., ,.,.,,'., ..

Me tro pol _ ' .

La Porta , .. ', , ..

Cacique ,

.

Central _ , .. , , . , .

Estrela .. , ,.,., .

Ideal .

F:STREITO
Disque �

" .

3.313
I

2.404
2.038
2.594

I
3.700
2.500
3,55�
2.325
2.402 !
2.358
2,500 ;
2.021
2.276
3.147
3.321
3.449
2.694 1

3,371 I3.659

I
06 '

Fpolis
5/12
17/12

Itajaí
7/12
19/12

Rio
12/12
24/12

Santos
13/12
25/12

}
,
,

J
,.

O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar. .'

'; j
I ENTRADA FRANCA �) \>

F �5S IONAL \
DR. ROMEU BASTOS DR. JULIO PAUPJTZ

INOICADOR PRO\"'I '_. �!��2
.. .

l

Ex i�t:rn�Id��� enfer'maria!'
Com prátlca no Hospital sa» e Serviço de gastru-en tero lozta IDR. I. LOBATO • DR. WALMOR 'ZOMER ,IFranciSCo de A_ssis e na. "':mta .la Santa Casa do _Rio �e Janeiro

I GARCIA
Casa do RIO d«: Janeire (Prof> ·W. Berar-di nel l] ).-FILHO

_
, I CLINICA MEDICA Curso de neurologia (Prof.

Doenças do aparelho resptratôrto Diplomado p�l� Faculdade. Na- 'I
CARDIOLOGIA Aust.rezes ilo ).

TUBERClilLOSE cional de Medicina . da Um ver- Contultório: Rua Vitor Mei-, Ex i n te rno do Hospital mater-
RADIOGRAFIA E 'RADIOSCOPIA

.

sidade do Brasil re les, 22 Tel. 2675. \ nidade V. Amaral.
DOS PULMõES EX-Interno por concurso da Ma· i Horárias: Segundas, QU..rtas e, Doenças do estõmago' í

n testi-
Cirurgia do Torax !

, . ternidade-Escola_. . Sexta feiras:

,'nos' figado
e vias biliares; tios'

_ MÉDICOS _ Formado pela Faculdade Nado- I

..
Servf ço do. Prof.. Octâvlo RO-, Das li] às 18 horas. rins, útero e ovários. In a l de Medicina, Tisiologista e

.

drigues Ll.ma). Residência: Raa Felipe Sch- Disturbros nel·VOSOS.CIRURGIA-CLiNICA
Tisiocirurgião do Hospital Ne- E�'lRterno �o Serviço. de Cí rur- m idt, 2:1 - 2° andar, upt.)' 1 -I· Co n s u l tó rio Vitor Reireles ,GERAL-PARTOS

réu Ramos gla do Hosp!tal 1. A. �. E. T. C. Tel. 3.00.2 ,. 22.

'I \RI'CnServiço completo e especiali-
Cursn 'de especialização pela �o. RIO de ·.ran�Iro

' .

_ ..__ Da s 16 às 1& horas. Santa
zado das DOENÇAS DE SENHO-

S N T E _. t no Ex-assis. MedICO do Hospital de DR NEWTON j
Residência: Bocaiuva 20RAS, com modernos métodos de . . . X In er e

Caridad .

diagnósticos e tratamento. tente de Ctrurgia do.Prof. Ugo DOENÇAS ,DE S;NHORAS D'AVILA DR. MÁRIO WEN-SULPOSCOPIA - HISTEKO -! GUII�araes (RI?). : PARTOS _ OPERAÇÕES CIRURGIA GERAL
.

SA,LPINGOGRAFIA _ M1iiTABO- Cons : FelIpe Schmidt, 38 -

Cons: Rua João Pinto n. 16, Doenças de Senhoras _ Procto- DHAUSEN
.,. LISMO BASAL '. Fo�� 3:01 h d I das 16,00 ,às 18,00 horas.. lo�h - Eletricidade Médiea CLiNICA MÉDICA DE ADULTOS
.. Ra.dioterapia por ondas I!urtats- I R

en Re emS_ orJa mar8ca a'F Pela manhã atende dià_- Consu ltório r, Rua Vitor Mei- E CRIANÇAS II• R' UI a es : ua ao orge - one - ,.

C
-

PI.Il- ,Eletrocoagu açao - aIOS r
Q�95' riamente no Hospital "de reles n. 28 _ Telefone: 3307. ' onsultório�- Rua João - De volta de sua viagem de estudos na Capital Fe.JeVioleta e Infra Vermelho. I

1-'
.

- I Caridade. I Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Te!. M. 769. I.
'.

u -

Gonsultório: .R;u� Trajano. n'.l,
-

11: Residênciã: ·'diante. _, Con�u}ta,!: Das 4 às 6 hor ,.
r 1.1, .avlsa a seus clientes e amIgos que reassumiu sua

]0 andar - EdlflC10 do MontepIo. DH. YLMAR COHH A
i Rua: General Bittencourt n'l

Residência: Fone, 3.422 I Resldencm: Rua Esteves .JÚ- cllillca de crianças.Horário: Das 9· às 12 horas - I CLÍNICA lVTÉDICA 101. . Rua: Blumenau n. n. nior, 45. Te!. 2812. '

Dr. MUSSI. I CONSULTAS das 10 - 13 ho- Tebfone: 2.692.
.

'DOENÇAS DO APARELHO DI- '
. ,Cons. e Res.: Padre Miguelinho, 12.

Das 15 às 18 horas _ Dra. I'as. I
,_ ... -. ----- -_, -----

. GESTIVO _ ULCERAS Df) ES-,· DR. CARLOS F. I Fpolis.
MUSS.I. . I H,ua Tiradente 9 _ Fone 3415 MARIO DE LARMO ITOMAGO E DUODENO. ALER- ENGELSING .

Resldencla: Avenida Trom-
I

.

CANTIÇ
-

r.. mA-DERMATOLOGIA E CLI-· _ .

pow'sky, 84; "
DR. JOSÉ TAVARES ,A ..... · 'I NICA GERAL ','.1'edico dos Hospit�is A_m,erirnnos· -----.-----
'IRACEMA I ' MEDICI)

I
c da Força Expedlclonal'la Bra-.

FARMACIA DE PlANT
-

OMOLE'STIAS NERVOSAS E I CLíNIC1D��TCORiANÇAS I DR. HENRIQUE PRISCO MWico __:;il�i;�RADOR I A
NEY PERRONE MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas \ PARAISO . PARTEIRODR.

, Do Serviço Nacional de Doen- CORAÇAO - FIGADO - RINS MÉDICO CIRURGIA EM GERAL
MUND ças Mentais.

-

,_ INTESTINOS ! Operações _ Doenças de Se. ATENDE A QUALQUER HORA;
Formado pela Faculdade Naci· Chefe do Ambulatório de Higie·- Tratamento moderno da SIFILIS nhoras _ Clínica de Adultos. I DO J?1;1\ E DA NOITE !
nuol de Medicina Universidade ne Men�al Consultório - Rua Tiradeliltes, Cunw de Especialização no . <?onsultol'�o: Rua Deodoro, es-

IS' bdo Brasil PSIquIatra do lj:ospital - D, Hospital dos Servidores do Es- quma da Vldal Ramos. 1. a ado Farmácia San to Antôflio Rija Felipe
RIO DE JANEIRO Colônia Sant'Ana HORÁRIO: tado.

.

Residência: Coqueiros, Prâia: Schmidt n. 43
Aperfeiçoamente na "Casa de Convulsotel'l�pia pel9. eletro- As]3 às 1(; horas. I· (Serviço do Prof. Mariano de de Itaguaçú Casa da Torre. I

2. Domingo Farmácia Catarinense Rua TrajanoRantle São Miguel" (·�oque e �ardlaz?l. Ins,ulllloter,a- Te!.: Cons. _ 3.415 - Res. - Andrade) I
-_.

'IProf. Fernando Paulino pIa. MalarlOteraplU. PSlcoterapla. �.27ü - Flol'iànÓpolis. Consultas '_ Pela manhã no DR. ANTONIO MONIZ 8. Sábado (tarde) Farmácia Noturna Rua Trajano
Interno por 3 anos do Serviço CONSULTAS: Terças e Quin- Hospital de Caridade I DE ARAGÃO 9. Domingo Farmáçia Noturna Rua Trajanode Cirurgia tas das 15 às 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN À tarde das 1530 hs em dian�

Ir.: S'b
.

prof. Pedro de Moura l (manhã) . ." VIEI-RA te' no consultório á Rua Nllnes !
. I <> a ado (tarde) Farmácia Esperanca Rua Conse-

Estagio por 1 ano, na "Mater- Rua AnJ,ta Garlbaldl, esquina I MÉDICO lIIachado 17 Esquina de Tira- CIRURGIA TREUMATOLOGIA .lheiro Mafra.
•

nidade - Escola" de General Bittencourt.
. , dentes. Te!.2766 Ortopedia

Prof.'Otávio Roarigues Lima I
RESIDENCIA: Rua BocalUva,' ESPECIALISTA EM OLHOS, Residencia _ rua Presidente Consultório: João Pinto, 18. 16. Domingo Farmilcia Esperança Rua Conselh,eiro

IuterllO por 2 _no do Pronto' I:l9 Te!'2901 ,�UVIDOS, NARIZ E GARGANTA Couti.nho 44. Das .15 às 17 diàriamente. Mafra.
S corro

-.-,------- - 11 RATAMENTO E OPERAÇÕES I· Menos aos Sábados 22 S'o

DR. ARMANDb VALÉ- Infra-Vermelho - Neliulização -, DR. GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135.
; abado (tarde) Farmácia Mo\ç1ema Rua João

- x - I· RIO DE ASSIS
Ultra-Som I.

FONSECA I· Fone: - 2.714.
'

Pinto.
OPERAÇÕES (Tratamento de sinusite sem .

CLINICA DE ADULTr -:: Dos Se!vi_ços. de CI�n�ca Infantil
. oper�ção) .

1 Chefe do serviço de OtoriIio
23. Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto.

DOENÇAS DE SENHORAS da AssIstencJa Mumclp�1 e Hog· Anglo-retInoscop,a - ReceIta de 29 Sábado (t:yrcle) Farmácia St A tA
.

R F j'CONSULTAS: No Hospital de pital de Caridade OClll08 - Moderno equipamento do. Hospital de Fpolis. DR. VIDAL . <

ãt
< O. n omo ua e 1-

Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolai-ingologia (único A clinica está montada com os ' CLíNICA D.E CRIANÇAS pe Schmi t n. 43 .

10. , I ÇAS E ADULTOS
-

I no' Estado) mais moderno�s AdParelhosd p:;ra "

Consultório: - Felipe Schmidt, 30. Domingo Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Sch-
No consultório, à Rua João i

- Alergia -

, Horár!o das 9 às 12 horas e 'J'ra,tUl;lento .as oenç.as. a ,;,s- ..8. .

dt 43Pinto nr. 16 (l° andar) I Consultório: Rua Nunes Ma-· das 16 as 18 horas. pccJalJdade.. 'CONSULTAS -Das 4 as 61
' mi n. .

,

Dial'iaOlente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das' 15 às I Consultório: - Rua Vitor Mei- ConsultórIo - Visconde de horas. ..' O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
14 às 16 horas.

. 118 horas - Ireles 22 _ Fone 2675. Ouro Preto 2 Residência:. Tenenlle SIlveIra,
I
Sto. Antônio e Noturna, situadas, ás ruas Felipe SchmicltRESIDENCIA: - Rua I)uarte Re�;dência: Rua Marechal Grii- Res, - Rua São Jorge 20 - P.esidência - Felipe Schmidt 130

Shutel, 129 - Florianópolis. Iherme, 5 - Fone: -3783 Fone 2421. p3, Te!. 2365 FONE - 3.165. 43 e Trajano. .

\

Raios X
npafelhagem moderna e eompleta para qualquer exame

radiológico.

Radiograna� e radioscoplas.
Pulmões e coração (terax) •

fi.."stomago - intestinos e fígado (cnlecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Vtero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das 'trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral,
Medidas exacas dos díametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádin-pelvímefrfa),
Diàriamente na Maternrdade Dr. Carlos Corrêa.

Casa de
11ladeira

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

CarlosCorrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.
Toda pintada a óleo interna
e externamente. Com os se

guintes compartimentos 1

sala de visita, 1 sala de Jan
tar, 2 quartos, 1 cozinha, W;

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

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata
da) Florianópolis.

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS
ANDRADE & KOERICH

Yransporte de cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo I.

. Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
,

Fone: 2534 - Caixa Postal, 4.35
End. Telegr.: �ANDRADE

Agência :,_ CURJTIBA
Avenida 7 õe Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 16 fl6/1678 Fone: 37-30-91

ELd. Telegr.: SANDRADE
Agências no RIO de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo ,Jté $&0 Paulo com a Empris.

d. TranllPortes Min .... Gerais SIAJ Vende·se
Uma casa de alvenaría,

construção nova, á rua Ne
reu Ramos. Pequena entra
da e o saldo a combinar.
Tratar no Edifício São

Jorge Sala 4 - Fone
2192 .

Dr. Vidal Dulra Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CHIANÇAS

REASSUMIU SUA CLíNICA
Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3112 às 5 horas
Fone 3165.

/

DR. ACHILLES
BALSINI.
Advogado

Rua Padre Rom3,43

Advogados
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2:468

- F'lortanôpo lta -

DR. JOSÉ M. CARVALHO
REIS

ADVOGADO

Rua Frei Caneca 122

Lavando com Sabão

\iirgem ESpecialidade
da Cla. IVBTZIL INOOSTBIIL-Jolnvllle. (lDarca registrada)

economiza-sef, jempo e dinheiro

"Im. JOS�MEDEIRÕS
VIEIRA

-- AnVOC:AUO -

Postal 151) - Itaj aí
Çutarina.

DR. ANTONIO BATISTA JUNIOR

M:f;S DE JANEIRO

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(A Cruz e Souza)

Negro aublirne l Glória de uma raça!
Peregrino .rapsodo dos f'arois,
Pelo teu verso cintilante passa

Uma esquisita luz de estranhos sois.

. Sacerdote genial da Liturgia,
.
Do Gra�de Sonho, límpido e legítimo;
Rouxinol dos Paises ela Harmonia;·
Feiticeiro do Som; Mago do Rítmo .:

Se o teu Pean hierátlco levantas,
Para a Beleza celebrar solene,
A lira de OLÚO em que teus versos cantas

E' a mesma lÍl'ã' em que cantou Verlaine.

ANIVERSÁRIos

Brasil
- dr. Odilon Gallotti, Di

retor do Hospital Nacional
de Alienados no Rio de Ja-

4 cenouras grandes cor

tadas em rodelas
1 colher de sopa de man-

de

A MASSAGEM ..MANUAL
NO TRATAMENTO' DA

CALV,ICIE
Dr. Pires

o _TA»() Florlanôpolt», Sexta-feira, 31 de Dezembro de 1954
.,.....,.,.,.........,.,,,.,,...-=_�===-"".=�=.,,.,,.,"""""""'="""",.....,="""===_""'.�,..,,........,.,...,....,,,,.��...,,,,,......,===""_""_''''''_=''';''''':'''''_''''''''''''''__'-''='=====''''·'''''''C'''''''''===::;'·=====-'''''''"",""'''''''�==�·-..,,,..---._._.� .... -..-.- _ !!til'

t� __

v ��

,"O ESTADO" IConselhos
.

Beleza
'NO LAR' E. NA· SOCIEDADE

"-,·�.n
- .• __�L�

Negro A massagem manual cons

titue o meio mais pratico e

economico para combater' a
_,":'Jl>...

quéda do cabelo, Tambem
dos mais eficazes. A ação

.

da massagem �. é dupla
pois age sobre as termina

ções nervosas e provoca, ao

mesmo tempo, um aumento

da circulação sanguínea ou

seja uma lüperemia, resul

tando daí um afluxo de san

gue ao local tratado.
Muitas pessoas não fa

zem a massagem pelo fato

de que, logo no· inicio, se

observa um aumento na que

da do cabelo. O susto, nesse

momento é enorme e, no ge- 1

mi, todos param com o tra-

tamento porqu€ julgam que
Quando a cascata das. tuas rimas desce, I'
NÍJma vibrante radiação de flama, I a massagem está prejuc l-

I cando. E' um erro pensar
O firmamento todo se estremece

'1 de tal modo pois os cabelos

IE um chuveiro de estrelas se derrama.

que, ,caem são justamente
ALú}<'U WAMOSY los ja mortos e nenhuma,

.

I vantagem existe para que I--0-- t" m no couro cabeludo,

Io jovem doutorando em me- ique .

. .

I
mo elementos de pura ilu-

d icina Ewaldo Ramos Schae- co )

•

.

.

_, fFAZEM ANOS HOJE: i ff'er filho do distinto ca-. são e dificultando o cres- -----

_

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

- sta. Agne� Campos, 'di'- .lal 'Ewaldo Schaéffer-Ma-' cimento do �t)vo �elo jue REDUZ PARA FOMENTAR A INVERSAOléta filha do Prof. Custódio 'l'ia José Ramos s�haeffer·lfoliCU)O fa�rlca: sses lOS .

-

, . Com ,a B·,bl"l'a na MaNo.-

I A
. . it d

.

1 cairiam mevltavelmente,
Campos; nOIVa, a ItO'l e aque e '

,

_ sta, Noemi Cunha, fi-· dia, ofereceu em sua resi- poucas semabnas apos.
'd

,

C h
-'

. I O cabelo om com sau e, WASHINGTON, 29 CU. P.)
lha do sr. Euclides un a; dência, aos parentes e arm- I de Um plano do govêrno, destí-'

, f'ilhi
.

h
.

tl
.

não se despren e com a mas-
- sta. Léa Alves, 1 1- gos uma Iestln a in ima que . l' . nado a reduzir os impostos e

nha do sr. lava Alves, fun- assinalou .de modo alegre
.....

e sagem que 1l'emdos exp lfca.l
..

-

S tari d '1
.

'f' ti d uleante- e que eve ser el- fomentar, desse modo, a in-

cionario da ecre arra e. amave a sigm ica iva a- -

.' 1 h- versão de capitais norte-
, . I" a dez minutos pe a man a

Segurança Pública a ap 1- ta. "'., americanos
";J, .1

-

d C' "A t· _ Aos inumeros votos de fe- � dez minutos ao deitar, to-
,.cUuIt·auna o urso.. n.o

di
n ieta' de Barros' tieidades recebidas pelos los os las.

_' sta, Zelia Sayão Fer- distintos noivos es de "O O essencial na massagem
. 1 con tr'a a calvície é

reira Lima, esposa do nosso ESTADO" se associam pra-
manua· < c

rl t
A

d A zerosarnente. �sfregar fortemente o couro

presal"o con erraneo r. 1'- _

.abeludo na. caixa ossea e

mando David Ferreira Li- -o-

I
.. não a mão nos cabelos.

ma; Ig,xnnrl·mc·l�l,...,' 1 JLI_ Para esse resultado pro-
-'- sr. Euclides Perrone, p (J J • 1:_

f
. ,.

do Banco do .ede-se da seguinte manei-
uncronarro

BIFE DE CAÇAROLA ' :a: cruzam-se os dedos das

ANTIGA duas mãos as quais devem

CNGREDIENTES: sstar apoiadas na cabeça
de carne e, após, faz-se com que o

�OUTO cabeludo desli-ze so-

rre os ossos do craneo.

Terminado um ponto, as

.nàos, sempre com os de

.Ios cruzados, vão para ou

era, até que a cabeça ii
Iue toda massejada.
A massagem deixa uma

Lgradavel sensa'ção de ca-
sra. lone- Simone Ra- teiga

I
. '.01' que persiste alguns l11i-

- batatas

sr. Itamar FeJ..reira beterrabas .lutOS após a aplicação.
_ sta. Sonia Vieira Gar-. nabos A queda do cabelo dimi-

I
.

d
-

t d :llle de um modo sensivel e
cia

. fatlas e pao orra o

_ sr. Otto Florentino. com manteiga de cem fios que caem dia-

Machado, comerciário em II rodelas de ovo cozido. l'iamente, obtem-se uma rec

Imbituba; MANEIRA DE FAZER: Jução para vinte, decorri-

_ jovem Milton Portella' 1 - Parta a carne em 12 élos um a dois meses ape-
. "

f '1as de tratamento.
_ sra. Lilia Seara, espo- pedaços 19UaIS e re ague

1 1 Ih No inicio da massagem,
sa do sr. Aurelio Seara, Sar- numa pane a com co er.

20nforme J']. ex!)!ij!amos an�
gento RadiotelegrMista do de banha, a cebola picada e

Exército uns pedaços, de tomates. ceriormente e isto para que

_ sta. Silvia Lea Busch 2 - Cubra-os então com fique bem conhecido dos

__ Sgt. Nestor Migl1el de água' e sal e acrescent� o leitores, a queda do cabelo

Souza do' Exército Nacio- resto dos tomates partidos _1Umen ta realmente, fato
, - ,

C d 1 Ih '. �xplicavel pela extração
nal ser.vindo no 140 B. ., em '1'0 e as, o a o e as ce-

, .

f'D
. .

h ;raumatica dos cabelos mor-
onde goza A�,mere?ido COl�- !louras. elxe C�ZI� ar em

ceita pelas altas. VIrtudes e fogo brando ate fIcar ma- tos que a. massageem reali-

esmeradas;'· qualidacles da e junte depois a mantei- za:

ga, e as batatits, nàbos e Logo após a segunda se-

NOIVADO betel'l'abas, partidos qua-
mana vem, entretanto, uma

Com a gentilissinia sta. drados. melhora acentuada e que

Sônia Brisighelli, fHha da 31- Deixe ainda no fogo se traduz pela paralisação
,'.

V" Ub' ld B' 10' t d 'da quéda do' cabelo.
exma. sra. va. a o, n-' uns mmll.�OS e, .espeJe

sighelli e encantadora re- numa terrina gr:ande, colo- Nota: - Os nossos leit07

pl'esentante de nossa "jeIC- cando por cima as fatias de res' poderão solicitar, qual

nesse dorée", contratou ca- pão tori.'ado e as rodelas de' quel: conselho sobre o trata

samento, a 24 do . corrente, IOVO cozido. (APLA) menta da pele e cabelos ao

medico especialista Dr.
P ires, á Rua Mexico, 31 -

i1.io de Janeiro, bastando en

dar o presente artigo <les
te jornal e o endereço com

;Jleto para a resposta.

1 bom pedaço
para bifes
f colher de banha
1 cebola picada
3 tomates
1 cabeça de alho

neiro;
- sta. Carmem �erreira

de Mello ,

- sta. Therezinha Izabel

Muniz, aplicada aluna do

Colégio "Coração de Jesus"
sta. Cecilia Lobo

sta. Lilia Linhares

mos

EXAMES DE �DMISSÃO AO GINÃSIO.

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

neiro.
'Informações: Rua Fernando Machado, N. 32

Restaurante Hapoli
RUA Marechal Deodoro 5•.
Em Lages, no • do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores Viajantes.

_r ....... Iur

11111 [lUlU 110'
(IIL " ... ..,)

,.,,,,.NDE TONIOO

CONTADOR COM GRANDE PRÁTICA - Precisa
Se· Tratar pessoalmente ou escrever dando referências e

preço de
I pretenções para trabalhar em CRICIUMA - CARBO-

.

;>'HT;'BRA CAETÉ L'1'DA. Oaixa Postal, 35.
...

H O J E ,N O PASSADO

3

"

31 DE DEZEMBRO

A.DATA DE HOJE RECORDA-NOS 'QU�:

�. em 1753, em Lisbôa, faleceu o estadista Alexan

dre de Gusmão, doutor em direito pejas Univer

sidades de Paris e Coimbra, nascido em Santos!
São Paulo, em ·1695;
em 1745, uma. Provisão Régia determinou a de

marcação das Sesmar ias ;
- em 1825, orientais comandados pelo Coronel Leo

nardo de 'Oliveira, -surpreenderam a guarda bra

sileira de Santa 'Tereza comandada pelo Alferes

Joaquim de Oliveira e o destacamento .

de Chui

comandado pelo Major Inácio José Cabral da

Costa;
, em 1843, na picada de São Xavier, '0 Major Agos
tinho Gomes Jardim, da Guarda Nacional, travou
combate e repeliu os revolucionários riogranden
ses coman dados pelo General João An ton ia da

Silveira. O Major Jardim fo morto nesta ação;
em 1864, teve inicio o ataque de Paisandú, que

viu a se render em 2 de Janeiro de '1865. Os ata-

cantes brnsileh-os eram comandados pelo Gene

ral ,Toão Propicio Mena Barreto e Venancio F'lô

res � a "praça �stava defendida por tropas para

guaias comandadas pelo General Leandro Gómez;
.
- e� 1868, os paragua iós se renderam com a capi

tulação de Assunção;
- em 1897, o Brasil e o Chile celebraram um trata

do de extradicão;
r<-,-- em 1913, em Blumenau, Santa Catar-ina, foi inau

gurado com 182 alunos matriculados, o Grupo
Escolar "Luiz Delfina".'

André Nilo Tadasco

(

• UNeI pro,: ' 1,-

recebeu o apoio de um. Co

mitê Assessor elo �E:nad(l, ín

tegrado por _12f) agllras pro
minentes da índústrm. da a

gricultura, do trabalho e dos

bancos,
SEXTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO

Santificai a Cristo, como Senhor, em vossos C01'a

�ões. (l,I.ledro 3:�5), Ler I Pedro 3:13-18.
.... Estavamos no fim das conferências de eminente
senhora cristã que, através de seus escritos e do seu tes
temunho. Deus tem realizado grande trabalho. Comen
.an do a sua 'obra alguém disse: "Não é de admirar que
Deus abençoe os outros por seu intermédio; ve como ela
o ama! Quando Deus tem qualquer tarefa para ser rea-'
'Izada, não precisa bater à' porta de seu coração; ela o

conserva sempre aberto, de par em par, para êle."

Aquela querida amigá, oferece-se a si mesma, cons

carrtemen te porque conserva 'Seu coração em atitude re

verente para com Cristo, � Senhor.

Qual' é if'l1ossa resposta a seu gran de amor? Muitas
vêzes nossos corações estão cheios de materiais que di
sem respeito ao eu e ao pecado, Como consequência, as

iortas de nossas almas estão fechadas e fora do alcance
do amor de Deus. Assim, somos imprestáveis para uma

vida de serviço. Podemos amar a Cristo e aplicar seu

poder salvador à nossa condição de pacadores. Só assim
podemos compreender suas grandes bênçãos e tornar-nos
canais para abençoar a outros!

ORAÇÃO

no estrangeiro

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E,.PENSõES DOS

COMERCIÁRIOS

Delegacia: no Estado {le, Santa Catarina

E D I T. A L

1 - Comunicamos, nos termos do artigo 77 do Regula
nento aprovado pelo decreto n. 32.667, de 1-5-1953, que. a
iartír de 2:-1-55, o recolhimento de contribuições devidas-a
ste Instituto só terá valor quando .quitado no "Recibo de

Quitação", devidamente numerado, ficando, portanto, de

nenhum valor qualquer quitação passada no modêlo antigo,
'ou seja, na "Guía-sêlo",

2 - Para fins ele recolhimento, '(levem as ernnrêsas pre

-ncher mensalmente, em duas vias, a "Relação de Segura
dos".

3 - A referida relação não mais será fornecida pejo
APC, devendo as emprêsas adquirí-Ia diretamente nas ca-

as elo ramo.
.

4 - As emprêsas receberão o "Recibo de Quitação" em

.luas vias, devendo ·conservá-Ias com o maior cuidado. A 2a

lia deverá ser entregue ao Fiscal elo Instituto, em sua visitA
te Fiscalização à erilprêsa.

5 _:_ Fica, outl'ossim, a partir da data citada, suspensa
.L cobrança elomicifiar, devendo as emprêsas recolherem ell
"etamente su�s contribuições na seele do órgão Local dQ

:APC, à rua Felipe Schmielt 37, de 12 às 16 horas, no praZ(j
.

éga,l, sob pena de, em caso ele atraso, ficarem sujeitas �c,'

iuros de mora de 1 % ao Ínês, além da multa de 10% a 30";.
.

sôbre o valor da contribuição em atraso (Lei n. 1.239-A, dE:
(950).

Florianópolis, 28 de elezembro de 1954.
.

l�l'ancisco Câmara Neto - Delegaaõ.

GREVE JAPONESA
TOQUIO, 29 I. lI. Esses operárias protestav<J.m

contra a de�is3j:io de !'OO tra
balhaelores proieLad," ;leIa
companhia q u� os e'rnpreg'1-
va, em conseqt,lôncia ele uma

..
-

Senhor Jesus, aceita noss� intencão de abandonar o

pecado e libertar o eu, até que venl;deil'a e lealmente
nos dediquemos a ti. Que te\: amor seja derramado não
somente em nós,'mas também por nosso intermédio. Que
l'emos experimentar a alegria do verdadeiro testemunho
e permanec_el' firmes, a despeito dos embates duros da
vida. Em teu nome bendito. Amém.'

PENSAMENTO PARA O DIA
I

"ÊI�s se deram a si mesmos, primeiro, ao Senhor." .

ELIZABETH MALLORIY <Girvínia)

Fale�eu O presidente da Corle
Suprema de Viena

VIENA, 29 cu, P.) - Fale- centração de Dachau e mais

ceu, ontem,. com 59 anos de tarde em Buchenwald, foi

idade, em consequência ele libertado em 1939, emigran
'1111a crise carelülc'a, o doutor do para a Iugoslávia. Poste
Josef Geroe, ministro da Jus-' dormente regressou à Aus ..

tiça e presidente da Côrte tria. Desde 1945 Josef Geroe
Suprema de Viena. Com a! fazia parte elo govêrno aus

morte do doutor Josef Geroe i triaco como ministro da Jus-
desaparece uma das mais no- I tiça, na qualidade d� "técni
táveis personalidades ela vi- ,co" e não de político, apesar
ela política austríaca. I de inscrito no Partido Soeia-

lista. Desde 1945 Geroe er:l.

Josef Geroe era procura- igualmente presidente do
dor da República no momen- "Comitê" Olimpico Austríaco
to do "anschluss". Internado e da Fecleraeno Austriaca de
desde 1938 no campo -de con- I Futeból.

-

Terminou a mais rlemorada

greve da históría do Japão.
Dois mil metalúlgicos de
uma usina de, Muroran IHok-

I
• I

fNTERAMERIÇA
.NISMO

WASHINGTON, 29 lU. p,,\
. .' I'

.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS _, Estados Americanos, deda

BATISADOS .::_ ANIVERSAR.IOS E REPORTAGENS El\ll rou, que fi Conferencia F,!,o-

GEKAL. nômica realizada, em J:ovem-

R O D O L F O C E R N Y, Fotografo' do .tordal "O bro, no Rio ele Janeiro, pôs
� ESTADO". em movimento vontade

Chamados: Rua CQ.nselbe!!p',.Mafra pelo econô.

TeletoD�: �.OZ2. ' ;(!,;�,;. � I nismo)
,',"�)'

I .','

···tt�,.
�.

,,_U;i,,:�:,,�. ;4:,

- Garlos Davila, sec"el'i:"'!0

geral da Organização 'dos

AVENTURAS'· 00

kaido) que haviani entr::>.do
em greve no elig 17 cie junho intervenção (lO governo. .'\.
concordaram em voltar ao direção d� ,Údl},.,'!!igica em!

trabalho ciepc;is, ele 1% dias cardou em reQu7.il' lt 1:'·0 o

de desemprí'go voluntáriu. número de (jemisIH'e3,

.-c.

GREMIO "CRUZEIRO DO SUL" (Filiado
ao{lube.6 de Janeiro - Estreito)
DIA 1° Sábado - "G.l1ITO DO CARNAVAL" - Haverá

muita serpentina, confeti, lança perfume.
Resrva. ele mesas com o sr. LIDIO SILVA ao

Cr$ 30,00.
.

ZE-MUTRETA .. ,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IrianÓIl� i� .��! U rÓlimo'· am nua I, ra�j. eim ! R i
Reunido o Conselho' veu transferir de.Pr�o I

sileiro de" Vela, mar-, "s?ar'p��" por equipe I te da Feder�ção' de' seria. disputada �ntre êle, para ser disputado
Superior da Confede- I

Alegre para Florla,n�- cando o mes de novem-
I
e ll1dl�Id.�al. Na mes- i S�nt�. Catar1l1a�/ D�. catar1l1e��es e cariocas a primeira vez em

ração Brasileira de VE- I polis a séde do proxI-!�ro �e 1955 para a rea- m,a re.,mao, por pro-jVirgílio Gu?lberto, fi- .

o trofe� J.u�EREMI- águas de Santa Cata
LA E MOTOR, resol-Ímo Campeonato Bra- 'Iização das provas de I posta do representan-, cou determinado que IUM"; instituído por rina, e as demais em

a g u a s da federação
vencedora da última
competição. Também
ficou determinado que
aproveitando-se

-

ã rea

lização do campeonato
.em Florianópolis, fos
se também disputado
o troféu "PIMENTEL
DUARTE", instituido
pelo Sr. Irineu 1301'
ihausen, Governador
do Estado, quando da
última reunião de vela

aqui realizada, e, em

homenagem ao saudo
so desportista Dr, José
Candido Pimentel Du
arte, um dos baluartes
do esporte da vela no -

Brasil. Esta competi
ção terá a participa
ção de representantes
de Santa Catarina, são
Paulo e Rio Grande do
Sul.
."" � .

Próxima, rodada

I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ceee.e••• ,•••••(••••••••••••••
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H t J V I [I"
"

I' H' � J
'. CAPITAOPAULOMENDONÇA

ega a ue e a f onBrmpo 18- '10 ue anelro' ��,�::::��i���p���:::!:�d;�����:Y���'E��:�:�:'\x�
Reunido a 16 do corrente o Conselho Superior da Con- atenções dos velejadores de todo o Brasil estão voltadas AO ilustre militar e esportista que permanecerá na

federação Brasileira de Vela e Motor, homologou a realí- para este rincão da pátria, pois, além de' ser realizado o terra barriga-verde pelo espaço de um mês, "O Estado Es

zacão de uma regata de oceano entre Florianópolis e Rio campeonato Brasileiro de -Vela, também será realizada es- portlvo" envia cumprimentos.
de·Janeiro, determinando a data de setembro de 1955 para ta importante regata, que será a maior regata de oceano

a realização da prova. Segundo conseguimos apurar a re- até agora realizada no Brasil. O Conselho. Nacional de Des-

gata Florianópolis-Rio de Janeiro, será uma preliminar portos, prestigiando a iniciativa: da Confederação Brasilei

para a grande regata Buenos Aires-Rio de Janeiro a ser ra de Vela e Motor, instituiu um rico troféu para o vence
realizada em princípios do ano de 1956. Notamos que as dor, que recebeu o nonrs de _CRUZE]RO DO SVL. Esta re-

:tata será disputada de dors em dois anos, sempre neste per
•••••••••••••••••••••ce••••••••••••••••••••, curso. Infelizmente não poderemos noticiar a partícípação

ile um barco que ostentasse no topo do mastro as cores

da vela catarinense, pois ainda não possuimos embarcações
iJara regatas de oceano, o que de fato é de lamentar; prín-
ipalmente sendo Florianópolis uma ilha aonde a água nos

.onvída a todo- momento para velejar.
Acreditamos porém que o iate "ELIZABETH", de pro

._ieÚúcw ao uniàos Riggembach, antigo "ANITA", venha
_ ser aparelhado para participar da prova.

R - Florianópolis,
P - Clube em que atuou pela primeira vez?
R, - Pelo Clube Atlético Guaraní.
P - Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
R - Defendi os seguintes clubes: Guarani e Clube A;.

-

tlétíco catari�ense..
.

P - Títulos conquistados? Hoje, á meia noite, em -São Paulo, será efetuada pela
R - No esporte amador vários; no profissionalismo .rtgéssíma vez a monumental corrida de São Silvestre, rea-

ainda não tive previlégio de ser campeão. üzação do mais completo jornal esportivo do Continente
P - Maior momento de sua carreira? _ue é "A Gazeta Esportiva" que se edita na Paulícéía.
'R - Foi quando o Atlético .venceu o Imbituba, 'no ano Na dura prova de 7 mil metros deverão competir os

passado, tendo sido o autor do gol davvítóría em -utarrnense Waldemar Thiago e Raulinõ Silva que .espe-
cima da hora.

I
.un dignificar o pedestrranísmo barriga-verde com ums

P - Pior momento de sua carreira? olocação honrosa.
P.. - Perder o super-carnpeoaato de '1953. ' O favorito ela prova é-o iugoslavo Franjo Mihalic, ven-
P - Seu maior desejo no futebol? .dor ríe 19�2 e 2.0 colocado em 1953, quando perdeu para
R - Integrar o selecionado catarínense. grande Emil -Zatopeclc
P - Diversão predileta?
R - Cinema.
P '- Outros esportes que pnrtíca além do, futebol?
R - Basket-ball e natação.
P - Melhor jogador da Capital?
R - Vários. Prefiro não dar minha opíníão,
P - Melhor jogador do Estado?

R - Teixeirinha, do C, A. Carlos Renaux.
P - Melhor jogador do país?
R - Zizinho, do Bangú, do Rio.

.

P - Maior jogador catarínense do passado?
R - Procópio, que defendeu o Figueirense e o Avai e

várias vezes integrou o scratch catarinense.
P - Melhor técnico de todos os tempos no Estado?
R - Félix Magno.
P -, Dos atuais. técnicos qual o melhor em Santa Ca-

tarina?
R - O mesmo Félix Magno.
P - Arbitro mais completo da Capital?
R - Oswaldo Meira.
P - Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
R - Torcedor do clube em que jogo.
P - E dos clubes çlo Rio?
R - Clube de Regatas do Flamengo.
P - E de São Paulo?
R - Pàlmeiras.
P - Se lhe fosse dado formar o selecionado da Caúital;

como 'o faria?
.

R - Constituiria assim: LeIo, Osni e Waldir; Julinho,
Valério e Danda; Giovani, Ernani (lmbituba) I Da

nyr, Betinho e Pacheco.

COM A PALAVRA O CRACK
'ERICQ(7)

P - Nome por extenso?

R - E'rico José Botelho, de Abreu.-
P - Data- do nascimento?

R - 14 de agosto de 1935,
P - Cidade onde nasceu?

EM COGITAÇÕES UM JOGO ENTRE
BANBU' E SElECAO AMADORISTA

,
.

Em rápida conversa com UMA OPINIÃO
o conhecido técnico da equi-
pe àlvi-rubl°fl. sr. Waldir S,e vier a concretizar-se
Mafra fomos certificados este match de beneficio, o

que o �eu clube' acaba de re- que é bem prov.ável, re>\ol
ceber lima proposta para de- vemos formar as' três sele�
frontar-se com uma Sele- ções que estarão em luta.

cão Amodorista, fazendo a I Assim teremos os Velhos

preliminar de um jogo en- com: Tatú, Valdir e Dand,a;
tre VELHOS E NOVOS do Minela, Bl'aulio e Jair; Bo

nosso futebol. Apuramos Ião, Nizeta, Amorim, 'Ari'e
ainda que a renda será re- Nenem. Os (Novos com:

vertida
-

em beneficio do nrognoli, Erasmo e Abelar

crack NÉDE VITóRIA que do; Julinho, Valério e Jací,
I se encontra em São Paulo Wilson, Oscar (Alípio),
onde tjspera extrair o me- E'rico, GiOVU11i e JacÓ. •

nisco. A Seleção Amodorista
Portante ai está, caso com: Dino, Wanderley e

venha a se concretizar,' um Baião; Domar, Murilo e Ni

belo exemplo do solidarieda-' zio; Nei, Telê, Ca�alllazzi,

RIO, 30 (V.A.) - Quinze ;nimidade. Para, a 'sua esca-

essoas foram ouvidas em lação na selecão, votaram

rápida "enquete" pela re-: 14, esportistas: o que justi
,)ortagem e por maioria de I fica perfeitamente, porque

lotos, a seleção hipotética I êle, no almôço do DIE, foi
do Campeonato ficou assim ttleito o "craque do' ano". No

l:o�stitqida: Garcia (FIai mais, coube a Neca (Portu:
mengo); 'Pavão (Flamen-' guêsa), o voto faltante.

\
g'o) e Santos (Botafogo); Na "enquete" opinaram
Mirim eVasco da Gama), os srs. Abelardo França,
Dequinha (Flamengo) e Da-

I presidente da Feqeraçã0
nilo (Botafogo); Joel (Fla- Metropolitana de, Futebol;
men-g0), ,Rubens (Flamen-: Júlio Cés'àr de Matos, dire:
g'o), Vavá (Vasco ,da' Ga- �tor· do Depa.rtamento de Ar

ma) ou Dino (Botafogo), Ibitros da mesma éntidade;
Didi (Fluminense) e Sylvio Alvaro Bragança, presidente
Parodi (Vasco dft Gama). Ido América;, Diogo De Leo,
Na roleta de opiniões Garcia I juiz de flltebol, Mozart Ma-

chado Giórgio, fiel de te
sOUl'eiro' da Confederação
BrasiÍeira de Desportos; Ari

I

'veIlceu Castilho (Fluminen-I Bfuroso, consagrado homem I

3e), por um voto apena\) te- i de. rádio e. da imprensa; Dé .

ve .6 pontos contra 5' do lio Neves, treinador de fu-.
:ntérioano. Adão ao que se II tebol do Olaria;

-

Benedito'

dos, igualmente, entre Osni Rosa,. descobridor de cra

(Americn) c' Hélio (São ques nas horas vagas -

I

Cristóvão). �m se tratando' que são quas.e tôdas; e vá-
(fl ElwiEl (]ir i .', alista,s 10elltÔ�i,..i, _

.)@�ljGll�.s·9J�allJ.SUií.&8••••�•••••••••••••••••••(

HOJE EM SAO PAULO ACORRIDA DE
SÃO SILVESlRE

ZEZE' MOREIRA RETORtiARA' NO
-- BOTAFOGO

RIO, 30 (V.A.) - Apurou fonte também merecedora
J reportagem' ter Zezé Mo- 'de crédito, 'soube o "Diário

'eira, há poucos dias, man- de Noticias". que elementos
.ido longa palestra com. do Fluminense interpelaram
.ientores do Botafogo. Nes- Zezé sôbre a veracidade, ou

,:t oportunidade, comprome-
I
não, daquele seu formal

,eu-se firmemente a voltar compromisso. E o tl'einador,
às hostes alvi-negras, as-

I então, confirmou 'inteira-
im que terminar seu. con- '!l\ente a promessa que. fize
rato com o Fluminense, o ra de 'retmonar ao Botafo�o.
que, aliás, acontecerá rio I Diante disso, obtet>-e, daque
lia 31 de jar.eiro. . Iles elementos, a declaração

de que ia proceder bem, pois
Essa inforrrlação' vem de o Fluminense não se vai in

encontro a uma outra, 'co- I teressar .mais pelo seu con

.hida posteriormente. Em I
curso.

.

A SELEÇÃO DO CAMPEONATO
'CARIOCA

-os EE. UU. VITORIOSOS NA
lACA DAVIS

,

SIDNEI, 29 (U.P.) - Os I A Austrália arrebatou 11

Estados Unidos derrotaram I Taca Davis aos Estados Uni
a Austrália, na partida de

I da;, em 1950. Durante
.
os

duplas da Taça 'Davis, re-
1

três anos seguintes a de
cuperaram O troféu que per- : fendeu com êxito, contra os

deram em 1949.' I norte-americanos, que che-
A dupla norte-americana,

I'
garam sempre às finais.

T'ony 'I'rabert-Vic Seixas, Rosewall e Hoad jogaram
derrotou a australiana Lewis hoje com - desvantagem, e o

Hoad-Ken Rosewall, por 6-2, fato de haverem perdido as

4-6, e 10-8, ante 25.-578 es- 'duas primeiras partidas in

pectadores, no White 'City: fluiu poderosamente em seu

Stadium, desta cidade. i ânimo,
'

"'�I I ADÃO NO AVAl?
PRETA I 1\1ais uma "bomba" aca-

ba de estourar, com rela-

Teremos, domingo pró- l cão à mudanca de cracks

.imo, no periodo da manhã;1 com os clubes� Desta vez

,() gramado do Ipiranga F. coube ao. player Adão No
C. no Saco dos Limões um guelra que recentemente de
dos bons confrontos de nos-, fendeu as côres do Cerâmi
,:l, Várzea, pois estarão em ca, o qual acaba de desapa-
·_uta os caterorisados "onze" tecer ,por questões desce
,io Vasco da .Gama local e nhecidas, do nosso futebol
:0 Ponte Preta ddaquele interiano. Adão ao que se

.ub-distrito. Ambas as equi- propala estaria interessado
es se encontram bem' pre- em defender

.
as côres do

paradas . esperando-se um Avaí. Em conversa com a

Iuélo sensacional. Ao que nossa r'epot-tagem O consa

conseguimos apurar o Vas- grado médio declarou que
vo da Gama alinhará com: realmente está interessado
Pol li (Galego), C I a ú d Po em defender qualquer clube
(Gerson) e E'dinho; Erico, da capital, possivelmente o

Walmor e Zéquinha ; Saulo, Avai. Portanto que se mani
Maury, Dilúei, Itamar e festem os diretores do' es
Gainet. quadrão "azzurra" para

M. Bosges.. (;ol1seguir engajar em suas

.

'ASCO X
PONTE

"

p'8f'anaense,'- .

CURITIBA, 30 (V.A.) -

Apenas duas rodadas estão
faltando para o termino do
returno, do campeonato pa
ranaense de futebol profis-'
sional. A penultima rodada,
que se' aproxima, será for
mada de três jogos, Sabado,
no Estadio "Joaquim Ame

rico", jogarão C. A. Paraná
ense e Guarani E. C., de
Ponta Grossa. Domingo, no

Estado "Orestes Thá",' na
preliminar, se defrontarão
Britania S. C. 'e Palestra Ita

lia, e na principal, como >

atração maxima da 15a. ro
dada, estarão frente a fren
te as equipes do E. C. Agua
Verde e A. E. Jacarezinho.

fileiras este grande ele
mento. Não resta a menor

dúvida que co meste refor

ço só terá a lucrar o Avaí
nesta temporada esteve ir

reconhecível conquistando
um inespressivo 40 lugar.
Que se concretiza mais esta
"bomba" são os nossos de

sejos. M. Borges

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Revelada ·p01' ,fJüus, ao menos rmplt
desde as primeiras páginas assim do AI

Testamento. No Antigo: "Porei inimiza

rou Deus ao demônio disfarçado sob a

_ porei inimisades entre ti e a mulher

cendência e a descendência dela" (Go famosa que, como Deus, era a mesma santidade, escolher uma erra
é essa profecia, que a antiguidade crístâ ssaspa- tura oue fosse a mais digna 'possível. Ora, se Maria Santis

lavras o,p�'otoevangelho, isto é, a primei a", como slma fosse concebida com a mancha do pecado original, e

a segunda foi a Mensagem do enviado aría. Boa nele permanecesse o tempo que fosse, longe de Deus e sob

nova, ou o primeiro anuncio do Salvacl o poder elas trévas, não seria digna de ser Mãi ele três ve-

numa vida de mais absoluta e incondi zes santo, porque passaria ao FillÍo a ignominia materna,

vontade de Deus, a desobediência dos n
,. segundo aquilo da Escritura: "Glória filiol'um patres eorum :

Anuncio de um segundo Adão, esse, sí inocente, 9, glória dos fílhos são os seus pais (Prov, 17, {».

imaculado, segregado dos pecadores" ( ), que s�� Quando, em Roma, a 8 de dezembro de 1854, o Papa Pio

ria o Divino Salvador e' uma segunda a Eva, J<L IX, pela Bula, "Ineffabilis" já citada, proclamou o dogma

flue a primeira, pela sua infidelidade, 'a das re da Imaculada Conceíçàc, a Igreja Greg�, diante de entu

galias do paraíso em que rôra constit ce clara U siasmo que empolgou a cristandade católico�romana, e como

conclusão _ que promana da premiss ncíado u:[l para justíricar a sua secular separação, levantou um côro
, .

d upor 1 1 I
.

SalvadOl: _ e a mulher. Essa aproxin n o .s de protestos contra "o novo dogmn Inventar o pe a greja

a intimidade ou interdependência pur:1Ps fins sz.l- papista sob o influxo dos Jesuitas". Veremos, dentre em

vificos. Quem, senão Maria, a excelsa � s, a C.orre- pouco, o fúndamento dessa extranha e grave afirmação.
dentora do mundo, quem, senão ela, pj com aque�! Pouco mais tarde, em 1884, o Santo Sinodo Russo, em um

las palavras designada? Se Deus, comclemente de-
program aoficial de Teologia-polemica para os Seminários cialmente adotada, no .século IX, passado, do Oriente para

clarou porá inimisades entre o demMllher, entre e Academias Eclesiásticas, incluia a doutrina da Imaculada o Ocidente.
,

t "des- -

I
a sua posteridade e a dela; e se, comoê- es a

, Conceicão entre as divergências da Igreja Grega com a gre- No Ocidente, até a época do papa Sixto IV (sec. XV), ve-

cendência" é em particular Cristo e Iilal que dele [a Latina. Gesto semelhante iriam manifestar. contra o rificam-se apenas simples vestigios de uma intervenção do

procede, essa mulher, é claro, tem.tma.criatur� dogma da Assunção ele Nossa Senhora, a 17 de agôsto, �'l/ magistério doutrinal da Igreja na controvérsia da Imacul�
ideal, revestida das mais excelsas virt�O digo hem. 19�0, altos representantes da Igreja Anglicana de Cantuárta da Conceicão. Foi precisamente o progressivo difundir-se da;

preservada de qualquer mancha de p� usíve o c?n- I � ele York, para os quais "nem a mais miníma prova existe festa,�, sobretudo, foram as animadas díscuções que come

traido pela malícía ou pusilanlmídad os prir.n�lr�s na Escritura ou no ensinamento da Igreja prímitíva'Lopon- çaram a apaixonar as escolas, de que eram figuras proemí- ;
pais, sem o que a sua dignidade nã�na, e ímrrn- do-se, por isso, a aceitar "qualquer doutrina ou opmiao que nentes, entre outros, Santo Tomás de Aquino, S. Boaventura,

,

sade do demônio não seria completauela "descen- não esteja claramente contida na Escritura". Nesse caso, Duns Scote, que motivaram a progressiva e, afinal, a defi

dêncía" é especificamente Jesus CrisStolo S. Paulo pouco, muito pouco se salvaria do depósito revelado, pois o nitiva intervencão dos Sumos Pontifices. O primeiro do

u afirma pela maneira mais explicít mndo, aleSl1�ll, que muitas vezes, e em pontos da máxima relevância, é ela- cumento pontíf'ícíc em favor da Imaculada Conceição (� a

dissipar qualquer dúvida, explícand scritura nao ro, clarissimo paria os católicos, constitui objeto de dúvida celebre Oonstituição "Cum praecelsa", dê 28 de fevereiro de'

diz' E às descendências como se tl� muitos; mas
e mesmo de negação por parte dos nossos irmãos separados. 1476, de Sixto IV, papa franciscano, isto é, da Ordem que

diz' como de um só: E à' tua descenr qual É. Cristo" Assim, por exemplo, a divindade de Cristo, a transubstan- mais se distinguira na defeza daquele privilégio de Maria.

(Gal. 3, 16). E seria interessante qliler ali prefigu- �iação eucaristica, a autoridade e prímasia de Pedro. E, para resolver as dúvidas motivadas por um zelo' índís

rada fosse a nossa mãi Eva _ ela teus, em vez de Por outro lado toda a verdade que necessáriamente se ereto, já uma segunda "Grave nímís", de 1482, em que de

benção, acrescentou penalidades, do que �e dir�am desentranhe de outra, e, por isso que nela esteja contida, clara o sentido e c objetivo da festa, ou seja, precisamente,
consentâneas com a sua natureza epodera servi-se oelo menos implicitamente, embora não conste com clareza, como na Bula "Ineffabilis", a santificação de Maria no prí
como suave jugo e reparadora exp ultiplicare,i o,s já é uma verdade revelada, como a da Imaculada Conceição meiro instante da sua Conceição natural. Foi um grande
teus trabalhos e especialmente os partos. Daras a :e.ativamente à maternidade divina, e a da Assunção para passo para a solene proclamação de uma verdade, que, aín

luz com dôr, e estarás sob o poder cP!' (Gen. 3, 16). zorn a Conceição Imaculada. O dogma posterior não repre- da assim, só muitos séculos depois se deveria verificar. A-

No Novo Testamento, Maria anjo saudada senta um aumento ou progresso no sentido estrito, senão ceitaram-na, contudo, e defenderam-na, desde �á, algumas
como a criatura "cheia de graça": f!na (Luc. I, 28). uma declaração do Magistério autorísado da Igreja, que a com juramento, as mais famosas universidades elo tempo,

Cheia de graça, no sentido estrito, vaso, interior- define e impôL. tais como Paris, Oxford, Cambridge, Tolosa, Bolonha e Vie

mente. "Chei� de graça", C0111 efetradução litoral Em 1895, o Patriarca Antímo VII, na resposta à Carta na. Corrente numerosa havia no Concilio de Trento (H)<lJ

e tradicional do original grego keíne, por sua vez .Apostólíca Praeclara, do Papa Leão XIII, punha a pretensa 1563) em prol da definição do insigne privilégio, adiada,

originado do verbo kariton, que sigirnar grato, caro, inovação da Imaculada entre os motivos que obstavam à contudo, por ser propósito dos padres conciliares assentar a

repleto de graça _ de graça gratu1S, na linguage�'l união da Igreja Grega com a Igreja Latina. "A Igreja dos doutrina já 'anteriormente definida e em vigor em toda a

dos teologos, isto é, qualidade ou ptificante. Mana Sete Concilios Ecumenicos - dizia - uma, santa, católica Igreja, e não dirimir controversias vigentes entre católicos,

·SS. não é, pois, simplesmente, com�etendeu, a "gra- e apostólica, proclama como um dogma que uma conceição No decreto, porém, sôbre a universidade do pecadO original,
ciosa", tomando,· sobretudo, essa plo. senti_d0 extdTl' 30m.ente foi. imaculad,a, a de Cristo, ao passo' que a Igre; >1.

, não deixaram �e �azer ess� expressiva _e sole�e declaraç�o I
seco, impróprio do anjo, senão, e rrtlCularmente, da ;aplsta (!) movou, ha apenas quarenta anos, proclamando I "Declara todaVIa este S. Smodo que nao esta nas suas 10-

excelsa dignidade da Mãi de Deu�o, "o Senhor era �omo dogma que tambén) a Santa Virgem foi conéeblda /Sem tenções compreender no de'creto relativo ao pecado original'
com ela: Dominus tecum (Id. ib.).il, ��r causa dessa pecado" (Letr. Encicl. par. 19). Subscreviam a Ca.rta, além 1 a Beata e Imaculada Virg'e� Maria, mãi de Deus, mas que

altissima perfeição moral. E ante�Celçao de �esus, o :lo Patriarca, doze Metropolitas membros do Smodo. Os elevem ser observadas as Constituições de papa Sixto IV sob

que. nos permite repetir C0111 o ifio I�: "Ppr esta reologos gregos modernos são o éco fiél desta Enciclica pa-II as penas nelas contidas e que venham a ser renovadas".

singular e solene saudação aliá� OUVida" mostrou triarcal e sinodal. \ Era, implicitamente, a definição, ou, pelo menos, a prov!).

(o anjo) que a Mãi de Deus fôra.' as divinas graças Ora, pondera notável historiador, "a história genuina da
I

mais evidente e mais autorisada do dogma da Imaculada

ICONVITE DE'a séde, exornada de todos os carP .di�i�� Espirito, �- II�aeulada Conceição dá o mais. nitido qesmentido às �ss�'- Conceição; e "por sem dúvida gravissima e em todo \0 sen-

não só, mas dos mesmos carism mflmto tesouro e çoes dos representantes da Igreja grega e de seus hodIernos ticlO máximo argumento" pelo qual "os Padres Tridentinos '
.

inexgo�ável abi,SIllO, de. �al sOl'tenai� for� suj�ita à

I Teologos". �e fato, "da história

d.
o dogma.result� eVide.nte pela maneira mais inco�cm?sa deixaram pate��eque nad�, MISSAmaldiçao (Bula-neffablllS). Que senao a lsençao do que a Igreja Grega, mesmo antes da Igreja Latma, pela assim das sagradas Escnturas, como da tradlçao e auton-

pecado original. QU�, _por ouLraSas, selião o dogmal!:JocaecomayenallcseusmaiSC�le�reSpatl.reseescritores.dadedaspessoasmaisconsPicuassepoderi.aadUZirqUe.de .

A família de otto Entres,
,

da Imaculada Concelçao? ;;audou na Vll'g'em S5. a flor, a umca flor lmaculada de- algum .modo se opusesse a essa prerrogativa da SS. Vlr- convida aos parentes e p�t,-
, Evidentemente, nem os crisím, de modo muito I sabrocha�a do rebento da nossa estirpe". Seria longa a ci- gem" (Bula Inef.i'abilis). No seculo 17 intervieram a respeito Soas amigas, para as"istirrm

particular, o Sumpo Pont�fice, dfcem as palavras da tação completa ele todos e cada um dos testemllnhos. Por três Papas: Paulo 5°, que proibia atacar em público a dou- a missa de 30 dias de i:'eu

Escritura:, "Assim como todos nll em Adão ... " (la. I motivos de brevidade, limitemo-nos a dois, um do século 4°, trina favorável à Imaculada Conceição; Gregório XV, que o pranteado chefe, que n:an·

Co.r. 15,22); "no qual todos PCC2Rom. 5, 12). Toma- S. Efrem, outro, de Focio. do .próprio Focio, o tris'�e pai de próibia fazer mesmo em privado; Alexandre 7°, que deter- dam ,celebr.a': na Capela rio

dos aqueles dizeres ao pé da letr:nos, no caso de Ma- tristissimo cisma da' Igreja Latina, no final do seculo 9°. S. minava o objeto preciso çla comemoração, a saber que alma Colégio Cat:uinensr, dia ;< 1

ria Santissima, a .exceção, _ quenaria a regra, e na- Efrem, o célebre poeta �iro, tem, para com a grande Mãi de da Virgem SS.ma fôra preservada da culpa original nó pri- do corrente (sexta-feira I, :,.'l

da sofreria o ensino dogmátiCO 'aulo. E porque não i Deus, palavras que lhe atl'ibuem uma pureza de exc'eção,
I
meiro instanlie da criação e,infusão da alma no corpo, por 7 horas.

confrontá-las com outros passo�ritura? Porque n�o f:emelhante à de Cristo. Falando pela Igreja de Nisibi assim especial graça e privilégio de Deus, em vista dos méritos de Antecipadament�, agrade
aplicar a Maria as palavrn,s de'queu � Ester:, "NuQ se refere a Maria:

"somente.
tu ·(ó Cris_to) � a tu� Mãi

SOiS,
Jesus Cristo seu divino Filho. No começo do sec. 18, Cle- cem aos que comparecerem a

morrerás, porque esta lei não fopara ti, mas so para dotados da plena beleza; por ISSO que nao ha em ti mancha, mente XI, estendia de jure (de fato já existia) a festa a to- esse' ato de fé.

todos os outros", nOB enim pro pro omnibus (Esth. ,como manchl_ls não há em tua Mãi. Ao par destas duas be- da a Igreja. Enfim, o sec. XIX é cercado pelo gesto defini-

1�, I�1): E exceção não apenasliente, S��ã? conve-: lezas, _não �á entl'e os .m�u::; filhos.quem lhe seja �emel,han-I tivo e infal.ivel :le Pio I_?C. segue�-se os documentos ponti
mentlsslma. E em que estava jada a dlgmdade de te". Nao ha a; menor dUVida, pelo menos de peso, sobre a au- flclos relatIvos a devocao ,de Mana S8.ma. De 1850 a 1950,
Maria, como a dignidade do p1'(ilho de Deus. E bas- I

toridade e autenticiado destas palavras. São elo celebre

eS-1
abrangendo os pontifi�ados"de Pio IX, Leão XIII, Pio X,

tava que o privilégiO da Imacul,nceição fosse conve- critor, tão notáve,l poeta, que 'todos os Sirios, católicos, mo- Bento XV, Pio XI e Pio XII, mais de quinhentos, sem contar

niente, para que Deus não d'eiJe conferir mais essa nofisitas e nestorianos, veneram chamand,o-o lia citara do os de Pio XII, de 1950 até o presente.
prorrogativa à Mãi excelsa de glo. Deus pôde prese1'- Espirito Santo". Nem pl'u(j�ntemente será dado duvidar das Na Basilica de S. Pedro, em Roma, a famosa cupula de
vá-la _ 110tuit _ ensinavam 050S dos seculos prece- intenções do grande santo, de excluir da Virgem SS.ma o Miguel Angelo está encimada por uma lanterna guarnecida, Carlos Correa._

dentes. Qonvinha _ dequit _ ha que o fizesse, in- própriO pecado original. Nas suas palavras Cristo e Maria na ):lase, por uma série de aberturas voltacJas p�ra os quatro Fpolis 23-12 54.

sistia Duns Scoto, um dos grl:u:tstres da Meia Idade. I sao imunes de toda a mancha. E não só afirma que esta I pontos cardeais. A cupula, imagem do céu, povoada de san

E, com �ayron seu, discipulo, a:_ fecit, logo presel:-I imunidade. é privi�ég.iO exclusivo de a�bo�, mas qu� pre�i- tos e espiritos que n�la habitam,. já .fOi comparada a uma

v?u.,a. �ode preserva-la, porqupçao da .ma�ch� or�-I
samente

mss.
o se dlst�nguen: das den:als cl'latura.�. �.l!·-se-la, Imensa e magestos.a tIara, que c.�ta ah a mo�trar a grandeza

gmal nao repugna intrinsecanJ. sua ompotencla dl- nos seus carmes, ouvU' um eco anteCipado da denmçao pon- e a suprema autonclade do humIlde pescador da'Galiléa. As

vina, - tanto mais quanto ri, �o pecado de origem, tificia e de cantico: "Tota }mlchra es Maria, et macula Ol'i- aberturas são a imagem dos olhos de Pedro, sempre vigil e

como o nome está a indicar, ovinha de uma falta g'inalis non est in te". sempre atento,' voltados para tod()s os quadrantes do mun

pessoal, como natUral consequi senão de um pecad.) 'Eloquente, pois, o depoimento do represeatante da Igre- do, obediente e solicito à voz do Mestre: "Pa�ce ag'nos, pasce
alheio, de Adão, a que está" • I ligada pelOS laços da .ia Grega. Mas não o é menos o de quem concorreu COÚl os oves, apascneta os meus cordeiros, apascenta as minhas

descendência. Convinha que a vasse, isto é "que esta primeiros e mais decisivos passos para a 1'utura e separa- ovelhas. Apascenta-as, com a pão da verdade, como o homem

graça fosse dispensada à MEti us e que esta exceçã·J ',ÇãO entre fi, Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, Focio, douto que és" nas coisas do reino dos céus: tlocius in regno
fosse feita em seu favor, p·ara qmor fOl'U).asse os laço::) morto em 391, é,. apezUl' de tudo, um gTande assertor (ln, coelorum. CGm verdades. tão profundas, tão necessárias e

mais intimos de sua união com Filho", como se lê em I Imaculada Conceição de Maria. Para êle, Maria deu "o ex- tão atuais, a despeito elo longo passado pe seus ensinamen

notável es�rito.s. E continúa: ':A:oc�dad.e do afeto �r:s-Iplendor da pr?p.ria �eleza à. nat�reza hum�na, at�ngida pe� tos, ou talve� por.isso mesmo, que são como a celeste mix
ce na razao dIreta elos beneflc!ebldos, a beneflOlOs la mancha ol'lgmal (HomIl. 2 ln AnnUlltJat. Delp.). Ela e tura ou conelnnento de que fala o profeta, sem a qual aindu
maiores cOI'responderá pois unl ardente amor. Ora, o I "a filha imaculada da ·nossa raça" (lb.). Enfim; Maria o progresso mais brilhante, como o confirmam, as clv1l1sa
Redentor não podia �eser\;'al: �'t uma graça maior d\1 "�chOU gl:aça junto de .Deus", porque "de.s�e a sua forma- ç.ões anti�as, não ad�uiram nem consistê�cia, nem estabi
que aquela pela qual ela fOl lide toda a mancha elo 1 cao no SelO materno, fOl plenamente santifIcada para ser o lIdade. 'Ja desde entao, e sempre, antevIram os Papas o

pecado; o que elevava a bem�rada Maria acima de ,templo do rei da glória" (Horn. I in Annunt). Os teologos grande privilégio de Maria. Ao dirimir as dúvidas, na ordem alvenaria de estilo' Suíço,
todos os homens" (J. Schwane,tlos Dogmes, t, 5, 144). modernos,' depois de tantas e tão profundas investigações, religiosa, já a medida que iam aparecendo, precederam co-· com, dois pavimentos, si
E, aCI:escentamos nós, depois c1ernidade divina, acima não se pronunciam nem como mais clareza, nem. com mais mo o homem avisado elo Evangelho, extraindo autentica- tU:;l.fia na Avenida Mauro
dos homens e dos anjos, e só u tIa pi'ópria divindade. precisão. Aliás, foi na Igreja Grega, pelo séeulo v.n, que co- mente, elo tesouro revelado, com a confirmação de verdades

:ij-equerida a isencão ela m primitiva, até pela I meçou a celebrar-se a festa da Conccição, Jesta que, ao tem- antigas, ensinamentos aparentemente novos: qui profert
dig�idade ele Jesus C�·isto. pa sua Mfii, devia Cristo, I po de Focio, era já, ele uso l�niv.el'sfll, tenelo, depois de ofi- de thesauro suo nova et vetera.

.

\

•A AaC"IGA .I�$•••a.
LeYe� sabor'osa para �s palad,res mais exigentes

I

.: �f{ija Guarraná p.ntárctica
NTARCTICA: Róa �iIva Jardim (Prainha) FONE 3.800

o J:STADO
- - -';j-_-----'- Flf)1';:l11,:po!is, Scxta-feira, ·31 de Dezembro de 1()54

'r') ENCERRAME�TO DO ANO O,
No Seminário Azambuja, qae

LIRA TEMIS CLUBE I Guaraná CaçulaDia 31 - Sexta-fe.ir� - Empolgante "Reveillon de

são Silvestre" Apresentação das "Debutantes de f9q4"
_ Notável show por artistas do Ri();.DHl�ça da Polonaise

.

D,-A

AN1!AR�ICA"
,

-

� .

•••••••••••••••••••••••••e.......�.�cse••8.".� ,

,

\'ONEO Me'hor ·3019 Refrigeragte
PELO MENOR PREÇO

kEVENDEDOR AV 1 ORIZADO:

SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ÇIA. LTDA

Fornecemos g1'atis os cqn'Udinhos·

Sinais desco
nhecidos
OTTAWA,20 (U. P.l _.- No

decurso dos trabalhos de P(,·;-
'

quisas sôbre a ionosfera, os

cientistas elo laboratório de

física de Shirley Bay, 11e!'[,1)
desta capital, captaram, com
a ajuda de um aparelho p.s

pecíal, sinais sonoros anato

gos aos "parasitas", emitido
. por um grupo de estrelas

pertencentes à constelaçâo
de Cassiope, revela no seu re

latório de fim de '1110 li Con-,

selho Canadense de 'Pcsqui-
sas da Defesa.
Lembra-se que os cíontls

.tas de Shirl\y �ay se. eS!'�I�'
cam por detegnmal' cientlfr
camente a razão por que as

auroras boreais perturbam
as transmissões de rádio.

EVEREAOY - as

mais famosos em

todo o mundo I

"AS pilhas EVEREADY
são feitas especial
mente para o nosso

clima e, são prefe
ridas por todos pe
lo seu padrão téc
nico de qualidade!

TERRENO EM
'BARREIROS

VENDE-SE um Lote de

12 x 33 l11etros.
Tratar pelo telefône 2.'170.

Participa�ão
Esmeraldo Cassettari e Se

nhora participam o nasci

mento de sua filha LIGIA

ocorrido na Meternidade Dr.

Vende.-se
No Estreito a rua Papan

duva S/11 (bairro N. S. das

Neves) uma casa de madei
ra de 6 x 8 com 5 peças e

terreno com 30x31, com di
versas arvores frutiferas,
pelo preço de ocas,ião.
Tratar no mesmo local

com Tiofilo Alves.

Vende-se
uma casa deVende-se

Ramos.
Tratar no Edihcio São

Jorge, sala 4 - fone 2192

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .STADO
- --------._-----------�---:----_ ..._--

FlorianópoHs, Sexta-feira, 31 de Dezembro de 1954
---- ----- -----------.--

O Pl'efeitó Municipal de Florianópolis faz público,
a quem 'interessar possa, que se acha aberta, -pelo prazo
de trinta (30) dias, a partir desta data; a concorrência

pública para o serviço de calçamen�o a 'asfalto, numa

superfície de cem mil metros (100.000 m2) quadrados, na
Capital, nos termos da Leí n. 179, de 2 de dezembro de
1953, e demais dispositivos legais vigentes, conforme as

condicões abaixo e atendidas as seguintes exigências: :

I - APRESENíI'AQ.ÃO DAS PROPOSTAS
As propostas,' sem emendas nem rasuras, deverão

ser apresentadas na Secretar-ia Geral da Prefeitura até
às dezesseis horas (16) do dia dezessete. (17) de janeiro _._._.(0)---
p. vindouro, devendo � proposta propriamente dita, com

II P�l' ocasiao da entrada do ANO NOVO, a toda
tôdaa as fôlhas autenticadas, estar encerrada em en- I •

'do CLUBE 15 DE OUTUBRO, tem a máxima açãovólucro fechado, com a' indicação do nome do proponen- STA "ARN'O' '-DO RAULINQ'" 1 em cumprimentar os prezados' corisorcios e éxm ami-Çf;.t�TRO EXCURSIONI .....
I

>-
,

te; e.m outro, nas mesmas condições, deverá o proponen- -WEOICIONÁRtO-
'

lias, formulando os. melhores votos de fielicidad de-
te apresentar os seguintes documentos: '

correr de 1955. '

.

f

a) - prova .de haver depositado, na Tesouraria da FUNDADO EM 16-9-54
i Aproveitando o ensejo, convida-os para

Prefeitura, da quantia de cincoenta mil (Cr$ 50.000,00) JOVEM CATARINENSE I Soireé que fará realizar em seus salões na noit
cruzeiros, em moeda corrente ou em títulos da: dívida pú- �---�=.... ·'5 --�._-" •

Fpolis. 31/12/954. As 5 - 8 horas.
ts I Mark Stevens .: Rhendablicn, para' garantia da assinatura do contrato, se ven- AGORA, QUE 'SURGIU A. TUA 'SOCIEOAOE\ TERA

,I FI
"

, emlllgcedor ;
I té f·1 MAIORES OPORTUNiDADES DE CONHECER A .

ob ) - prova de "idoneidx de mora, ecruca e man- '1'· �VJERCADO DE PAIX ES
ceíra do' conéor-rente;'

.

TERRA CATA,RINENSE.. NÃO' PERCA TEMPO, EN -

" ASSOCIAÇÃO HELÊNICA DE SANTA CAT Nu Programa:
id

'

C
- Noticias da Semana. 54·xc) - prova de capacida de técnica, assim def in i a: VíA-NOS HOJE MESMO. TEU NOME E ENOERE- I ODVOCaçanI - relação das obras de pavimentação asfáltica t /, I, I "" 1.)0. Nac. _

realizadas, co� indicação dos locais e do vulto das- més- co A CAIXA POSTAL 489- FLm(IAfítm�OUS-s.C. De conformidade com o artigo 15° dos' E tos,

I
Preços: 7,60 --3,50.

,

t I convocoo os Sl'S. sócios d'a Ass.ociação Helênica', ta Censura Livre.mas execu ac as;
I Catarina para uma Assembléia Geral a ,ser real no [II - declaração de que manterá, à testa do serviço,
I �técnicos especializados, e que já dirigiu obras de paví-

-

próximo domingo, dia.2 de janeiro, à-s 16 horas,. rua i!' P �, )� "'1<mentnção asf'áltica, com indicação pormenorizada; ·«SUL AMERICA» I I Padre Roma nO 58, af'irn de se procederem as elei a-I _�.! :=! ��� !"t:-� .
, d) - prova de quitação com a fazenda municipal; ra a nova .Di retoria.

II
- ...

I Florianópolis, 30 de dezembro de 1954. As 8 horas.
,e) - declaracão de se obrigar a indiciar o servico

E baí
.

d t
.

blí h e perdido a j
.

, . -,
-

'U, a aIXO assmu· a, orno pu ICO av r ..a Sylvio. Dimatos Edwiges Felliersdas ob�'as contratadats dentro de trlm:� (3�) �IaSada data! apólice n. 754.992, emitida pela Sul América, Companhia / Presidente CONFLITO DE UMA VIDAda assinatura do con rato e a cone UI- as en 1'0 o prazo i Nacienal de Seguros de Vida, sôbre a' vida do meu falecidodeclarado na prop�sta; .' .

.
I f.'S���o� sr. Waldemíro Roberto Alves, peloque já me dirigi

'.
f) - declaração de que se obr-iga a. executar os ser- ; a essa Companhia informando-a encontrar-se desde já a

.

ViÇOS e as obras complementares mencionadas neste -. referida apólice nula e sem valor algum pará todos os efei

..
,

(\v de
"di�al, de acôrdo com as especificações exigidas usual-'

tos.
'

I
\'

mente para �bl:as de�sa. n:tureza;. . , .. I ;[i":orianópoli's, 22 de dezembro de 1954.
.

'

.

' en en1g) - prova ·de registro do proponente no CREA, (a.) Dorvalína Alves
h) - prova de constituição legal, 'tratando-se de

.___

' .',.
pessoa [urídica : 'I Uma caldeira BUTTNER, de fabricação alem m

i) - prova de permanência legal no país, em se tra-
�- --

100mts3 de capacidade para aquecimento. Ver e r Comei Wilde � Elelyn
tando de estrangeiro;

Q'\);t!' til:.....G.UA. à rua Henrique Boíteux, 117, no Estreito com as ,s- Keyes em:

Os documentos juntados e' a proposta deverão es- "'" � •
trias de Madeiras Nacionais SIA. ALADIN E A PRINCEZA

tal' com as firmas devidamente reconhecidas. • DE BAGDAD
II - DAS PROPOSTAS

r

"I�' '(T'echnicolor)
As propostas deverão conter: C $10000 : '::".: Com êste VAlol!' VoS.

�o Programa:III "', 6ob!,ii"o. UmA (lootA que Ad· t P
.

d B '1 Na) ..;_ preço unitário p.ira execução dos serviços ' , .... :: : lhe ..ender.iju ...ócom.· g:ra eC'lmen.' aisagens o rasi ac.
abaixo mencionados: I': : .. : .

pen5�o... Preços: 6,20 - 3,50.
1 - base de macadame hidráulico, coma espessura

j"
e 'Imp. até 14 anos.���sss§§§§§••ê levÓor.\ PÓor'Óo SUei. residin.de 15 cm, depois de comprimido; ,

\, eie, um lindo e útil presente: Esposa, filhos, genros, noras e netos, ainda �_ _
.

. 2 imprimadura betuminosa à razão de 1,0 a 1,5
um BELíSSIMO eOFI?Ede ,;4ÇO eROMADO. los com o súbito desaparecimento de seu inesquecíle' g,4� I�"litros de a'sfalto por metro quadrado ; ,

. juerido chefe JOÁO SELVA, veem, de público, lJ.. ,:&
3 - revestimento asfáltico de penetração, em. duas � AP...ocur! hoje o NOVO

ar o setr" sincéro. e profundo agradecimento
.

�='2V
camadas, ou pr émisturado, cm uma: camada, com a es- t:J NCO GRI.COLA [uan tos os confortaram no doloroso transe-r •...-"""".ci""el'l';c

. ....

.,

As 8 horas.pessura não inferior a 25cl11. 1Zwc t7�,16. inda, ao conceituad'o médico, Sr. Dr. Arthul' .Pereir JOhll Hall em'.FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARII'IA ....H....·.... •O preço por metro quadrado, para a execução dos .' ')Iiveira que, com zêlo e dedicação i,nvulgares, empr GUERREIROS DO SOLitens 1, 2 e 3, incluem o fürn�cimento e utilização de
ou sempre valiosa e efieiente assistencia ao extinto: bmaquinário e de mão de obm especializada, bem como FA'BRICA DE lADRILHOS HIDRA'UllCOS ssim ao ;r. Ac�lino Linhares que o assistiu com eles

dos materiais -necessárÍ'os, excluidos expressamente os

I'
'.

1(10 e carinhoso interesse; ;<0 sr. Prof. Flávio Feá
que abaixo se mencionam.

" Em tôdas as cores � dignos funcionários ,do SESC que, tão pronta e d
Os serviços e materiais, que,se seguem serão forne- O. C. Benvenutti - Rua Bocaiuva esquina com a Frei ;entement� acorreram à residência do finado, asslst

ciclos pela Prefeitura, obedientes as normas usuais dita- :';oneCa. lo-o, os agra<decimentos de tôda a sua família.
das para os serviços em questão:

a) - preparo da caixa para o recebimento da pavi
mentação;

b) - fornecimento e transporte, até o local da obra,
da pedra britada, dos tipos necessários a execucão dos'

.

serviços' acima referidos;'
.

c) - fornecimento de mão de obra não especiali
zada;

d) - fornecimento, nos locais de consumo, da ágúa
necessária aos serviços;

e) - fornecimento de rôlo compressor, não inferior
a dez toneladas, e

f) - execução dos serviços de fornecimento e co

locação de g'uias e sargeteamento de granito.
III - DA ACEITACÃO DAS PROPOSTAS

'iea reservaela à Prefeitura a facu'ldade de aceitar
os preços ofel'ecicl'os, em cO:ljunto ou separadamente,

IV - DOS PAGAMENTOS
As despesas, par� a realização das obl;as previstas

neste edital, corl'er'ão por conta das dntações próprias
do orçamento e dos recursos que forem atribuidos pela
legislação municipal. "I'Após as medições, que serão feitas de trinta (30)
em trinta (30) dias, sendo a primeira trinta' (30�' dias

I

depois do início dos h'abalhos, Sel'flO as mesmas pagas.l
da seguinte fórma: um terço (1/3) em moeda corrente
do país e o restante dois ter(;os (2/3) em dois pagamen
tos, a cento e, oitenta e a trezentos e sessenta (180 e

360) dias ,da data do primeiro pagamento, respectiva
mente, acrescidos dos juros um por cento (1%) ao

mês.
'r" ;

O valor da caução, no caso de ser aceita a proposta,
será devolviçio, englobada,mente, com o ultimo pagamen
to contratual. No caso de l'ejeição, será imedüitamente
entregue.

.

V:"_ DP RECEBIMENTO DO SERVIÇq
Concluidos os serviços, procederá a Prefl'litura, den

tro dos três (3) primeiros' dias seguintes, à notificação
do contratante, a medição final. A empreiteira ficará o

brigada a reparar e substituir, por sua conta e risco. os

servicos consequentes de itcios do revestimento asfál�
tiro.

ECITAL.
Concorrência pública para a pavimentação as

f�lto de logradouros públicos da Capital, 11un1

total mínimo de cem mil metros quadrados.

w

\

MARMORARIA
Com as' mais modernas máquinas para:.

- Mármores, Granitos, Marmorite em cores - Pisos

Cozinhas, Bad'fleiros, W. C., Mesas de Pia, Escadarias,
,

Terraços, Balcões, etc.
Ali na esquina Bocaiuva com a Frei' Caneca

I
I

-

. VII � DIVERSOS
A Prefeitm a: poderã, em ':qualq·u.er ocasião, modifi�

cal' o projeto, reduzindo ou aumentando o volume do ser

viço, observados 0S pl�eGOS coutratuars, não poden�o a

redu�ão ultl'ápassar a �inte 'e cinco C25%) do ,contra-
t�do.

.

Na hipótese de surgirem serviços não previstos e

nào COl1stantes do contrato, mas integrantes e necessá
I'ios as obras, serão eles realizados por preços acor.fI.-
Jos entre as partes.

'

VIII - DA CLASSIFICAÇÃO DA� PROPOSTAS
As propostas serão estudadas por uma Comiss-ão es

pecialmente designada pelo Prefeito Municipal, que o�
pinará, ,dentro de três (3) dias, contados ãa data de a

bertura' das propostas. A al5ertura destas será feita na

data e hora marc�das neste edital, sessenta (60) minu-
,

VI - DAS MULTAS 'tos após a expiração do prazo de entrega, podendo e,sse
Será aplicada à. empreiteira a multa diária de Cr$ ato s_er assisti de pelos i)1teressados,. que, S€ o quizerem,

100,00 (cem cruzeiros), no caso de ser excedidQ o pra- rubricarào as propostas e documentos.
.

zo proposto. Esta. multa não terá ·aplicabilidade jlos casos Findo o julgamento, a 'Comissã_o }emitirá paTecer es

de fôrça maior, plenamente justificados perante a Pre� I crito e o submeterá à apreciação do Prefeito, que p a-

feitura. Se o concorrente ultrapassar sessenta (60) dias provará ou não. .
,

'

,

além do contrato, sem justifiCação, além da multa refe-I
.

A prefeitura se reserva� b direito' de recusai' as pro!
rida, sofrerá a recisão do seu contrato, independente- I postas, no todo ou em parte, bem como de anular a pre
mente de interpelação judicial. I sente concorrencia, sem que assista nos concorrentes o

Por infração de qualquer das normas desttj edital I direito a 'reclamaçoes ou in,denizações. .

ou do contrato, incorrerão as partes na multa pecuniá- I Prefeitura Municipal de":Florianópolis, em 17 de de-
ria de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), ficando· zembro de 1954.
eleito o fôro de Florianópolis para dirimir quaisquer ,dú-
vidas.

FESTA DAS .pALMEIRAS
nos salões do ,

COQUEIROS PRAIA CLUBE

apresentada pelo
GREMIO JUVENIL DO PRAIA

conjuntos musicais; Mesas a venda
CINE-SAO JOSE'

Dois
Record.

II . Sábado, dia 8 de Janeiro.

I----'-_. ��

I,

"Os homens poderão me

condenar mas somente Deus

(.·-.RI,

-poderá me julgar!
Mar ia Felix - Fernando

Soler -=- Tito Junco - Ju-
lian Soler em:
QUE DEUS ME PERDOE
No Programar:
Atualidades Atlantida. 54

x 50. Nac.
Preços : 10,00 -:- 5,00
Imp. até 14 anos.

o

No Programa:
Fatos em' Revista .: Nac.
Preços: 7,60 T. 3,50.Imp. até 14 anos.

(Technicolor)
No Programa:
Vida Carioca Nac.
Preço!!: 7,60 - 3,50 ..

Imp. até 14 anos.

•

•

" ��$•••G•••••••••�•••••Vende-se, por motIvo de mu,dança, uma magmf •
residênéiá cotendo: /4 'espaçosas salas, inclusive sala I AVISOjantar, 4 amplos e arejados, dormitórios, copa. eosin .dr&
cpm armários embutidos, instalaçqes sanitárias, comI' .'

'

tas) varandão, quarto de empregada � respectiva insta O l.ANCO DO BRASIL S/A

ção sanitária anexa. Are::-. construida, 163m2 em cen. '"

de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 met comUnIca que no proxlmo dia
, . . 31 funcionará com o horária(715 m2). Nos fundos do segundo qumtal eXIstem 2

d 9"'0,' h A" '
,

't d 1 l' h t··de,.. as 11 oras. Vb.L.pOSI os, seu o para en a e ou 1'0, gran· e, para gu .

d
.

d' 1 3 dd d " .

t
-.

I' I'
-

(A 'd T
alu a, que nos IaS e . ea e movel,s, e c ... atlma oca Izaçao venl a r'.. '. -

1
'

d'I �6) Jaueno nao lavera expt 1-'ows CY;).
•_. • ente.

.

Preço de OC:'SlfLO conSiderando o motIvo da venda.
_

Informações: Ru:l. Crispim Mira, 22 e Avenida II VE.NOE-SI;'cilip Luz, 60', nesta Capital. I:"
• Negocio de ocasião
Residencia sita na Rua

Major Costa (Vila Celso

VI'agem. com seguril"�a Veiga) com três' quartos,
Uy ala de jantar, copa, co-

. -d
.

jnha, quarto de banho e

e rapl ez<".< l
ois �arandões,. e mais lote

SÓ NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS ti 1
eterreno anexo 10xl0 I?:'

, BAPIDO ,<SUL-BRASIL,IIIO) �
Tratar Rua

UrUgUaI.
nO

Florianópolis :_ Itajaf -'Joinville - CuritIb ALUGA-SE,
I ' ti

T A

A •

•
�

.• 1\ res lotes ,de terras' na

AgencIa. Kua Deodoro esquIna da Ponta do Leal, no Estreito,
. '.

-

• Rua Tenente Silveira aasquina da rua Gonçalves
Ioias com a Raimundo Cor-'

-------------------------------------+

cartório do Es-

sfriou-se l'De ordem dQ Sr. Presidente do LIONS CLUBE D
FLORIANóPOLIS,' aviso aos interessados, que foram o

seguintes os números premiados na Tômbola em benefi
cio cio HOSPITAL INFANTIL, corrida pel:+ Loteria F(
deral de NataJ:,- nOs 668, 829, 173, 850, 309, 538, 82[
991, 171, e 564.

.

Aviso, autro�sim, que os prêmios estão à disposiç
dos comtemplados, no Edifício da Agência Ford, os q�la
serão entregues mediante a apresentação do respecth
bilhete.

Flodanópolis, 30 de dezembro de 19554
Paulo Henrique BIasi

Secretário

"Satosin" é excelente
com.bater as conse.

ncias do�{ resfriados:

)ações dos bronquios,
�s, oatarros. Peçl1 ao seu

�Ihacê�tico "Satósin', iIi

H do, nas traqueobron-
es 'e suas· ma�ifesta

\ � �edat�vo da
'

,cto

OSMAR CUNHA
Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P A R TI C I P A � Ã O
.

_

P A R T I C I P A ç Ã O IDiürio da
JOAO GRAMS e MARIA OPUSKA GRAMS participam Utropoleaos parentes e amigos, o contrato de casamento de seu fi- 1....

lho VALÉRIO, com a srta. Néusa Nogueira.
.

Florianópolis, 25-12-54.

NIOLAU COSTA
e,SNRA.

.GUEIRA, participam aos parentes e pessôas amigas a con

trato/ de casamento ele sua filha NÉUSA, com o sr. Valéria.
Livramento - R. Grande do Sul.

VALÉRIO E NÉUSA

o tiRA TEM O PRAZER DE APRESENTAR NO BAILE DE "SÃO SILVESTRE" \ O NOTAVEL CANTOR DA RADIO NACIONAL
- RESERVA DE MESAS NA JOALHERIA MULLER -

'

IVON CURI

•••••••••••6•••••••••••••CiI••�•••••••••�••••••••••• '••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••u'�••••••••••íi••••••••••e*•••e••••.,••••••••••e•••••••••••

participa aos parentes e pa rtic'ijam aos parentes e

pessôas de suas relações o
I
pessôns de suas relações o

contrato de casamento de i contrate de casamento de
sua filha WANNY, com o. seu fiHo SILOE', com a sta.
sr. Siloé Costa I Wanny�lbani

SILOÉ e WANNi

VVA. LUIZ ALBANI .IR

tem o prazer de participar
aos parentes e pessôas,
amigas, o seu contrato de

casamento com a Srta. VAN
DA GARCIA.

:xxx:

NOGUEIRA e EROTILDESVICENTE SOUZA

, .

I.

t � agradecimento e. Míssa

-Con1�
Florianópolis, 25 de Dezemro de 1954

pTRTIC\PiÇAO, _

EDGAR CARNEIRO partícípaaos parentes e pessoas

b,migas, o contrato de casamento d seu filho JORGE, {!0�11
a srta. Maria de Lourdes Lehmkuh

CARLOS LEHMKUHL e SENHaA, participam ,aos pa-.
rentes e pessoas amigas o contratode casamento .de sua

filha MARIA DE LOURDES com ar. Jorge Carneíro.
" MARIA D.E LOURDES�: JORGE

Confirmall1
Flol:iarióPois, 24-Xlr-54'

\ .

JOSE' GOULART e SENHORA,larticipam aos pa�en
tes e....-pessôas amigas o contrato de rsamento de seu rílho

AFRANIO com a srta. Ivone Borge
..

THIAGO BORGES e SENHORA,lartlclpam aos pa�en-
tes e pessôas amigas o contrato de !Samento de sua filha

'IVONE com o sr. Afrânio Goulart.
IVONE e AFRAlD

Confirmam

Flc;'rianóPolis, 24 de IJezembl de 1954.

PARTICIPA;AO
JO�IO C. Oliveira o Senhora, pnicipam adas púef�lthesigas o contrato de carnento e sua I a

e pessoas arm ,. c

Lucia com o Sr. Norberto Kienen .

•Jose Kienen e Senhora partic1m aos parentes e

pessoas amigas o contrato de caSLento de seu filho

Norberto, com fi Sta Lucia P. Olív ii.

Luci e Norber
Confirmam e

Florianópolis, 24 de deze esde 1954
-------

Maria José Nunes Freitas, sobrinhos e cunhada

tgradecem de coração aos demais parentes e pessoas
urtigas as demonstrações de carinho e amizade presta
das à sua' querida e saudosa irmã, tia e cunhada MARIA
DA CONCEICÃO NUNES FREITAS durante a sua en

ferfnidade, b�m como as expressões de pezar e as ho

menagens recebidas por motivo do seu falecimento, con

vidando a todos.a assistirem. à Missa que em sufrágio
le sua alma será resada na Catedral na próxima sexta

feira, dia �n, às 7 horas, no altar do Sagrado Coração de
Jesus.

Florianópolis, 28-12-1945.

PEDRO NUNES e ODETE OI

I JESSÉ FIALHO E BATI.

,Participam aos parentes e an

menta 'de seus filhos, JOãO PAUl
. João Paulo e Mal

Noivos

Florianópolis, 24 de Dezel

.

PARTICIP
.IO�É BAPTISTA DE CORJ

MACHADO DE'

participam aos parentes e !

to de casamento de seu filho Jo

boa.
Lages - Natal de 1954.

MARÇAL LISBOA E AI

participam aos parentes e

to de casamento de sua filha N

tjsta de COl'dova Filho.
. Florianópolis - Natal de

1
Nilva e J

Conf'irm-

I ,AO NUNES

,/rALHO
\ontrato de casa

Vie}RIA LEONOR.

. <nlr
'

.

Viagem com segurança
.

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

IIPIDO· l<SOL-BIASILBIBO))
Florianópolis - Itajaf - Jolnvílle - Curitiba

-

R. na Deodoro esquina da
Rua Tenente S:llyeira

A

•

•

NO-

A PROPAGANDA EXPõE
Á VENDA O QUE N:ÃO

PRESTA

PRECEITO DO DIA

.ar e o pão a defender ...
O anúncio focaliza o que

3 bom, .o que tem qualida
des.

Quando se lança um pro
luto, estudam-se sempre
nime iro as vantagens, exa

niríando-lhe -os prós e con
.ras e quando' êle é ofereci
.lo ao ????????, já passou
}or tôdas as experiências e

zonfron tos.
O público pode pois, atas

:;ar essa idéia errônea da

H'Op, gan da : - Ela é um

oroietor cuja .luz se bate
Ereta sôbre alguma coisa
jue não pode ter defeitos,
rem deixar de possuir qua
.idades, porque senão estará
.om suas falhas bem expos
"as aos olhos de todos.
Tudo aquilo que se anun

.ia e se expõe é bom, tem

jualí dadees. E o público
precisa e deve confiar no

anúncio!

.

O MELHOR JURO-

5%
'. -I

'I' . ",-' ',-
. ;-:

DEf8SITOS POPULAlIE$;
.• P

BANCO. AGRICOl_A
RUA TRAJÀNO' (16.'·;·;'\. . " '�'" ,>'::��:r

, fLORIAN6pOLlS' o;'

AMABILIDADE PERI
GOSA

Antes do aparecimento
aa erupção, já se transmi
tem a varíola, o alastrim, a

arce1a (catapora) e outras
febres eruptivas, O mesmo

coritece durante tôda a

evolução dessas doenças e

até alguns dias depois da

descamação ou da queda das
crostas. O contágio se faz
entre doente e indivíduo

são, diretamente ou por
meio de objetos recentemen
_e contaminados.

Não visite doentes e

convalescentes de fe
bres e r II p t i v a s.

SNES.

-c', ,',

Distribuidor

(' RAMOS S/A
Comercio - Transportes
.í{ua .João Pinto, 9 Fpolí;

Esposa, filhos, genros, noras e netos, ainda abala
'los com o súbito desaparecimento de seu inesquecível e

:::iuerido chefe JOÃO SELVA, veem, de público, manifes
tar o seu sincéro e profundo agradecimento a todos
.f\lantos os confortaram no doloroso transe; agradecem,
Linda, ao conceituado médico, Sr. Dr. Arthur Pereira e

Oliveira que, com zêlo e ded icação invulgares, empres
.ou sempre valiosa e �ficiente assistência ao extinto, bem
issim ao sr. Acelino Lin hares que o assistiu com desve
.ado e carinhoso interesse; ao sr. Prof.' Flávio Ferrari
} dignos "funcionártoe do SESC que, tão pronta e dili
'5entementê acorreram à residência do finado, assistin
do-o, os agradecimentos de tôda a sua família.

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

residência cotendo: 4 espaçosas salas, inclusive sala de
jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, casinha
com armários. embutidos, instalações sanitárias comple
tas, varahdâo, quarto ele empregada 1'\ respectiva instala
cão sanitária anexa. Arec construída, 163m2 em centco
de terreno murado e ajardinado de 13 x 55 'metros
(715 m2). Nos fundos do segundo quintal existem 2 de
pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar
da de móveis, etc ... ótima localização '(Avenida 'I'rom
powsky 56).

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

cilio Luz, 60; nesta Capital.

INDÚSTRIA E COMJí:RCIO DE MADEIRAS S. A.

CO'nvocação
Pelo presente, são convidados os senhores acíonístas des-

ta Sociedade para a assembléia geral extraordinária a rea
lizar-se no dia 3 de Janeiro pV., às 9 horas, no escritório
da séde, à rua Blumenau, 170, sobrado, cuja ordem do l'l� 1'/
será a seguinte:

1°) - Alteração dos estatutos;
2°) - Outros assuntos de ínterêsse da sociedade.

Itajaí,. 23 de Dezembro de 1954.

Leopoldo Zarling - Diretor

AGORa NOVOS HDURIOS
D ii

ERL
Terças - Quintas - Domingos

9 :50 horas
Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Correrão por o interior do Paraná S. Paulo e Norte
do Pais)

.

Segundas - _Quartas - Sabados
16:15 horas

Para Ronto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Notas & Comentários
BôDAS DE PRATA COM A MEDICINA

Vinte e cinco anos passam num íns

t::mte!
No entanto, são uma existência ...
Aindã me lembro do dia em que me

enfiaràm no fura-bolos um anel de pe

dra verde, na velha e gloriosa Faculda-
de da Práia vermelha.

I

Como não lembrar? Certamente foi

um dia inesquecível para os 282 médicos

da nossa turma.

Encontros com o filósofo Alberto Farani -- um pai;
com Fernando Magalhães - um amigo; - com Fernando

IJ Vaz -'- um gen1Úeman. Estágio com Gabriel de Andrade,
com Armínio Fraga, com Estelita Lins. Dias passados com

fome, disputando um bife na Santa Casa ou enchendo o

estômago com o chimarrão, que corria 24 horas por dia
na pensão do desventurado Faf�, nas proximidades de
Santa Luzia.

AUM:�7s�:RIOS
A n�:!�i��'����p�����!:�n�!o . 1,,-1, 'uw�;,�:�:�d�,,1o ti��:!��;:�'�'i;'�:' A:r��

TEGUCIGALPA, iHoudu- l1icipal vai dia a dia trans- falto de logradouros púb :ccs eultul'a, torna público que, no início do próximo ano. rará
ras) , 30 (U. P.) - o presl- rormandó a fisionomia da da Capital, num total mmuno

a venda de acôrdo com o Plano ele Revenda da 'Secre
dente Julio Lozano Díaz pro- Cidade. Prosseguem ativa- de cem mil metros qna,jra- tnría da Agricultura e pela preço de custo _ de cem (100)

I 1· t
.

t o calcamento das 1'11' s dos. A execucão desses serv!»
mu gou iei, a en mi em '/l- men e

.
. '" vac:tlÍlhonas da raça holandesa,

t tra estão sendo ços compreende 'bases de ma-
g'or a 1.0 de .i��nej1'(l, n.unon- enquan 'o ou s ao ",

. . ., j"
Os interessados deverão se dirigir à Usina de Benefi-

, convenientemente reparadas. eadame hídráulíco [\�ve,�d- .
., '.

.,

O D'I'a'1'1'0 Oficial do l';:,tada nlentos asfáltícos de'pe'3el,:::\- (;1�r11e(n3)to dde LeI(t1eO,)a Iru� Es�eves J.u�lOr, $(N, entre o� dias
tando de seis P'1'.',L dez o nu-

_

t d d
.

.

I
tres e ez (e janeiro-proximo vindouro, anm de

mero de Mlmstorrm rle Esta- está publicando um €:àítal çao e
.

o os os emais I;erv�- se habilitarem para a aquísíçâo de uma ou mais novilhas
do sôbre 'concorrêncIa pública cos atinentes a esse gl [),�\lAe

1 t
.

rnad
.

.
. do o e menClOna o. "-melhoramento.

S
-'

dl
-

. . -

d dít
.

A P reít t" 1
erao con içoes para a aquisiçao e 1 as vaquílhonas:

re eI ura es a 19ua -..., .'. ,- , . ,

'

1 :- ser fornecedor de Ieíte a Usina de Benefícíamento
mente retificando annha-

tde Lei e; e
.nentos viciados e fiJ,;ci:;.."}

2 - Estar devidanlente habilitado (inscrito).
As vendas obedecerão, rígorosamente, a ordem de i118-

erícào.
Usina de Beneficiamento 'de Leite, em Florianópolis,

:lOS dias 30 de dezembro de 1!l54,
Hélio Abreu - Chefe do Expediente da VDL

cortes em morros que in1!JE

liam esses alinhamentos

Loteria do Estado
Resultados de untem Vão ser iniciados os traba

lhos das muralhas de ar':,;mo

la rua Duarte Schutel, dan
.ío saída para a, rua Alm} ,'1,11-
te Lamego, bem assim, e·; A
venida Rio Branco pr-ixun J

..1.0 Departamento de Sa;ld.\� c

ma São Jorge, com saída pa-
a a rua Almirante AI {'mo

A ponte de cimento de con

ereto do rio da Ribeira, no

Pantanal está pronta para
ser entregue ao trânsito.
Outra ponte no mesmo sís- par-ticipam aos parentes e pessoas de suas relações o

"ema vai ter começo breve, contrato de casamento de seus filhos Maria Catarina
situando-se no lugar Abraão, e Dile

iue liga Coqueiros a Capoei-

: <1•••••••1:...
: ' . ,...
u • ..

! S A-L V E ,1955 � A l V E I -

.....
'" ,. ..

'

i 1,••••••••••"

� Queridas Fãs /

:
i eu que tenho o poder de eliminar s:lrdas, espinhas, cr:\'. os, manchas e tõdas as I
0-:

imper,feições da pele. . .

I: eu que tenho o poder de renovar as células envelheeidas e cansadas da sua cútis",
eu que tenho o Iloder ele evitar e fazer desaparecer as rUi!'as pl'ecoces .. ,

•i:::.
eu que' tenho o poder de fortal,ecer e vivificar a peÍe, fazendo-a readquirir a elas-

.1
ticida(le Ilerelida ...

eu que tenho o poder de conservar a sua 'pele assetinada e seu. rosto sempre jovem",
eu que tenho o poder (le deter a marcha do tempo sôbre sua cútis. , .

eu que tenho o poder de/prolongal' a sua mocidade",
eu que sou a fada )Jrotetol'a da cútis feminina - a(radeço a 'preferênc1a que me

: deram durante o ano que se finda, alme- _'

: jando' a tôms um FELIZ NATAL e NOVO:'
• I ANO exuberante ele saúde, ventura e
•
•
•
•
..
•

: a melhor e mais fiel amiga da beleza feminina

I '�u�2������ a��!��A��!����!�;uose,' ,.n,umldm" ,I: fornecedol',es, transmitindo a todos os v-atos de FELIZ NATAl, e

: PRÓSPERO ANO NOVO,

: :
;•••••,0.: € ;

as.

Como se vê, o prefeito Os
.nar Cunha está cumprindo o

)rometido.

---,--..

9.700 - Cr$ 200.000,00 - ltajaí
!l.117 -:- Cr$ ,25.000,00 - Criciuma

'1.429 - Cr$ 15.000,00 - Joinville
2.085 - OrS 10.000,00 - Tubarão
2.901 ..:_ Cr$ 5.000,00 - Florianópolis

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
-'O-�

A manhã ia em comêço quando nos aproximamos da

Jatedral do Rio, para a missa votiva.
O meu primeiro contacto com a Me-

Alguns parentes meus acompanharam-me, entre êles
díclna, entretanto, verificara-se muitos

um primo, em cuja casa fui irmão dos seus filhos, seu hós-
anos antes, pede- por três anos - e o médico amigo que quinze anos

Eu era um garoto ainda de calças .-
I •

I untes eu havia ido buscar em casa, no carro do seu Nico,
curtas, aluno ali no Grupo Escolar Lau-

,

'

.. 1 • Ih f r Luiz Pacifico das' 'Jara curar a minha mãe,
'

la MuLer_, ao tempo do- ve, o pro esso I Da Câmara dos Deputados, em frente, saia, àquela
Neves. �ao me lem�ro m.als rie que ano.

_ hora, para a sua terra natal, o corpo de Souza Filho, mor-
Morávamos, entao, ali, pelas alturas do Largo Fagun-

to na véspera no plenário do Parlamento.

d�S: numas casin�as baixas, hoje derrubadas, onde se

cons-, 'À tarde, �a Práia Vermelha, recebemos o grau, das
tr um o Hotel Cacique. ' mãos de Washington Luiz, que ouviu com fleugma britá-
I Naquele tempo, .mal a �ente chegava em c,asa, depois nica uma violenta catilinária atirada pelo orador da nossa

das aulas, que termmavam as 3 d� tarde, era Jogar os 11- 'turma. Estávamos às vesperas da revolução! '

vros, os cadernos e o penal para CIma da mesa ou da ca- I *

ma, pegar um pedaço de pão ou uma ?!,nana e sair para Vinte e cinco anos _ e parece que' foi ontem!
o Largo, ainda a mastigar, pa:a a r:�mao dO�, rapaz�� do ,H�je, a nossa turma conta com nomes eminentes na
nosso tempo. Çomeçavam entao os ac�sados e as. ban-I ciência/médica: Peregrino Júnior Paulo Filho, Nilton Sa
deiras" - que eram 'a� nossas bríncadeíras, entre rlso� eles Darcí ltiberê Cesar Perneta' Homero Braga Mario
gritos que duravam ate que o pai che�ava em cas�, vmdo I Ab�'eu todos professores universitários. Silvio Cu�'vo, um
do emprêgo ...,- e nos chamavam aos gritos, para o Jantar. I mato-grossense de tal�nto que era o maior "díaznosttca-

A roupa suja, as mãos imundas, '0, c,a�elo r�volto, o 1
dor" do Pronto Socorro, a' quem os chefes chama;am em

s:l�r a escorrer de todos os poros - e � �ltO Infalível, quo- I
casos de, dúvida, é Senador da República. Uns vivem da

tídíane � eram o sabor da nossa memm.ce. .

I cliníca, como Paulo Carneiro, Renato Câmara, Afonso Ra-

.

Um dla, ao. cl:egar em casa, encont:eI-� tomada de VI: I be e eu, que vivemos em Santa Catarina. Outros são labo
smhas. Meu paI fora chamado do empr:go as pre�sas e a!,e i ratoristas eminentes, como Oswaldo Dória e Arnaldo Coe-
a pOI·ta da I"la cheg'av<1m-me os gemIdos de mp'lha mae I '- ,. .' "

, l c.. ." lho. Uns estao no ExerCIto, maJores ou coronelS; outros,
doente: Quiz entrar mas re:e�I a ardeu: .de Ir toma! �m Ina 1\11a1'inha, Fragatas ou Mal' e Guerra; e um é banqueiro,
carro a :,raça � buscar o medlc� da famlha ,cosmb�rgenpCla. 'capitão ele inüústria e hospedeiro de eminências interna-

A mmha VIagem de carro fOl um sucesso. u 11' a ra-
: ..

�T; d h' t t d I·>onals.ça" ao lado do seu l�ICO estalan o � c I.CO e: repa � na
i Uns quantos, finalmente, já partiram para a eterni-

boléi�, 01hando pa�a a garotadll: amIga.' mveJosa, eSPla��� ; dacle, . .

I
' ,

se nao se .encarapItava tlgUm a tra:elr�, para denuncIa: Pédro Neiva foi Prefeito de São Luiz. Téo Brandão é
'lo ao boleelro era" de fa o, um.a �ven ura. I professor e diretor da Caixa Econômica, escrevendo fol-

.

Os cavalos, arrancando chIspas no calçamento, suav�m ,clore nas horas vagas. De Ataíde, em cuja canela fina,
e Jogavam .para dentro .do cal�'o o fartum_da eS��ebal'la, I nos plantões do Pronto Socôrro, Cáio Bardi tocava flauta,
mas o deseJO de qu� a VIage�1 emoras,se, par� me

.

ar go-
: "I)m aqompanhamen,to de "megacolon", nunca tive 'noti

zar o prazer da cornda, domm�va - e. t,�dO fOl um mstan- i cias. De Cáio Bardi, certa vez recebi um cartão. Ia de via
te de .felicidade, esquecido a�e o espm o .que se cravar� gem para o sul e encontrou um major, um tanto triguei
nas

m,m�a.s raras preo:upaçoes naqu.ele dIa ..

'I
ro, a bordo do navio. O major, casualmente era meu cli-

O medICO, homem fmo, educado, fldalgo no trato e ca-
. "l1te em Joillville E o cartão dizia'

paz .na profissão, ouviu-me o recado, tomou da maleta e
I.;

;'V Ih le '

.

" ,

, • e o co ga,
fez C0111 que me sentasse a seu lado - e abalamos para I, mando-te mn grande abraco nos cos-

�,ossa casa. F,uxOU C0nversa', yergunto� co:n quantos anos

I tados deste �ajor "Gram ·positivo".
J� estava, qms saber das mmh�s aspll'�çoes ,- que por

I Felizmente' o major não entendia a gí-
smal eram nenhumas naquela epoca - que e que eu d�- ! ria médica do Cáio Bardi. ..

sejava ser e assim foi matando o tempo, enquanto roda- I
'"

vamos, vagarosos: para o L.a�gO Fagu.ndes., j.
_ I Depois. .. depois era a vida real!

Quando chegamos, pel?I-O de _VIsta .•Enquanto e�e en
I A luta contra o sofrimento e contra a morte. E a lpta

trav� p�ra o quarto d� .mmha mae enfe.rma, a OUVIr as
pela própria subsistência.

exphca�oes que meu paI la fornecendo, fm mandado suma- ! Dando consulta nas fábricas de Joinville a: três mil

riamente. para fora: a fim de .não bis�ilhotar. , ; reis. Fazenda ;isitas a cinco' e ouvindo cons�lhos de ve-

. �epOls, �h�ma1am�m� �al a que fosse buscar os _reme- ; lhas achacosas de que eu devia comprar uqla bicicleta,
(lIas a Farmacla do Cnstovao, na Praça, er:quanto ele re-

para lhes poupar o gasto da conducão.
gressava para a Sua casa, no ca,rl'O do seu NICO.

I' _ "O Dr., Bôde tinha uma bi�icleta pa' I·t' os
d h l·t d

.

h
- .,

la v SI ar
Quando pu e c egar �o eI o � �m a mae, Ja :�n- doentes. E cobrava 500 reis por chamado" ...

fortada pel.a� .pa�avras amI�as do medICO bondoso. � ahvla- I E os anos foram passando. ,

- da pela eflcwncla do medIcamento, ausente a vlsmhança I Os sucessos contados a dedo f" t 1'-
.

t T d
.

1
'-

1 I
' os so llmT os, os (lSSa

prestImosa e ranqUl Iza o meu paI, e a Passou ama0 pe a
,bares pesados a granel _ mas as esperancas sempre vico-

minha cabeleir:;!. despenteada e, sorrindo, me aconselhou: I sas e exuberantes como capim tiririca
." .:

- "Tú precisas estudar para médico, para tratar sem- "
"

"

' . .

,

pre da tua mãe ... "

Naquele momento selava-Ge o meu destino,
Eu devia ser médico ...

PARTICIPACÃO
I

Firmino Vtríostm« e .Julieta Amorim Viriosim

Tomaz Glazek c Eva Glazek

Dile e Maria Catarma
Noivos

Iliguaçu 21-12-54 Mafra 21-12-54

."��.. '

eu sou - ANTISARDINA
prosperhlade:

Um jornal da Capital Fe
,: " deral noticia haver o ge
neral Juarez Távora declara
lo ao sr. Juscelino

.

Kubits
chek que, qmilquer que seja
a candidato eleito a 3 de ou

�ubro de 1955 para Presidery
te da República, será e:"lpo�
.�ado com tôdas as garant!.l,s
do Exército. ' I'Não sabemos se a declal u-

Um dia o velho e querido médico que me atendera a :.!ão é verdadeira. Entretanto. �

F "Q a'progenitora e me acompanhava na formatura chegou aqui, �e .f?i exata, s:rve .par� tl':il:�,1 . 110G an
I

E)
:

com dias limitados, a saúde abalada por enfermidade in- qmhsar a Naçao sobre rl1U11)- ., • '.'
* curável. Fui recebê-lo, como parente e amigo, a quem devia res e boatos de golpe mil!trJl'. .'

"

Os ànos correram. ' gTatidão do seu gesto indo abraçar-me à minha forma- Infelizmente,' ainda. e3ta- .

Anelei pelo Ginásio, donde me retiraràm inc(1'mpatibi- 'I
tura, e acompanhá-lo à sua casa. ' mos numa época em que se Um esperto garoto, vendedor da confreira' A Gaze-

lidades com o Padre Germa.no, oriundas dos conflitos per- Mal ref�ito da vi.agem, C?nhece�do perfeitamente o seu torna necessário um alb (lfi- ta, assim a anunciava ontem: A

manentes entre o seu teutônÍCo amor à disciplina e a mi- �stado, pedIU para fIcar a sos comIgo alguns instantes - cial do Exército dizer que o
- Gazeta! Gazet:a! RUBENS CONDENADO!

nha obstinada recusa em tomar conhecimento do Regula- 3 quando todos sairam, tomou-me ,da mão, olhou-me calmo candidato eleito ser"'!. empos- Em poucos minutos o guri vendeu todos os exem-'

menta do Conde dr. Lippe. � ordenou: ,J sado. Num país de vi::J.a poii- pIares. E muito leitor só encontrou o destaque apre-

Cursei a Escalá Normal, transferi-me para o Paraná, - "Comande agora, Você, o meu barco desarvorado! ... " tica normalizada, onde a (\0- goado, na página esportiva que, realmente, noticiava
fui a um tempo estudante, secretário de clube de futebol. I A cOÍlfiança que êle depositou em mim, eu senti que mocracia não seja uma fir- haver o atacante Rubens, do Flamengo, sofrido uma

reporteI' do "DIA" e est:!revente juramentado da Primeira ia até ao garoto que fôra buscá-lo, na boléia do 'carro, ção ou uma burla, sed, imlt.il penalidade da justiça esportiva, no Rio de Janeiro.

Vara do Crime.
'

anos atraz, para que lhe curasse um ente querido. aquela afirmativa. E' Cl, coisa A desilusão dos que pensavam que o caso fôsf:1e

Tomei gôsto para o estudo e devorava livros - coisa I
'

Dias depois, recebia êle, das mãos do Senhor, o prê- mais curial e mais lógica a com o nosso queridy diretor, no processo que lhe move

que o Padre Germano jamais sonharia pudesse um dia .11io das suas virtudes, a paga das boas obras que espalhou posse do candidato eleIto. S6 o ,sr. Paulo Forites, não precisa ser descrita.

acontecer .. , Entrei para a Faculdade e três anos depois de- I nêste munelo, entre pobres e ricos, princIpalmente aql\i, em nos países de caudilho,,, e a- j x x

ciilfl ir enfrentar o célebre Professor Leitão da Cunha, trans- I
Santa Catarina. ventureiros seI/á pos;;í ;-,,1, 1',".- [U x

ferindo-me para o Rio. I O seu médico, eu, não pôde salvá-lo - mas soube es- peral' movimentos a"n:à;l:>s, Por falar nes�a processo, arrolei o Cebola ) como

Leitão era a barreira do quarto ano, Reprovava com' a timá-Io e conforltá-Io até seus derradeiros momentos. motins premed!�ad(Js, J)8J'a testemunha de doa. Vai dar numa salada!

maciez de quem, fazia um curativo. I. *
" impedir os direito:; do cida- r �x x

As suas aulas, de anatomia patológica, eram ministra- !
Anos mais tarde eu me ajoelhava a um leito em que dão credenciado pelo voto cio

. das no Pavilhão Torres Homem - do qual se dizia que I morria a paciente mais que.rida que já tive'. povo.

ameaçava ruir ao peso de tanta ciência e ao volume de I Noites sem conta passei ao seu lado, à sua cabeceira, É necessário acao<.ti' een.

tanta glória - no Instituto Anatômico, a uma hora da

tar-,
esforçando-me por aliviar os seus sofrimentos, êsse clima de .:Iest:!:mfianea e

ele, sob um calor sufocante, de derreter asfalto. E minha mãe - pois era: ela - tornou a pousar a sua ele falta de segurança. ,:\ e-

Mas, eram as mais concorridas aulas e os lugares na mão sôbre os meus cabelos revoltos, agora já prateando, leição é o re'n1It:1do da I!la

"banda de música", isto é, na frente, para ser visto pelo como naquela tarde, anos antes, e me se�redou, entre as nifestação da Clc:!itorado e ele-

Professor, eram disputados, do meio dia em diante.. .

dôres cr,uciantes que a martirizavam: ve ser respeitada, ,ida em

Vencida a barriera, encontramos no divino sacerdócio - "És um filho muito querido".. . quem doer. O Brasil ;,a))prá

Augusto Paulino, Pinheiro Guimarães,\ ,Bejamin Batista,
" escolher nas U1'nas o 'leu p"i",

Taner de Abreu, Carlos Chagas, Ausier Bentes '- uma plêia-' Eu realizara o seu desejo. meiro magist!'ado, Rei:, temor
ele ilustre de 'mestres dedicados e capazes. E abençoei então a profissão que me permitira ouvir,

I
d� represália. P:'el'Ís:,),n:os

Depois, o internato, na Assistência do Meyer, no Pron- dos lábios de minha mãe, aquelas palavras que vivem nos fortalecer a nO::;f'), cl�morra
to Socorro, no Hospital São Fl,'ancisco de Assis, na Pro-Ma- meus ouvidos, como a melhor bençam que recebi em tôda cia nesse, ambi':!llte de t1.'l:J.n
tre.

-

a minha vida, como o melhor pagament? de todos os meus quilidade que dev\� r('in'1r si-
trabalhos e de .todos os meus sacrifícios.

,

bre a Nação depOl�; ,'') e:!.iba-
* te eleitoral. E Ü.:' nossas l"ór�

Vinte e cinco �nos! Passam num instante! Passaram ças Armadas E'"tàJ dI j)D,ra
num insbnt.e!... asseg'urar o re,p'elto i wbe

rania popular, l'eagi]1cj.o <:'11:1-

tra. os que pretenflt'll1 ou pr€: "

tenderem pertHl't)ar :> (�;uni
nho ths nOSS;1� institui(:f.es
políticas". I

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
O Prefeito Municipal de Florianópolis tem a satisfa�

�ão ele comunicar ['O !)ovo que amanl1ã, sei'á reaberta aQ

trânsito, a rLU�"Araujo Figueiredo, primeira via pavimen
tJc!a em sua âdministraç�lo, cujo calçamentG atinge o to-
tal de 764m2.

'

O veja o sol' nascer qua
astrológica!

Já autoridade

O Zeca La
me palavras de

- Cadeia n

eXpreS8:1.r--

x

i t� x .•
'

dO�nco d_?s r�us terei a prudência

d
ou nao pmtado de novo,' com
om isso evitarei o uniforme,

Pois, segund o 1'1'0 a, zebra era um lindo animal
todo branquinho, ko ,sentou num banco pintado de
preto e com a tin as ca!

HERME TAL

ele
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