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A
.

nova tabella
de vencimentos dos militares

RIO, 23 (V, A,) - O mi-I chal e' general de Exerci�o, bunal do Trabalhe: general i rios de nivel 18; primeiro te

nistro da- Guerra, general equivalentes híerarquícamen de brigada aos desell1bal'(;�':'-' nente, nível 16; segundo te-

1'eixeira Lott, encaminhou ao te, aos ministros do supro- dores do 'I'ríbunal de JllsI:,'a nente, nivel 14; aspirante a

presidente ela República, �.s mo Trib�n�l_ Federal; _ �:ene-I
do Distr�to _F�deral; ,coronel, o:icial, nivel ,13; ,:ub- t��ente,

estudos relativos à rW{ISaO ral ele DIVIsa0 aos ministros aos runcíonários CeI, tcnen- nível 11; primeiro sargento,
das tabe}as de vencimentos do Supremo Tribunal."

Mm.-, te-cDl'on��, aos servjtl0,-�s n�vel 9; segundo sarge�to,
dos militares do Exército, tal', do Tribunal Federal �e C_C2; �aJor, aos CC3; ,cap,l-I mvel 8 e 3,0 sargento, mvel

procedidos pela comissão no- Recursos e do Supremo Tn- tao, mvelado aos funclOna- 7, '

meada. ela portaria ministe

rial de 31 de julho do ano em

curso, a qual foi preslrüda
pelo coronel Raimundo Bar

ros e em que trabalharam os

majores Edgar Abreu e Neí

Orestes de Salvo e capitão
.. , WASHINGTON, 23 (U, P,) , peus, somente depois que te-

para _as contribuições do� Institutos - Os Estados Unidos apoia- nham sido ratíncados os tra-

RIO, 23 (V, A.) - Incum- sr, João Carlos Vital, no a- para 1% dos empregadores I.o� serviços méd�co�; e eleva- ram, hoje, o apelo do pri- tados hde rearmamento da A

bído 'de estudar e sugerir tuárío do Ministério uma para o SESI e o SESC, de que çao do teto ou límíte de con- meiro ministro Pierre Men- leman a,

providencias relacio n a das reunião em que fol cxamí. resultará uma contribuição tribuições de Cr$ 2,000,00 pa- des-France para que se rea- O "premíer" francês, rn

com a previdencia social, o nado am ateria. de 8% e não 7% para os Ins- ra cinco vezes o salário mi- llze uma reunião com os re- lando perante a Assembléia

sr, João Carlos Vital elabo- Antes. da elaboração do titutos; adicional ele G% so- nimo (vigente do Distrito Fe- presentantes russos, para so- geral das Nações Unidas,

rou um esboço ele ante-proje- projeto initivo, serão ouvido; bre o imposto de renda para deral, doze mil cruzeiros), [Iução dos problemas euro- manifestou sua boa vontade

Lo de lei a ser enviado .ao tambem os representantes com rererencía a uma COl1-

MORREU VISH INSJ(Y
rerencre.das 4 grandes poCongresso Nacional que, pos- das classes interessadas,em-·

-

slvelmente, será aproveitado pregados e empregadores e o

.

tencias, em Paris, em maio

como substitutivo ao projeto ministro do Trabalho dará ..
vindouro e insistiu que se

d d t d F d N sua palavra final antes de ( P ) t O t m víshmsky com a
acerte o problema austríaco

o epu a o ernan o o� u NOVA IORQUE,;23 U, , men o em que se preparava I
n e ,

(mensais); general de exer- brega sobre as taxas de con- submetê-lo a apreciação do _ Vitimado '])01' síncope car- para ir ao plenário ouvir o esposa compareceu .ao ja-itar como passo preliminar para

cito, Cr5 57,780,00; general de tribuição,·
.

presidente da República NP<aa-_ díaca, faleceu ontem o diplo- discurso de Mendês-France. que o chefe da delegação :a�sOl��ã�u�����roblemas ge-

divisão, Cr$ 49,880,00; gene- As cópias desse esboço de ra envio ao Conjj esso mata Andrei Víshinsky, che- Foi transportado para a sede francesa ofereceu em honra
ral de brigada, Cr$ 43,200,00; ante-projeto foram distribui- cional. f 1 d

- -

I R" da delegação e morreu íns- de -Mendês-France, com o
Uma declaração do Depar-

e c a e.egaçao c a , USS1;1,
t t d E t d dicoronel, Cr$ 35,340,00; tenen- das ao eliretor geral do

De-,
O esboço prevê, em síntese, na ONU, tantes depois assistido por -qual conversou a sós, 1110S-

amen o e s a o JZ que

te-coronel, Cr$ 29,650,00; ma- partamento Nacional de Pre- o, seguinte: contribuição do MORTE SÚBITA· um médico, O pavilhão :-u:;- trando-se bem disposto, a proposta de Mendes-Ft'an-

[or, Cr$ 25,740,00; capitão, " videncia Social, aos: presí- empregado na base de 7%, ONU, 23 Vlshinsky, com so foi. pôsto em rune-al na FALA O PRESIDENTE DA
ce para devolver a índepen-

Cr$ 20,640,00; primeiro, te- dentes dos' Institutos aos a-I contribuição do empregador um ataque do coração, caiu sede da clelegação, br.iu <:0- ASSEMBLÉL'l,
dencia à Austria devia 8"1'

nente, Cr$ 15,500,00; segundo tuáríos do Ministério do Tra- em 8%, 1% resultante da na calçada
.

defronte à sede mo o pavilhão da O�U na ONU, 23 _ Pouco depois ü.e
cuidadosamente estu el ct.i v,

tenente, Cr$ 13,500,00; aspí- balho e das autarquias para quota destinada ao SESI e ela delegação russa no 1110- -sede desta, falar Mendês-F'rance, uuo _já pelas potencias de ocupacüo.
rantes, Cr$ 10,080,Qo; Sub-te- estudo, Hoje à tarde foi rea-I ao SESC que passará para os l' Henry Suydan, funciona.do

te:r:te, Cr$ 11.375,00, mais
", lizada, sob a pl'esiclençin. elo. Institutos� a,reduçã9 de 2% P I-d-::------

.

deixara a Assemb eia, o pre- do Departament.o de Impren-
Cr$ 1.400,00 por etapa; pri-' -

' � --- roO I- ao para, - a gr-eve ��!�:��:t�es�� ���;:i�: ���:� sa do Departamento de Estq-

meiro sargento, Cr$ 8,500,00;

N
-

-

I·
- do, expeaiu lima breve decl�l-'

.,.

t
gação russa com um ligeiro

segundo sargento, Cr$ ".'"

O u as l· d h ração sobre o discurso do
RIO, 23 (V. A,) - A

dile-j
As Comissões ue Greve de- c lscurso, e omenr.gem,

. 7,200,00; terceiro sargento".
._

1 presidente do Conselho rle

Cr$ 5,880,00 (toelos-três com
_

torja da Associação Médica verão manter contrato per- i _ SUBSTITUTOS Ministros da França, A de-

mais mil e quatrocentos por
(�O DiStl:ito ,Federal" r�uni�a I

manente CO�11 a AMDF, com- I
, MOSCOU, 23, ...l-Como pOil- claração diz que os Esta I \,

t) $ 2 O
,- O Paulinho Coca-Cola teiffi� em se dar im- o�tcm, (l'r· gm ::cos l">1elllcos ue p:Ll"ecc"lclo a sua, sede todos "

b t't t 1 '/"
-

Unidos manifestar'am cl ',"ae apa ; cabo, Cr. 2,4,00;
- - - -

,

18
'

20
SlvelS su SI U os ce !8L1ms--

soldado de clarim primeira p()1"�ância, O seu pI'estígio - não há quem o igno- \,DLlos os hospitais e serviços os dias, entre ;as 1 d
e �� '-.

ky, são citados os '.ie Urony- mente estar prontos a uma

classe, dois mil e cem; solda-
1'C - é osmótico. Decorre da pOfiição do pai. Ail'l- um apêlo no sentido de que horas, Por· �uero a, _o,. ICO� i ko e Kutznétzov, reunião com a União Sovié-

" do clarim segunda classe, mil da assim ficou muito além dos 10.,0.0.0. votos com que di- completem, até o próxinlo do-· �ssentada uma reumao gera tica, "sempre .que pareça
't t 1 d zia ser eleito. Não conseguiu mesmo ser o prime.i- mingo, o seu trabalho de for- ias Comissões, a reali�ar-se

., DADOS. BIOGRÁFICOS provável que tal reunião se-
I e Dl ocen ·os; so da o enga- macão, de Comissões de Gre- ;lia 26, às 20,30 horas,

jado, Cr$ 1.540,00; sold::tdo 1'0 da lista, muito errl.bora, no Rio, mentisse pelo '.
. ONUy23 _ Andrei Vishins- ja proveitosa e depois ·de

,

I' t
.

C" 1')0 Diúrio C:lrioca., g-abando-se de ser o mais vot:1(lo, ve e tenham tudo prepRrado RAZÕES CONTRA O VE10 k rd d preparativos adequados",especIa IS a, r", 1. � ,00; ca- .
_

DOI'S al'l'azo"dos contr'a o
y era persona I a e rep;'e-

Ocr GIll" zo .c·-ll)lalltoll o nara a execuc.ao, a qualq-Uel' ...., tdete do terceiro ano, Cr$ "

� , z ,,. '. .-, ,sentativa do regime russo, A- Acrescen ou a declaração
A' à G t

.

d
. '110mento das deliberacões leto presidencial ao pl'ojeto

600,00; caeletes do primeiro
- III a o mcsmo aro o escreve que, m o ao " ., nunciando seu falecimento

e segundo ano, Cr$ 500,00; I<'io, foi proell1'ado pela reportagem do Diário Ca- tomadas pei:;t Associação Mé- l.082; já foram elaborados;
na Assembléia da ONU, e au-

,

E t d '1' dica Brasileira, c1l11 pela AIvIDF, outro pelos
cadete das Escolas PrepaJ;a- l'loca, ., m 1'e procurar e ser procura o vaI (1- tes de suspender a sessão em

torjas, Cr$ 400,00, e soldados, ferença, Os que trabalham em jornais conhecem engenheiros, arquitetos e a-
sinal de luto, o preside:1te

Cr$ 200,00, as marcas sutis da matéria paga.", -O fundo' atômico �Tônomos, Ambos esses. do- disse algumas palavras úe-
- Afirma também o raparigo, qIle o sr. Nerêu, cumentos serão enviados, pe- 1:;J orando a morte do delega-

, s 'c ll�
.

'1 t Nações Unidas, 23 (U, P,) los seus elaboradores, a to-,la ua amllan ", se preocupou, prIllclpa men ·c ,do russo, e exprimindo à d.3-
1 I G t E' d d O N

A - Informou-se autorizada- dos os congTessIstas que a 9 -

.

com a lJessoa t e e,
. aro o, .• ver a e. sr. ereu

, ., ,_.' 1 legaçao russa o pesar da As-·.
disse, num comício, que o Paulinho seria a masco-

mente ontem que deverão Je dezemblO, deverao Ju.gar s bl", -. , - ,

1 '1
' 'em ela, ,

te da sua vitória. prossegUIr as conversaçoes a decIsao preSIC enCla con-
V' h' k h t'.

para a ultinlaç'ão do plano do tI"ária ao projeto. _

-

�s l�S. Y c amou a en-
- A nossa confreira "sem ligações partidá-

O 'd' d'
coes sobre SI como Procura-

rin,s", acusa furibundamente os deputado_s da Ali- fundo atómico, proposto pe- s me ICOS que se lspuse- elor-Geral nos "processos" es.
aaça e do P,S.D. pelo aumento dos subsidios. Os lo presidente Eisenhower, rem a levar aos senadores e

Teme-se, apenas, que. tal d t d
-

t' t
petaculares de 1930 e anos

srs: IJuis Souza, udeno-11errepista, ex e futuro Se- ,et:u a os �s razoes a� Ive, o I seguintes, Consagrou-se, S
cretário da Se�·uranca, e o sr, Clodorieo Moreira continuação será retardada estao convIdados a

Plocura-I
t' d 1940' 'd'= -

1 ' par Ir e a carreIra !-
assinaram o proJ'eto de aumento, que foi aprova-

a guns dias, até que venha .as na sede ela AMDF, Por ou-
1 't'.

I
. "p orna lea,

do com o voto tambem dos udenistas, Se o jornal
J substituto cio sr, Andrei Vi- tro lado, reso veram os dIl'l-

N d b d
não tivesse ligaçõcs pai'tidárias, por certo conta- shinsky, A Assembléia pres- gentes da campanha pró- .

asceu em ezem 1'0, ,e LONDRES, 23 (U, P,)
sou suas últimas homoenagells l.082 redig·ü' um manifesto 1883, em O,dessa; sua_ famIlIa A emissora de Moscou anun-ria a história verdadeira, sem puchar sardinhas d 1

-

E
lO clirig·ente russo, tendo f:1.- ],0 p·ovo, 'contoendo ampla ex-

"ra e o,ng,·em po on,esa,. s
ciou' esta noite que o gover-lJara o g'o-verno e sem esconder os votos udenistas, t d d t u:ado varios oradores s6t'I'e 'J_osic.,ão, dos motivos. qu'e os

u ou lI,'el o na l1IV,.e,rSltlr no Soviético e o Partido Co-
- O Diário diz que o sr. Heriberto Hulse disse J. :I d K C 1I' I d .., d' t' I

e e Iew, o ou grau em '

t
.-

que apurara "que funcionários", preocupava-se
ma pel'sona l( a e, COl1ClUZll'am as ras lcas c e-

913
_

1 d
'

mums a nomearao uma en-

Af' d liber:J.cõcs recel:tcmentc to-
l ,exe,rc,enc o a a vo�acI,a, missão espec1al para encarre-

. c ocupava-se"," mau o· por êsse diapasão, o .

8 t d d 1
,

E d
I madas, ua a IVI a e revo UClOna-

2:ar-se dos funerais do viee-Paulinho escreve que "o resultado elas eleições não t d '1902
-

P
-

servirão para base" ," sua a a caren- --�-, ���oc�n��f:ru e�mocl:a��, �:� primeiro ministro Andrei

Receita: Barreiros .Filhos 5 vezes ao dia, I,
d Casou se o ma 'd'

-

d t'd f'
Vishinsky, hoje falecido em

_ O sr, Paulo Fontes acusou seu antecessor cla e trigr /l1li,'" pOIS a CIsao o par lO, \COU Nova Iorque, Os restos mor-

I estro Eleazar
no campo dos menc,hevlstas, tais de Vishinsky sera-o con-de só lhe deixar dividas, Depois", assinou (lecl'e- t b 1 h t ESANTIAGO, 23 CU, P,) con ra os o c eVlS as, m

I
d 'd �' 't 1 "t'tos abrindo créditos por conta dos saldos do exer- O ministro ela Agricultura RIO, 23 (V, A) _: "3e[);ui- 1930, inscreveu-se ·no Partido
UZI 0'" a eapI a SOVlC lCR,

cício d(i scu antecessor, Quem só deixou dividas e 3 1 h
' >l. F' f

- o

_

Eugenio Suarez a.l1unciou rã amanhã, dia 25, via -aérea, o c eVlSLa, Dl pro essor na -

P�,peis em Caixa' fO,i o H_lesmo \ ex-prefeito, ,cuJ�'o '

I' t d F U' 'd d d M Eque os especIa IS as a 'un- para Paris, o conhecido ma- mverSI a e . e lOSCOU, n-
dJscurso de despedHia I�ao pode' ser publIcado dação Rockefeller e da Dire- estro Eleazar de Carvalho, trou para o govêrno como O RiSO DA CIDADE· ..

.. I)Orqu�está cheio de mentiras e falsidades" , ção Geral de Agricultura es- regente da Orquestra S;nf,)- ministro ·da instrução, Ocu-
tudaram os motivos da ca- nica Brasileira, Como se sa- pou vários outros postos,
rencia de trigo no P:l.Ís. Os be, o maestro Eleazar ca- Em 194� foi nomeado ad

planos em estudo incluem a seu-se ontem em S�o Paulo junto de IVlolotov; acumulou

construção de uma fibrlca e viajará em lua-de-md ;!,I1'a essas funções com a de vice

de adubps sulfatados, a capital francesa, presidente do Conselho, Re

formado o govêrno, Vishins
ky permaneeéu como vice
ministro do Exterior, Esteve
assim nas CotÍferências de
Yalta e de Potsdam, Foi de-

Francisco,
Essa nova operação finan

ceira ficara em suspenso, a

guúdando que fosse comple-
tado o fechamento do braço RIO, 23 (V, A,) - Naufra- gua na casa elas máquinas.
principal do rio São Francis-· gou na foz do Rio Doce, a 351' Passando pelo 102al, Ll na

co, em Paulo Afonso, e ago- milhas da co'sta do Estado do vio "Laennec" asústiu ao

ra que foi concluído esse im- Espírito Santq o navio "San- I naufragio, A's 6,30 horas da

portante trabalho, julgou o ta Marta", pertencente(. à ! 1�1anhã de hoje recolheu 10

govêrno a conveniência de c:Jmpanhia "Navebras", E"Hro. oficiais, 27 homens e- uma

serem retom�das as negocia- 3 horas da madrugada de on - mulher que estavam no

ções, tendo em vista o pro- tem quandO o posto do Ar- "Santa Marta", O l".avio

grama de . desenvolviment-o !Joador na praia ele Copaca- "Laennec" chegará ao porto
das instalações destinadas à bana recebeu o comunicado: do Rio de Janeiro amanhã

produção e ao sllprimento (l�t €08, SOS, .navio "Santa, !IIJar--., às. primeims horas da ma-

energia el�trica no país, V,'' em peri.go, entrando á- I nhã,

.

..(.

Jormas Silva,

A reportagem de "O Glo

bo" conseguiu precisas in

formações sobre o resultado

daqueles estudos, podendo
portanto, informar a seus

leitores com segurança, Eis

a tabela "nova" do Exército,

Baseado nas exatas informa

ções conseguidas, aí vai a ta
bela: Marechal: Cr$ 63,720,00

EQUIVALENCIA IHERAR

QUICA
Dentre ás _Çonslderações da

comissão de revisão, releva
se a obediencia á hierarquia
dos ramos ele serviços públi
cos - civil e militares - pe
lo qual ficou estabelecido !)

seguinte equivalencia: marl"-

Ampliação da
Usina de Pauto
Afonso
RIO, 23 (V, Á.l. - O presi

dente Café Filho autorizou o

Ireinicio 'de entendimentos .

entre o Ministério da Fazen- I
ela e o Banco Internacional

de Reconstrução e Desenvof-

vim�nto, para obtenção ele
um empréstimo destinado às

.

obras de expfLnsão da Com

panhia Hidroelétrica do São

i;�::::'i:;;1Mo d. S. Catarina
IAno XLI
I

Mil 12.044 i
��

\ encargos ou comtssões

NOVA IORQUE, 23 (U, P,) - A delegação do Tesouro

brasileiro, nesta cidade, anunciou que um grupo de 19 Ban
cos dos Estados Unidos concedeu ao Brasil um empréstimo
de 20.0 milhões de dólares,

\

O texto declaração da delegação do Tesouro brasileiro
diz o seguinte:

l'00 m i I dO I a res "Como resultado de negociações prévias com o mínístro

ela Fazenda do Brasíl.. durante sua visita aos Estados Uni-

bib I' t elos, um grupo de 19 estabelecimentos bancários norte-ame-

para I 10 eras ricanos concluiu as negociações e firmou o acôrdo d�, um

empréstimo de 200 milhões de dólares, garantielo pelo ouro

publ icas dep��itado n� �anco d� Reserva Fecl�ral. ,

WASHINGTON, 23 (U, P,), 9 e�prestlmo sera por um período de cmeo anos, a

O dr Pastor d 1 R' d' I Juros
de 2!4 por cento ao ano,

.

- 1, as Dl e 10 e 1- " â

credít .d B
t 't' ,

I d. O produto total do empréstimo sera cre I a o ao aneo
01' e secre ano-gera . a _'1.S-

_ ' _

socíaeão de Escritores e Ar-I
do Brasil, sem ddeuções, encargos, ou conussoes", -

tl t
.,

N te-Amerí d Dos 200,000,000 de dolares obtidos pelo emprestrmo, 160
IS as 01' e- mencanos, 8- - , , '

t'.

, 'milhões de dólares serao utílízadcs para pagar o empres 1-
clarou que o governo amen -

I . , .

t dí t
.

t'
.

mo a curto prazo, nesse valor, concertado recentemente
cano es a ISpOS o a con 1". -

"
-

,

100 'I d 'I . com o Banco da Reserva Federal de Nova York,
buír com mi o ares p� -

,

.,
d t b 1 bí I O "National City Bank" atuou como agente coordena-

ra aju ar a es a e ecer 1·,
_" "

bll t
.

rbll dor nesta operacao rínanceíra ,

10 ecas pu Icas, .,

. _

Cr$. 100

Nova Formula "RAZOAVEIS PERSPECTIVAS
, DE EXITO'-'

Serão trasladados
Moscou

que "a ratificação dos acor

dos de Paris deve preceder
tais negOCiações, assim que
nossa p,osiçãp a tal respeito
seja estável. Depois disto,
será necessário gai:ar.tir-�e
de que uma conferencia ,�0P:1

a União Soviética pode of'J
recer perspectivas razoiveis
de exito",
------------_.-

,

UDENILDA - Esses Paulos e

Paulinhos são assim, E'

por isso que dizem que
dívida é sa.ldo!!!

NAUfRAGOU NA FOZ DO RIO DOCE O
"SANTA MARTA"

BATALHA NAVAL ENTRE OS CHINESES
TAIPEI, 23 (U, P,) - O go- comunicado não especifico'l

vemo da China nacionalista os navios, Em Toquio, os

informou que foram afunda
dos duas unidades de .guerra
com1..lnistas e postas 8"1 fu

ga outras, durante a Qatalha
naval que se registrou na

madrugada ele hoje; a 12 mi-
111SlJ a :Ju(leste de Taéhcn, O

japoneses anunciaram a per- pois embaixador em Londres.
da de dois barcos pesquei- Após da. morte de Stalin,
ros, à 20 milhas elas mesmas, Vió:hinsky não foi mantido no

ilhas, Foram inortos tres novo Presidio da Comissão
pescadores, Não foi . ainda Central do Partido. Fói no
estabelecida qualquer l'r.l:1..çiio ,meado chefe da Delegação
entre os t10:iE: ·C�80::;'-

-

TU�E:a na ONU,
...

,,,li .. , ..

!

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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festlvldàde de Santa Catarina 1E C I T A L. E C I T A L.
Vlroem ··e Mlrtlr Padroeira da I JUIZO DE DIREITO DA e na forma dos arts. 454 a JUIZO DE DIREITO PA p��tosamente deferi�ento.Arqul·dlocAs" da listado I

COMt_RCA DE TIJUCAS. 456 do C. P. C., seja desig- TIJUCAS
_

I'ijur.as, 20 de, maio d�C 1] ti D 'EDITAL DÊ' CITAÇÃO nado dia e hora par� a j�s- EDITAL DE CITAÇAO DE 19�4. (ass) J�se G���oth I
.

Edital �e Convocaçã? . A

j DE INTERESSADOS IN- tífícação prévia e apos feita, INTERESSADOS AUSEN- P.eIxoto .-: Ass�stente. Em
Dom Joaquim DO,mmgue� .de OhveI�a, por merc.e CERTOS, AUSENTES E se proceda a citação dos TES, INCERTOS E DES' dita yehçao foi exarado o

de Deus e da Santa, S� Apost�hca, ArcebIsp? Metr�P?�l- J DESCONHECIDOS, COM interessados certos e incer- CONHECIDOS, COM O seguinte de�.pacho: A, ca-
tana, Prelado Doméstico, Assistente ao Soho Pontifício lO PRAZO DE TRINTA tos, dos confinantes e do PRAZO DE TRINTA mo pede. �IJucas, 20-5-54.etc.' I DIAS. Domínio da União, para DIAS. (ass) Clovis Ayres Gama

I�os que o 'pre-s�nte Edital, 'virem, saudação, paz e
O Cidadão Carlos Ternes, contestarem o pedido n.o O Cidadão Carlos Ternes, -:- ��iz �e Dir:ito. Feita a

bençao em Jesus CrIst,o.
A. I Juiz de Paz no exercício do prazo legal, contados da ci- Jt�iz de Paz no exercício Jusb�lCaçao foi exara�,o o :

. FazeI�os saber q�.e,. de acordo con:; a pr�xe estabele-
.

cargo de Juiz de Direito da taçâo. Pedem tamebm a in- do cargo de Juiz de Direito segumte d:sp�cho: F�'cida e a �ledade dos fieis, celebrar·se-.a no dia 25. do cor- I Comarca de Tijucas, do Es- tervenção do representante da C.omarca de Tijucas, do çam-se .as. �Itaçoes r�quenrente, feriado estadual por decreto lei de 12 de Julho de t
t d de' Santa Catarina na: do Ministério Púb1ico em Estado de Santa Catarina, das na inicial, publicando-1938, a festividade de Santa Catarina, Virgem e Mártir, !
f
a

.

o

a da lei etc...' todos os atos do processo, na forma da lei, etc. . . se, editais e expedindo-sePadroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo modo que i o'��Z SABER a todos para que afinal, cumprid�s FAZ SABER a todos cal:ta pre�at?ria p;ra o

Isegue:
,

.

.

. . . 'quantos interessa possa .o todas as obrigações legais, quantos interessar possa o JUlZO de Direito da 1. V,ara1) As 10 horas.jsolene MIssa Pontífical,
ente edital de citação seja a presente por V presente edital de citação, da' Comarca de Flonanopo'2) Às 16 horas, Procissão com a Imagem de San- pr� o prazo de trinta dias' Excia. julgada procedente: com o prazo de trinta dias, liso Tijucas, 18-1\-1954.ta Catarina, para a qual convocamos todas as entidades virem ou dele

- conhecimen- Protestando pelo depoimen- virem ou dele conhecimen- (ass) Carlos Ternes
e instituição cat?lica desta Capital, q�,e nela deverão �� tiverem, que por parte to de testémunhas e dando to tiverem, que por parte Juiz de Jaz �o ex.er�IcI?,tomar parte, designadarnente pela seguinte forma e nes- de juvêncio Batoista Mafra o valor de Cr$2.100,00 para de Henrique Joao �osa, do cargo de JUlZ de Direito, Ita mesma ordem:.

.., . e s/mulher, lhe foi dirigida os efeitos fiscais, pedem lhe foi dirigida a pet,�çao do E par.a que chegue ao

_

Cruz pro�essIO��I, Grugo _?e anJmho.s, Colégio Co-
a petição do teor seguinte: Deferimento. Sobr�, o�. selos I teor seguinte: -. �xmo. conhecimento de todos e

raçao de Jesus, ASIlIO de arfas, Cruzadinhos, Congre- _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz de devidos lia-se: - TIJucas, Sr. Dr. Juiz de Direito da ninguem possa alegar ignogaçõe� �arianas Femininas,. Associação de Santa. Zita, Direito -da 'I'ijucas 'juvên- 29 de julho d� 1954
.. _(ass) .i Comarca de Tijucas.l�e�ri- rância, mandou expedir o

/,Ãssoclaçao de Santa Terezmha, Damas de Caridade, cio Batista Mafra e s/mu' Marinho Laus. Em, dita pe- que João Rosa, brasileiro, presente edital que será afi
Apostolados da Oração Terceira Feminina, Ação Católí: lher Maria Tereza Alves tição foi exarado o seguin- viuvo, lavrador, residente e xado na sede dêste . Juizo,
ca, Abrigo de Menores, Colégio 'Catarinense, Congrega- Mafra brasileiros arrendei- te despacho: - "A., como domiciliado nesta cidade, no lugar do costume, e, porções Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem Tercei-

1'Os de imoveis, residentes pedem. . Tijucas, 7-8-54. por seu assistente infra as- cópia publicado uma vês no
ra Masculina, Carro Triunfal, Revmo. Clero, Pálio con-

em Canelinha dêste Munící, (ass) Clovis Ayres Gama sinado, com fundamento nos Diário Oficial do Estado e

. dusi�o pelas meritíssima� .Autoridades, especialmente, pio e Comarca, vêm, por _ Juiz de Direito." Feita a arts. 550 e 552 do C. C. � de três veses no jornal "O ES'
convidadas, Bandas de M,:sIca e povo.

... seu procurador, abaixo as- justificação foi exara�� o conformidade com o estipu- TADO", de Florianópolis.
I. A_?tes da s�pra-menclOnada_ hora, as refendas As' sinado, propor a presente seguinte dtspac�o: - F�' lado pelos arts. 4.54 e se' Dado e passado nesta cida-

sociaçoes e Entidades se postarão dentro, no
: adro �u ação de usocapiâo extraor' çam-se as citações r�quen- . guintes da nossa lei proc,,;s- de de Tijucas, aos desenove ,

V dmesmo fora da Cat�dral, ca�a �ma no lugar que lhe for dinário, na qual e S. N:. 1) das na inicial, :.xpedmd� se sual, vem perante V. Exc:a. dias do mês de novembro en e .sereservado e CO�pe!ll' no pr�stIto. , flP. que são legítimos pos- editais que serao pUbl.lCa-lpromover apresente Açao do ano de mil novecentos e

.

Cada Assoc.laçao d�v�ra. apresentar-se com os res- suidores ha mais de trinta dos com o prazo de, t.rmta de UsucapIao,. pr_opond?-�e cincoenta
'

e quatro. Eu, Por motivo de viagempetivos eS,ta?dartes .

e d,�stmtIvos. anos, de um terreno rural, dia.s, e C'ar�a �recatorala ao Ia. pr.o.var _ medIant,,; pr.evia (ass) Gercy dos Anjos, vende-se um quarto de im-
O préstito desfilará CONTINUA, LENTE E ININ- sito em Nova Descoberta JlJIZO de Direito da 1 Va- [ustíficação, o seguinte: - Escrivão, o datilografei, con; buia, uma sala de Jantar de

TERRUPTAMENTE, i, é. sem qualquer parada na mar- dêste- Município, medindo ,'a da Comarca de Floríanó 10 Há mais de trirsta anos Ierí e subscrevi. (ass) Car- imbuia e uma copa laquea-cha.
. ,. , . _ 292 ms de frentes qUe faz L)olis. Tijucas, 17-8-1954. possue o Suplicante como los Tornes, Juizo de Paz no do.

?s _fIeIS e f�mlhas que nao puderem acompanhar a ao, Sul com herdeiros de (ass) Carlos Ternes, Juiz ,seu, no lugar Terra Nova, exercício do cargo de Juiz I Ver e tratar à rua Conse'
- Proclssao, deyerao po�tar-se n.os passeios das ruas do tra- Francisco Ricardo com le Paz no exercício do dêste Município, sem qual- de Direito. Está conforme lheiro Mafra 131
jeto, para assistirem a sua passagem. " '2.200 ditos de fundos que ::argo de Juiz de Direito." quer interrupção ·e sem o original afixado na sede

-E- ---d---.

O préstito obedecerá ao seguinte itinerário: Praça faz ao Nc �·te com o Traves- E para que chegue ao co' -lualquer oposição, um ter- dêste Juizo, no lugar do cos- mprega .

a15
.

(lãdo do Palácio), Ruas: Felipe Schmidt, Deodoro, 3ão Geral de Nova Desco- hecimento de todos e nin- ,'eno, onde' exerce jutamen' tume, sobre o qual me re'
Vidal. Ramos; Arcipreste Paiva, Praça �ereira Oliveira berta'Terra Nova; extre- gl.lem possa alegar ignorân- ;e com seus filhos, ativr- porto e dou fé. Precisa'se de uma para(lado do Ipase), Rua Anita_Garibaldi, Av. Hercilio Luz, ma pelo lodo de Leste com ::ia, plandou expedir o pre' :lades agrícolas. 2° O t�r- '-'Data supra. O Escrivão: serviços domésticos. Tratar
Rua �ernando Machado e Catedral. Joaquim João Nascimento 3ente edital que será afixa- rena em questão tem as se- Gercy dos Anjos. a rua Silveira de Souza 4.

'

Para a �olene Procissão, convidam-se todos os fieis e pelo Oeste com terras per- lo na sede dês te Juizo, :r:o guintes divisas e confronta-
...-.-..�..r ""'___" _ ..-. ..-e a populaçao em geral. tencentes aos herdeiros de lugar do 'costume r e, por co- 2ões: _ Fazendo frente a

.

Sendo costume, aliás muito louvável e piedoso, en' João Francisco: Perfaz o re- pia, publicado uma vês no Oeste numa extensão de
feltarem e ornamentarem os fieis as ruas e _fachadas das rerido terreno, uma érea Diário Oficial do Estado e 176 metros com terras do
casas em circunstâncias semelhantes, o mesmo se pede total de 642,400 metros qua- xês veses no jornal "O ES' 1equerente e mais 90 ditos
e�pera por o�asião da P�o�issão de Santa Catarina, glo- drados;. 2) PP. que sem ill, fADO", de Florianóp?lis. �om terras de HenriquerlOsa Padro�,lra. da ArqUldlOCeSe_,e do Estado. terrupção nem oposição de Dado e passado nesta cI�a- Bernadino Serpa; fundos·

Desde Ja hlpotecamos ,Q.ençoes a todos quantos de quem quer que seja, o pos- :le de Tijucas, aos desOlto �om 266 metros em terras
qualquer modo concorrerem para o brilho da Procissão suem como deles, pelo lapso lias do mês de novembro :le Francisco Witkosky, a,da excel�a �ad:oeira. •. de tempo extraordinário,:lo ano de

-

mil novecentos e· Lest�; extremando aQ Sul
Florlanopohs, aos 14 de Novembro de 1954. necessano 'para usc'.!apir �incoenta e quatro. Eu, :!om 160 metros em terras
De ordem e comÍlSsão de Sua. Excia Revma: "quando não se dispõe de (ass») Gercy dos Anjos,· :le herdeiros de João Vi'
Mon�. FREDERICO HOBOLD, Vigário Geral qualquer título; 3) PP. Escrivão, o datilografei, con- ::ente Correia; e ao Norte
JOSE RENATO D;E SOUZA, Provedor do SS. Sa- que a querta �arte da cita- Eerí e subscreví. (ass) Car' com 290 metros .0 Traves-

. cramento la área recebeu represen- los Ternes, ,Juiz de Paz no são da Massaranduba. ComHEITOR DUTRA, Secretário ',;ando seu falecido pai, por �xercício dO" cargo de Juiz a área de 54.260 metros qua-
Er_n_tempo: Depois da Procissão, haverá na Cateqral Joação de sua avó Ana Ro' de Direito. Está conform: o drados,

�

3° Mas, embO'ra
ExposIçao do SS. Sacramento e canto do TE DEUM em ;a dt. Jesús e o restante original afixado na sede des- possuindo, mansa, constan
ação de graças, pelos beneficios recebidos _durante o vem simplesmente ocupan- te Juizo, no l�gar do cOS-, te e pacificamente, com o
ano da Bondade Divina. :lo de maneira· pacífica e tume, sobre o qual me re' "animus sibi habendi", p�r

�ontínua por quatro déca- porto e dou fé. mais de trinta anos,
..
resl-

las, aproximadamente; e
, dindo próximo, e cultlvan'

2omo umco possuidor foi, Data supra. O Escrivão: do toda a área ora requeri-
� é reconhecido, tan.to as- Ge1'CY dos Anjos. da, nãO' tem o Suplicante
iÍm que ha muitos anos I

1uelquer título formal, pelo
vem ,send0 desmatado por qual possa provar a sua

muitas pessoas que previa' qualidade de legítimo pro-
mente a eles se dirigem pa- 1rietário do terreno que
l'a obter permissão, os pos' possue como seu. 4° As�i�,
3eiros, poy sua vez conce- "o Suplicante cabe o dIreI-
:lem como sempre tem con' to 2 legitimar a sua posse,
:!edido pois tambem, é do pelo 'Usucapião, valendo a

,nt�resse deles, posseiros, 3entença como título para o

que seja o terreno em gran- Registro de Imóveis 5� Em
de parte desmatado o en- face do exposto, o Suphcan-
coivarado para que pos- te requer, se digne V. I
,am usá'la para lavoura; Excia_,màndar designar dia
ainda' hoje encontraremos e hora para a justificação
pessoas que lá se acham prévia, quando devem ser

Jcupadas nestes trabalhos; inquiridas as testemun?�s
Nestas condições querem o Manoel Camilo, IndahclO.
título de senhores e donos Raulino e Franc,isco Wlf�WS'
e . por isto v�m requerer a ky,', os quais se apresentarão
V. E�cia. com fundamento independentes, de intima-
nos arts. 550 e 552 do C. C. ção: 6° Requer, outrossim,

.-.....,..---.-----------..."-- de acôrdo com o art. 455 do
, C.P.C., que, feita a justifi-

\./IAJ'r- I"t�NronTAVtLMtNTt eação de posse e julgada a
� � \,,;V I< m�sma por sentença, se

CO�trc O �UL 1)O�J L, proceda a citação dos .atu-ILO OUn..LA" 1)1J.. � ais confrontantes, bem co-�

_.' .""_ �. '11, mo o Dr. Promotor Público I
da Comraca e Dr. Represen'"

DI,. d U'tante do omImno a m-

ão, e, p�r editais, os interes
sados ausentes e desconhe
cidos; todos para a compa-
nharem os têrmos da pre� O, proprietário agraâece a preferência que sempresente ação de usucaplao, deram á s/água e comunica, que os pedido� devem ser
reconhecido e declarado feitos pelo telefone 62 _ 31, e que .os preços continuam
domínio do Suplicante so-

os mesmos:
br� .o aludido imóvel, fican- Engradado de água não gaseificada, com,24 gara-do todos citados, ainda, pa- f t'

.

C $ 20 O"as IpO cerveJa '" '" r ,"
ra, no prazo legal contesta- 'Engradado com 24 garra-fas de lh
rem, e para os dema1s ter; 'litro _ água gaseificada .

'

... '. . .. . .....

mos da mesma ca,usa élte \

fin�l, pena de revelia. 7°
Dá-se á presente, para os

efeitos fiscais, o, ,valor de
dez mil cruzeiros. 8° Pro
testa-se)provar com o de
poimento pessoal dos inte'

ressados, e de testemunhas,
vistorias, documentos. e
outros meios de provas em

direito admitidos. "'P. Res� mentos.

L. "-";�JltYl
. "�"'"

Veode-se uma camlonete' em
perfeito estado

I de, cODserva�ão,
'marca CHEIROL!T. '.

Tratar na Agênçla da TAV, à
Bua Fellpa, Scbmidt,' 24. \

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

Vend'e-se
Sala de jantar completa, de IMBUIA.
Dormitório de casal completo de IMBUIA.
Dois grupos estofados.
Uma escrivaninha com 7 gavetas.
Tratar á rua Tiradentes, n. 12.

rARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO
EM CORTESIA

, E EACIENCIA

I

�
PERFEI(nõ SEM IGUI1I.

Irmandade do S." J. dos Passos
E

HOSPITAL DE CARIDADE
FES'rIVIDADE SANTA CATARINA

\

Realizande'se no próximo dia 25, às 16 horas, a

Solenissima Procissão de SANTA CATARINA, venho
solicitar, de ordem do Snr. Irmão Provedor, a presença
dos Irmãos e Irmãs, na Sacri,stia da Catedral Metropo
litana, ás 15,30 horas, a fim de revestidos das insignas
da nossa Irmandade, e a esta incorporados fazerem' parte
de préstito em honra à Nossa Padroeira.

Cons1stório, 20 de novembro de 1954
Americo Vespucio Prates

Adjunto do Secretario

AVISO ao Público
Sylvio .Orlando Damiani & Cia. Ltda., têm o prazer

de comun'icar aos seus amigos e fregueses, que foram
nomeados pela: Cia. Antarctica Paulista _. "REVENDE
DORES AUTORIZADOS DOS !?RODUTOS ANTARC'
TA" -. Trabalhando em igualdade de preços com o

"Deposito Antarctica", esperam continuar merecendo a

mesma preferência com que foram distinguidos até a

presente.

Iguas «Sania' Catarina»

Cr$ 36,00

VENDE-SE
'Por motivo de viagem vende-se o estabelecimento co··

merci!1.1 "IMPE'RIO PAS TOALHAS" - O único no genero
- Localizado no melhor ponto çomerçial desta Capital -
Rua Fe!ippe Schmidt, 44.

'

Os intcl'essados poderão se dirigir aquele estabelecia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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WALTER ROBINSON

Diário' da Metropole

�--�---

AIVERSARIOS

NO' LAn EN" SOCIED 1\ DE PROCISAMOS DE PLA- blema do "Metrô" do Rio
K' � n NOS PARA O BRASIL! seria novamente relevado a

plano inferior porque OiS

.. (Alvarus de Oliveira) .. atuais dirigentes acham
O comércio de São Paulo, que abrir ruas, alargar ave

pelas suas associações de nidas é o que há 'de mais
classe, declarou estar des- urgente, o que viria resol
contente com a, atuação do vel' o problema do trânsito.
govêrno no setor econômi- Não há dúvidas Por alguns
co, E proferiu interessante anos, E depois se a tendên
afirmativa: - Os nossos cia do trâfego de superfície
planos são dos _ govêrnos e é aumentar, sempre? Só o

Ambos, um dia, pela vida em fora" não do Brasil. Os govêrnos "Metrô" resolveu o proble-
saimos a fazer nossa jornada... passam e o Brasil fica, Re- ma de Paris, de 'Londres,
Muitas vezes, chorámos - quem não chora? lalmente a descontinuidade de Nova Yorque, de Bue
Outras, porem, �sorrimos ... Não foi nada. . . na administração, a falta de nos Aires. Resolveu e 1)')5-

sequência na ação dos ho- sibilitou maior progresso,
mens de direção, é uma ca- maior crescimento das cida

. Iam idade Fazem-se ques- des na periferia. Por que

I tão de' inaugurar obra', não se resolver com técní
afim de preparar cadastro cos etc. se é ou não solução I

para atrair eleitorado. Nun- o "Metrô"? E tomar uma di- I

ca nos esquecemos de uma retriz só? Não ficando à
ponte da Central do Bra- merce do pensamento de
sil que foi inaugurada e de- cada um que enfrentou o

pois demolida porque fora problema? Enquanto isso
teita provisõriamento só pa- os anos vão passando e a
ra fornecer motivos a eio- construcão vai ficando mais
gios ... Não se deixa- de fa- cara, e ; obra .se tornando'
zer justiça a quem mereça. mais difícil. Mesmo que a

Quando se fala em Siderur: Prefeitura não tenh.a dinhei- I

gíca sabe-se que foi Get.1, .ío ro para grandes iniciativas
I

Vargas quem a realizou. e empregue recursos em
I

Quando se inaugurou agora, , obras de ruas etc. o "Metrô" I
parte da grande Usina de I

poderá ser construído pela'
Paulo Afonso, não se dei- I

concessão dada a firmas par, !
xou de fazer justiça ao Ma-l ticulares, sob concorrência, Irechal Dutra. Assim os pla- I cobrando-se o custo nas,

nos precisam se: feitos para passagens durante certo I
serem concretizados pelo, tempo. O comércio de São
govêrno, para o Brasil, não i Paulo tem razão: - É pre

importan�o que êste tenha ciso plano pára o Brasil e.
fre�te hoje um nome, ama-, não para govêrnos pois ês- ,
nha outro. tes passam e aquêle precisa i

Estamos lendo que o pro- ficar... � J .:r'!l�'IJ'
I'
J

BODAS DE PRATA

ACUCAR• li
.,.,

nlooHoje te vejo como vi, outrora,
ao meu lado, no altar, ajoelhada ....
E embora os anos passem, muito embora,
Sempre fôste e serás a minha amada! de São Paulo

e
. Senhora

Tem o prazer de partici
par aos parentes e pessoas
amigas, o contrato de casa

mento de sua filha Solange
Simas com o sr. Henrique
Azevedo.

, Q .:3

Assim juntos, ditosos, caminhámos,
na certeza que sempre nos amámos,
Nêsses vinte e cinco anos de casados!

• Duplamente

Dissolve-se

filtrado.

ràpidamente.
• E mais econômico.

•

E quem dera,. possamos nós, unidos,
revermos os anos já vívidos,
qual venturoso par de namorados! '

...

\

tas mesas de finos doces e
!
guaranás ao crescido 'nume

SR. WALTER LANG ro de amiguinhas e admira

A sociedade catarinense dores que lhe levarão, nes

conhece sobéjamento esta ta oportunidade; as mani

personalidade que é o sr. festações de apreço e rego-

Walter Lang, alto funcio- I sijo.
.

nário aposentando do Ban- Se associando as vaiías

co do Brasil e um dos mais homenagens os de O_ESTA
destacados esteios do es- DO apresentam sinceras fe

porte catarinense.
. lici�ações a gra�iosa ,aniver-

'Na data de hoje que assmala sanante, extensivas a exma.

o transcurso de seu anivel" família.

sário natalício muitas serão, -o-

por certo, as homenagens FAZEM ANOS, HOJE:

que lhe tributarão amigos e - sra. Nair Caldeira Gon

admiradores, pelas suas ele- zaga, esposa do sr. Higinio
vadas qualidades de cara- Gonzaga, e funcionária do

ter e coracão.. Tribual de Justiça;
O ESTADO visitando-o - menina Eugenia Gar-

se associa às homenagens cia Meira, filhinha encan

e formula os melhores vo- tadora do sr. Osmar Meira,
tos de felicidades do alto comércio local;

-

-0- - sta Zuladi Marcondes

MENINA ELIANE L. G. de Oliveira, professora de

ANDRADA-educação física

A graciosa e prendada - Mustafá Ipê Guarany
menía Eliane, díléta filhi-' da Silva, alto funcionário

nha do nosso prezado co�-', aposentado do Ministério da

terrâneo sr. Dalmiro Caldei- Fazenda; "
_

ra de Andrada e sua exma.1 - sr. Feliciano Marques
esposa d. Eglantina Luz I Guimarães
Caldeira de Andrada, vê - sr. José. Wladimirsky
transcorrer, na data. de hoje, - sta. Adélia Medeiros

o seu aniversário natalício Vieira, filha do Prof. Alfrc

Por tão grata efeméride a do Xavier Vieira; _

encantadora aniversariante' - sta. Nelita da Silva,
oferecerá na residência de filha do Ten. Raul Tito da

.

seus dignos genitores, lau- Silva, da Policia Militar.

de 1 e 5 qullo�
Em pacotés

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES'DA
.

ESCOLA INDUSTRIAL

CLUBE"do PfNHASCO

Recebemos, o ofício abaixo Diretoria da A. S. E. I.'
e nos manifestamos gratos Mário H. Ferreira, presí-

.

pela deferência da comuni- dente, (reeleito). Jutair Beí
cação, formulando votos de 1'0 Carames, vice-presidente.
felicidades. Agostinho Silva, 1° secretá--
Exmo. Sr, rio. Francisco de Paula Vi!:';-
Temos a honra de comuni- ra, 2° secretário. Osny Gon

cal' a V. Excia. que, em data çalves, 1° tesoureiro. Sílvio
de 28 do corrente, foram e- Wolff da Costa, 2° tesourei
leitos: O Conselho Delibera- -1'0. Nilo Jacques [Hás, orador."
tivo pára o período 1954-56 Arí da Cunha Ocampo Mote
e a Díretorla da A: S. E. L diretor do Dep. de Propagan
para 1954-55, rícando assim da. Waldir Busch, diretor r!o
constituidos e empossados: I Dep, ele Assist. Social, Jurí-

. Conselho Delíberatívo dica e Econômica. Newton
Antônio P. Gutierrez, p1'C-

'
Brüggemann, diretor �lo Dep.

sidente. Plínio de Freitas, vi- de Cultura Intelectual e Ar
ce. Waldemar J. da Silva, se- tística. Teodorico da Conta
cretárto, Domingos Tonera, Ortíga, diretor do Dep, de Jo
João Teleodoro Ferreira. Ni- gos e Recreações. Orlando
lo Jacques Dias. Arí da C. 0- Filomena, eliretor elo Dep. <)2
campo Moré. Agostinho Sil- Saúde.

va. utair Beiro Carames. Pe-

dro Medeiros. Waldemar C.'

Dutra. Mário H. Ferreira. An

tônio de F. Moura, Bertino G.

Pereira. Pedro B. elos Santos.

Newton Brüggemann. José Mário Heleodoro Ferreira
dos Santos Guedes. René-A« - Presidente.
breu Pacheco. Sílvio Wolff da Agostinho Silva _ 10 Sc.
Costa. José L. dos Santos, áetário.'
Laélio Pereira. João Miguel
da Rocha. Waldir Busch. Ti-

móteo B. Coelho.•Wanda de
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elA. PARANAENSE DE
REPR ESENTAÇOES
Sede - CURITIBA

A, U. ·2118 Voga PubliCidade

---_----

-, Na Assembléia Geral dOIS sócios proprietários, rea
lizada no dia 8 do corrente, tendo em vista ter sido subs

crito todo capital �ocial e em virtude de existir grande
número de pessoas desejando subscrever quotas, ficou

resolvido permitir-se a entrada de mais cem (100) só

cios.
Os interessados que desejarem fazer parte do qua

dro - social do "Clube do Penhasco", poderão procu

rar a Diretoria ou seja, os srs. Dr. Ferreira Lima, Luiz
Fiuza Lima e Dr. Renato Gutierrez.

Conselho Ffscal
João Heleocloro Ferreira,

Pedro Medeiros, Waldemar
Cirilo Dutra.

«Tenho servido a MalDon,
agora desejo servir a Deus'))

Ingressará no sacerdócio cristão um

. ceahecíde General dê Brigada .

(SNA) - o General de

Brl-I
cord (para aquela época) de

I
to a primeira viagem sem es -

gada Lester J. �aitla:ld, co- 244 milhas horárias. Foi con- calas de CaliJ'órnia ao' Ha '

mandante da Força Aerea do decorado em 1927 por ter rei- wai.
.

Estado de Michigan, e vete-.
rano da Fôrça Aérea Amerí-

.

cana, informou que planeja
tornar-se pastor episcopal no OtccílíO Arau)-Opróximo ano.

.

Tenho servido à Mampn, C· D'
- ..

agora desejo servir a Deus, ' IrUIg. eD.IS.a
disse aos jornalistas. Abra-I Professor da Faculdade de Odontologia comunica
careí essa :r:ova ?arreira -rle aos seus clientes que já está atendendo. No horario ha
todo o coraçao e smceramen bitual.
te. Tenho a convicção de que Professor da Faculdade de Odontologia.
posso fazer mais no Santo Rua Felipe Schmidt Edf.. Amelia Neto Sala 1.
Ministério do que em qual-
quer outro mister.

O Gal. Maitland foi um A SUBRALdos companheiros mais ache- ,

gados' de Billy Mitchell, que CEM magníficos lotes, a setecentos met os da pra-
desempenhou importante pa- ça da vila do Estreito, por preço de ocasião.

pel na fundação da· Fôrça Dois lotes na rua Felipe Schmidt.
Aérea dos Estados Unidos. Dois lotes na rua Padre Roma.
Em 1923, pilotando um avião. Tratar no escritório Edificio São Jorge - Sala 4
estabeleceu o espantoso re- - Fone 2192.

.�•••••••••••••••••••8••••••••••••••••••••

LI,RA TEMIS CLUBE
----------------------------------------

PROGRAMA DE FESTAS PARA O Mf:S
DE NOVEMBRO

Dia 27 - Grande Soirée com a famosa Orquestra Til
bajara de Severino Araujo. Reserva de me

sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16.
Nota - Nos dias 13 e 20 de novembro os salões do

Lira Tênis Clube, foram cedidos ao Clube
Doze de Agosto,

Lima Dutra.
Suplentes

Elio J. F. Ballstadt. osé
Afonso Harger .. Teodorico da

C. Ortiga. Francisco de P.

Vieira. Mário Nunes. Eugênia
C.':"da Silva. Manoel Gonçal
ves; Nilza �peck Neves. Ruth
da C. A. Lígockí. José Nicolau
Vieira.

Participação
Paulo e Léa Martins da

Silva, participam aos paren
tes e pessoas amigas o nas
cimento de seu filho Ivam,
ocorrido na casa de saude
São Sebestião, dia 22/XI/
54

Participação
Geraldino J. de Simas Mine?'vino A.. Azevedo

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA •••

e

Senhora
Tem o prazer de partici

par aos parentes 'e �essoas
amigas, o contrato de ca

samento de seu filho .Hen

rique Azevedo com a se

nhorita Solange Simas.

Henrique e Solange
Confirmam
'15-11-54

/í(,

�
�

�

f

DR. ACHILLES
BALSINI

Advogado
_:RU3 Padre Rom:l,43

LIRA 'fENIS CLUBE E CLUBE DO PENHASCO --- DIA 27�- SABADO SOIREÉ DE ALTA ELEGANCIA
DO OMAIOR E MAIS FAMOSO CONJUNTO DE DANÇAS DO BRASIL

SEVERINO ARAUJO E SUA ORQUESTRA "TABAJARAS" •

21 - FIGURAS - 3 CANTORES - GRANDE SfIOW
Reservas de mesas_ Relojoaria MULLER Cr$ 250,00 - Ingressos avulsos somente para Associados Cr$ 50,00

<,

APRESENTAN�
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Guarani X Paula Ra'IDos
. ,

�i; :1; A PRO'XIMA. RODADÀ, EM CONTINUAÇÃO AO CAMPEONATO DE" PROFISSIONAIS DA CIDADE MARCA PARA DO- .i.; :�:
i i MINGO O JOGO ENTRE GUARANI E PAULA RAMOS. ESPERA-SE UMA BOA DISPUTA ENTRE OS DOIS CLUBES =i= t
..=. ..�. TRICOLORES +t ��=. %.1 . ..,. �f �
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DEU "DEFICIT" E NÃO SALDO O
-'-

MUNDIAL 'DE BOLA AO CESTO
RIO, 23 (v. AJ - Dístrí

buiu a Confederação Brasi
leira de Basquetebol a se

guinte "nota oficial":
'rendo em vista as notícias

Neste sentido, a Diretoria
da Confederação Brasileira
de' Basquetebol esteve hoje
na Câmara dos Vereadores
onde apresentou a alguns
dos senhores membros dacontraditórias que tem circu

lado sobre os resultados fi- Comissão de Finanças e a

nanceiros do II CAMPEONA- vários diretores o areamento
TO MUNDIAL DE BASQUE- do referido certame: cujas

I

TEBOL, A CONFEDERAÇãO despesas serão devidamente
BRASILEIRA DE BASQUE- comprovadas para que fi

TEBOL, vem à publico para quem totalmente esclareci
declarar que está coligindo das as dúvidas ora suscita
todos os dados relativos às

1
das.

despesas do referido certa-

me, que, longe de apresentar Pela Diretoria da C: B.

o lucro propalado, ao

contrá-,
Basquete:

rio resultou num "deficit"
vultoso. ' (a.) GENTIL RIBEIRO".

--�

/

Depósito anlarctica�
Cervejas e Refrigerantes

,-Licores Dobar.
fLORIANOPOLIS

loa ,Silva
.

Jardim, 180
(PRAINHA)_ Telefone 3800

B 0"1 ã O
Dando sequência ao CAM

PEONATO OFICIAL ·DE BO-
'

LãO, promOVido pela: F.C.B.

B., defrontaram-sé' dia 15 do
,

cOFrente nas canchas elo CO

QUEIROS PRAIA CLUBE, as

seleções do. PRAIA CLUBE e

BARRIGA VERDE, levando a
. melhor nas duas partidas o

Praia Clube, pelas contagens
de 781 a 579 e 754 a 607 pon
tos.

Coqueiros Praia Clube

Amin _:_ 160
Beck - 152
Erico - 145

Mario - 149
Vasel -"145

Gasparino � 159
Cardenutto - 151
Péssi - 157

Lange - 146
Paulo - 171

Foram os maiores bolonis
tas em 10 bola - Paulo e

Amin com, 86 pontos, Péssi
com 83' pontos, Gasparino
c,om 81 pontos, e Arlindo com

79 pontos.
Nas 20 bolas, destacaram

se � Paulo com 171 pontos,
Amin com 160 pontos, Gas

parino com' 159 pontos, Pés
si com 157 pontos, Ar�indo
com 153 pontos e Beck com

152 pontos.

A.A. Barriga Verde
Chi�ighini - 148
Nelson - 126
Bráulio - 144
Vadico - 114
Osmar '- 116.
Emy - 128

Arlindo - 153
Mazzola - 132
Oswaldo - 125.
Amanhã estarão em luta

nas canchas da A.A. Barri
ga Verde, as seleções 'do
BARRIG:A VERDE, E GRA
NADEIROS DA ILHA, cuja
disputa prométe' ser' das

Os pontos foram assim dis
trlbuádos entre' os diversos
bonolistas: I mais sensacionais.

;I:

TENlATIVA .DE SUBORNO NO BOX
NORTE-AMERICANO

Foi com grande satisfação tamente com o Paula Ramos, e outros souberam honrar as em Henrique Lage, por 2 x 2; r mingo passado ao estádio 09- mos pela diretoria do queri- homenagem aos seus

e alegria que a "torcida" elo o conjunto de Zacky- foi va- tradições do clube presidido venceu o Atlético por 2 x 1, Praia de Fóra, aplaudiu eu- do clube. rosas defensores pela con

Bocaiuva 'Esporte Clube viu o lente e aguerrido do prínci- pelo infatigável esportista empatou com o Paula Ramos tusiasticamente os onze ho- Convidando-nos o 'Sr. Ca- quista do título de campeões
'seu time secundário laurear- pio ao fim, vencendo por 4 a capitão Félix Vieira de Aze- por 1 x 1, venceu o Avaí por roicos defensores' da jaqueta pitão Félix Vieira de Azeve-, invictos de aspirantes de ... "

se campeão de aspirantes de 2, após estar perdendo por vedo Netto, através "perfor- 1 x O e o Figueirense por:-I auri-celeste, ao vê-los dar a do Netto endereçou-nos c 1954.
1954. E de que forma? Da 2 x 1. mances" impecáveis, onde x 1. No returno voltou a ven- volta pelo gramado, após a seguírite ofício: 2 - Esta demonstração de

melhor possível, pois o cetra Uma derrota não o �mpe- ficou patente o excelente pa- cer o Guarani, por 2 x O, o belíssima vitória sobre o alvi- "Florianópolis, 22 de no- apreço constará de uma

foi recuperado sem derrota 'l dia de conquistar a corôa. O drão de jogo, compreensão e Imbituba por 2 x 1, o Atlé: negro. vembro de 1954. churrascada que terá lugar'
pela valente e disciplinada quadro há muito que já ha- força de vontade do time dos tíco por 5 a 2 e o Avaí por Amanhã os aspirantes do Ilrno, Sr. Redator Esporti- na Churrascaria Monte Cas-

turma da ríossa gloriosa Ma- 'via obtido o título. Queria marujos. 4 a 2; empatou com o Paula Bocaiuva, campeões invictos vo de "O ESTADO". tela, no Estreito, ás 12 horas.
rinha de Guerra.

r
tão somente dar mais uma O Bocaiuva começou der- Ramos por 3 x 3 e tínalmen- da categoria serão alvos de Nesta. 3 _ Para essa justa maní-

Domingo passado, no � seu demonstração d� seu valor,

I
rotand? o Guarani por 3' x 0·1 te l�vou a melhor sobre o F.t expressivas home n a g e n s, 1 - A Diretoria do Bo- festação áqueles que soube-

derradeiro prélío, enfretando conservando-se ileso. A seguir empatou com o

Im-, gueirense por 4 a 2. sendo que haverá uma chur- caíuva Esporte Clube presta- ram com tanto ardor elevar
o Figueirense, vice-líder [un- Zacky, Hazan, Cobra, Tião bituba, nos domínios deste, A multidão presente <10- rascada Oferecida aos mes- rá no dia 25 do corrente uma o nome da agremiação a que

I
-Ú;;�

'l'-l<'� pertencem, convidamos V. S.
para maior brilho Elo acante
cimento.

OSWALDO MEIRA. DIRIGIRA' , JOGOS
DO TERCEIRO TURNO DO CAMPEO

NATO JOINVllENSE

OS CRACKS PAGARÃO IMPOSTO ·DE
RENDA

RIO, 23 (V. A.) -:- Pode- sos, O que dificulta a arreca
mos informar que a Delega- dação dos ilnpostos. Outros,.
cia do Imposto sobre a ren- preferem receqer vultosa so-Ida, dentro de breves dias, to- ma, no,' ato da' assinatura do'
mará sérias providencIas compromisso ficando com!
para levantamento total dois, cinco e sete mil cruzei
desse imposto, fiscalizando os I ros mensais para receber.
livros de todos os clubes pro- Com o máximo rigor, haverá
fissionais, assim como, das observação para os "bichos"
próprüis entidades dirigen- dados, por partidas ganhas e

tr:s do esporte, entre nós. Se- emp�tadas, pois, êsse
. JU

rao inspecionados os con- constituem parte dos venci
tra�os dos jogadores, quan- mentos dos atletas .

tias recebidas a título çle
"bichos" e gratificações, pa
gamentos feitos como "luvas"
obrigando-se os beneficiados

'a
recolherem as taxas devi

das ao Estado, de açôrclo com

a legislação em vigor.
Aliás, . essa medida j á vem

sendo tomada em São Paulo,
pelo cielegado regional, e tu
do indica que será iniciada,
com certa urgencia, nesta
Capital, a fi?! de evitar qual�
quer sonegação, por parte.
daqueles que percebem altos
salários, em nossas agremia
ções.
Muitas vezes, um elemen

to de grande cartaz, tem nos

contratos: como ordenados
quantias irrisórjas, recrber](l�'
o restante em reciqos avul-

Domingo, por ocasião

prélío entre Figueirense

Bocaiuva, a nossa reporta
gem conversou com o conhe
cido professor de educação

•

Aproveito a oportunidade
para reiterar a V. S., Os nos

sos protestos de elevada esti
ma e consideração.
(a.) Félix Vieira de Azeve-NOVA IORQUE, 22 (U. PJ Box do Estado de Nova York

O semanário esportivo sobre a oferta que lhe fora

do física e conceituado arbitro "Sports' Ilhstrated" revela, feita.

e de futebol e bola ao cesto, em 'seu número de hoje, que A oferta feita a Martinez é

Oswaldo Meira, o qual horas 'o pugilista Lince Martinez", a segunda desse genero de

antes apitara a decisiva do oretendente ao título muno' que se tem conhecimento dos

Campeonato Est\).dual de dial dos meio-médios, assina- últimos meses. , Recorda-se,
Basket-Ball, em Joinville, Iara às autorid!j.des uma o· com efeito, que, em 4 de ju
entre Palmeiras e Caravana, ferta de 20.000 dólares que nho último, o peso pesado

teso

vencida pelo Campeão Join- lhe fora feita por dois des- Clarence Hery foi preso po'r
vilense por 42 x 24. eonhecidos para deixar-,,' ter oferecido 15.000 dolares

vencer por um adversário que a Bobby Jones para se dei.. concordou em substituir Joey
Disse;-nos o sr. Oswaldo combateu e venceu, em 29 de xar derrotar, em um combate Giardelli, em jogo o título de

Meira haver sido procurado outubro último. contra o peso médio Joe-y càmpeão mundial de pesos
,naquela cidade do norte por Embora tenha sido adver- Giardello. médios, para enfrentar Carl
dirigentes da Liga Joinvilen- tido pelos dois desconhecidos Bobo Olson. Realizar-se-á o

se de Desportos e clubes 10- que, seria lamentável qual- CONCORDOU / encontro em São Francisco,
cais que lhe fizeram exc;- quer indiscrição, o sr. Marti- S. Francisco, 2? (U. P.)-_ como estava previsto no dia
lente proposta para referir

Inez
avisou á Comissão de O frances' Pierre Langlois 15 de dezembro próximo.

jogos do terceiro turno do _::::: -_-_-_-..... _

Campeonato joinvilense de
futebol que será iniciado

' 'C!III�."
brevemente.

do Netto, presidente"
Agradecemos 'a gentileza

do convite, prometendo com

parecer a homenagem aos

bravos atletas, aos quais
cumprimentamos desejando
lhes prosperidades crescen-

O distinto esportista deci
diu aceitar o convite, estan
do, portanto, !i disposição ela
L. J. D., seni prejuizo de suas

funções de árbitro da, F.C.F.,
podendo dirigir jogos tanto
de FlorianópoH� como de J o=
inville.

I
I

ORGAH ISADO
I

ÊDiTADO I

PO�
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_ ._, ..

UM PEQUENO
MUNDO

DENTRO DE '.

UMA GRANDE
CIDADE ... '

Em um bairro aristocrático
de Washington, 'D. C., lon
ge dos grandes edifícios co

nhecidos p e I p s turistas,
acha-se a comunidade di
plomática, onde se reúnem
tôdas as nações do mundo.
Sete páginas a côres le

vam. até V. aspectos dessas
embaixadas majestosas ...
com os nossos fotógrafos,
V. entrará nas mansões dos

que fazem parte dêsse "pe
queno mundo".

.

V" também verá o que
acontece quando se reu

nem 74 personagens da
Realeza Européia... A cé
lebre Marilyn Monroe ar

ma urna confusão nas ruas

de Nova York"ç N-ova ten
dência da moda para ca

misolas. Leia o ,artigo sô
bre o eminente físico a

quem a América devé -a

descoberta da bomba de
hidrogênio.
Não �. possível �nllmerar

todos os assuntos de inte
rêsse contidos nêste nú
mero_! L E I A L I F E EM
ESPANHOL, e informe-se
do que acontece no mundo.

No novQ
numeriJ,
à venda'
·hoje, da
revisto -

lk: _ .:.:::.:..: _

o "CAUDILHO" E O "DEMOCRATA" I
.

. \
BRAZ SILVA I de Menores. Aos dois ân-

O terreno das realizações gulos traçados pela sabedo' ".

tão bem cultivado pela sei- I ria administrativa do erni- I

va administrativa de Nereu . nente homem público, veio
Ramos, e preservado em to- juntar-se um outro para
do "'o seu esplendôr por dar uma conclusão lamen-

. Aderbal Ramos da Silva, tável ao triângulo que se

quando em pleno exercício ·formou. O "caudilho" que
do cargo de 'governador, SOo construiu as Colônas Sant'
fre do desleixo do atual Ana e Santa Tereza e ou

comandante dos negocios, tras empreendimentos 50·

públicos, que já transfor"'l cial-hospitalares, implantou Imau seu govêrno num de- a sopa escolar, deu amparo
serto

.

de emprendimentos' à Educação, etc, pediu à

supérfluos. Onde se obser-I sua gente, ao deixar a In
vam duas dignif��ante� terventoria, que julgasse
obras da gestão do caudl-. o seu governo. Para os ad

lho", encontra'se 'erguido a tversárias, hoje sítuacionís

ceu descoberto o pomposo tas, localizados nas imedia
Palácio da' Agronômica, ções da Praça XV de No

que mais se assemelha �os I vembro, o contentamento

locais de reunião da fma pela saída do eminente coes

fl
A da sociedade francesa. taduano, era algo de des-

I�: h' dúvida de que um taque. Não mais voltaria à
I

. �oen� de Estado. neces� Su�rema M�gistr':lt:ura Ca':�lngde uma residêlfCl8' pa�- tarinense, Ficarse-ia para is.lta r ara recepci�nar vi- sempre isento do desp�tis- .tlcula. P, Mas este do- mo do "mal fadado regime
:

ítas llustres d·f'· f'SI. T ode;ia ser e 1 íca nereusista". Chegara a mal
mlCl l�aPo futuro, quando o crepúsculo da existência,do p� Catarina já contasse politica do "fracassado ho-ISanta

us inúmeros. pro- mem de Estadó". Não des'/com os selucionados. Após ceria pelas escadarias fron-
blemas ISO d s .

.

d
.

que dirige os � -

teiras temeroso e ser apu-
.

� home� rine�se ter cum- pado por tôda aquela mul
tll�OS ca � menoS a, metade tidão, testemunha do trágí
pndod!?e aquilo que prome- co encerramento da vida
de tu o a

pública do "papa amarelo".
teu. '

estradas pavime�' Os lenços' brancos ainda
Com as

t de venci- usados nas frustadas cam-
.

d d o aumen o
a as, funcionalismo, panhas eleitorais de hoje,

;mentos ao
_ das ainda seriam solenemente- acena

a cOdns��?a�sinas hidro- dos pela massa, numa de
aguar a a

. A

-

cia ao t
- .

f tá vel de
l'tricas a asslsten ,mons raçao irre u a

e e ,
.

um cem nu- desprestigio a quem des-
Ensino, e malS �

decêni d
de promessas ,:a�, graçara por um ecemo e

mero
a adqUlrlr anos as cousas públicas.

-

que o levaram
1

.

t ra-'�ncia' do e euo
da conSCle

a go:
do o passaporte paraA _

d Estado. rea
vernança o. candida-
lidade é a que se o

, 1
t houvesse dito o que rea -

o
d executa-

mente vem sen o
_

,do pelo- governad�r,_ na�
.' vencido as elelçoes.

t,:_nam·en'os verdade pode'se
nao -

dizer COIl} prova·s concre-

tas, ter o ex-Inter�ent?r,
em menor soma de,dinheiro
d_'s coilres públicos, cons

truido para o bem �star da
coletividade o Hospital que
tem o seu nome e o Abrigo

I

I
Agradam a todos

os h e m e n s !

EM

Ou talvez seja mais interessante

oferecer ambos?
'

Seu presente, assim,
será, completo e agradará mais!

- Para desencante. do ude

nismo, o réu, .acusado .de
todas, as faltas gravíssimas
que depõem contra a per
sonalidade de qualquer ci

dadão, caminhou a pé, cer'
cado pelos seus "ex-gover
nados". Conduziram-no até
à sua residência, numa vi'

va manifestação de solida
riedade, inolvidável na his
tória política catarinense.

Despedindo-se do seu povo,

que antes houvera gover'
nado sem usar dos subter-,Iúgíos ou processos bor-
nhauseanos, abriu seu cora-

ção permitindo a que tôdos TRANSFORMAÇÃO
nele penetrassem, fizessem

ROMA, 22 (U. P.) - Em
uma ,sindicância e respon' ,Milão o Centro dê Relações
.lesse no porvir, se. deveria' Econômicas Italo-Brasllelrus
ou não continuar a mere-! anunciou sua transformação
cer a confiança manifestada. em Câmara de Comércio !ta-IQuando expirar o mandato lo-Brasileira. .

do "democrata",
.

pretende-I
.

--''; I
mos assisti-lo com educação:

V' d . I
)olít�ca. Respeitan�o sua' en e-se
oessoa, que verdadeIramen'
te foi elevada ao alto pôsto Vende-se uma loja de

Dor' expontaneidade, num Armarinhos, bem afregue
pleito de inegável conteudo zada em o.tim� local, cita' á
democrático. Não importa Rua 24 de MaIO 961 no Es

quem fôr seu substituto. treito.

Pertença a esta ou àquela Ver e tratar com a Sra.

grei. Apenais, repetimos, Maria Cidade, na mesma.
ambicionamos verificar se

o "democrata" será arnpa- I
rado pela coletividade a

I'.eXiemplo do que sucedeu a

Nereu, na célebre noite de.
30 de Outubro de 45.

.

A TODA P·ARTEVENDA

5

Linda caixinha colo
rida, denominada
PH,ESENTE GILLETTE.
con tendo 5 Munidores,
cada um com 10 lâmi
nas GILLETTE AZUL,
e g e n t i I dedicatória,
prontinha para você
<assinar e oferecer I

ciona

Mod e rn o e prático,
GILLETTE TECH é o

apare'ho tecnicamente
J

perfeito, que propor-

verdadeira .satisfação
no barbear. Um presente que

agrada sempre a homens de

tôdas as idades - apresentado
também em atraentes estojos
de matéria p ústica.

IA·'"

24 DE NOVEMBRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

- -em 1.549, entrou na enseada de Superagui (em
Paranaguá), o navio hespanhol que trazia a seu

bordo Hans Staden, célebre pelos vários perigos
que correu entre os nossos selvicolas; ,

.

- em 1.631, às holandeses evacuaram a cidade de
Olinda, não-sem antes incendiaram todas as ca-

sac que .nâo foram resgatadas pelas sornas exi

gidas e previamente fixadas;
em 1 762, no Rio de Janeiro, nasceu o consagra
do poéta Antonio Pereira de Souza Caldas, vin
do a falecer em 2 de Março de 1.814;

.

- 1.817, em Pernambuco, nasceu o, Barão de Ga
rurá, Brigadeiro Francisco Antonio Raposo,
vindo a falecer no Rio de Janeiro em 23 de Mar-

ço de 1.880;
,

-

-r-r- em 1.826, o Imperador DiPedro I partiu para o

Rio Grande do Sul, passando por esta então Pro
vincia de Santa: Catarina, fazendo-se acompanhar
pelo Ministro- do Império Visconde "de São Leo
poldo;

- 1.851, foi feita a aliança entre o Brasil, Uruguai,
entre- -Ríos e Corrientes;

- em 1 861, nasceu nesta .entâo Desterro, o magní
fico poéta negro João da Cruz e Souza, uma das
Iídímas expressões da poesia nacional, falecido
em Sitio, na então Província de 'Minas Gerais,;
em 19 de Março de 1.898; . I

- em 1.868, foi. nomeado Presidente desta Provln- ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS
cia de Santa Catarina o Dr. André Cordeiro' de I BA,!-,ISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

-Araújo Lima, empossando-se em 3 de Janeiro G�RA.L.
,

de 1.870 exercendo o mohdato até 11 de Abril . R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O
, ,

STADO"de 1.870; E •

,

André Nilo Tadasco Chamados: Rua .Conselheiro_ Mafra Dr! 160 ou pelo
.. :- ITelefone: 3:022.

,SemanB de Combale à Lepra
ApêlO as crianças dO Brasil
. Tú que 'rís em teus folguedos

.

H OJ E NO PASSADO

_f .lnGUITE.'

11111 [InSOlADO
(IILVII.Á)

.RANDE TÔNIOO

'-CINE SÃO,JOSÉ -:- 4a. FEIRAAS 20,30 Hs
- EM "PRÉ - ESTRÉIA" .e-e-

.

INAUGURAÇÃO DA MARAVILHOSA

TELA PANORAMICA

Fune ionária para
MOÇA 22-23 anos, datilografa, ginasiana, desemba

raçada, referências para escritório-.
ORDENADO A COMBINAR.

. CARTAS PARA CAIXA POSTAL, 80 FUNCIO� i
NARIA ESCRITÓRIO

"

I

Com o gigantesco Filme ronantícoc-e- Nusical:
"GLORIOSA CONSACRAÇAO"

- Technicolor,-
..- -Com

KATHR,YN GRAYSON

DOIS MISSIONARIOS VITIMAS
DE UM TUFÃO

(SNA) -:: pois missionários

I
rio do Comit� de Evangeli:,

protestantes america,nos q_ue .mo cooperatlv� da Igre]J.
estavam a. bordo de um na- Unid� de Cntso no Ja!)1D

via naufragada pelOS vento� (Kyodan).
ciclónicos que varreram o

Estreito de Taugaru, no Ja

pão foram considerados co· Igreja Unida do Canadá, l' li

mo 'desaparecidos, e um tel'-,
um· dos sobrevivente3, \)'s,

ceiro foi incluído na lista elos émbaré,ação t_ambém ;es;ft:
164 sobreviventes, dentre os. vam varips hderes cr.stao::;

1.200 passageiros. que viaja- japoneses, mas nenhuma in"

vam no malogrado vapor. formaçãó dêles se obteve f�l;:

Os dois missionários qne agora.
não foram encontrados são (' Esse grupo de cristãos e.'

Rev. Harl'y Dean Leeper, da tava a caminho de Kuts�lka.2

�e, onde ia assistir' á ,1;,;;'.

importante reunião evang(!

lica.

A ti tudo Deus te deu,
Sê bonzinho,' generoso,
Oasta menos em brinquedos
E tira do teu dinheiro
Um cruzeiro de esperança
Para o berço da criança
De pais que a sórte esqueceu ...

•

(> Rev. Donald Orth, ela

Escritório

CONGRESSO DE GEOGRAFIA
RIO, 22 (v. A.) - Reali- Geografi1i, que se instalará

zou-se ontem, no edíficío da nesta capital em agosto de
Faculdade Nacionai de Fi- 56. Foram abordados varias

losofia, a primeira sessão do
'Comité Especial de Coorde

nação Financeira do XVII

Congresso Internacional de

problemas, entre os quais o

do financiamento do Con-

gresso.

Q U A R T O'S
Alugam-se quartos com ou sem pensão, em local à

beira-mar.
Ver e tratar à RUa Silva Jardim, 214 (Com ônibus

ta.porta) .

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

----�,---,

FOTOGRAFIAS

-,"-_---------

EXPRESSO FlORIANOPOllS
ANDRADe & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florlan6polls,
..,. Curitiba e São Paulo'

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua 'Conselheiro Mafra, 135
.

Fone; 2534 ..,- Caixa Postal. 4.35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURJTIBA
Avenida 7 de SeJembl'o 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
,

End. Telegr.: SANTTDRA
Agência: - SAO PAULO
Avenida do Estado 16 fl(1/1678 Fone:

End. Télegr.: SANDRADE
I Agências no Rio de Janeiro e ._m Belo Hori:zont.
com tráfego mútuo até São Paulo com a ertlpris:•.

Tran,sf:lorte$ Gerais S/A�} ,

�l'e.i!1 MetoclLsta, e Ó }{I;V.

Alfred R.. St-one, da Igre;a
Unida d0 Oanadá e secre�2,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Natal das Crianças Pobres do Estreito!
Dia 27••• Barraquinhas no Bairro" Nossa Senhora de Fátima. Muitas

Prendas. Música.· Saigadinhos.· Bebidas.
--- �-----------,-------�----------------------�--------------------�----------------------�----------------------------------------------------------------------------�� � � � � � . .. .. ..

.

.� � -� - �-� �."..�."."..� � � :..:..:� "." :....,.�:
+.

-.'
•• +:+

:1: Sensação no Comercio de Tecidos ;� �t'

u CASA ORIENTAL Ih Y
..t. ESTA' FORÇANDO ,A BAIXA DOS PREÇOS �.
l OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS PELOS ' ��
..

. , ....

: '
MENORES P,ltEÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL ���

•••
-

�z�
::: Organdy suisso branco, largo 1,15 c, • • . • . • . • 70,00 ���
.�. Organdy suisso em cores, largo 1,15 75,00 �Z I

: Tnle de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 100,00 �t�
�t"! Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00 �t�
+t", Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 ,.. .

-

200,00 (t�
�t"

Laise Suissa, largo 90 '

, .. 240,00 �.�
+i Meio linho pi lençois, largo 2,20 r, . . . . . . . .. 140,00 �:�
.:., Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 210,00

f.
:

..�.
Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .. . . . .. 200,00 i

.!� Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 135,00

'fI�,
Linho misto pi roupa de homem 50,00

�� Puro linho para roupa de homem •..................... 85,00 4i

�� Setin langeríe, largo 1,00 60,00
' I

�t� Tafetá faile 34,00

�t�
Faile grosso em todas as cores, lurg. 90 59;00

••� Purq linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00

..+" Faile escocez, largo 90 ..... \-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00

..�� Setin duchese, extra especial, largo 90
'

48,00

..�� Setin duchese, artigo muito bom, largo 90 39,00

.Z. San Jan, larg, 1.40 85;00

�t� Lonita Bangú, largo 1,00 48,00

�� Organdy estampado, a começar de 18;90

�t� Opala estampada, a começar de '........... 11,00

�t�
Fustão br.anco, a começar de ..•....................... 18,00

••�
Tafetá escocez de algodão, lar g. 80 ;........ 24,00

..... Cassa bordada, desenhos novos, larg. 80 :...... 48,00

�� �rO:;�n:��a�c�i�a��.· '1',40' : : : : : : : : : : : : : : • : : : : : : : : : : : : : : : :, ��:��
:�j Cretone branco, largo 2,00 44,.00

..�J gre�one ��a�c�, :arg. 2,20 ,.......... 46,00
�I re one mo, arg, 2,20 '................... 67,00

�� ��;�:ial�l�s��� Ú�:· i���" 'úo
.

: : : . : : : : : : : : : : : : : : . . . . . . .. ���:��
....� Materia plastica estampada, larg. 1,40 43,00
..�� Toalhas plasticas Americanas 59,00

..�.i Meias nylon pi senhoras ' 44,00

..�. Meias nylon pi senhoras, malha 60 5P,00

: Meias nylon Derby, pi homem 65,00

+t'* Colcha de seda cl bico, pi Casal :................... 200,00

�t" Colcha de seda cl franja, pi Casal 220,00
.� Colcha de pura seda cl franja, pi (!9.Ral 280,op
.t.
.:. Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN- � �
� rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços. _

t:. CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende. �I� ��
+

Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis. �

y ��
A-·-·;:,...· ·..:.......K�..i.... � � • • • • -# • • � • • � � -

"

.,.�."'::!'."".:' 4> _ �.......... �-...;. -.-.H
, :..:••:..:..:..:�:+;

6 Florianópolis, Quarta-feira 24 de Novembro de 1954
-

CINEMA
') QUARTA-FEIRA 24 DE NOVEMBRO

Com a B·iblía na Mão

CINE SAO JOSE' 'Atenção 1 Atenção 1
,

Senholes Comerciantes!
Lindos cromos e blocos de folhinhas para 1955, com'

:mpl'essões á vontade e gosto do Úeguês
Preços Módicos - Unicos na praça
Empreza Grafica Grajaú Ltda.
Rua Deodoro, 19 - NESTA

O maior acontecimento extra social do ano, para
nossa Capital, será sem duvida a apresentação dia 27 As 8,30hs.
sabado, no Clube da Colina, em soirée de alta elégan- Em "Pré-Estréia"

cia, beleza e encantamento, numa apresentação da afa- Inauguração da Maravilhosa

mada orquestra "TABAJARAS" da Rádio Nacional e '.I;ELA PANORAMICA

Myring Beiga, do Rio. com a apresentação do

Para essa soireé chic e deslumbranto o Lira conta- maior filme' romantico-mu-l.rá com a cQoperação do mais jovem Clube da Cidade sical: ,

"O Clube do Penhasco" criador e patrocinador do Con- GLORIOSA CONSAGRAÇÃO
curso "Miss Sta. Catarina", que fanta repercusão tem Technicolor

alcançado nos meios sociais do Estado. com Kathryn GRAYSON

A soireé do dia 27, ao som melodico . e ritmico da - personificando a celebre

orquest:ra "TABAJARAS" fiçará na história dos nos- GRACE MOORE

60S grandés acontecimentos sociais, pois para maior No Programa:
.

I
As senhoras componentes do grupo que integra ,na brilhantismo, os Díretores do Clube do Penhesco estão Esporte na Tela Nac. '

,

"�oc�edade de� Amparo aos Cegos e �leij,ados"" torna procurando trazer a esta Capital, as Rainhas das outras Preco único' 1000

t ft d· t M'-pubhco, que este ano como nos antenores fara o seu cidades e candidatas ao Concurso "Miss Sta. Catarina Imp até 14'an�s -gra eClmen O e Issa
Natal.,

_ �

,

'.. __ 'I tais coIl1�: Laguna, Tubarão, Brusque, ltajaí, Blume: ATENÇÃO - A fi� de ulti- "

'

..

o,s cattoes para o r.efel'ldo ,Bmg.o, poder�o ser ad- nau, Lages e Joinvile; bem como estarão presentes com
mar os preparativos para o

A família de Ernesto F. Hildebrand falecido a 17 de

qUl1'1dos com as sras
..�180leta Medelros; �ndma Mac�; I a graça e beleza da mulher florianópolitana as candida- lançamento da TELA PANO-I no�embro, agradecem penh?radamente à tôdas as pes.soas

. co; Alba B�lo; n.orvalma Alves; Dra. WI�dlslaw� MussI, tas dos seguintes ,Clubes:- Clube 12, Lira, Figueirense, �A�ICA, fica suspensa, ex- alfiIgas que compareceram as cerimônias elo sepultamento,

Dorq ArauJo; Llma Kuenzer; Elza Amlln; Lecl Lt;z.; Aldo -Luz Barriga Verde Comercio Clube 15 Outubro cepclOnalmente HOJE, 'a ses-
enviaram �ol'ôas, flôres, tele�ramas.

Ivolah Rey; Virgina Gutierre; Ida Ferreira e Maria Fra-� -Clube -6.
' , ,

,

'

I
são das 3 horas.

. A�roveI�am. para COl!Vid.ar os pare�tes e amigos' para

goso Gallotti Se" 't d d' 27 d d f'l d
aSSIstIrem a mIssa de 7 dIa, que sera celebrada no dia

'. . . i,
ra pOIS na nm e o la um gran e es 1 e e

�
I'·P

--J
26 de novembro sexta-feira

- -'
Os pr�;mos a_cham-se expostos, ��s :vltrmes da <?a- graça, beleza e elegancia numa magistral apresentação .1 r' .... ' •., leIa �3 ,Luiz.'

' , as 7 horas, na Capela ele Sao

'sa Hoepck , secçao de presebtes. O ,caIxa da refenda_ da orquestra de Severiano ArauJ'o ru � ""
� {

_

t b
.

t- d�I!
.'

- -- TIl Agradecem.
'

. secçao, �� em pOSSUl car oes para ven e- os.
{

_ A orquestra- "Tabajaras" esta
-

composta de 21 exe�

I
- �

-

-
- .

Cartao: ,Cr$30,00 ' cutantes, :sendo tres "Crooners". "

As 8hs.

,_ .

Dia: 1-12:54 -às 20 horas Segundo estamos informados e no intuito de pro-
Susan Hayward - Char-

I�I_. f porcionar a todos a oportunidade de ouvir a orquestra leton Heston em

"Tabajaras" a Diretoria do Lira e do Clube do Penhasco O DESTINO -ME

A
-

t
., I

promoverá duas. apresentações no Cine Ritz ,uma as PERSEQUE

"ao en re aDllgos 19 hs. e outra as 21,30 hs. No ?�ograma: As 8 horas. l-

V
., _ , _. . � Depois de colhermos tão auspiciosa noticia presta-

NotiCiaS da Semana. Nac. AO RUGIR DA TORMENTA

� AssoCl.aça� C1Vlca e Cultural Montelro L?bato,. Co- das pelos srs. Antonio P. Oliveira Neto, presidente em Preços: ,7,60 - 3,50.
mumca aos mtelessados que, tornando sem efelto por mo- exercicio do Lira Tenis Cl b L' F' 'L" Imp. ate 14 anos,

.

t. d f'
.

"A
-

t
. '" . ,.

li e e sr U1Z luza nna, '

lVO e orça maI.or a çao en re amIgos cUJo pre�l1l_O a Diretor do' Clube do Penhasco felicitamos ar tão 1
correr pela Lotena Federal de 24 de novembro proxlmo . .. .

'

' p a. ta I r.�!!!I•••'.!IIIIIf••·_•.

d
.

I d
. . "F

.

'd' "d 7H
mlclaÍlva e extermos nossos votos de pleno sucesso aflm' I • Jvl,n our�, ser�a u�1l: ge a en'a marca ngl alre ,� 7� de sempre -que passiveI termos a oportu

.

d d d d _.1.:
pes, esta a dlsposlçao o reembolso, em sua sede socml, a .

t' d t' t' ..

nl a e e po er - -_ ._-

.
., .

�SSlS 11' gran es ar lS as naclOnals.
rua Conselhelro Mafra n. 10, l° andar, dlanamente das

14 às 17 horas.

Comunico, também que ficou transferido a "Ação entre

Amigos" de u.m rádio e uma bateria de cozinha que corre

ril), pela Loteria Federal de 24 de novembro próximo vin

douro, para o dia (lR. Quarta-Feira de março de 1955),
dia 2.

As 8hs'-
FLEXAS INCENDIARIAS'
com Forrest TUCHER
Gina LOLLOBRIGIDA em:

ROMA A'S 11 HORAS
, No Programa:
Cine' Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos

A NOIVA DO PAPAI

,

«No Cenaculo»
(The Girl Next Doar)

Direção de Richard Sale-Produção de Robert Bas-

sler-Cenario de Isabel Lennart, baseado numa historia E ofei'eçcLm o saci'iffcio de louvor. (Salmos 107:22).

de L. Bush-Fekete e Mary Helen Fay-Coreografia de Lei' I Pedro 2: 1-5.

Richard Barstow .:_ Canções de Mack Gordon e Joseph . . . '.
.

Myrow-Fotografia (em Technicolor) de Leon Shamroy �A Chma, um mlsslOn�rlO, _ sentla�se fraca�sado e

_ Direcão Musical de Lionel Newman. '
desanimado. Meses d� oraçao :nao. havl� removldo. as

Ele�co: Dan Dailey June Haver, Dennis Day, Cora t�evas de seu re�or. Ele resolveu ir entao para_ o ínte

Williams, Billy Gray, Natalei Schafer e outros - 20Th rror, ond� pode�Ia passar longas �oras em oraçao. p:-o
'Century Fax, 1953 ��eg,a� fONIreceb;do como hosfP:de1 �mdcahsa �e outro mt:s-

The Girl Next 'Doar faz parte de um grupo de fil- sionarro, o quarto em que 01 a oja o .avia um car ao

mes musicais com os quais a Fax está tentando read- mural 'com o seguinte .moto: "Experimente a Ação de

quirir o prestigio que já teve, neste setor, antes da fase .}raças." ,

em que os' músicais daquele estúdio, estrelados, quasi Aquelas pa�avra: d:spertaranrno, fazendo-o c_om-
n re pela laura Betty Grable tornaram-se artisti preender que ate entao tmha estado a rogar, mas nao a

ser p '. ' ,

d C
_

1 D f
camente, pobres e desinteressantes, não chegando a sa- ar graças.. ?meçou entao, a ouvar a eus: sen lU o

tisfazer, nem mesmo como simples entretenimento. seu fardo aliviado. �oltou a sua casa convenvido de que

Na parte que lhe toca o filme de Richard Sale con- J louvor m.uda as coisas.
. , . .-

t ib
. .

I t
'

bi t'
.

tingido O· salmista nos exorta a oterecer sacrifício os dias sao

1'1 ui pareia men e para que o o je lVO seja a 1 1 .

Sob dois aspectos, podemos analisar A NOIVA DE maus, quando os amigos não nos compreendem, quando os

PAPAI: como comédia romantice _ sentimental e co- inimigos oprimem, êste é o tempo de dar graças a Deus.

mo filme musical. Qualquer sacrificio tem seu preço.' Dar graças

No que diz respeito ao primeiro aspecto o filme na- quando tudo correr bem, não é sacrifício. Mas agrade

da apresenta que possa diferenciá-lo de outras obras se- cer a Deus, no meio da provação é aceitável a Deus que
.

as
!lOS recompensa com a vitória e a fortaleza espiritual.

melhantes que já exploraram, da mesma maneira,
mesmas situações. .

_

Vale entretanto, e constitue uma agradabilissima
surpresa, o ângulo musical e coreográfico do filme, che

gando a merecer aplausos e atenções especiais.
Com efeito, assinados, pelo coreógrafo Richard

Barstow, os dois números musicais do filme, revelam

grande dose de inteligencia e bom gosto, havendo no 1°

deles, (Nowhere Guy) Além de emprego do corte, sen-

tido especificamente cinematográfico, a originalidade
na composição do bailado, quando, na imaginação do

protagonista, a sua sombra substitue a do dançarino que

atuava com June Haver; uma solução perfeítamente en

quadrada dentro do curso da narrativa.

Significativo, também, é o numero musical que ex-

plica, com música e dansa, a indecisão Dan Dailer, en

tre seu filho (Bílly Gray) e a noiva CJune Haver).
,

Além dos citados números musicais, existem duas

sequências de desenho animado, a cargo da UPA (Uni-,
ted Productións of América): uma que descreve, na

1imaginação do garoto, a pescaria que não chegou a se

concretizar e, a outra, também de acordo coril. a men- ISO
talidade infantil do personagem, figurando a Arca de

Noé, durante o diluvio. As interpretações, fora dos nú

meros musicais são satisfatória, e Dan Dailey, apesar de

ser um 'ato dificil, para o diretor, consegue sair�se' de

forma aceitavel quando bem orientado; alias, apesar de,
não ser um ator de primeira, Dailey não chega a apor'
recer tanto quanto um Audie Murphy, um Jeff Chan

dler, um Robert Mitchum, ou um Alan Ladd, este últi
mo rehabilitado com OS BRUTOS TAMBEM AMAM

(Shane) de George Stevens, que ainda não assistimos.
Em ultima analise, pode-se concluir, que o entrecho

da narrativa de A NOIVA DE PAPAI, como foi apre
sentado, serviu mera e exclusivamente, papa a apresen

tação dos numeras musicais, que justamente com as se

guéncias de desenho animado, formam, por assim dizer,
o angulo musical e verdadeiramente cinematográfico,
pelo Ó film� de Richard Sale, consegue elevar-se a um

nível artístico, digno de atenção, sendo ao mesmo tempó
merecedor de aplausos, até uln certo limite.

E' uma produção relativamente modeste, mas que
se assiste com certo prazer.

ORAÇÃO
Nosso Pai, nós somos por ti mesmo, teu amor, tua

promessa de jamais deixar-nos ou abandonar.nos, Aju
da-nos neste dia a buscar-te com coração agradecidos.
Rogamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que deu
sua vféla para nossa redenção. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Quando não, posso
Lutero.

orcr, eu canto." MaTtinho

LaUTa S. Emerson (Indiana)

Viagem tom r'seguriloça
e rapidez ,

NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO 4<SUL-BUSILEIBO»

D. COSTA

Florianópolis - Itajaf - Joinv1lle - Curitiba
"'__·4
Kua Deodoro esquina�da
Rua Tenente ,Silveira

SEVERINO ARAÚJO E SUA ORQUES
TRA "TABAJÁRAS'� NO LIRA TENIS

CLUBE· - DIA 27

-xxx

Cartões de Natal e Bôas Festas
Lindas e modernas padronizacões
Impressos ao gosto do freguês"
Pedidos á Empreza Gráfica Grajaú
Deodoro, 19 - Florian�polis.

Biogo· Beneficente
no Lira TeDis Clube

Ltda.

ROMANTICO JOGADOR
No programa:
Atúal. Atlantida. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00
Imp. até 14 anos

com Diana DOUGLAS'
FLEXAS INCENDIA.R]AS
com Forrest TUCHER
No programa:
Guaibá Filme. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.As 5 - 8hs.

John DEREK - Judy LA

WRENCE em: -

O SEGREDODr. Vidal Outra filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

,
REASSUMIU SUA CLíNICA

Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3lf2 às-5 horas
Fone 3165.

No programa:
Cine JornaI. Nac..

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 8hs.

Jol::m CARROL em:A DIRETORIA

,\

-\
,

./
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\ A Escola Biblíca do .Ar ,é uma organização registra
da, donfor-�ne as leis do país, que visa divulgar a Bíblia
e os ,seus ensinos, no propósito de fórtalecer os crentes
na comprensão de .sua fé 'e de trazer os não' crentes ao

conhecimento de Jesus Cristo como Salvador.
Na Escola Bíblica do Ar há lagar para meditacão,

,

para glorificar .a Deus através da música ,sacra, para
,

perguntas sinceras e para uma correspondêncía elevada,
Entretanto, na Escola Bíblica do Ar jamias haverá lugar
para cbntrovérsias estéreis. ,

A Escola Bíblica do Ar é uma coluna' a mais na obra
de disseminação das Escrituras entre os brasileiros.

A Escola Bíblica do Ar é uma- agência de doutrina
menta para os crentes e enfraquecidos' na fé.

. ' A Escola Bíblica do Ar é uma grande agência de
evangelismo e são muitas 'e variadas as cartas que ates
tam a verdade desta afirmativa.

,

A Escola Bíblica do Ar é uma entidade cuja in
fluência na aproximação do elemento 'evangélico do
Brasil vai-se tornando notória. r'

A Escola Bíblica do Ar é ajudadora dos pais na

criação de seus filhos e é estimuladora dos filhos na sua

apreciação aos seus pais.
A Escola Bíblica do AI' se une a milhares de outras

entidade-s existentes no mundo e que provam, no século
vinte, ser ainda Deus o mesmo do passado, suprindo as

necessidades daqueles que nêle confiam e dependem.
Uma obra iniciada sem qualquer fundo, vai expan

dindo 'e aumentando o seu escôpo numa prova da fideli
dade de Deus àquêles que nêle confiam. E', pois, a Es- \cola Bíblica do Ar, a afirmativa de que Jesus realmen
te quis fazer que "se tivermos fé e dissermos ao monte:
ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração,
mas crer que se cumprirá o pedid6, assim se fará para
com êle". Marcos 11: 23.

"

(Para correspondência: Caixa Postal, 56 - Tijuca
_ Rio)

NOSSOS PROGRAMAS
DOMINGOS

�

1: 45 às 2: 00 _ Ceará Rádio Clube - P.R.E. 9 em
ondas curtas e longas. .

,

1: 45 às 2: 00 _ Serviço de Alto Falantes Líberdade-'
Fortaleza

'

22: 00 às 22: 15 - Rádio Tamoio _ P.R B'. 7 e
Z.Y.C. 8 _ Rio

SEGUNDAS FEIRAS
17: 30 às 17: 45 _ Rádio Baré, P.R.F. 6 _ Manaus,

, Amazonas - ondas longas e interm,
QUARTAS FEIRAS

Rádio Difusora de Rancheira _ Z.Y.V. 7 - 16: 15
às 16: 30

SÁBADOS
8: 15 às 9: 00 - programa de lançamento pelas emis

soras da Rádio Tamoio, em cadeia com Rádio Difusora
de -Assis, Z.Y.A. 9; Rádio Liberdade, Z.Y.M. 20, Ara
caju; Rádio Difusora de Rancharia, ,S. P Serviço de
Alto Falentes, Sete de Setembro, Salvador.

Dentro de poucos dias estaremos falando novamen
te pela Rádio Sociedãde de Juiz de Fora. Todos êstes
programas são mantidos por Deus através 'das . ofertas
de alunos e amigos da Escola.

Instituto 'de Aposen�adoria e',

Pensões dos Marítimos
DELEGACIA EM FLORIANÓPOLIS

r,

Rua João Pinto n? 9 (sob) Horario
Dias 'uteis - das U ás 18 horas
Aos Sábados " das ,q ás 12 horas

'Expediente

IP""F:�l.�L: :�!I"'" =::e"' <M

Grande Oriente de Senta Catarina

Florianópolis, Quarta-feira �
24 de Novembro de 1954 �- I

,_ -----.- -
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IN] E T ·E

ALMA NOVA
NO MOTOR 'DO SEU CARRO!

I
.

G.1..1. + -I. T. M. =J�OlÊICII· SOB MEDIDI
P R O C U R E O SEU R E Y E N /D E D O I ,É X A C' O

, ,! �
(�

lHE TEXAS COMPANY (SOUTH AMERI�A) LTD •• 40' ANOS A SERViÇO DO

com
, I

EDITAL

�e'acordo��B;��t!��;�51��ÓEXlllO Senhor N"OSSo"OS 'Racu'r's'ns F'I'orefla'l·s i HOTEL REX S.A.
Ministro doTrabalho, Industria e Comercio, publicada,

"

,

L,
,

/. U
I

no Diario Oficial de 9 do corrente mês, levo ao conheci- IMPÕE-SE, A DEFESA O PROBLEMA DO DES- f ESCOLA DE SILVICUL-I'menta das Emprezas em debitas' com este LA.P.M., para DOS NOSSOS RECURSOS I FLORESTAMENTO TURA
até o. fim deste mês, liquidarem os seus debitos. FLORF;STAIS - QUAN- __:._ Ninguém' ignora que __:__ Já se observa, entre-' 2a .CONyOCAÇÃ?

Aqueles que deixarem de cumpnir as' determina- TO· CONSUMIMOS EM' odesflorestamento, crescen, tanto, de parte do poder' Pelo presente edital ficam convidados os senhores
ções da Portaria, do Exm? Senhor Ministro do Trabalho, _LENHA "E CARVÃO VE- te de ano pará ano, é "um publico, continuou-a, inicia- acionistas desta sociedade, para comperecerern à As

I�d�stria e Comercio, acima citada, ficarão a partir de GETAL ,_- DECLARA- dos sérios causadores das tiva de instruir o homem do 'sembléia Geral Extraordinária, em segunda convocação,
1° de Dezembro em diante, sujeitos a cobrança Judicial ÇÕES' DO SILVICUTOR sêcas prolongadas que s� campo, como proceder à I a reálizar-se. no dia 10 de ?ezemb�o do' corrent� ano, n.a
de todos os debitas em atrazo. HORÁCIO PERES DE verificam no Nordesto.e-« exploração racional de suas sede da SOCiedade Dramatico-Musical Carlos Gomes, Si-

,

Ataliba Gonealoes das Neves MATOS , IprOss�gUiu. - {\lém dêsses .florestas O que nos falta é to à rua 15 de Novembro, às 17 horas, para deliberarem
Delegado . fatores, há ainda os, incên- maior número de sílvicul sôbre a seguinte: I

,FloriânópoHs, 20 de Novembro de 1954 Rio, (Agência Nacional) I dias', qu.e constituem o pior tores' devidamente treina- ORDEM DO DIA

)' I _-A propósito de trabalho flagedo do. nos:so patrimônio dos. A ventou-se a possíbili- 1° - Ratificação e aprovação do aumento de capí-
----------------,...;...;..-

que- acaba de apresenta!' I-fl.ores,tal.
São mais desastre- dade da criação de urna Es- tal de Cr$. 3.000.000.00 para Cr$. 4.500 000,00, autoriza-.

_" I
.. c _, ,_"l :=t Organização de "Alimen- sos que toda.s as pragas reu- cola de Silvicultura, sendo do pela Assempléia Geral Extraordinária de 17, de no-

r

VIVER!!! MORRER!!! tação e Agricultura (F:A. nidas., .
até remetido ao Congresso vembro de 1953;

Depende do sangue, o sangue é a vida! O.) sôbre o terna "Política" MENTALIDADE FLO- , um entetrojeto a respeito. 2° - Alteração parcial dos Estatutos sociais;
Florestal do Brasil" o a- RESTAL

, Acontece, porém que a 3° - Outros assuntos de interesse social relaciona-
SANGUENOL ..:... Tônico ikr, convalescentes, I tônico zrônomo Silvicultor do Ser ,

_ Infelizmente não conta- própria Universidade Ru-
I dos com a matéria da' convocação.dos desnutridos. Contém excelentes elementos - -

I BI 10 d b' ' viço Florestal do Ministério mos ainda com- uma .organi- ral, que mantém o curso re- umenau, e novem ro de 1954
tônicos: -, Fosfato, Cálcio':la Agricultura, sr. Horácio zação educacional capaz de gular de Engenheiro Agrô- Gustav Frank
Arseníato e. Vanadato de Só-', , '

D' t P íd
dia. r \er�s Sam�àio �

de Matos, pr:parar a infundir a men- riomo.: e ainda fornece bol- ire' ar resí ente

OS PALIDOS <'_ DEPAUPÉ-' técnicos de. ligação entre. a- tah�a.de florestal entre �s sas de seicentos cruzeiros
RADOS _ ESGOTADOS _,_' qu�Je Ser�lç� e a. refenda habitantes das zonas rurais mensais, conta com um nu

'MÃES QUE CRiAM ___: MA-' �nbdade internacional, a- e mesmo nas capitais; como mero reduzidíssimo de alu
GRÓS � CRIANÇAS' RA: DOl:dado pela r��ort�gem ocorre nos Estados Unidos. nos .. Mas apesar dêsses óbi-

QUtTICAS ' b
-

toni
salientou a necessidade de Canadá, Inglaterra e outros cos, prdssegue com firmeza

f
- [ec� erao -a onr-, preservarmos e desenvol-. países. Em nossos Estados a' política flo�estal do go-

icaçao gera o' organismo vermos a nossa riqueza ve- do Sul, principalmente, São vêfno da União. Nesse par
ietal ameaçada por diver:sos Paulo e Paraná, faz-se ne ticular, muito devemos á
fatores destrutivos. cessária uma campanha em F.A.C., cujos técnicos nos

pról, da silvicultura, em- vêm 'auxiliando com seus

pregado para isso, cartazes, estudos, nos vários setores
patrulhas volantes, prcgra- da silvicultura, notadamen-
mas radiofônicos, etc. te na região amazônica.

SÓ'Ü consumo de.madeira
oara combustível-disse-nos
.nícialmente àtingitf: em nos-

50 país ,em 1949, de acôrdo
com os Aados estatísticos
oficiais 81.289.738 m3 de

','"

'«='-':=-<:;��""�"",,:'r�·.I::I.lllllllIi.Iln lenha e' 604.110.7�9 Kg d�
,EDITAL DE CONVOCAÇ:\O -:!arv&o gevetal. Nessas esta-

_
__ tísticas, porém, não figuram

De ordem do Em:. 01':. 'Mest: .. ficam convidados os iados referentes ao enorme

RResp:. 111':. membros deste Or:. 01':. para uma Sess':. éx- :!onsum� de mato acricola
-�rcl1nária a realizar�se no dia 24 do corrente, às',20 ho- )S}ra lenhà nos Estados do
ras,'em sua séde provisórj,a sita à rua, Vidal Ramos n. 80.

'

Amazonas, Pará, Minas Ge-
F�olis., 22 de novembro de 1954, cais, São Paulo e Rio de Ja-

J:. P:, G:. S:,

i.:.1,

E LEMBRE�SE o

r

\

,,--.,... t.'
_ __ . ..L ,-_.-----'-

neiro.

.'

" \

{ ,'.
,

G.T.A. - a nova Gasolina Texaco Aclimatada - é o mais sen-

,I sacional melhoramento a ser introduzido no campo dos com

bustíveis. � uma gasolina feita sob medida parq o seu carro

porque foi preparada especialmente para as condições de

clima e tem(l)eratura do' Brasil. G.T.A. permite o funcioFlamento

perfeito e seguro do seu motor.

I.T.M. - o novo I�proved Texaco Motor Oi! - é preparado

pelo afamado' processo "Furfural" que assegura a purezG1 do

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

foi agora incorporado um aditivo especial inlbid�r, do del

gaste, oxidação e corrosão, que prolqnga a vida do seu mo

tor e lhe garante uma lubrificação ideal.

O MESMO!

"'��ó!tJ. �

\::�J��rrt.�

'::',":"r'\."�
------ .- .
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.Assembléía Geral Ertraordínária

....
,.

HO'TEL REX S··A.

Clube do. 'Penhasco
O "Club do PenlÍasco" comunica aos seus associa

dos que no pr:óxi�o dia 27 levará nos salões do Lira Te
nis Clube, a 2a festa do Concurso "Miss Santa Cata
ritia '1955" que será abrilhantada pela Orquestra "Se
verino Araujo" - TABAJARA.

Reserve sua mesa ,(4 lugares) na Relojoaria Muller.

-0-

Assembléia Geral Extraordinária
'3a CONVOCAÇÃO

'

Para o caso de não se' realizar a Assembléia Geral
Extraordinária em 2a convocação, por falta de "quo
rum'" ficam pelo presente convidados aos senhores
acionistas desta sociedade, para ein terceira (3a) convo

cação comparecerem _à Assembléia Geral Extraordiná
ria, a realizar-seno dia 10 de dezembro do corrente ano
na sede da Sociedade Dramatico-Musínnl Carlos Gomes'
sito à rua 15 de Novembro, às 17% horas, isto é, meia
hOli'a apoz áquela, para deliberarem sôbl'e a Ordem do-
Dia do edital supra. ,

'

Chá�a-se a atenção dos senhores acionistas que, de
conformldade com o art. 104 do Decreto Lei nr. 2.627
de 26 de setembro de 1940, a Assembléiaem 3a cQnvoca
ção tem poderes para resolver com qualq�,er número.

Blumenau, 10 de novembro de 1954
Gustav Frank,

Dire�or Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AS FÔRÇAS ARMADAS, SÉDIADAS, NESTA CAPITAL, REVERENCIARÃOr NO PRÓXIMO SÁBADO, DIA 27" A ME MÓRIA DOS SEUS CA
MARADAS SACRIFIÇADOS NO CUMPRIMENTO DO DEVER NAS SANGRENTAS JORNADAS DE NOVEMBRO DE 1935, EM NATAL, RE�

i . CIFE E RIO' DE JANEIRO.
Nestas horas de trágicas inlerroqacões torna-se imperioso que se faça um congraçamento civico, uma nren de mobilizeção de

I

consciências, afim de transpô-Ias/in cólumes.

o aumento, do Impô_sto de Consumo
Integra do ,projeto que prevalec�rá _

nas vo.tações �a, Vam�ra do� .
Deputad:os

"

RIO, 23 (V. A.) _ O pro- ; d� Tabe,la B e XXIII e XXIZ

I
das isençoes constantes do to refendo neste artigo. crédito especial de ','

jeto que aumenta o impôsto ida Tabela D; Regulamento anexo ao De-. Art. 7° _ As mercadorias I Cr$ 100.000.t:JoO,00 (cem mi

de consumo foi aprovado err. I c). de ,30% para,o� produ-I
ereto n. 26.149,_ de 5 de janei- introduzida�. clandestina- l�õe� .de 'cruzeiros), pelo Mi:"

sessão noturna de ontem, na I tos incluídos n�s alíneas TI. ro de 1954, serao aum�ntados , :l1ente, no PalS e enc?r:tradas I' nístérlo da Fazenda, a fim

Câmara dos Deputados Sua X ecXI da Tabela A; XVII da de 75% dos seus atuais valo- a venda ou em deposito, se- de atender, por intermédio

íntegra é, em primeira dís- Tabela B; XXI da Tabela C res, rão consideradas, para efeitos cÍa Diretoria das Rendas In- I

cussão, a que deverá prevale- e XXVI e XXVII da Tabela Parágrafo único _ Ficam fiscais, como contrabando, e ternas, às despesas que se

cer no segundo turno, isto é, D; elevados, respectivamente, logo após o julgamento deste tornarem necessárias ao rea-
I

em definitivo. Estão remeti- d) de 40% para os produ- para Cr$ 15,00, Cr$ 80,00 e proceder-se-á ao leilão elas' parelhamento dos órgãos<, de

das emendas à Mesa, para a- tos da alínea XXVII, da Ta- Cr$ 200,00 os limites de pre- mesmas mercadorias, sem arrecadação e fiscalizacão

quela oportunidade, mas não
I
bela ?', às. limites de precçs cos constantes do art. 80, pa- prejuízo das prescrições le- dos impostos internos da 'U

serão, certamente, aprovadas, perrrussiveis para a venda no rágrafo primeiro, letra B, gais vigentes inclusive a a- nião, devendo o mesmo ser
-

t ít I II IV ('
.

20 30) li
-

d
Atendendo ao convite que ma que dali se descortina,

As emendas representam nc- varejo serao os constan as itens r, e mcisos z-, p icaçao as sanções cabi- I automáticamente registrado
va tentativa de obstrução, da Tabela de Incidência a- do Decreto-lei n. 26.149, de 5 veis aos responsáveis pela I pelo Tribunal de Contas e

lhes foi dirigido pelo sr. Luiz deram vaza ao seu entusías-

de. !
.

d 1949
.

f
- .' Fiuza Lima, diretor do "Clu- mo, fazendo os melhores e

como faculta o Regimento. O crescidos do respectivo ím- e janeiro e
'.. .

ln raçao.
.

_'
_ d.istribuido ao Tesouro Na-

A t 60 O t f A t 80
- be do Penhasco", estiveram maiores elogios à iniciativa,

projeto é o seguinte: pôsto e adicional. r .
- s varejis as 1-' r .

_ Gozarao de re- r cíonal.

Art. 10 _ O Impôsto de Art. 20'_ As incidências cam dispensados de emissão [dução d-e 50%, na multa, to-I Parágrafo único _ A me-
'sábado, dia 20 do corrente, o que, sem dúvida, é incenti-'

, :i " t f' 1" d 1 I em visita às obras daquele vo dos maiores, aos que a es-
Consumo de que trata o De- sôbre bebidas (almea XIX, c,. a no a Isca a que se 1'e- os, aqueles que, respondendo tade. do crédito de que trata

t 10 Clube, os srs. General Octa- tão tornando realidade.
creta-lei n. 7.404, de 22 de Tabela C), serão acrescidas Tere o ar . do Regulamen- a processos fiscais, já ínstau- "este artigo, será, no mínimo, cilio Terra Ururahy, e o as- A Diretoria do "Clube do
março de 1945, modificado dos seguintes adicionais: rados, pendentes de solução aplicado obrigatàriamente no

por leis posteriores e conso-

r'
a) de 30% para os de que "ongra' lolaço-es ou já julgados, nas esferas reaparelhamento dos órgãos

sistente do seu Estado Maior, Penhasco", penhorada agra-
, '" o coronel' Sílvio Pinto da Luz. dece, por nosso intermédio, a

lidado pelo Decreto n. 26.149, tratam os incisos 7, 8 e 9; .administrativas ou judiciá- de arrecadacão ef'lscalízacào

do N ê
. -" Aqueles ilustres vísitantes, visita de tão ilustres autorí-

de 5 de janeiro de 1949, pas- b) de 40% para as ccrve- sr. ar n nas, requererem à autorída- do interior do país.
sará a ser cobrado com aerés- [as em geral (inciso I);

V de competente, dentro do. Art. 12 _ Esta lei entrará
como todos os que têm tido a dades,' que lhe deram seu es-

. R" ventura e a felicidade de

ad-I
tímulo, para levar a termo o

cimo das seguintes adícío- c) de 50% para as demais amos prazo de 60 dias, a partir da em vigor na data de sua pu-

nais: bebidas, compreendidas nos
A'

vigencia desta Lei, o recolhi- blicação, revogadas as dispo-
.rnírar aquela grande obra _e o mais belo clube de Santa Ca-

a')
. .

2 3 4 5 6'
exma, sra. Professora ment d

.

tâncí
. -

t
. . deslumbramento do panora- tarina.

-

de 10% para os produ- mCISOS , , , e .. ' o as impor arretas re- siçoes em con rano.

tos incluídos nas alíneas VII Parágrafo único _ Da ím-
Marra

. Madalena,. de Moura clamadas, multa inclusive i SESSÃO MATUTINA HOJE
Ferro Ilustre presidente da \ d d

r ,

' I .

e XV da Tabela A e XVIII e portância global a que se re- N • d Ie d ' , .

' even o este ser feito dentro I
FOl convocada para, hoje

.. -

t t·
-

lui
;:'OCIe ac e ue Defesa conti a a

I de d dí d
. .

d "10 h d
-

XXII da Tabela C; lere es e ar 19O, serao exc ui-
L

'

N .A
ez las. a ciencia o de- as, oras a manha urna

b) de 20% para os produ' 'dos os adicionais já exísten- depra, o sr. I er�UtRambos en- ferimento do pedido. I sessão extraordinária da Câ-
, , I t d d t.í

- .

1
erecou o seguin e ca

o�ra-I A t 9° A
-

'

d ttos incluídos nas almeas III, .ese e, es inacao especia.'
� r .

_ operaçao, na mara os Depu adas. O .pre-

V, X e XIV da Tabela A;' XVI Art. 3° _ Os ;'dicionais de I maR:IO 21 A
fonte de produção e�Ú'atixa ,sidente, sr. Nerêu Ramos, de-

, que tratam os artigos 1° e 20
I

- -' s _nossas destinada a preservar

aSI'cidíu
convocá-la para dar

EXPos·l�a-O da Es desta Lei serão cobrados por ?a �rosas co�g'ratulaçoes ne-
i qualidades intrinsecas do in- mais rápido andamento ao

-

b
,..

d
�a Inauguracao da creche, 0-' "t (d ' - O t d

"

'ler a nas proprias guias e
b t "t .,' . i v ..... ura pau e guarana) nao rçamen o a República, que

I F I-
'. - raqueaesaporslsoaefl-"d d benefí

..

t'

co 8 em olna .ecolhímento do Imposto ou ,A •

d'
'. .

e consi era o enefíciámen- ja es a sendo remetido do

d' .. -

'

'. ClenCla a sua presldencIa t f' ti S 'd,e' aqUlslCao das estampl- t
' o para os ms o art. 6° do ena o.

lhas, sôbr� ; importância to- q�.e .�s � Chamlan�o �ara sua decreto 26.149 de 5 ele janei- I
tal nela declarada, inclusive

a IV! a(de a a( m�raçao e o 1'0 de 1949.
"

.

t
.. apreco os catarmenses. Ne- Ar't 10 O M'

.

t" d Io� acrescl�os percen uaIS ln-
rêu Ramos. .

- 1111S ena a

cIdentes sobre os produtos de, Fazenda, excedirá, dentro de '&105 eS·peCI·81·Sprocedôncia, já previstos nas
' trinta dias as instruções para li '.J, I

tab,elas e alínea ela Consoli-

TIM
execução desta, lei. das N UOI-das Idação das Leis do Impôsto de

I
• • •

Art. 11 _ Fica o Poder E- ."
'�T.TPara assistirmos à abertu- Consumo. xecutivo autorizado a abi'ir (' G

ra dessa exposição tivemos a ECONOMIAS Nações Unidas, 23 (U. P.) i
gentileza de especial convite I'

Art. 4° _ Os adicionaís ins-

A P dA
- O vice-ministro do Extc- i

de professoras e alunas da- tituídos na presente Lei se- Os gastos iam à larga, na- ' resi encia :ior da União Soviética, An-:
quela Escola. rão cobrados a pal'tit de 10 quela casa. O dono resolveu drei Vishinsky, chefe da dele- i
A exposição será, franquea.- de janeiro de 1955 e prevale- estrilar. A dona, que já fi- da Co a'p

sação russa nas Nações, Uni- i
da ao público a partir da cerão até 31 de dezembro de

zera a lista para o armazem, las, faleceu ontem fulminado \

inauguração e, por certo, no j1955. resolveu reexaminá-la. Da Comissão de Abasteci- por um ataque cardiaco. A

corrente ano, colherá o êxito Art. 5° _ Os limites de Jlre- I E foi lendo: ,

menta e Preços em Sapta ca-I comunicação foi feita pe:o
dos anos anteriores. ço a que está sujeito o gôzo 1 litro uisque J. Haig tarina, recebenios e agracle- d,r. Eelco Van Kleffens, pre-I' 5 quilos de manteiga cemos: sidente da Assembléia geral

2 latinhas de caviar Pel.o presente, tenho a I Jas Naç6és Unidas. .

Tra.nspo,rle «RISTAR» S/Á 3 quilos de, ameixas honra de comunicar a V. S. Em fonte sGviética se disse

2 idem de tamaras que nesta data, assumi o car- que Vishinsky .sofreu o ata-

AV· O a" Pr'aça
2 idem de nozes go de Presidente desta Co- qlie, na manhã de hoje, na

,� IS .

1 caixa de palitos.' missão, consoante ato do Ex- 'sede da delegação soviética

NOVAS TARIFAS A PARTIR DO De fato, o marido tinha ra- I mo. Sr. Presidente ela H,epú- na Park Avenue. A notícia da

DIA IODE DEZEMBRO 1954 I zão. Era preciso cortar dc�·1blica.. I morte do d.iplomata se .

pro-

De São Paulo a Florianópolis kO 1,40 pesas.' Tomou do la�)j" e
_ Na oportumdade, apre3c�- pagou rapIdamente' p e 1 a s

Do Rio de Janeiro a Florianópolis kO 2,00 (zás) riscou a caixa l e palio I to a V. S. os protestos de Nações Unidas, onde se rea-

Cargas Leves e ll,1áquinas tarifa especial a combinar tos. elevada estima e distinta izam os debates sobre a pro-

Agencia em Florianópolis' x x consideração. posta de Eisenhower de uti- I

Rua 7 de Setembr.o n. 7 - Tele!. - 3.178 x Coi'diais Saudações lização pacifica da energia IS. PAULO (Matriz) RIO (Filial) A bancad� r da U.D.N. dci- Enedino Batista Ribeiro • atomica na Comissão Políti-

R�l�'�:;��i 278 Pmia São ?;:�i."�!�99;�3 �!:::��J�:::":::����:" INS;;��T� DE A�;;SiE��ÃDOR;�nt' IINATAL DAS CRIANÇAS POBRES DO E lá estão, (lependendu de

ESTREITO ;:�::r:� �e::j:t:: :���'l�le(�:J�' PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS
ser de interesse público, pllr
que de origem governamel1-
tal
A desculpa é hip{wdla,

matemáticamente anali:<ia�I:J.
ças póbres do Estreito. Uzina de Açucar Tijucas Economia seria feita, se a

IS. A. ' pancada comparecesse c \ora-

o movimento de caráter Casa Londres balhasse, e deixasse :.Ie lado

filantrópico, está crescendo Electrolandia essa tola demagogia de que-

dia a dia, esperando-se que Electra Técnica Ind. ,�0l!1. rer economizar, palitos, nas

até ás vésperas de Natal, 2 S. A.

I
costas do funcionamento de

Comissão Organizadm-it te-I Drogaria e Farmacia Ca' um poder!
nha conseguido arreeudar I tarinense . J A bancada está ausente

uma soma 'que possibilité a Pereira Oliveira & Cia. por motivos pohticos e in-
" distribuição de pres2nte3 pa- A Modelar

1
junções partidárias. O l!1ais

ra mais de 500 crianças ;:>6- Relojoaria Diamante Azul pacóvio dos il1gelluos perce,-

"

bres do sub-distrito, Otica Modelo be isso Mas ... a 3 de outu-

Até agora, podemos regjs- Emporio Rosa bro' ,. vai haver gente pali ..

traI' a colaboraG�o elas st'- C8,sa Oriental I tando os (lentes, ,. de fora.

guintes firmas de��;a r'witf11, I Cas3, çlas Louças. B -U lVI.

VETO S R EJ E I T'A O 051
Na sessão de ontem, da As-

- .

,

I
Escolar, no bairro de PONTE

sembléia, foram discutidos e 1.105, que cria Grupo Escolar GRANDE, na cidade de LA-

votados três vetos do sr. Iri- na vila de PAULA PEREIRA, JES.
'

neu Bornhausen, sendo todos municipío de CANOINHAS. Votaram 2'1 deputados. I

I rejeitados por 21 votos a O. Votaram "21 deputados. Veto ao projeto ele Lei n.

São os ·seguintes os vetos Veto ,ao projeto ele Lei n., 1.108, que -díspõe sôbre a de-

I rejeitados: 1.107, que autoriza o Poder i claração pública de bens.

Flori:onópolis, Quarta-feír� 24 de Novembro de 195f1' Veto ao projeto de Lei n. Executivo a localizar Grupo yotaram 21 deputados.
. . ,----_.�-,---_._------

Na próxima quinta-feira,
dia 25 do corrente, pelas 10,30
horas, à rua General Bitten-'
court n. 72, a Escola Profis

sional Feminina inaugurará
a sua exposição anual de tra
balhos.

Sábado, dia 27, terão início

as Barraquinhas no Bairro

Nossa Senhora de Fátima, em
benefício do Natal das crian-

a essa de grande alcance so

cial:
Estabeleci m e n tos

Daux S. A. Comercial

O DELEGADO DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSóES DOS COMERCIA'RIOS, NO ESTADO DE SAN- ,

TA CATARINA, avisa aos Srs. Empregadores que, ystando I
em gozo de férias regulamentares, o funcionário encarre- .

gado da cobrapça, as contribuições referentes ao mes de

outubro p. findo, deverão ser recolhidas na Tesouraria
desta Delegacia, sita à rua Felipe Schmidt, n. 37, até o dia

trinta (30) do corrente mes.

O não recolhiil1ento das contribuições na época pró
pria, sujeitará o empregador ao págamento de juros de 1 % '

(um por cento) ao mes, e; ainda, à multa legal.
Florianópolis, 23 de novembro de ÜJ54.'

Francisco Câmara Neto _ Delegado

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

Jose AVI,SO

Recolhimento ele contribuições

Uma Comissão, sob li: Presidôncia do sr, Coronel

Virgil1io Cordeiro de Melo, Comandante do HO_B. C. e

presentemente no da Guarnição Militar desta Capital,
já elaborou um programa para as solenidades' em ho

menagem aos Márt�res da intelltona comunista de No

vembro de 1935.

Assim, no dia de ontem, em vários

Estabelecimel�tos de ensino desta Capital e sub-distritos, Oficiais d

Exército proferiram palestras alusivas aos fatos.
'

Hoje, às 16 horas, o Capitão Ary Oliveira proferirá
uma palestra na Escola Normal e Colégio "Coração de
Jesus".

Amanhã várias palestras estão programadas e se

rão proferidas em Estabelecimentos de Ensino e pelas
Estações de Rádio "Guarujá" e "Anita Garibaldi".

Para sábado, dia 27, já consagrado como "Dia da

Infâmia", -haverá uma Missa Funebre, às 8,30 horas, na
Catedral Metropolitana:

.

Às 9 horas haverá uma reunião cívica, na' Praça
,"15 de Novembro", com hasteamento da Bandeira e fa-'
lando representantes das Forças Armadas, Íla Classe
Estudantil, das Classes Trabalhad?,ras e do Povo.

Oportunamente daremos com detalhes as soleni-
dades programadas.

'

Visita' às obras do Clube
do Penhasco

)j
Zacarias de Sousa é um dos mais rebeldes espritos

ele sua geração. DescIe muito cedo se demonstrou ini

migo da rotina, antedatando-se na oposição ao magis
ter dixit e, na submissão ao que as leis e regulamentos
chamam de Ordem. Acentua-se, no seu destin�, a mar'
ca do lutador indo\nado e nele refulgam as ousadias
do caráter voluntarioso, enérgico, desassombrado.

Zacarias de Sousa convence e comove pela lealdade
dos selJS gestos. Não sabe fingir. Dai, não trair nunca

seus sentimentos e emoções.
Aos seus atos não admite outro policiamento que o

da própria consciência. Para os atos alheios, tem duas

.

atitudes: aceitá-los ou recusá-los. Dir-se-á que o ecle
tismo consiliador de esco:as foi completamente banido
das suas concepções filosóficas. No mundo atual, vi
ciado de utilitarismo, de gestos hipócritas, de conven

ções sociais, Zacarias de Souza é um precursor de ati
tudes: Ninguem, de sã consciencia, lhe nygará a

integral honestidade das ações e das idéias. Bastará
isso para poder ser_ admirado e querido, neste Brasil
semeado de segundas intenções, de coisas postiças, de
pensamentos sofisticados.

Em Zacarias de Sousa assim como türbilhonam re

beldias profundas, CÍclópicas, também se aplainam
sentimentos confraternizadores, de paz e mansuetude,
a ponto de ·podermos imag'iná-Io perfeitamente bem,
no quadro biblíco em que Jesus aperece acenando pa
ra as criancinhas: Senil'e parvulos venire ad me.

x x

x

Zac.ariaiS de Sousa tem dois a/nos, se tanto.
E' meu afilhado. Crismei-o no Educandário, no

dia 19 último. Deu shows incríveis. Sápateou no terno
que a lavanderia me aprontara, a Cr$ 30,00. Foi ao sa'
cramento,manu miUtari e sob os protestbs de uma gar
ganta de aço, Quando lhe entreguei _ padrinho pobre
- uma bola multicor, não fez cerimônias: atirou-a
longe. E' forte, dobrado mesmo. Gostei do pirralho. Va
mos ser amigàs. Ele é francamente da resistência!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


