
o rato ainda é recente.
Está na 'lembrança de todos.
Um dia, daqui, partiu imensa
caravana. Do Rio,. ao mesmo
tempo, decolava um aVIa0

cheio de jornalistas desinte
ressados. Aquela e estes reu

niram-se em ,Joinville, onde
o governador Irineu Bor
nhausen ia inaugurar a sua

maior realização, aquela que,
por si só, consagraria qual
quer .govêrno, Festas e fo
guetes- e banquetes. E dis
cursos. Aplausos e auto-elo
gios: "Prometi acabar com o

,-

ento " "Delinitiv
1.':1.ciomlluento

ele enorgln elé-, nota abaixo, publicada pela

�na,
os leitores encontrarão �s I solução do velho problema

j1resolver,
esse problema",

.

triac no Norte do Estado, e Notícia, de 24 do corrente: explicações orícíatssêbre as que tanto tem prejudicado a De par com essa nota, o

aqui estou pàra cumprir essg, "Conforme aviso da Em- causas que nos levam a essa expansão d� nosso progresso. jornatíoínvnensepubüca ou

promessa". Medalha de ouro. presul que publicamos em úu-' calamitosa situação. A partir Em faée das novas

condi-I tra,
da Empresul, na qual se

Ataques aos govêrnos passa- tro local, novas condições I de hoje as atívídades produ- ções de racionamento, ·.já a- lê que. a linha de transmís

elos, que nada resolviam, a- mais severas de racinnamen- I tivas dependentes (la energia manhã este jornal se verá são Floríanópolís-Jaraguá foi
pesar de estar hoje mais do to da energia elétrica passa- elétrica estarãopa ralísadas, Iorçado a circular com ape- construída sem a devida pro

-

que provado que, se o atual rão a vigorar a 1)ar-tir de ho- salvo apenas nos estabeleci- nas quatró, páginas. E tere- teção e com isoladores derí

govêrno continuasse o que je. Assim é que já hoje a ilu- I rnentos üíbrís providos de mos provavelmente, subsís- 'cientes, o que vem motívan
encontrou em execução, aí mínaçâo pública e resíden- meios próprtos de produzir tíndo as. circllnstâ�eias a- do constantes interrupções.
sim, já teria resolvido defini- cial será suspensa às 23 ho- energia, Não é necessárío a- -tuaís, .que. espaçar as próxi- Na verdade, diante dos fatos,
tívamente o problema. ras. E o ahastecímento d'e e- contuar a gravidade do fato, mas' edições, de dois em dois o que ocorre é que a solução.
Vinte dias depois das res- nergia será totalmente sus- ° qual vem demonstrar que, ou de três em três dias. E definitiva que o sr. Bornhau

tas' o racionamento voltou! penso durante todo o dia, Na sejam qlldis forem as causas, enquanto isso rezar para que ·sen deu ao problema só fun
E ainda perdura, cada vez I "Nota da Empresul", que pu- a 'verdade é quê regredimos chova, pois parece que só a clona. quando êhove. Termi
mais rigoroso, como se lê, da blíeamos nesta mesma pági- em. lugar ele progredirmos na Providência Dtvínâ poderá nasse o govêrno as obras que

encontrou e já teria o proble-
...�-�
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i .
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c-s, 100

no é partldárto tl r_ seguran

ça ,coletiva, mas náo acredi

ta que a conterêncía propos
ta pelo govêrno soviético pas
sá servir de remédio para

conseguir tal fim". Scelba ra-
10u numa conferência do
Centro Italiano para recon

ciliação internacional, à qual
assistiram muitos diplomatas
ocidentais. Scelba declarou

_._ :-:,,\••..• t

Momento Politico,A ltalía rejeitou a ecníereneia Oproposta pelallniãe Soviética
,

I na estação dístríbuídora de
Jaraguá no dia 13 de Outu

residencia do sr, Afonso Ari- cessaria a portas ,abertas, bro, pois a faísca atingiu a

\nos, varias lideres da 'UDN.I disposto, na base de um linha. transmíssora Florianó
Rio, 27 (U.P.) - O

dire-I
estando presente o presi- pl'o�l'ama de aspirações no- bÔlis-jaraguá, construida

tório nacional da UDN es- dente. Ido .Partido, deputado pujares a entender-se com, sem a devida. proteção, desde
tá convocando para a pro- Artur Santos.

.
todo e qualquer partido sem essa data até o dia 16 de No-

xima quarta-feira, 1°, de de- I .' qualquer ressentimento por- vembro a energia elétrica
zembro, quando deverá to- NO P.- 'I', B, ventura resultante' díver- fornecida por esta Emprêsa.:
mar uma posição relativa- RIO, 29 (V.A.) - ·Está genoias ou lutas passadas, foi somente pela Usina do
menje ao problema da su- sendo esperado nos proxi- pois julga o chefe/nacional Bracínho. Muito embora a

cessão presidencial e exami- mos dias na capital da :Re- do trabalhismo que os inte- substituição do transforma
nar -tambem a candidatura publica o sr. João G:oula�'t,' resses (lo povo brasilelro es- dor se tivesse completamente

que qs acordos ele Paris para do governador mineiro sr. que deverá assumir ímedía-
_

tão acima das lutas parti- no- dia 10, contudo a defici-
a União ocidental "represen- Juscelino. Kubiascheck, Ian- tamente a presidencia na- ',dárias.

.

êncía motivada pelos cons- Café Filho adiou
tum p�l:a nós uma nova base .

I RIO 27 (V A ) FOI'çada ontem pelo 'pSD. Para cional {lo PTB Segu.ndo o tantes defeitos nos isolado- ,'. .
-

lipiom((tica e política". '1 M
.

d' d
.

tratar do a.ssunto estivel'a� vespertino "Ultima Hora",'�� res L.mp'e�'HlOS na -mencio- 1 aiS uma ves a la a a Vla-

reunidos hoje ,á/tarde, na é �rop?sito (lO chefe'pet�bi�- (O Brasil tem nada linha til.e transmissão gem do sr. Café Filho à Bo-

ta abl'll' as portas do partI- I I
fez com que durante mais livia, para inauguração da_

do a ê:ltencljmentos p,oli�icos conserto sim. seis dias ã· usina do Bracinho Estrada de Ferro Bl'ae,il-

dOS
malf\ 'amplos em torno do, , míStentasse a responsabilid� ... Bolivia. Adiamento de um

Ese I·areeen' o p.�'o;)le�
..

a ela suce.ss�o. ,.pTe., S8,0.b.or,,) -

�.'""."
d�.do sUPFiment9 elétric�. E m�s, aproximadamente.

,
' ,

t .slClencIal. . .' _

." I' -R10,---Z1 (U. PJ'
.i Q aI1tÍ-

desãe 1) -dia 20 do corretlt.e.. O chefe do Governo deve-

� to lt ' aéh ' ln' �
-1 pelas 19' hoi-as, nova inte"": 'rã seguir _para Santá Cruz

Ao sr -di'retor do Dií!J.'lo 9ª r··de' parerifes aqut-1a Ga.lit' , ; .1.(1) -e,; , 1\1, o� lZ<-
:

-

J hr.

-

;,.go· vereador Mal'i<J. \Joffre
rup.ção da linha de. transmh;- ide _la Sierra em meàdos de

l"�l'de � depUtado,
�

Oswalda, '40 _ Quanto.à afirmativa' md'marl1 qU,.e-- �m ,scrd, e, a1-;- (Pinto de Freitas fundou no . .

'.' .
, -.

. .
m o um esquema ,as rel- , ... ..

sãe, com a mesma origem' janeiro.
�abral prElsidell'te da Assem� le que se a quanbdade dos . ,,' _ .. '. . td·1 oaUlO de Santa Teresa, ·em.

. _

r;léia Leg,Íslativa, envipu aL PrOjetos que motivou a pro..! ;�]�lcaçoes mlU�mas -, t Belo Horizonte, Minas, uma O FA; I ECIME'NTO DE'- ED'GA-R ESTRELAs@guinte carta: rogação ela' sessão leg�slativ� ser;il'�t ��:a:s�: _b�;�lm;�r� I asso.ciação
com o obJe'tivo de [.

.

�
Florianópolis, 27 de no1/em- é grande, mas_ a quahdade e I entendímentos politicas, O i r�ahzar palestras e .d�b�tes RIO,27 (V. AJ - O sr. Eel- e Edgard, accmpanharam o

.bro de 1954. pequena - nao me cumpre
f -,'d

"

l' f' _ í sobre problemas polltlcos e gard Estrela morreu às 11,40 drama de seu pai ati ás cin-
. .

11 t l·d
re eu o Jorna. lU orma que ..

O ,..,
·Ilmo. SI': Dh;etor do "Diá- ::l'ltlcar seme 1an -e qua 1 a;- •

S� B " • J
,- SOCIalS. nome JUa nova en, da manhã ele ontem, cercado co horas da manh<J.. :lllanüo

l'io da Tarde". de, nem mesmq comprometer
em �o or�a o ,�,l., ,��o tidade é "O Brasil tem con- de sua mulher e dos seus se retiraram. Durant.e a 111a-

Nesta. a dignidade do meu ca.rgo, Goulart._tem. sldo PrOcUla o
certo, ,sim senhor". dois filhos. Durante toda a drugada, a mu'!�.?� e cs h-.

i· d· tal c l·sa l' f'l" vez
-

por emlssanos de chefes' ....--_.....�---------....Tendo lido um longo arti- Clzen o o, I 1 ..
••

d' d t
.' noite fôra assistido pelos lhos do ex-diretor do Tr['ll-

:;ulado, em seu jornal, a res- que a mejoria elos ditos pro- pal'bd�n0s ou 'can, 1 a os

I
.. -0-

. médicos Assis Moura e Gisela sito do Distrito Fedel'a�, Ed-
.}el·to· (I" pr'o"I'og'ac'u-o dos tra- ieto·s partiu do Govêrno um potencias mas adotou' em fa- Q.lmndo nos queJxamos (J!I.

B Ih'
.

t -'. dE t I i'
.

f t
.

'" � -
_ J 'd

. - .

I
'

IR orges, que . e llums raram gar s l'e a, .orml1 con ar .,a-

Jalhos legislativos, publicado dos quais, entrado no derra� .ce : os mesmos uma. poslçao Vi[ a, e quas� sem�re por, e
aeromicina com soro, penici- dos pelo dekgado Hl'::lnd:�()

�m sua edição do dia 26, cum- deiro dia; 15 de 'novembro, às ulllforme: somente' convel'- term;�A�edlClo o unposslyel. lina e estreptomicina. Dona Filho, pel') eC\l1iSS�Lrio R.ui,

pre-Íne esclarecer, a bem da 15 horas, respeitO' às C:Íldas sará sobre -o problema su- - R.
Julieta Estrela PJ.':;SOIl toda Dourado e 'cel, ��ilv)ü'BaTa:!

verdade', e para c,onfundir a- da Imperatriz, é do intetês-
__....,.

a noite no HospitaJ lVfiguel Rosa, pt'8siilente do AutOl11C-
i'

qu&les que, por intúitos in- se de m,uita gente bôa, basta Couto. Os filhos de F..sh'eJa' vel Clube do Brasil.

confelssáveis, movidos pelo ver a relação dos acionistas No'tu" Ia's ./ (da primeira «:!spcsa� Carlos I
.:idio e pelo despeito, detul'- publicada no Diário Oficial ------------------

pam os fatos, o seguint�: - sendo que nenhuma émi-' /'. ..'.. SeA.lo em memo�l·a de um'1° _:_ Não há nenhum pro- nha parente. '.
,.. ,{ ,

;eto elevando o número dos Espérando que V. S. publi- - Uma da.s consequências' (lá vitória da u.n.�.

I d- 'Aofuncio.nários da Àssembléia que a pr�sente, como respei- no Estàdo é !l de obrigar o'Governador a remeter, pi oto. as· mericas,,-le 90 para 110 to ao- decôl'o que deve 111an- à. �ssembléia proJ'etos e mais proJ·-etos. crianelo'-' .

MANAGUA, 27 (U. P.)

-I
E. Whel'an de três formosos

2° - O atual quadro da As- ter a imprensa sadia ao tra- � cargos e mais cargos para os cand�da�os que so:-
Como belQ gesto expressivo albuns ,com as três primeirassembléia é formado não de tal' de casos que envolvem a • braram.
de' sua amizade pelos Esta- séries, uma para o próprio

.90 mas de 77 funcionários. dignidade alheia. - A Assembléia lmrióticamente está rejeitan-
I

30 _ Minha sobrinha não Subscrevo-me atenciosa- do todos esses projetos do Governador que, na sua
dos Unidos, a República da' embaixada],', outra para a

men.te �icarágua acaba de lançar viúva do-capitão Ray e a ter-
6 candidata a qualquer car- sua Mensagem eSC1'cveu que, mesmo a contragos- -

bl'· AI·'
-

OS.WALDO RODRIGUE'S

CA-1
t b" d· ·t f

. ,. uma I\ova emissão de sêlos ceira para o presidente Eise-
go na Assem ela.

.

laS nao 0, era o nguao a lspensar mUl os unQlOnal'lOS
:\ a primeira vez que o nome " nRAL' porque o Estado não os podia manter, t'ão alto era po.stais em memória do eapi- nhower. Nessa ocasião, o prc-

desta moça aparece nas co- �--=-- ü número deles. Daí para hoje o Governador Ull-, tãp Deap L. Ray, aviador nor- sidente So'moza disse:
. te-americano que morreu 'E' para mim uma honra e

lunas. elos jornais çomo' can- mentou o qiIadro de vári�§ milhares de, extraull-
didata a emprego, apontan- A·m.ortl·.zaco·ei merários e contratados...

•

trágicamente nas Mercedes me enche de prOfunda satis:"
11

- I em janeiro último, quando fação o fato de a Nicarágua
do-se-lhe como único defei-

.

- Ainda ante-ontem, a Assembléia rejeitou a

d ·d
'. ,. L integrava a esquadrilha "A- ser o primeiro pais a fazer

to o ser minha sobrinha. E ell a.. aO,.8 cria.ção de mais um consultor jurídico, para um' I) r

II T

'1' sas das Américas"

.em
vôo de uma emissão de selos postaisisto só parte de certa gente, afilhado remisso na' barca. O .Estado possui vários

boa vontade dos Estados U _ em memória de um herói eloievada pela mesquinharia do--lnstilutOS consultores, a maioria selp 'que .fazer. E ainda quer .

entia de envolver as pessoas mais, com a despesa de': Cr$ 100.-000,00 por ano.
nidos à América Latina. continente. ,Se o capitão

RIO,27 (V. A.) - O Minis- Ém imponente cerimonia, Dean L. Ray era um soldado
da minha família em fatos

ti'o do Trabalho, sr. Alencas- 1 'Eriqmtnto isso, o filho do GQveJ:nat!0r !lcha que a ,-

o presidente Anastásio S01110- dos Estados Unidos, para nós
a]?solutamente falsos, só pa- Assembléia não deve se' reunir' parâ evitar essas

t1'O Guimarães, despachando -, '. 'za fez entrega ao embaixadOl' era um soldado do Hemi. fé-
1'a atrair sôbre a minha pes- .

I t
. sangrias ... Acha que a Assembléia deve fazN' eco-

dos. Estados Unl·.·dds, Thomaso processo re a Ivo a suspen- rio".
:soa o descrédito público, gen- noulia, fechando o poder legislativo!
te esquooitkl.

.

que encheu a
são do pagamento de gmor·

, _ Qual foi o total de economia feita
- com ó

Assembléia ele primos' e' tios; tizações devidas por emprt):;- '. Palácio ela.Agronônlica? Qui lo sá?-
timos às instituições de pre-

aos qu'ais se pagavam contas vidência social, refel:;mte' ao
_f O sr. Bornhausen prometeu asfaltar estra-

particulares, viagens e tele- mês de. dezembro, de;xou ele
das? Prometeu. 'l'emos a promessa. gravada e es-

fanadas. crita,- pára a campanha de -1955. Prmnetell' cons-'
atender aquela soilcitar,ão Dia

truir elétricas? ·Prometeu! Prometeu salvar o fun
virtude de consideral' tàis fa-

Conferência de
SegDran�a Eoro
péia ·em Moscou
LONDRES, 27 (U,P.) - É preciso haver um pouco

A emissora' de Praga anun- mais ,de dignidade e de de

ciou, hoje, que-uma delega-' cência nos ataques que se fa

ção tcheca, presidi,da pelo zem aos outros, não envol
primeiro ministro Siroken, vendo pessoas inteiramente
partiu, hoje, de Praga para alheias às lutas políticas e

Moscou com o fim de assis- aos ódios pessoais: R tlf·
-

dth�'.àconferencia sobre a se- Minha sobrinha, de uma
'.
a ICilcao o

gurança europeia,,.f)atrocina- vez por toda� fique dito, NÃO &cõrdo d·e Parl·sda pela Rússia, Unicamen- FOI, Não. E' e esperamos em II
.te 0El p�ises da Euí;opa ori-l peus que nunca precise de ROMA, 27 (U. PJ - OCo

ental, que gl'�vit�m na órb�-I �m lugar para ,�rabal�ar, s�-. mitê de Defesa da Câmara
ta l'l1SSa, aceitaram o conVl- , Ja na Assemblela, seja em dos peputados ap'rovelli. OH-'

'

te soviético que foi enviado 1 qualquer, repartição pública.. tem, a ratif1caçãó do acô:'(IO

�e���l���e��:beC::i��nvr���: qU�ia��e�I;�l� ��a�����s d�: �:i:.a;isc����.:" =��e;fe.l��l;"_�� [.<da a mandar um grupo de' cargos da Assembléia e ós jêvera .em segUlda· -v0bll' 'i:;ÔL

ohserva·dores.
. .

únicos com direitos a onoho1'. bl'e a qUtistiío.
. "'-

I

, '-

ROMA, 27 (U. PJ - A ltà
lia rechaçou, ontem, :) con

vite da União Soviética ce

uma conferencia européia de

Segurança e reafirmou sua
fé nos. principias da urudade
ocidental. A sua atitude foi
dada a conhecer em dois dís

CUFSOS, um pronunciado pelo
ministro do Exterior, � � 1'�7,:l.
no Martino, e outro pelo prí
meiro ministro Mário Scelba.
Em resposta à urna. pergunta
9ue lhe formulou um 'parla-

-

mental' comunista, Martino
dedal'ou: "O govêrno itaI1a-

M:ortleodo �
e

a�s"praDdo
NGVA lORQUE, 27 CU. PJ

� HoráCio�cintra Leite, por
ta-voz dos produtores brasi
leiros do café, declarou, on:
tem, que os boatos de:modi
ficação do sistema brasilêiro
de vendas do café tinham si
do postos em ci:rculação de

liberadamente, com o fim de
impor a baixa de preços e

para obtenção de benfícios
\.

-

com as' suas. repercussoes. O

rep;'esentante do -café brasi
leiro nos Estados Unidos dis
se que os boatos se baseavam
no que parece ser uma in
terpretação errônea intencio
nal de um estudo do Banco
do Brasíl sôbre as exporta
ções brasileiras potenciais
estudo que não tem nada á
vei' com o càfé e outra ex-='
portação do tipo nOl'�nal.

.

OISTRl8UIOOIt
A FEIW! &CLI. L�

R,IO'

NA U. D. N.

cionalismo? Prometeu! Prometeu
. não.

. aumentar'
vares prejudiciais à eCOllDlllia
das' referidas instit\l!c:õe;>_ impostos? Prometeu!

--: O sr. Osmar Cimh!\ prometeu carne verde

de'graça ? Nãll,! Não é irresponsável. Prometeu uma

peixaria em cada esquina? Não!· Não é palhaço!
Prometeu bondes elétricos? Não!' Não é miraban•. '

te!
.

Mas o garóto Coca-Cola escreveu-:- "Todas

essas balelas for�m prometidas pelo infeliz prefei
tot, na sua ância - (escreve-se com s) - incon-
tida de gallhar as recentes eleiçõe�". •

- p pl'êço. da carne verde nãó pode ser fixa-
,

do pelo' Prefeito. E' as'sunto dá competência da
Coap, ag(ll'�., sób a 'Presidência do ex-deputado.
Enedino RÚ)'eiro. Se Be arranjar . carne de g'raça'
,. . -II

., }lara Or povQ, este jornal se compromete, (lesc1e já,
a apoia-lo m�s. suas futuras pretensões eleitorais.
l�ode vir cohral' ::t J'íl'llmessa;!

"

o
(isoladores deficientes)

ma decapareetdo, Por peli.f
cagem abandonou o certo é

quis fazer obra própria, na

qual, inutilmente para o mo-:

menta', Fonsumiu 70 milhões
e déiiwu o problema no mes-

com que as reservas do Bra

cinho ficassem reduzidas a

um nível tal, que a Díretoría
da Emprêsa Sul Brasileira' de
Eletricidade S. A. se vê na

contígêncía de suspender o

fornécimento de energia elé

tríca, a partir do dia 24 às 23

horas, em toda a zona por
ela servida, excéto das de
zoito (18) às vinte e três (23)

horas, díàríamente, período
esse ele cinco horas apenas
destinado à iluminação. Ou
trossim comunicamos aos

consumidores, que' será res

tabelecido o atual plano, sem
aviso, 'sempre que a Emprêsa
esteja em-condições de forne

címento ou alguma chuva re

abasteça suficientemente as

suas reservas.

mo. Joinvile, 23 de Novembro
Basta haver 10 dias sem de 1954..

chuvas, e a Empresul tem que Emprêsa Sul Brasileira
-

de
racionar a energia e ter ener- Eletricidade S. A.
gía para as desculpas estar- 'Plácido Olyrnpío ,de Olivei-
.rapadas das suas notas.

'Ira
- Diretor Comercial.

As últimas' delas é cio se-' .

guínte teor: . - COOrl· trca'dos' os-NOTA DA EMPRESUL . \1.

be9s de TorleUoEm virtude de um raio ha
ver danificado. o transforma
dor de 7.500 KVA existente GUATEMALA, :l7 (U. p.) -

O governo ordenou a confis

cação dos bens do ex-minis
t1'O de Relações Extcrfores e

ex-embaixador em Washing
ton, Guillermo Torielio,. que
tem um valor aproximado de
265.000 quetzales, ínclulndo
uma plantação e uma casa

na capital. Foram conüsca
dos também os bens do ex-

consul no México l\'lanuel
.Pinto Usaga, avalísadas em

26.000 quetzales.

o Riso da' Cidade

�
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CENTRO EXCURSIONISTA '�RNO!..OO
'

RAUL.I.MO"
I

- �eEPlCUlliAB10-
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM : C.AIARINE�!
, I

AGORA, QUE siJR�IU A TUA SOCIEDADE\ fERAS

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHE:CEF! A
I

TERRA' CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN-
,

,

VIA- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E €NOERE-

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

Com a, Biblía na Mão
/

DOMINGO, 28 DE NOVEMBRO

Bom é louvar o Senhor e cantar louvores ao teu no

me, ó:'Atíssinio. (Salmos'Bz i I), Ler �almos 22'ou Felip.
4:4:9.

N\O 1111ClO do meu ministério, 1,lm amigo ofereceu-
me uma linda Bíblia que, através dos anos tornou-se

preciosa para mim. Quando servi como capelão num va

so de guerra 1)0, Alaska, meu capitão me pediu empres
tada. Em seguida fui ,transfe}id0 para outra unidade de
terra e minh-i Bíblia ficou nacabinn ao capitão.

Anos depois, estava eu servindo em Guam, ,qnando
um marinheiro �eio fala'Í1 comigo. Trouxe-me um pacote;
abri-o e: Ó SlN;pr�sa'rAlí estav.á'ã minha Bíblia!

IQue ��l'i�l. }LCo�te,ddd;f, O /mar iuh ,h-o a havia' encon
trado quando Rintay'af � C?� ,�ha elo IC p'4tião. No meio qo
seu trabalho, êle l'�ce�er�.Vum telegrama comunicando
lhe a morte de sua mãe. 'Com o coração ferido, sentou-se

tomou a Bíblia que ali ficara, e começou a buscar uma

mensagem de confôrto. em suas páginas, achando 'pala
vras de consolação. Desde então, aquela Bíblia tornou-se'
companheira inseparável.

Dei-lhe uma Bíblia nova em .troca da minha. Com
a face radiante, êle me disse: "Estou bem contente, que
o capitão esqueceu a sua Bíblia na cabina ! Todos os dias
eu dou graças a Deus porque a -encantreí'!"

ORAÇÃO

Pai Celeste, com louvores e' ação de graças nós acer

camo-nos de ti. Em tua palavra encontramos mensagens
de poder e coragem para enfrentar a vida. Com profunda
devoção e fé inabalável entregamos-te nossas vidas. 'No
precioso nome de Cristo. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

,0- Livro de Deus ensina-nos a' seguir a Cristo, o pio
neiro da vída,
l .'!,W;j.l'c,r', '

Thornton G. Miller' (Dist, de Columbía)>'1:

--0-----

SEGUNDA-FEIRA 29 DE NOVEMBRO

A tua palavra é lâmpada para os meus pés. (Salmos
119:105). Ler João 1:14:17.

VIVER nesta época é como guiar um automóvel em

denso nevoeiro. Temos receio de parar, pensando que al- I

guém pode atropelar-nos pêla retaguarda. Temos, por
outro lado, receio de não parar, pensando que podemos
atropelar alguém à nossa frente. Ó, como faz falta uma

luz para aclarar o caminho!
No Velho Testamento lEimos que muitas pessoas re-'

corriam aos horóscopos espiritualistas, falsos profetas,
e a tôda sorte -de falsos adviuhos, buscando des'cobrir o

caminho. A uma geração' assim, confusa e transviada dis
se o salmista: "A tua palavra é uma lâmpada para os

meus pés." Não está" clar s se êle se 'refer-ia, à palavra ,

escrita ou falada; mas o que é certo é que Deus falou ao:

salmista na hora de sua necessidade. Depois .dos "diás' do
salmista - -Deus+nõs'rtem 'i\êvelhd6' a sua�pidavl'â' atra-.
vés de Jes us Cristo. ,

I A palavra.de Deus ,é a melhor luz para nossas vidas,
Mostra-nos qué a :: retidão e a, espiritualidade anda;m
juntas, que ambas provêmsde Deus, :€le tem revelado seu
I ' ,

amor por nós, em Cristo Jesus, que é o caminho, Se o sé-

iüirmos, as trevas se transformarão' em luz; trevas e

'luz, são, êle, a mesma coisa. ,. :
)',

J�\. O R A ç Ã O '

, ," 'J: 1,)
1-

s; Querí�'�J�aí:' perdoa-nos havermos, confiado em, ca- ,.
m'inhos que no� conduzem a maior escurídão. Dá-nos 110-;
vil confiança no caminho que nos índícas em tua, pala-:
vra. Gui� -nos assim pelas verecias' ela justiça e 'da, paz, '

pçr Jesus Cristo; �osso Senhor.' Amém. ,

T,.

f':.�''i,!' �. �j� : �'.� .
�

'PENSA'MENTO PARA O DIA

caminhos e cmninho '

Edwin Edgar Voigt

Florianópolis, Domingo, 28 de Novembro de lD54 (I BSTADO
----,,--------- -,-- ----,.--' '-------'--'---'--------------_._----�----

'Vende-seI .

CAMINHA0

.

Vende-se um, marca In
terriatíonal, tipo L 180, to
talmente 'reformado. Tratar
'à rua São Jorge 14 ou pelo
telefone 3019.

1Jma .� tle �lVARUS til Ol/VI/IIA

Precisamos do Turismo '-- -------

Realizou-se o II" ?ongres-I país p.ode oferecer para eu

so Nacional de TUrlsmo, na tretenímento: Em beleza na

aprasível cidade mineira de tural quem nos iguala?
Pocos de Caldas. Ji do I con- Praias, nontanhas, lagos, pos
cla�e não tivemos notícia' de suimos tudo. Até história.

que teflham surtido resulta- Que representam para o tu--

dos eficazes. rista as igrejas ricas da Ba-

Mas se há alguma coisa hia? E o imenso tradicíona

que o Brasil esteja carecendo lismo de seu Ioclore? E Ouro

é criar mentalidade turística, Preto? E as obras do Aleija
pois aqüí ainda não se orga- dinho? E a selvagem selva

nizou o- turismo como indús- amazônica? E os pampas i
: "-f.

tría nacional, e como fonte gaúchos? :\�.... , ", '

de renda digna de ser oxplo- Há cidades com progresso -

ruela.
!

e confôrto como Rio e São

Nós que nos d�batemos em Paulo indo até, Pôrto Alegre
séria crise econômica por e Belo Horizonte. Quanto po

falta .dé divisas: nós que tan- deriamos oferecer aos que

to carecemos de dólares, per têm dinheiro, equilibrando- 'II I.
'

Lue não pensarmos mais no nos o balance das divisas? !

turismo. tendo em vista o Não é fácil e'stabelecer plano!
montante que se gasta, espe- de trabalho. Não são poucas',

-

cialmente o a m e r i c a,n o 'as nossas falhas dificultando Ianualmente, em-busca de al- os que nos querem visitar. 4:
go diferente, nas' suas férias? Uma das mais aborrecidas �
Quanto recebe o México? exigências é a burocracia na

Quanto :entra em Cuba? Mes- papelada e as horrorosas ve

mo o Uruguai mais longe que rificações de bagagem.
nós, melhor organizado toda- Não há dúvida que os coÍl-' --;- _

via? são fortunas. São mi- gressos de turismo devem -ser

lhões de dólares. E o Brasil realízados. E há multo que
em que lugar se acha na pre- fazer, organizar" arrumar. E

ferência do americano na não é sem tempo. O Brasil ,J

hora de escolher local para muito pode tirar do turismo.

se divertir e gastar dinheiro? Pode e precisa. POJ' que então

Temos tudo aquilo que um esperar maís?
I

Terreno
Vende-se na rua São

Jorge, com 30 metros de
Frente pai- 20 metros'

-

de
fundo. Poderá também ser

vendido em dois lotes de
15 por 2'0, Tratar á 'rua São'
Jorge 14 ou pelo telefone
3019.

ALUGA-SE
\ '\

.

Alugam-se duas otimas
residencias,
TELEFONE .,:_ 2265 das '

11 às 14 e das 19 às 21 ho
ras.Distribuidor

,
� d. RAMOS SIA

Comercio - Transportes
Rua Joâo Pinto, 9 Fpolí,

, �1' '. Perdeu-se.
Perdeu-se, ontem,', um

berloque de ou-ro, no cen

tro da cidade. Solicita-ie a

quem o encontrou a fineza'
de entrega-lo nesta Reda
ção, onde será gratifica
do.

!

Depósito· ftntarctica
Cervelas.e Refrigerantes-

" '

. :" . Líceres 'Dobar.
Semana· de Combale à Lepra! ;', fLOiuANOPOLlS

Apêlo às crianças do Brasil· ;. BlJa, SUtil Jardim. 180 I
I

Tú que ris em teus folguedos

.

(PRAINH'A). Telefone 38001'A ti tudo Deus te deu,
Sê bonzinho, generoso,
Gasta menos' em brinquedos I�E tira' dó ,teu dinheiro
Um cruzeiro de esperança

Pa'r�, o berço da criança
De pais que a sórte esqüeceft. � ;\)

----.---.......-

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

: ·VENDE·SE
Pessoa recem chegada da Europa vende diversos

objetos de\fino gosto em procellanas e cristais

estran-Igeiros . Para ver das 8 - 11 horas da manhã.
Rua Esteves Junior .113. \

.

, _-- - ------- --- -----,

PARA AQUELES QUE,

DESEJAM Q MAXIMO

,EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

Restaurante Napoli II
RUA Marechal Deodoro 50.

, Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

•

"

-
> >'. Ós:

• .," � •
,

FOTO'GRAFIAS
ACEITAM-S}; ENCOMF�NnAS PARA CASAI\olEN'rOf;

BATISADOS C'" AN�VERSARIOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

R O fi O L F o C E R N Y, Fotografo dfJ Jornal

ESTAfiO".,
'Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefon,e: �3.022.
s,

�----��---------------------------------------�---�----��-------------------------------------------�------�--------------
\

��O�OM'A absoluta
'Grande' CONFO'RTO ,"

,..,....

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

"

,

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

,I Capacidade:
100 a 1.000 litros i.o

AQUF.CEDCR

ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, int�i�amente blindada.
• c:onrrole autom.ático de temperatura' por, 'URI\\OSTATO,

que proporciona grande ECONOMIA.

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento' ul,tra rác.do.

• Játo abyndante na rempe
r atura desejada,

'

Fabricado, 'nós tipae---
horizontal e yertical. ,"�J,,' "r.��,

o MISTURADOR DÁ�O, de regu·

logem instantâneo, pe'rmite o

maior' escalo 'de, graduações de

TEMPERATURA,

,� �'J.'"
t'V,tlKO
'-

J (

'�'
t,

.
,

,_//
�RANTE -o QUE FABRICA

( f) 1 MUS F.A. rr,wé"C1o p, Pgêlicias
(Z IH )c, ão Pinto, 9 Fpolis.....St••Catarina

'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS
, 'IAuxilio

SRA. MARIA RINALDA 'Teal ODE SENA r
Transcorre, nesta data, o

1-

NO LAR E NA SOCIEDADE aniversário' natalício da
exma. sra. d Maria Rinalda
de Sena, veneranda genito-

Concurso Santa Caiar-IDa ra do nosso prezado conter-
, râneo sr. João Acelino de

Sena, alto funcionário da
Secretaria da Fazenda, des
te Estado.
A veneranda anciã pelos'

seus elevados dotes de co

ração e formação cristã go
za de elevado número de a

mizades sendo muito respei
tada dor quantos tem, a sa

de, razões pelos quais mui
tas serão as homenagens de

que ver-se-á cercada.
O ESTADO, prazerosa

mente apresenta felicita
r,ões.

ro;
f'AZEM ANOS AMANHÃ: países, para comodamente

- menino Heitor, filhinho repetirem aqui o sucesso,

10 sr. Heitor Bíttencourt E quando o público ·não

ilto comerciante nesta pra- compreende � não aprõva es

ca; 1ft! sas tentativas ínóquas, então
.

- menina Sônia-Regina,' é taxado de analfabeto e ou

filha do sr. João Arceno tras coisas piores, O analfa

Alves e de sua exma. espo-, betlsmo ai é única e exclu

,�a d. Noemia Ar.ceno AI-, sívamente daqueles que que

ves; rem impor uma literatura

- sr. João Batista Ber- artificial.

reta, construtor licenciado Está, portanto, na hora da

- sr Arno Krepsky, co- criação de um teatro de bra-

merciárto slleíros, para brasileiros, Isso

- sra. Rary Neves Lelo, não significa; no entanto um

esposa do sr. Jorge Lelo sentimento nacionalista es-

_ menina Stela Maris "feito que mal interpretado,
,/' A Irmandade de Nossa Senhora da Conceicão ferá Amaral, filhinha do sr. Pau- levaria fatalmente ao sufo

celebrar, no próximo dia S de Dezembro, as festivida- lo Amaral e de sua exma. �."�mento de 'qu�lquer cria- I�des em louvor da Imaculada Conceição.
esposa d. Cléia Botelho cao.

Este ano as festividades alcançarão brilho .excepcio- Amaral; 1., Neste período de renova-

nal pelo primoroso programa elaborado, .
assim cons- .cão da viela nacional, é che- I

tante: gado o momento de se dar I- Dia 29 de Novembro (2a.feira), às 1930 horas '1um auxílio'mais efetivo, no

início da� novenas. ," PELAS SOCIEDADES I terreno cultural, ao teatro
- Dla 7 de Dezembro (3:1 feira}, à noite, procissão CLUBE 15 DE NO-

brasileiro como único meio

com a imagem de Nossa Senhora da Conceicão para a

t
de apagar a mancha do meu

Catedral Metropolitana, onde pernoitará. ,�
,

, VEMURO \ teatro, seja êle a "chancha-

_

- Dia. 8 de Dezembro (4a. feira), à tarde, procis-I '

,da" ou o esteticismo líterá-

sao com a imagem de regresso à sua Capela. Recebemos e ag'radecemos: I rio, tão prejudícíaís um

, -Nas..noites de 4 a 8 de Dezembro, haverá barraquí- _I!'\orianópolis, 24 de novem- quanto o outro.

nhas, com leilão de prendas à frente da Capela. brô 'de 1954.' O que é imprescindível po-
--0- Prezado senhor: rém, é o auxílio eficiente dos I

por exotismo, um pouco da

Dxparlmente bOJe�2 - Num prato, ou uma rõr- De ordem do sr. Presiden- poderes' públicos ao creSCi-I nossa i:ealidac1e de vida, uni-

J) li
. (J ml, que vá ao fôrno, arru-q1a- te, tenha o. grato prazer de, menta da seiva nova. En- versalizandó-a, não podere

TORTA DE CÔCO COBER-. e o.s bisco.itos, co.brindo. em nome da Diretoria dêste quanto não possuirmos au- I mos proclamar que o' nosso

TA COM SUSPIRO 1em todo o fundo; se hou- Clube, convidar a, V, ,'3,. para tores dramáticos com fundas

I'
teatro existe.

.1 >,�' 'er alguma falha enche-se participar da SOIRÉE que raizes na terra e nos, costu- Esta é a grande e nobre ta-

Uma torta caseira e que 'om farelos de biscoitos: re- faremos realizar em 27 do mes brasileiros, capazes de' refa do poder público em de

causa oe�c�lente imlpressão g'a-se com o leite, der,reta- corrente, com início às 21,30 levar além fronteiras, sem I fesa da nossa cultura. (Agên

aos que gostam de iguarias :;e a manteiga e cobre-se o hora&, 'em comemoraç:1o ao ser por motivos políticos ou cia Nacional).

f 3° aniversário de fundaçao, -----------,-------------------------

finas. ' undo da fôrma.
ocorrido em 15 do corrente.

"o ESTADO"

Para representar a sociedade Carlos, Gomes, de Blu

menau, no difundido concurso. para á. eleição de Miss Sán
ta Catarina, foi escolhida a jovem, graciosa e elegante
HELOISA HELENA REIS SADA,' fino ornamento da socie

dade Blumenauense.
Melhor não podia ter sido a escolha, pelas qualidades

de excepcional elegância, charme e porte magestoso dos
seus 15 .ano , preenchendo, a bela representante' do Carlos

Gomes, todos os requisitos apreciáveis para concorrer, com

invejáveis possibilidades, ao ambicionado título de rainha
da -graça e beleza da mulher catarinense.

Publicando sua fotografia, para deleite de nossos lei

tores, fazemos votos, e estamo.: certos até, de vê-la entre.
as maís belas representantes elos diversos municípios cata

tinenses;, para a disputa do ambícíonado título ele Míss
Santa'Catarina'.

.

CREPÚSCULO MATERNO

, �l "....
-

Vicente Capuano

A tua fronte - a tua fronte amiga,
Deita aílente no meu peito ardente
Como teu fazia, quando uma cantiga
Cantava para mim, e contente.

Meu seio n in da lembra aquela antiga,
Doce canção, que ao sono levemente
Me aproximava. ,E já pela fadiga
Adormecias junto, lentamente ...

Hoje, da humana lida estás cansada;
A tua voz tão tremula não canta,
E aquela rósea face é descorada.

Quero beijar agora com de�vêlo
Neste momento de incerteza tanta,
A côr de prata que ·há no teu cabelo .. :

, -0-

'8stlvldad� da Imaculada Conceição

INGREDIENTES:
1 côco ralado
450, gramas de açucar
3 ovos e 1 clara
10 gramas de biscoitos
com sàhPr de baunilha
1 colher de sopa de man

teiga
Y2 xícara de leite.

3 - Com o creme, acaba-se
,de encher a 'fôrma, tendo
o cuidado de deixai' uns dois
dedos abaixo' da borda. Le
va-se ao fôrno, por ,uns 40
minutos.
Retira-se do fôrno e dei

xa-se esfriar.

4 - Bate-se em ponto de
suspiro as 3 claras restan

tes, com 250 gi-amas de açu
caI'. Cabre-se a torta e leva
se novamente ao fôrJlo para
L1.JlÍrar. (APLA)

MANEIRA DE FAZEU:
1 - Bate-se o côco ralado

com as 3 gemas e 1 clara, e

200 gramas de açucar, até

que fiquem bem 'ligadós.

ao I para glacês
e qualquer espécie
de doces ou bolos

\

Leite

AÇÚCARUniõo
de São Paulo

• Duplamente filtrado.

• Dissolve-se ràpidamente',

ii e mais econômico.

"

SR, ANTôNIO LOIlES
SERRÃO

A data de hoje, é de

grande regosijo para os pa
rentes e amigos do. 110SS0

ilustre coestaduano senhor
Antônio Lopes Senão, ex

Il'uarda mór de várias Al

tandeg,as do país, inclusive
com especíul ida de.ida nossa,

.iois completa nesta' efermé

.Ide, oitenta anos de útil

ixístência, dedicada quase
roda ela, ao, culto evangéli
'o no qual continúa ainda,
"orno seu ativo servidor.
O aniversariante, possue

-ete filhos vivos, desseseis
retos e oito bisnetos, sendo

õgro dos nossos distintos
migas Altino e Rogério
Vieira, (irmãos) comandan
e Mário praa\l, Orestes Pa-
.a dirio, 'Amadeu Money,
Ariete M. Serrão e Hedwir

,t'e A. Senão.'
Em sua residência em São

Francisco, por certo, muitos
serão os cumprimentos que
receberá em homenagem.a
tao significativa data do

.eu 800 aniversário.
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Para que se revelem os:
grandes autores é necf'ssária

ja existência ele grandes in

térpretes. Mas, para que os

intérpretes manifestem a sua I

grandeza, são indispensáveis Ias obras de valor. E assim o

círculo vicioso está formado I
para confusão do público,
pois os atores, ansiosos de

manírestarem suas qualída
des, embrenham-se 'na lite

ratice' do teatro ele "veclet

tes", procurando' entre as

obras nacionais ou estrangei
ras não aquelas que pareçam,
mais humanas e universais
mas justamente as que pro

porcionaram celebridade fá

cil às estrelas dos outros

C I A. P A R A N A, E N S E D E

REPRESENTAÇOES
Sede - CURITIBA

rAZEM ANOS, HOJE:

-c.
- sr. Lourival Ra:mos;, ,

;...:_ sra. Neusa Sehroêder
Mussi

- sr. Jacob Ribeiro; fim
cionário do D.E.P., aposen
tado;

- jovem Fernando Luz,
residente no Rio de Janeí-

\

NATAL DAS CRIANCAS POBRES DO
, " 1

ESTREITO
Hoje, finalmente" às 19,30.

horas, terão início as Barra

quínhas no Bairro 'Nossa Se

nhora de Fátima, em bene
fício do Natal das crianças
pobres do Estreito,
A quermésse deverá se pro

longar até 2a. ou %, feira,
havendo desusado interesse,
entre os moradores do Fstrei-

I to, pela realização dessas fes
tividades,

i

oía. A Modelar, Empório Ro
sa, Casas Pernambucanas,
Casa das Louças, Electra Téc
nica Inel, Com. S, A., Livra
ria Moderna, Farmácia Cata
rinense, Casa Londres, Casa

Oriental, Casa Fernando
Ltda., Farmácia Indiana
Churrascaria Monte Castelo'
Padaria São João, Bar e Sor�
vetería Margarete, Casa Eu
reka, srs, André Maikot, Os
car Damasceno, Llc!il ._,
Miguel Valentim da SilV::t,
Aécio Cabral Neves, Manoel
Barbosa, Gentil e sra. Mari
na Vieira.

VllJANTE ..

HPRRESENT�NTE
Precisa-se para venda de

Produtos Alimentícios. Paga
se boa comissão. Tratar Ho
tel La Porta com SCHMIDT.

IMPUREZAS DO SANGUE?

UIXIB Df N06UfrH�

A Comissão Organízadoru,
por nosso intermédio, deseja
agradecer as seguíntcs fir
mas e pessoas, as 'qUaiS já
emprestaram sua decísiva co

laboração à êsse grande mo

vímento de caráter Racial:
Estabelecimentos José Daux
S. A. Comercial, Uzina de

Açucar Tijucas S. A., Socie
dade Rádíe Guarujá Ltda.,
Jornais "O Estado" e 'A Ga

zeta", Relojoaria Diamante

�zul, Modas Clíper, Casa Sa

vas, Farmácia, Esperança"
Casa Bôa Vista, Casa Che- I
rem, Padaria Santa Rita, G. I

da Costa Pereira e Cia., Ele- }ctrolândla, Pereira Oliveira e ,-,=;.__A_U_X_._T_R_A_T_._S_f_f_II_,'_S..J

-'--,------

Presisa-se de duas cosinheiras para o Educandário
San ta Catarina. (Preven tório.)

Paga-se bem.
Tratar à rua Saldanh'a Marinho, 34.

Cosinheira

•••AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA
,

- \
Contando com a vossa pre

sença, antecipamos os nossos

agradecimentos e apresenta- ,

,

mos as nossas t
Cordiais Saudacões. "

.

Egon Olinger � Secretário
Geral. �

MóVEIS USADOS

VENDE-SE

Fone 2940
:las Ir ás 12.

diariamente

/
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COMPLETOS'OS DOIS'TRICOlORES PARA o PRElIO DESTA TARDE NO,ESTADIO DA RUA BOCAIUVA
NOVO HORÁRIO DOS JOGOS

ESTABELECIDO

P. Ápóstolo
\

Antes de entrarmos no as

sunto disto aqui, mandamos

deste 'lugar para os nossos

'sinceros amigos do FIGUEI-
RENSE F. <3., como humilde
reconhecimento' à real (?)
amizade com que nos honra
vam, aquela eloquente, cívi
ca e histórica frase pronun
ciada pelo grande e incompa
rável General Francês (da
Arma de Cavalaria) Josephus
Cambronne, quando lhe pe
díram os Ingleses se rendes

se. Nada obstante a eloquên
cia de tão impressionante
frase, não atínamos por que
razão não devemos nós ali

nhá-la, com todas as suas

cinco letras, neste ligeiro ar

razoado. Mas, confiando na

toste e prefulgente íntelígên
cía dos nossos amtgos-do FI
GUEIRENSE F. C:, .ficamos
"realmente confortados e

sossegados", e passamos
adiante. Se por acaso eles se

deslembrarern da gloriosa e

expressiva frase, verdadeiro

espeto para os nossos amígns
Inglêses, só nos restará dizer
lhes que cinco são as letras
entradas em tão original e

significativa "s i n f o n.i a"

Quando há tempos iniciamos

campanha aberta contra a

atuação do nosso velho ami

go Thomaz Chaves Cabral,
na Presidencia do Branco--e

Preto, o fizemos não' só por
nossa vontade senão tambem
ouvindo amigos nossos e do

Clube, amigos esses que coisa,
nenhuma tem com o celeber
rimo e tétrlço Judas. Como

nunca, fomos desfibrados, não
orocurarnos meios termos

para 08 empregarmos' na nos

sa humilde campanha. Mas,
o diabo foi que jamais jul
gamos preciso, cuidad0 com

- \ ..

�erta legião de fl'OUXOS, falsos
e hipocritas que por lá pro
liferam como falanges

/

de

percevejos. Gente que nunca

será gente, porque jamais
9assou nem passará de coi
ladas ... De mãos dadas, e

talvez de, joelhos, correu a

pedir, implorar, "solicitar"
que aquelas mesmas gazetas
que nos estavam a abrigar, o
não fizessem mais porque
(assim se exp_ressaram eles)
bem pOderia prejudicar o

Çlúge perante o� poderoso$
atuais, mormente aQÚele8
que g'ostam de, dizer "CO]'l
TÊUDOS",' e 'GRA'rÚITOS"
,Esqueceram-se tais "coisa

da�" ou os amigos que estão
no FIGUEIRENSE F. C. de
que mesmo em matéi'ia' de
"absolutamente" nunca' pas-
sarão ,;Ide 'todavia".

,

Afinando com estes lealis-'
simos amigos integrantes do,

incomparável Branco-e�Pre
to, mais alguns outros coisa
das de cérto agrupamento
cuja denominação p:t;etende
r;ecordar Um grande Catari
nense, pediram tambem nos

escorraçassem as tais gaze-
tas, pois, assim disseram eles,
não podiam tolerar denegri
do o bom-nome (?) daquele
ajuntamento suposto despor
tiyo. Por que, nU:ma forma'
que seráficamente 0S inc,ul
cará de clareza de visão des-'
portiva, se não fundem "am
bos os' dois" numa só rabéca'
desafinada???!·! !

F. resolveu alterar a

partir de hoje o horá
rio dos jogos, que pas-

_, A -
'I

sarao a ser estes:

Jogo preliminar
Às 14 horas.
Jogo principal

Às 16 horas.

A tabela de jogos do 15 último, em jogo sou pelo Avaí. Tudo gueirense em seu últi- lvel que Alcides seja o ,Nery e Walmor; Mine
Campeonato Citadino amistoso, encontrando-. farão os- pupilos do sr. mo compromisso no arqueiro. lIa, Valério e Jacy; Wil-
de Profissionais marca se co� seus v�l�res �m Newton Garcês pa�a'lcertame da cidad�. Prováveis equipes: son, Alípio, E'dio, Ba-
para a tarde de hoje,' perfeitas condições téc- vencer o encontro, pOIS Fala-se que Jair re- GUARANÍ - LeIo, rata e Jacó.
no "stadium" da Praia .nicas e físicas para o assim estará capacita- tornará ao quadro bu- Erasmo e Papico; Jair,

'

de Fôra; () confronto 'que der e vier. do' a fugir da "lanter-
I
grino, enquanto no Nilo e Nenem;

, Victor, Novo horário
entre os times do Pau- Por sua vez o -Gua- 'ninha" e derrotar o Fi- ! Paua Ramos é prová- Ari, Nizeta, Jaime e . Tendo em vista a

la Ramos Esporte 'Clu- raní não lhe fica atrai, Pitola. chegada da é p o c a
be e o Clube Atlético pois derrotou com mé-

�__."""_.",,,h -.. _...,..,...,_._.....'VV'�,.,.,..WJ' .....,....-

,PAULA RAMOS -, quente, o Departamen-
Guarani. ritos o Atlético e pas- �'ENTREVISTANDO" O "JORNAlISTA" Brognoli (ou Alcides), to de Futebol da F.C.

O cotejo entre os
-'---"--=---.:.,

( -dois tricolores . deverá

proporeionar-ao.públi- Em laguna, hoje, o
co amante, dó esporte
.do pebol momentos de Figueirense
intensa vibração ,com Segundo fomos informa

os 22 players buscan- d?s, o Figueirense foi con-
• , •

'

I
vidado llara tomar parte

do a vitória que para nas festas de hoje do aní-

ambos- os clubes muito versário de fundação do

Barriga Verde, constando
representa. do programa como principal

O Paula Ramos vem atrativo um amistoso entre

d I,
./ '

., o líder do Campeonato da
e uma c aSSlca ,VItO-

Capital e o conjunto de Be-
ria sôbre o Avaí, dia ,nevaI.

COISADAS

� R�PORTER - Seu nome?
ENTREVISTADO - Meu nome é Ary Baldo e .me consí-

.,
'

!'igueira 5 X
Apurou a ��ss'a re?orta-I Cruzeiro 2gem que o eficiente apítador

,

'I Foi realizada, quinta-feira
,

.

última n� gramado do Bota�
,

fogo F. C. uma partida amis

I tosa entre o Cruzeiro e Fi

gueira, saindo vencedor o Fi
gueira por 5 tentos a 3.
O Figueira estava assim

constituido:
'

.Pulga (Pedrinho); Zeca e

Zihho; Aldinho, Pascoal e

Décio (Díco) ; Eurico, Calico,
Norton, Cid 'e Jandir.

Marcaram OS ,tentos para
o

,
vencedor, Calíco 2', Eurico,

Norton e Jarid'ir e para os

vencidos: Pedro, Oly e Arí. O

Julz: Rony 'com boa' atua-

PELO ESPORTE DA VELA
.

Dizem quer:
'

Um dos velejadores, anteriormente pertencente ao

"Veleiros", agora defendendo 'as cores do "Iate Clube",

pretende regressar ao prtmeíro. (Não sabemos porque não

existe em certos velejadores o bairrismo clubistico, pois,
mudam de, clube com a mesma facilidade como de marca

de cigarros, o que é profundamenté lamentavel. A Federa-
,

cão de:ve o quanto 'antes, tratar da regularização dos vele

iadores; afim de, pôr,umponto final neste' vai e vem)

aos jornais para cuidar do meu "cartaz".
REPORTER - E, naturalmente, após há o trabalho. da

ionfecção das reportagens e crônieas com retereneías aos

jogos, brilhos dos agapes, impressões de viagem, etc. Fa

tigante, não acha '?

ENTR.EVISTADO - Sim. Para os que se dão a esse'

REGRESSOU O ,GOLEIRO ALCIDES crabalho. Cemlgo é que não; Não sou bobo. Passar horas'�
• - . , • .ioras sôbre a mesa, de caneta em punho, correndo o papel?

O gbleil'o Alcides." vencu- tentando' o media conter- Não e não. Nunquínha. Pódem o Avaí, Figueirense, Paula
lado ao J:>�,u'll!- Ramos; acha- .râneo i-vaP, do Bancos Fot��' R.amos e outros vencer campeonatos, êoJtqu'istar vitória,
se de novo, na . terra .natal, bol Qlube; considerado ago- expressivas em amistosos ,interestaduais· e Internacíonaís.
tendo regressado hâ.pouco ra 'como:_'{Jffi' dos, mais' com-: Pódem os clubes de remo Aldo Luz, Marütnell! ti Riachuelo
da cidade portuária de 'Slin� I p'l'ét'ds i!il: ':P-auUc€ia:" ";:'

çonquistar o') matoresJouros no esporte náutico brasileiro
tos, onde foi a passeio. '

;

I
"

:- � sul-americano ..Pódem o Paula Ramos e o Carlos Renaux
O excelente guarda-valas,

'

'Alddes regressou satisfei- "abafar" no Ríe Grande do Sul. A respeito não escrevo

falando á reportagem refe- to e espera integrar o con- nada. Pôr que? Ora.,. Basta passar um telegrama de fe-
riu-se á magnífica, forma 'I junto paulaíno na tarde de licitações aos dirig'el1tes e esporttstas pelos seus -natalíclos

'

O 'Aldo Luz' infelizmente
técnica e física que vem os- hoje contra o Guaraní. � pronto. 1 não, poude fazer-se repre-

ltEPORTER - Não acha que é perigoso? Podem, cedo Mànoel Tourinho foi convi- 'sentar na' regata dos vete-
ou tarde, desmascará-lo. ?ado e aceitou pára referir : ran�s, em São Paulo, por

ENTU,EVISTADO - Nada dísso. Ludibriar é faeilimo. Jogos do Campeonato Esta- motivo de doenca de um dos
Há mais de dez anos. que sou bem sucedido. Quando

J

,me dU:I de 1954. -

. I seus íntegrant'es do four:
atacam faço a carinha mais inocente deste mundo e medi- I ti,ua prese�,ça- nas canchas

J
Otávio Aguiar. A prova foi

ante argumentos falsos vou aos jornais e C01110 "cola-bora- esta desde ja sendo aguar- ,vencida com brilho pela
çâo" faço a minha defesa que é o meu "cartaz". 'dad� por seus numerosos! guarnição do Uni.ão, de

'REPOR'l'ER - Consta-me que a F.C.F. em vista das' admIradores. Porto Alegre.
fracas arrecadações oriundas da -falta de cooperação da

imprensa esportiva, está' pensando em cassar a; "perl11a-,
nente" de certo "penetra". Moralfzação da crônica, êom
preende?

)�NTnEVISTADO - Niio sabia disso:.. Está ficando

dero jornalista esportivo.
REPO�TEIt - Já que estou diante de. um ' "colega",

pôde me dizer comosê a espinhosa função?
'

'

/ ENTREVISTADO - Espinhosa nada. Ao meu ver € até
bõa demais.,Viajei muito com as delegaçõeJ' ínstalando-me
em confortáveis hotéis e fui servido do bó'm':e do melhor.
Tudo gratuitamente. Frequento quando bem entendo" as

praças esportivas, também gratuítamente, eompareçu a

banquetes e jantares e sou tratado da mellÍik'malleira p�s
sível pelos trouxas que são os dirigentes das elltidade�, e
agremiações esportivas.

., :,

REPORTER - r� que mais?
ENTREVISTADO - Por ocasião do meu natalício corro

J

Jourinho apitará

JS VETERANOS NÃ
TOMARAM 'PARTE

--'----_.'

Comenta-se nas rodas fo-.ltebolisticas da cidade que

DIVE'RSAS
o atacant� Oscar, pont? al-
to do COn.ll1l1to do -BocalUva,

FAVORITO O VASCO O V d G
-, acaba de rescindir seu con-

) ',. A

-

• asco. a ama

a�rese.n-I,trato com o auri-cel�ste
... O pvoprie,tário do baco OLINDA do Veleiros, teve tal'-se-a, hOJe, na Lagoa Rodrigo de FreItas, como favonto

t d
.'

.

d'
'.

t- 'b' d d d'd C"
,

I C t C' d
'. es an o propenso a mgres-

uma 10 1ges ao a OI" o, quan o a I a para arcupe, no c o ampeona o arlOca e Remo, que esta polanzanclo as

I": A' '.
'

sábado 'último. (Ele n'io pode ,comer camu'âo, como é que atenções dos torcedores guanabarinos.
:;ar no vaI que para o pro-

abusa???)' ,/
' ' liQ q. AI & '" - ----

" * * I
CAMPJWNATO GAUC��'; �� REMO - ,Na raia dos Dia 8:' Bocaiuva X

o Iate fará um pic-nic no próximo domingo, dia Navegantes, em Porto Alegre, será efetuado esta manh o

'28, para todos os associados e exma·s. famílias, na encanta- 53° Campeonato Gaucho de Remo, ao qU!J.l concorr'el:ãa 'Imbituba
'

dora praia de sto. Antonio. Possivelmente haverá um oni- guarnições do Vasco, Barroso e Náutico União.
bus para o transporte de senhoras e crianças, pois, os mar:- " o; '!'

manjos, irão de, barco, com exceção do Galluf, que não
,

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL _ Em conti- rou seus compromissos no

pode "queimar as canelas." Navegantes, em Pôrto Alegre, será efetuado, esta manhã, o Campeonato da cidade, le-

,

'!' �', *
,

efeito as seguint�s partidas: Flamengo x São Cristóvão, vará a efeito, dia 8 de \cte-
... Há, necessidade de que, todos os associados dos clu- Olaria x Vasco, Bangú x Canto do Rio, Portuguesa x Flu- zernbro, uma excursão a

bes de Vela da capital, prestigiem o clube a que perten- minense e Améric'a x Madureira. Henrique Lage, onde en-

cem, com o seu compareciniento ít todas as reuniões so- " ,; 0:0 frentará o ,esquadrão vice�

ciais e desportivas que os clubes promovem. Muitos sócios' OUTRO TITULO PARA SAO l'AULO Terminou, Uder do Irhbituba, a quem ximo ano está organizando
quando, convidados, saem como esta: Eu não vou lá, pois quarta�feira, em São Paulo, o Campecmato Brasileiro de por duas vezes derrotou em lJma equipe capaz de recu

aquele clube é de '12' duzia. Eles tem razão, pOrque é justa- Box Arpador, triunfando os paulistas que vencel:am nas ca- 'jogos oficiais 'no corrente peral' o titulo.
mente esta 1/2 duzia a quem eles ,se referem, que dão vida tegorias de moscas, galos, 'leves, meios-médios médios�li- ano. Espera-se que Henri-,

'

e prestigiam com o éomparecimento todas as iniciativas g-eiros, médios e meios-pesados. -'Nas' demais' categorias ( que Lage em peso ,assista ao r .,_���

do clube. Outro caso, t'! de alguns sócios quando melhoram (penas, meio-médias-ligeiros e pesos-pesados) venceram os encontro, pois o interêsse ('rá a Blumenau o'de posição social, acharem que ficarão diminuidos em ves- cariocas. que se vem notando naquela
tir um short e andar de barco. (Mentalidade, Tacanha). vila é incomum. I ' Ava'lRogamos encarecidamente a todos os associados dos Clu-
bes de Vela da capital, que, compareçam em seu clube aos Toinho no '

O A,Vaí jogará quarta-fei-
sábados e domingos.e incen�Jvem o esp�rte à vela, afim de B,ARÃO DE,IXOU O PAULA RA'MOS ra na cidade de Blumenau"
que, no futuro não tenhamos que dizer: Clubes de Vela?, FI'g'uer'rense frente ao conjunto local do
em Florianópolis já teve!!! � Por motivos �ue ign�ra- I

sibilidl'+de de levantar o tí- Olímpico.
'

o; * ,;

m_os, �ab.a de deIxar a dIre-, tul�, _tudo ,dependendo da O Figueirense acaba de" 9 esquacj.rão tri-campeão
.. , Foi eleito comodoro. do V:ELEIROS DA ILHA o çao tecm.ca do. Pa�,la R�: ?eclsao do. �.J.D. no caso do

I c?nseg.uir
o .concurso do

I
da Cidade, embora atraves

desportista João Gonçalves Junior e vice-dito' Stavros mos, o c_onhec.ldo . �oac� .1 Joga,d�r BItlnho. "

dIanteiro Tomho, que há ,san.do fase negra tanto que
Kotzias. (Felicitamos os recem-eleitos e fazemos vO,tos pa- Jose Ba�ao, CUjas atlvldad�s I "-anas propostas teT? re- 'muito se encontrava afasta- é o último colocado ao lado
ra que os mesmos encontl,em facilidade para todàs as suas no q�arIdo clube d,a P�aIa I C:bIdo o professor ,Jose :aa-I do das canchas., O antigo' do Atléttco no Campeonato
realizações, na árdua tarefa que é de: Dirigir uma Socie- de F�ra tornaram, posslve] Irao para a temporada de player do Guaraní tem trei .. de 54, espera b.rilhar inten-
dade). ao tncolor apresentar êste 55.

, Inado com real' proveito no" samente, oferecendo aos
* * *

ano, um quadro homog�neo,', Para subi�titui-Io o Pa�la 1 alvi-negro, sendo quasi cer- ; blumenauenses um espetá�
��nto que, vem mantend? o

I R�mos ?�slgnou. o. aJlhgo ,to o seu l,anç,amento contr:a culo de técnica e ·combativi-
'-' posto, com alguma pos-' player Bento CarIom. t o GuaranI. Idade.

;;: :;:, :::

PETER PAT

OSCAR RESCINDIU GOM O BOCAIUVA
E ESTA' PROPENSO' A INGRESSAR

NO AVAl
·quente. ,. Tenho que ir ... até logo ...

.. , A Federação está com quase' todo o material para

inscrição- de velejadores, pronto. Lembramos aos velejado
res qué _já� é tempo qe irem providenciando um· tratamento
de, belez'a, afim de tirarem as fotografias para as fichas.

O Bocaiuva, qtJe'já encer.:.

BARIJAVEN'FO
Vieira de Aiencai,
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Vencimentos dos lilitares
• J •

R'IO, 24 (v. AJ - o Diá-l nos declarou que a notícia, balhos organizados pelas di- A Aeronáutica propôs um

rio de Notícias publica o p,e- carece de fundamento; não versas comissões ministeriais abono de emergência que es

guinte: toí apresentada pelo Exército das três Fôrças Armadas e tá sendo aceito por tôdas as

Foi divulgada pela impren- e é completamente diferente que, naturalmente, as tabe- comissões. O critério adotado

sa 'desta capital, uma tabela, do trabalho proposto pela las oferecidas a estudo serão é de quatro mil cruzeiros pa

que: teria sido encaminhadn COil1lSSaO encarregada e a-
I cotejadas com as tabelas dos ra capitão, isto é, acrescido

pelo Exército à Comissão In- presentado à Comissão Inter- servidores C1V1S, tendo em sôbre os seus vencimentos a

terministerial de .Reajusta- ministeriaL vista obter-se uma equiva- tuais; daí até sargento, terá

menta de Vencimentos das Acrescentou que a decisão lêncía de vencímentos para um decréscimo proporeíonat

i'orças Armadas. sõbre o tabelamento definiti- postos, cargos ou funções da até Cr$ 3.000,00, e, para cí-

Ouvimos, ontem, sôbre o vo dos militares é da alçada mesma importância, ma, de major, inclusive, um

assuto, o ministro da Guerra, da presídência da República, Disse, finalmente, o minis- decréscimo' que vai até mil

general Teixeira Lott, que que já tem ení mão os tra- tro da Guerra que a tabela cruzeiros, atingindo até gene

"'�"""i1f�, publicada atribui os venci- ral de brigada,
mentes de ministro do Su- Tôdas as comissões" quer

, "é':''''_'_._ ''''-'''''1�� . premo Tribunal ao pôsto de da Marinha, quer do Exérci-

AI e
-_ 1 AI ça-O 1 marechal, o que é uma ver- to, Aeronáutica e Clube Mi-'

en .ao. en . dade, pois, os vencimentos do litar estão no firme Pl'OPÓ-

�"Dbor"s Comerel·aotes'
único marechal do Exército sito de se aproximar do au-

�U �
ativo foram. determinados' menta previsto para os civis

1955, com por lei que o efetivou nesse convindo lembrar que o cri

pôsto e corr�dem aos tério estabelecido foi o de

vencimentos daqueles minis- conceder maior aumento aos

1tros. Tudo mais na tabela pu- menores postos. Seja qual 101'
blícada não tem procedência. a melhoria, deverá atingir os

BASE DA TABELA DO inativos e os pensionistas 'I'EXÉRCITO militares.

Podemos assegurar que' a Os trabalhos sôbre o abo- ,

tabela do Exército, que está no estão' pràticamente acci-Imais ou menos semelhante a tos e, se dentro de um ano

da Marinha, está assim 01'- não forem resolvidos os au

,�ill.;�,;:�:�,.· I'. ganizada: um general de e- mentos definitivos, êsse será

___---------------------.- xércíto com tôdas as vanta- incorporado aos vencimentos

gens do Código de Vencimen- atuais - essa é mais uma

to, passará a perceber informação de fonte absolu-

Cr$ 42.500;00; um coronel. .. tamente idônea.

Cr$ 24.000,00; um capitão ...

c-s 16.000,00; um 2° tenente

Cr$ 15.000,00; um subtenente' 1&.: •

��:: ��8�:����;A3:::�;�e��0 Á�: Precei·to do Dia
ronáutica difere um pouco
da do Exército, assim como 8

do Clube Militar. Existe, en

tretanto, um trabalho para
um acôrdo para uma tabela

média, na base da do 'Exér
cito e da Marinha.

J BEIJO PODE TRANS
MITIR DOENÇAS

'1fIt. '

'

Nas mucosidades do na

riz e da garganta, podem
ser encontrados germes da
�ripe, da tuberculose etc.

.

Prorrogado. o r Nas feridas dos lábios e da
-� língua podem existir mi-

ajuste com a Pfi1I..1 �.' cOJ
cróbíos da sífilis. Compre-

S
epde-se, assim, quão peri-

AlemBnga ,gOSO
é o beijo, principal-

_ será I/ II
mente para' os indivíduos

RIO, 24 (V, AJ

f
,�. ..... '

f
muito inalterado até 9 de

*
��'�' pouco resístêntes as in ec-

"---: .

ftI,,,. .. fIII'rr Ti'AftA "'IA ções, como as crianças.
.

maio de 1955, o acõrdo fir- UVIOUJlC: VUII..,.,.
-

mado em agôsto de 1952 pe- / "
Evite C1ue beijem seu

la República Federal da Ale- I"
'

nos
.

VAf)�JOS ,filho, para liv1'á-lo de nu-

ma��a � o B�aSil.lEsS: {Oi a

.'" D��"R�''*
�:;'�1��i�o;:a�1'��:s�a,s

decisão ama a pe as e ega- /.., '" SNES.
ções dos dois países, após r-

�gh�:��qÊ��?f:�:�
%

! \
X

,
� 4 � � EnViad,.OS OS desp'o)·os pa'ra Parl·s

como as diretrizes que deve-

rão reger, no futuro, o inte_r-' "

NOVA YORK, 24 (U. PJ - Os restos mortais foram que o levará até Praga. A úl-

câmbio germano-brasileiro. Ra
·

o
;r,j' X

� Os r�st�s �ortais de Andrei transladados em um

"Strato-ltima
etapa da viagem, da ca-

Ficou ainda prevista que, I S \ ti:! Y. Vlshmslli1 foram enviados cruíser" da "Pan-American", pítal tcheca até Moscou se-

nas negociações do ano vín-
'

�
ontem e1:1 um avião esp�c�l fretado pelo govêrno sovíétí- rá efetuada em outro avião.

douro, ambos os países leva- ., " � p�ra Paria, de 'onde segurrao co por 17.000 dólares. As últimas pessoas que vi-

rão em consideração a ten-
.
.l'ipafelhagem moderna e completa para qualquer exame

nagem para Moscou. No Quando o avião chegar a sitaram o cadáver .de Vis-

dência geral para o multíla- ; radiologico. I �eSll1o �vlão seg�iram'a víú- Paris, o ataúde será transfe-I hinski, no segundo andar da

teralismo que se "em carac- Radlograrras e radioscopias. I v�_ � a fílha do diplomata so- I rido para um avião francês, mansão russa, eram mulhe-

terizando no intercâmbio e- Pulmões e coração (torax),
viético, o dr, Aleksís T. Ko- I

conômico financeiro inter- Estomago _ intestinos e figado (colecistografia),
i sov, que atestou o.passamen-

----:----------------------

nacional. Rins e bexiga (Pieloguafia). I to, � outros cinco russos? in

Utero e anexos:. Histero-salpingngrafta com 'insufla-
; clusíve uma mulher.

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade,
I Os sovíétícos abriram on

Radiografias de ossos em geral. I
tem as portas de ferro de sua

Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta-
! luxuosa mansão de Park A-

ção do parto (Rádlo-pelvimetrfa). ' venue, a artéria mais arísto- ,

Diàriamente na
-

Maternida.de Dr. Carlos Corrêa. crátíca de Nova York, para

i permitir' que umas 2.500 pes-

:soas, em sua maioria curío- Otccílio 'A'rouio-

,I sos, vissem pela última vez

Veilde
'

·

t
�o falecido chefe da delega- 1"-

.

, -se uma eamlone e em ,'ÇãO russanas Nações Unidas. "lrurg.Dentista
perfeito' estad d'

- D�S 11 horas �s 14h30m, I Professor da Faculdade de Odontologia comunica

O e eonservacao,. desfilaram centenas de pes- aos seus clitW1tes que já está atendendo. No horario ha-

mare .'HEVROLET I soas junto ao ataude de co- bítual,

a � '. bre de 8.000 dólares, coberto I Professor da Faculdade de Odontologia.

'Tratar na Agen�la da .TAV, à Ide
flores. " 'Rua Felipe Schmidt Edf.. A�e�'�_Sa_la_1..;....' _

Rua· Felipe Scbmidt, 24.
-

.

YfAJt: cONro"QTÀVtLM�NTt:

��������1)B�

Lindos cromos e blocos de folhinhas para

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

.

Empreza Gráfica 'Grajaú Ltda.

Rua Deodoro, 19 - NESTA
-xxx

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

Ltda.

Viagem \ColI:' segurança
rapidez

.so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO ,<SOL-BUSILBIBO)'

e

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba
_"'_�II' .... �

, "'�
,

,14I� _..

Age"ncía : Bua Deodoro e�quina da
• Rua Tenente SIlveira

• f

I t' aA�������O���OKI�CHN�íssa
Olga Kirchner Sullivan e filhos, agradecem penho

radamente à todos as pessôas amigas, que compareceram
às cerimônias de sepultamento de sua inesquecível mãe

I
e avó - Apollonia Koerig Kirchner' falecida a 23 de

b b
- I '

novem ro, em como as que enviaram flôres, cartões e

telegramas;
Aproveitam para convidar os parentes e amigos pa

ra a missa de 7° dia, que será celebrada no próximo dia
30, 3a feira, às 7 horas, na Catedral Metropolitana. ('Agradecem antecipadamente.

AÇÃO DE IDENIZA

çÃQ CONTRA
ONASSIS

WASHINGTON, 24 (U. PJ
- O governo norte-america
no pediu ontem uma índení-

'zaçãp de vinte milhões de

dolares de Aristotle Socrates
caso com o Peru, sob o fun

damento de' utilização ilegal
Onassis, proprietário da tro

dos navios ianques de abas

tecimento.
O procurador geral, Wil

liam P. Rogers, anunciou que
a petição iniciaÍ fói apresen
tad[_t na corte dIstrital 'da cI

dade de Nova Iorque.

Funcionária para
MOÇA 22-23 anos, datilografa, ginasiana, desemba

raçada, referências para escritório.
ORDENADO A COMBINAR.

.

CARTAS PARA CAIXA POSTAL, 80 FUNCIO-,NARIA ESCRITóRIO .

Escritório

•

/

• •

UMA' RICA FONIE DE
ENERGIA

PARA SEU O

?

�'E'l
g1_j

Rica em vitaminas,' proteínas e. ferro, a

Aveia Ouaker ·é U1TI alimento ideal para
adultos e crianças. De cozimento rápido
e fácil

.

digêSdo, uma porção média de
Aveia Quaker custa apenas 70 centavos.

,

/'

AVEIA QUAKER, .o ALlMEr-JTO-VITALlDADE I

A

res jovens que estudam no

Hunter College, situado em

frente ao edifício da delega
ção russa.

Um dos primeiros visitan

tes da mansão sovíétíca foi

o baritono-negro norte-ame

ri'ca�o Paul Robson. O secre

tário geral das Nações Uni

das, Dag Hammarskjold, es

teve duas vezes na mansão.

.

O, MELHOR JURO .

Precisa-se' de casa'

'5%Precisa-se; para casal, podendo ser por contrato de
3 anos.

A tratar no Cabo Submarino.
Rua J.oão Pinto, 26 com a Gerencía.

."

DEPOSITOS POPULARES
, ,

BANCO AGRICOlA
RUA TRAJÀNO. 16

FLORIAN6pOLIS' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Domingo, 28 de Novembro ele 1954 o .STADO

JUíZO DE IIIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
"

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias

EDITAL.E C-I'" A'L.E C I T-A L.
JUIZO' DE- DIREITO DA COMARCA DE _BIGUAÇ!U

- Edital de citação com o prazo de ,trinta (30) dais
u Douto7' J(lymor Guimariies Collaço, Juiz subst-i-'

tuto no exerclcio do cargo de Juiz de Direito da Comar:
ca de Bunuiçu, Estado de Somi« Catarina, na forma da

Lei, etc ...

FAZ S'ABER aos que o presente edital virem ou de-

dêle
1e conhecimento tiverem que, por parte de PEDRO SE-

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle co- Faz saber aos que o presente edital virem ou co-
BASTIÃO DA SILVA, por intermédio de seu advogado

nhecimento tiverem que, por parte de João Floriano Pe- nhecimento tiverem que, por parte de Albino Onofre Mar-
Dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi' dirigida a petição do

reíra, por seu assistente judlcíárío dr. Acácio Zélnio da Sil- tins, por intermédio ele seu advogado dr. Acácio Zélnio da

va, lhe foi dirigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr, dr, Silva, lhe foi dirigida 'a petição do teor seguinte: Exmo, sr. : teôr seguinte: Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de

Biguaçu. Pedro Sebastião da Silva, brasileiro_, casado,
juiz de direito da 'comarca de Bíguaçu. Joãq Floriano Pe- dr, juiz ele direito ela coml1rca de Biguaçu, Albino Onofre

lavrador, residente e domiciliado no legar Fazenda,
reíra, brasileiro, maior, lavrador; residente e domiciliado em Martins, brasileiro, casado, lavrador, residente e domicilia- I neste Municipio, querendo promover uma ação de uso-
Louro, neste município, querendo promover uma ação de elo no lugar Fazenda, neste município, querendo promover I. capião neste Juizo, vem, por seu procurador e advogadousocapião neste Juízo, vem, por seu assistente' judiciário 'uma ação de usocapião neste Juízo, vem, por seu procura- Iinfra-assinado, expor e requerer a v. exa., o seguinte: 1 _

I
dor e advogado infra-assinado, registrado sob n. 512 na o, ,

infra assinado, registrado na O. A. B. sob n", 512 e com

, I PARA AQUELES QUE escritório nesta Cidade, expor e requerer a V. Exa., oPossue o suplicante um terreno situado no lugar Louro, dís- A, B., e com escritório nesta cidade, expor e requerer a

v.1trito de Antônio oarlos, neste município, o qual .mede de exa. o seguinte: 1 - Possue o suplicante, um terreno si- DESEJAM O MAXIMO
seguinte: 1 - Possue o Requerente, um terreno situado

frente 220 m. .e de fundos 440 m. área de 96.800 mz,

con'1
tuado na Fazenda, medindo 88m. de frente por 598,4m, de i

no logar Fazenda,' medindo 97,69 m. de frente por 1.100
,

d
'

d 526592 2 f t d S I t I EM CORTESIA 111. de fundos; área de 107.459 m2., confrontando a fren-frontando a frente, Norte, com terras de José Matias Kre- run os, area e , �,m" con,r<;>n an o ao u com er-

Imel', fundos ao Sul, com as de Nicolau Manoel Junkes, Les- ras de Basilicio Amaro Mendes, Norte com as de Manoel te com o Travessão Geral da Fazenda, fundos com quem
te com as de Engelbert Krerner e a Oeste com as de José Amorim, Leste com as de Manoel Agostinho e a Oeste com E ,EFICIENCIA de direito, Norte com terras de. herdeiros de .João Lo-

Dimon, 2 - .Tem o, �equel'ente, sô�r� o alud�do terre�o, a I um RibeirãO. d'e nom,e, T�ês Ria�hos, 2
-_

Tem o requ�r�nte, pes e ao Sul com as de Maria Candida de Faria. 2 -

posse mansa e p1cIÍlca, sem oposiçao nem ínterrupcâo e a posse mansa, .pacifíca, sem mterrupçao nem oposiçao e n� 111 lJPA. Tem o peticionário, a posse mansa, pacifica, sem inter-

com o ânimo de dono há mais de trinta anos, por si e seu.t com o ânimo ele dono, há mais de trinta anos, 3 - Não pos- OI(F f� rupçâo nem oposição e com o ânimo de dono, ha i-nai� de
antecessor, sendo que a posse do peticionário é de 14 :ll.1OS i suindo títulos sôhre o aludído terreno, quer adquirir o do- 11\ trinta anos, por sí e seu antecessor, sendo que

.

a posse
e a de sua a�ltecessó�'a, Ma,ria Ant�nia, foi de mais de

Vl<lt81111íni9
do mesmo para o que �n�enta. � presente, ação, com I do Suplicante é' de cerca de virtte anos e a de seu ante-

anos, 3 - Nua possuindo títulos sobre os terrenos, quer :.d .. iundamento no art. 550 do Código Cívil e de acordo com c cessor, Anastacio Miguel de Faria, foi de mais de dez
quírír o domínio do mesmo, intentando a presente, com art. 454 do Código ele Proe. Civil. Assim pede e requer a v,, E'RL mos. 3 - Não havendo titulos sobre o aludido terreno,
'fundamento nos arts. 550 e 552 do Código Civil e de acôrdo exa, se digne' ouvir as testemunhas adiante arroladas as quer adquirir o dominio do mesmo, para o que intenta
com o art. 454. do CódigQ_ do Proc. Civil. Assim, pede e re- quais comparecerão em Juízo, em dia e hora por v. exa, a presente ação, com fundamentos nos arts. 550 e 552 do
quer a v. exa" se digne ouvir as testemunhas adiante arre- designados, independentemente de. intimação, procedendo- �.jt.,�':lÍiJ:jj.,. Código Civil e de acôrdo com o art. 454 dó Códice do
Iadas, cujo comparecimento em Juízo se dará em dia e no- se a justificação "ab-initio" e, julgada esta por v. exa. se Processo Civil. Assim, pede _e requer a V. Exa., se digne
ra por v. exa. designados sem s�r necessárío a intimação, proceda de acôrdo com o .art. 455 do C. P. C, e seus pará- ouvir as testemunhas diante "arroladas, que comparece'
procedendo-se a justificação "ab-initio", e, julgada esta se I gratos

sendo citadas as esposas dos confrontantes também,

ft C I' TErão
em Juizo em dia e hora por v. 'Exa. designados, in-

proceda de acôrdo com o disposto no art. 455 do C. P. C, e caso sejam eles casados, Sendo após julgada a presente ação dependentemente de intimação, procedendo-se a. [usti-
seus parágrafos, sendo citadas as mulheres dos 'confrontan- procedente, tendo de tudo ciência o dr. promotor público ,. Iicação "ab initio" e, julgada esta por V. Exa., se pro'
tes, caso os mesmos sejam casados, sendo' após julgada a ela comarca, adquirindo assim o suplicante, de acôrdo com ceda de acôrdo com o art. 455 do Ç,.P,C. e seus paragra->
presente ação procedente de conformidade com o art. 455 o art. 456 do C"P, C" o necessário titulo para a transcrição Agência [os, sendo citados as mulheres dos confrontantes caso
do C. P. C" adquirindo o suplicante o necessário título para no Registro de Imóveis. Dá-se a presente o valor de ".,., '

sejam eles casados, sendo após julgada a presente acão
a transcrição no Registro de imóveis. Dando a presente, pa- Cr$ 2,100,00, Juntando-se uma procuração e o talão proba- de procedente, sendo de tudo ciente do Dr. Promotor Pú-
ra efeito de alçada, o valor de Cr$ 2,100,00, P. deferimento, t.irio do pag::.m2C'lto úl taxa judiciária, P. deferimento, Bí- blico da Comarca, adquirindo assim o Suplicante o ne-
Biguaçu, 13 de outubro de 19;;4, (Ass.) Acácio Zélnio da sn- guaçu, 13 de outubro ele 1054. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva

Pu bll·cl·dade- cessário titulo para a transcrição no Registro de Imóveis.
-

va. Relação das testemunhas: Adelíno Belmiro Venâncio, Estava devidamente selada, Rol de testemunhas: lVIaX'Ímia- Dá-se a presente o valor de Cr$. 2.100,00. E; com a pro-Avelino Müller e Ernesto Marçal, Despacho: A. Como 1'e- no Amaral, Firmino Andrada e Manoel Nascimento, e DfS-. curação anexa, p. deferimento. Biguaçú, 13 de outubro
quer, designando-se 'dia e hora para a inquirição das tes- pacho: A, Como requer, designando-se dia e hora, ciente 0./

0dD p_tal. oU .de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio da Silva, Estava devida- '

temunhas arroladas, ciente o dr, Promotor Público, Biguaçu, dr. promotor público, Biguaçu,15-10-54, (Ass.) Abelardo da I'lorlu6..U. ll:�nte selada. Rol 'de testemunhas: Manoel Jo�quim' P�_15-10-54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito: Costa Arantes, juiz de direito, Procedida a justificação .Ioí Buta CUarIaa reira, Manoel M. Faria e Manoel Joaquim Pereira Junior
Procedida a justificação foi esta julgada por sentença do esta julgada por sentença do teor seguinte: Vistos, etc., iul- DESPACHO: A. como requer, designando-se dia e horàteor seguinte: Julgo por sentença a presente justírícaçào, go por sentença a presente justificação prévia da posse pa- ciente o Dr. Promotor Público. Big., 15.10,54.. (Ass.)'em que é justificante João() Floriano Pereira, para que surta ra que surta seus jurídicos e legais efeitos, Citem-se, PllSSO- Abelardo da Costa Arantes _ Juiz de Direito. Procedi-
seus efeitos de direito. Citem-se, pessoalmente, para-êon- almente, o representante elo Ministério Público e os ínte- V

.

d d f
e'n e 5e

a a justi icação foi esta julgada por sentença do teôrtestar o pedido, o representante do Ministério Público, bem' ressados certos e por editais com o prazo de trinta dias, por -.
V':eg�l?te: _ 1StOS, etc ... Julgo por 'sentença a presentecomo os interessados certos, por editais com.o prazo de trôs vezes no jornal "O Estado". e uma vez no�:'Diário_Ofl- Vende-se uma I· d .1usüÍlcaçao, em que é justi ficante Pedro, Sebastiãotrinta (30) dias, por uma vez no "Diário Oficial de Estado", cial do Estado" os interessados incertos, P. TI. L Bígl�açu oJa e

�'l
da

Armarinhos, bem afregue- ::ll va, para que surta seus efeitos do direito. Citem'se,os interessados. incertos, p, R L Biguaçu, 4 de novembro 4 de nQvembro de 1954, (Ass,) Jaymor Guimarães Collaço. 1
-

de 1954, "Ass,)" Jaymor Guimarães .Collaço, J'111'Z SUbstl'tuj·O h l' t d
.

t 1
z:ida. em otimo local, cita á i)ESSOa mente, para contestar o pedido, o representante, v E para, c _egar ao C0111eCUnen o ,os 111 .eressác �s p:1&��1. ,e Rua 24 de Maio 961 no Es- :10 Ministério 'Público bem como os interes'sad '

.

no exercício do cargo de juiz de direito, E para chegar ao presente edItal com o r,�'azo de trmta dIaS, pubhcado e afI-' " , .
' '. ".

.
. ,os mceI-

conhecimento dos interessados passa o presente edital com x�elo na 10l'111a ela lei. Dado e passado nesta ctclade de Bi-'
tlelto. tos, .pOl edItal, com o prazo de trinta (30) dias, por uma

o prazo de trinta (30) dias, publicado e afixado na formo. guaçu, aos seis días do môs de novembro do ano de mil no- �

V�r e ,tratar com a Sra.

I
vez no "Diário Oficial do Estado", os interessados in-

.
. ".far,Ia.CIdade, na mesma. certos. _P.R.I., Bi?uaçu, 4 de noveInbro de 1954. (Ass)da lei. Dado e passado nesb cidade de Biguaçu, aos seis vecentos e cinquenta e quatro, Eu, (Ass,) Pio Romão de, Fa, , _ _-

dias do mês de novembro do ano de mil novecentos e cin- ria, escrevente juramentado, no impedimento ocasional cl,G: Jaymor Gmmaraes Collaço - Juiz Substituto no exer-
quenta e quatro. Eu, (ass.) Pio Romão Fi>.rias, escrevente escrivão,·o dactilograiei e subscrevi. Biguaçu, 6 de novem- ,cicio do cargo de_Juiz de Direito. E para chegar ao co=-

juramentado, no impedimento ocasional do escrivão, o da- bro de 1954. (Assinado) Jaymor Guimarães Collaço, juiz m�PltESENTANTE I
nhecimento d?s int�ressados passa o presente edita) COll!.

tilografei e subscrevi. Biguaçu, 6 de novembro de 1954. (As- substituto 'no exercício do cargo de juiz de direito. Conter I? ' PRECISO o _prazo de trmta dIas, publicado e afixado na fórma da
sinado) Jaymor Guimarães COllaço, jui� substituto no exer- com o priginal afixado no lugar de costume. O escrevente: Ou firma conceituada na i I�L Dado : passado nesta Cidade de Biguaçu, aos seis
cício do cargo de juiz de direito, Confere com o original afi- Pio Romão de Faria. praça que queira exclusivida-I d,Ias

�do mes de novembro do 'ano de mil novecentos e

xado no lugar de costume, O escrevente: Pio Romão de ele para veI�da de jogos de cmquenta e quatro. Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria, Es.·
FUl"!a.

_
. .." EXPR' ES'S.O F.l'ORIANO"PO'.lIS'-- futeból, de mesa "Splendid". i cr�v:nte Jur�mentado, no impedimerito ocasional do Es-

Cartas Dara Luiz p, Corrêa I cnvao:
o datIlografei e subEcreví.

A.çao, e.nlre . aDl'lgos ANDRADE & KOERICH. . .

-

.'

- Caixa Postal, 8.457 - São I Blguaçu, 6 de novembro de 1954.
Pau'o,

. (A�sinado) Jaymoi· Guirna1·ães Collaço '.

A Associação Cívica e Cultural Monteiro LoballO, Co-
- Transportei de car�?s �m ge�al entre Florumopohs, Jmzo SubstItuto no exercício do cargo de Juiz de Direito.

munica aos interessados que, tornando .sem efeito por ;mo- �Url Iba .:11 Sao Paulo. _ .._- Con�el'e ('_-:m b original afixado no logar de costume.
tivo de fôrça maior a "Ação entre amigos" cujo prêmio a �om VIagens drre�as e �ermanentes O Escrevente,Pi.o Rom:O:o de Faria.
correr pela Loteria Federal de 24 de novembro próximo M�tnz: -. FLOR�NO POLIS

vindouro, se.ria uma geladeira marca "Frigidatre" de 7Y2
Rua Consel�elro Ma:�a, 135

pés, está a disposição o reembolso, em sua sede social, à Fone: 2��4 - Cí11Xa rostal" 4,'35

rua Conselheiro Mafra ri. 10, 1° andar, djáriamente das �lld: I�legr.: �ANDRADEJ
14 às 17 horas. " Ager.Cla - CUh,TlBA

.

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SA,'-1T1DRA

Agência:' -.SÃO PAULO
Avenida' do Estado 161)6/1678 Fone: 37-30-91

End. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de. Janeiro e 4!m Belo Horizonte

Prefel·tura Munl'"clllpal de Fpo' II·s' .,
com

tráfeg,o
mútuo até Sio Paulo com a Emprisa

, d. ·Transportes Minas Gerais SIA.)
,

JUíZO DE �IREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias

O doutor Jaymor Guimarães Collaço, .juiz substituto no

exercício do cargo de juiz de direito da comarca de Biguaçu,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

O doutor Jaymor Guimarães Collaço, juiz substituto no

exercício do cargo de juiz de direito da comarca deBíguaçu,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc,

,iUi' ['iÊosoÍÍ1ÔO ' Q U A n TOS
(SlLV11141 I. Alugam-se quartC}s com ou sem pen�ão, em local á

aFlANDE TÔNICO beIra-mar
..

L.II-
.

.......J. I Ver e tratar �I' Rua Silva J:ú'di1n, 214 (Com ônib

V d Ina porta)
us

• en e.-se, '--; .� ,
�._---

Uma casa de madeira de Inshluto ,de Ap-Q_sentadoria e
1e:, ��:e�da(:o:�: d�a�:it;� Pensões do s Marl' ti-mosrnedindo 6 x 8, toda pintada
a .oleo, com agua encanada
2 luz.
Tatrar na -Farmacia Ca

tarmense com o sr. Renato
Teive.

A DIRETORIA

Comunico também que ficou transferido a "Ação entre
Amigos" ele um rádio e uma bateria de cozinha que corre

da pela Loteria Federal de 24 de novembro próximo vin

douro, para o dia (la. Quarta-Feira de marco de 1955),
dia 2.
'.. ' -

I

EM ATRAZO, SEM, MULTAS·
De ordem do Sr. Diretor' de Fazenda, torno público

"..

que e,'lta Tesouraria está pl'ocedençlo a cobrança, sem mul

ta, até 31 de Dezembro, de to das as dividas em atrazo, pro
venientes de impostos e taxas, devidos á Prefeitura Muni-

cipal. '.

Findo o prazo acinfa todas as dívidas inscritas e não

pagas, serão encaminhadas á Procuradoria, para- ,devida

cobrança executiva.
Tesouraria da Prefeitura Municipal, 23 de Novembro de

1954.
.

DELEGACIA EM FLORIANÓPOLIS

Diretoria de fazenda ./
Biogo BeDefic�nfe

/'_oo Lira. Teois Clube
Participação

Rua João Pinto nO 9 (sob) Horario
Dias uteis - dél,s 1� ás 18 horas
Aos Sabado� , .1 das q ús 12 horas

Expediente

.. AVISO

Oficial Administrativo

As senhoras componentes 'do grupo que integra na

"Sociedade de Amparo aos Cegos e Aleijados", torna

público, que êste ano como nos anteriores ,fará o seu

��ataI.
o,s cartões para o referido Bingo, poderão ser ado

quiridos com as sras Risoleta Medeiros; Ondina Macu
co; Alba Belo; DOl"viÍlina Alves; Dr�. Wladislawa Mussi;
Dora Araujo; Lima Kuenzer; Elza Amim; Leci Luz;
Iv.olah Rey; Virgina Gutierre; Ida Ferreira e Maria Fra
goso Gallotti.

Os premias acham-se expostos, nas vitrines da "Ca
sa Hoepck", secção de presentes. O "caixa da referida
secção, tambem possui cartões para vendê'los.

Cartão: Cr$30,00
Dia: 1-12-54 à� 20 horas

Paulo e Léa Martins da
3ilva, participam aos paren
tes e pessoas amigas o nas

cimento de seu filho Ivam,
)corrido na casa de saude
3ão

.
Sebestião, dia: 22/XI/

54

CASA MISCELANIA dlatt'J·
bll\dora dos Rádios R.C.A,

EpITAL
DEBITOS LM ATRAZO

De acordo com a Portaria nO 158, do Exmo Senhor
Ministro do Trabalho, Industria· e Comercio, publicada
no Diario Oficial de 9 do corrente mês, levo ao conheci'
menta das Emprezas em debitos com este LA.P.M., para
até o fim deste mês, liquidarem os .seus debitos.

Aqueles que deixarem de cumprir as determina
ções da'Portaria, do Exmo Senhor Ministro do Trabalho
índustria e Comercio, acima citada, ficarão a partir d�
1° de Dezembro em diante, sujeitos a cobrança Judicial
dê todos os debitas em atrazo.

-

Ataliba Gonf:tlves das Neves
Delegado

Florianóp�lis, 20 de Novembro de 1954

CO{lRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS"

Vitor, Valvulas e Disco••

•A..-rAac-r'CA .IL8•••• I;
,

: •

•

j

Leve e saborosa para os paladares mais exigentes
-

E2{ija Guaraná Aritarctica
-.

Deposito ANTARCTICA: Rua �ilva Jardim (Prainhã)' FONE 3.800
•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE PITIGRILLI aos barômetros, termôme- nhecido por viver, não per- 1
Buenos Aires - (APLA) tros, higrômetros e à Iul- 'gunta que. tempo fará no I- Jamais acreditei que o minea resolução de cálculos, I dia seg�inte: achuva, ,a ne-

boletim metereológico pu- sentenciei: ve, o vento, o sol fazem I
desse prejudicar um grande - Dentro de meia hora parte de harmônica orques-
volume de interesse econo- choverá, tração . do mundo físico. I
micos e influísse sôbre a Meia hora depois, cho- Conheci- um -sábio que ha

saída de casa de milhares via e o jornal saía com a via pregado a agulha de seu

de pessoas.' O diretor
.

do frase: "Às 17 horas, chuva" barômetro em' "bom tempo
Observatorio de Salto, de Uma chuva apocalíptica: firme", Mas 'nem todos são

Santiago do Chile, foi pro- - Mas, como fez? - per- estetas, nem todos agrade-
cessado pelo alcaide de guntaram-me os colegas, cem, incondicionalmente, a

Valdívia por ter anunciado que tinham permanecido Deus pelo que recebem, I
chuvas torrenciais sobre a no subterrâneo das ofici- vêem na alternacão- das

es-,..zona em que se celebra o nas. tações a mais genial ínven-
quarto centenario da funda' Eu tinha ido até a janela cão da Providência Divina,

cão da cidade, com festejos e observara que os roma- Um pessimista crônico, que!
·populares e o campeonato nos saiam de casa , com por duas vezes seguida ga- I
sul-americano de remo. O guarda chuva" nhou o primeiro premio da

alcaide (o intendente muni- Em outras palavras, havia -loteria, exclamou:

)� clpal, para os que não te- aplicado o método natural. '- Que desgraça: Toda

nham ouvido :'Carmen"), Havia remontado às fontes vez que vou receber o mi

sustenta que o prognóstico mais puras da metereologia. lhão, chove!
formulado pelo Observató- Quando o céu está verme' Ele não merecia, não di'

rio provocou alarme entre lho no ocaso, é de esperar go o dinheiro da loteria,!
os turistas, causando à ci: bom' tempo. Verrnelho pela mas os benefícios da chu

dade um prejuízo de dez manhã, ameaça de temporal va tão alegre e purificadora. I
milhões de pesos Segundo e vento; nuvens brancas de- Os antigos previam as va- I
as informações procedentes pois'de uma série de dias riaçõees do tempo guiando- I

de Valdívia, rí n�ste mO'lserenos, .p�obabilida�e de se pelas fases lunares; é II
mento um osprendído .sol. chuva, e quanto mais alta. inutil transcrever memorá- ;

Rí, é o termo. Rí dos apare- as nuvens a mudanca será veis sentenças latinas sobre!
lhos metereológícos e de lenta, mas considera�el. Se o modo de

•

apresentar-se a I

seus eru�itos intérp:e�es., .

o céu está �aÚicularmentt::: lua em um determi�aQo I'Gostaria de assistir ao 'claro no horizonte a' os ob- ,dia; toda a sabedoria -da

julgamento. N?o creio que I jet_os habih:alr:-1ente invisi- I fórmula está no final, que!
<"'� haja. nada mais engraçado! veis se dalineiam e ·se ele' depois de ter dito o que su- í

o

no mundo do que uni astró-! vam por rfraçâo, choverá.j cederá, admite que também i

nomo, citado perante um Quando os 'hurLeriS- saem \ pode acontecer de outras I
tribunal para desculpar-se: com o imperrneavel temem i maneiras. .

.

Talvez revivesse as horas que chova; quando �s mu-I Mas se a expressão "tem

divertidas de meu remoto' lheres saem com o imper- .po bom e firme", escrita

ginásio, quando' o professor meavel novo, última moda, nos barômetros, é um sim

de Fisica, depois de ter pre- I ainda não estreiado, -dese- bolo daa fé nas promessas

parado com minuciosa dili- jam que chova. Quando as do amanhã, há outra pala
gência uma experiência e 'mdorinhas roçam o solo, vra, que é a expressão da

prenuncia�,o o fenomeno, .s piri1ampos se esco"ndem, dúvida prudente, da dúvida

deixava cair os braços des- .s gatos lambem o 'pêlo, os filosófica. É_ o fôfo almofa

moralizado ante o aparelho .ássarcs brunem 'as penas, dão da dúvida sobre o qual
que se negava, a funcionar :S moscas são mais obstina' adormecia Montaigne.: I
de acôrdo com seus propô- las, os brotinhos mais pe: Esta outra palavra é es-

.

sitos. A,' experiência que ulantes, as galinhas. ," eis- crita efn caracteres maio-I
malogra é· o ramo mais di- .nam e se esfregam na areia, res e mais vivos do q,\..)e os

I'i vertido ,da Fisica. [uando as senhoras, pentea, que, anunciam o sol, geada,
,

No início de minha car Ias no dia anterior, temem seca e as chuvas interminá- !

reira jornalística num ves- oelo pe�manente e resolvem. veis. É uma palavra sôbre II ,

pertino romano, para com- r ao cinema, e os empre a qual; para evitar surpre- .

pletar seu magro salario, �ados chegam portualmen- zas desagradáveis em con-l' �

aceitei a confecção do bole- :e ao escritório, as
. abelhas! traste com nossos prc:ignós-, P f ----M----·

-

I f I
.

tim metereológico. E� Ro- "ão se é\.{�st�m do cortiço, ticos e e!n ?ontradição. com ire e'tur� unlClpa de po I'S .,' Diêrie da Me�tropolema, o tempo e ínvariavel is esposas regressam ante- as aparencias, deveríamos I U ii •

<mente bom; às quatro da .ipadamente e os conduto- fixar ii .agulha, trata-se -do B q 81 t d
-

b dtarde se levanta um vento res de t.axi s� julgam impor: juizo dos homens, do cora- 6 uer meu OS 85 pac ê! os ,

do poente que refresca o antes, ISto significa que Vai ção das mulheres ou do'
. AINDA OS BONDES quanto' Rio Grande, cidade

ar, e as chuvas não duram. :hover. quadrante do barómetro. DIAS 17, 23 DE NO� - Claudio Garcia - Como (Alvarus de Oliveira) ao lado daquela- e menor,'

Confeccionar o boletim me- Quem contempla a natu- () prognóstico da prudên- VEMBRO DE 1954. requer - 3342/54 O assunto sôbre _bondes, embora comercialmente tão

.tereológico é um trabalho .eza e está contente e reco- cia é: "VARIAVEb". CERTIDÃO - Adão Bel" DEMOLIÇÃO CASA DE era comprido demais e pas-
'

importante devido" ao pôrto,

de absoluto repouso e 'não nardes ..

- 2274/54, Hercí- 'MADEIRA - Carmelia Sa- sou para o reboque, . . 11n05tra movimento de mais

me lembro de ter sido cha-

TE
.lio Luz Filho - 3256/54, 10mé Pereira Silva - 3204/ Para, se ter idéia da ím- .de 7 milhões.

mado a juizo pelo prefeito
' M' TOSSE? 3307.54, João Machado Pa- 54. portância do bonde como I O Rio. ou S. Paulo car�

de Roma por ter comprome-'
'. checo J1'. - 3251/54. 'CEMITÉRIO Alzira ;ervidor das massas há al- : regm11 o dôbro das pooso .. S

tido as peregrinações à Ci- G'
CONSTRUÇÃO - Djal- Vieira - 3228/54, America garismos interessantes para' que <\S outras cidades tôdas

dade 'Eterna. Não estava npe e Bronquite, Asma e C�gueluche? ma Cartner RÜ!slindo Pinto da Luz - 3227/54, "egistrar e que vêm refor� juntas, durante um ano. E

em relações' com nenhum Si a tosse produzida pela fraqu,eza o
-

átorm... !��:.: � 3156/54, :João Firmino da Antonio Orle - 32'?5/54, çar o q�e comentamos.
'

no Brasil andam de bonde

observatório, não copiava) L!xige do.seu organiáno um 'esforço sobrehumano, produ-' ·Silve'id_____,,-__1205/54·. Emanuel Pereira de Cam- As 18 cidades que. pos-: anualmente 2 bilhões de,

de antigos pergaminhos e' :indo ansias; asfixias e rupturas de vasos capilares, dores TRANSFEI'{J..;l:,jCLA. pos -- ,3121/54, Haroldo 3uem bonde, movimentam' pessoas. O bonde merece,

não tinha aparelhos a �eu
10 peito, evite chegar a esses extremos, tomando algu- Nicolau Manoel - 3288/54, Vieira -::..... .3186/54; Irmií. _ !20 mi�ões de passageiros, destarte, atenção das auto'

alcance. Meu instrumento nas'doses do REMEDIO DO DR. EEYNGATE as gotas GUIA _:_ João Machado A�1gela _ 32'69;'54; Joãe- ::imante um ano, fora Rio e r�dades. E merece do Brasi-.

de precisão era a minha lue dão alivio im€diato nas tosses rebeldes, coqueluches Pacheco Jr. - 3253/54 ,Domingos da Silva _ 3202/ SãõPa-ulõ.-que, tran;sp_prtam leiro ri maior admiração e o

senhoria, atacada de reuma'
; bronquites' cronicas ou recentes, secas ou' com catar- Diversos-- David Giu'cia 54, Joana Eduvirges Corrêa cada um, .cêrca de 800 mí- luaior ;::gr<ldp-t;,!!11ento pelos

tismo articular, que com
·os. Um único vidro do REMÉDIO DO DR. REYNGATE Neves - 3293/54, Hunber- - 2903/54, lVIaria FranGis� l!_l.õecS de pessoas. As demais grm1des ·serviços prestados, ___

lSeu caratel' intratavel me
! o bastante para desobstruir as vias respiratórias, nor- to Ouriques 3347/54, ca D'Avila - 3150/54 Ma- 2ldades se apresentam - na O que pode parecer "defe- ---._ ,__.,

, an�nciava as, variações do nalizar a respiração, da$o alivio e bem estar imediato Paulo Silveira de Souza _ ria Luiza Gevaerd _ 3166/ ;:;eguinte ordem: - 10- Pôr- sa" da bolsa do povo, às ve

tempo. Não errei. uma só )Ol'que o ml�cus é dissolvido. Quem tem bronquite encon- 3273/54. 154, Manoel Oma<sino Veras to Alegre, com 97 milhões e zes não é. l'fecessário se tor-

vez. Um feio dia perdí meu .ra no REMEDIO DO DR. REYNGATE a sua salvação, -INDENIZAÇÃO _ Pe' '- 3108/54. 300 mil; 20 Santos com 73 na esclarecer'se o assunto

infal�vel ob.servató.rio: a se-
-..ras boas casas. Pelo reembolso aéreo Cr$ 44,Qo. Cà'íxa ricles. Florião :'da Silva _I �ilhões e 400 mil;

. e_:n 30 : evitando demagogia.:
'

�h.OI'l.a 11é�Vla .partIdo "para )ostal_�. Meyer, Rio. "
.

.

.

Indemze-se o requere:r:te na I
_--

-,-
' ::;,alva�or com 035 mllhoes e

I '
'--'"

<o" termas, de Acqui, no

A POLITICA ECO'NO
forma solicitada vítima que "

,

700 mIl; em 4 Belo Hori- CONS17LROS U.mISP.íe�oi1t.é; para ver se" ,;;on- ,.' MICA DA foi, como s-e de�re�nde d�s Resfrl"ou-se? zo?�e �om.49 ,�lilhões e 90.0 n' IB
,

segUla �lvrar-se �as dores

GRA-. -BRETANHA p�rece:es do desleIXO adml: .

•. m�, 5 Nlter�l. co� 45.mI- AOS FRACOS SENIS
(e me hrar o boletIm). Mas l1lstrahvo em que encontrel lhoes e 200 mll, 6 Capmas No se'cuIa da atO 'd" d

f d
. 17 'lh- 500'1

. IVl a e, o

j.á ent�o.minha a.ma e me-
LONDRES, 24 (U. p_' .) _ O

esta Prefeitura, repleta de O "Satosin" é excelente I com.
mI oes e

. mI.. descontrôle dos nervos -

tereologlCo era mabalavel, fatureiras foi então acompa- problema e sem qualquer! .. .
_ .",

ReCIfe que e a terceIra Cl-
oca

.

h
.

d d
.. t'f :::hanceler do Erário, sr. R. nhada de uma ,paralisacão da . A • I pai a COOluatél as conse. d d d 'f . 100 siona' fracassos �ri1p:revlsl.

e mm a sene a e cren I l'
A. ButUer, presidiu a 43a. t.

,. prOVIdenCIa para as solu- � ,. ,-.
a e o paIS, 19ura em

ca não chegava a ponto de ma ena. prima e dos preços ções que "se façam necessá-I quenCIaS dos resfnados: lugar, perdendo para Cam- veis. Senhores agricultores
abdicar em -mãos mais me-

::-eunião do C.onselho Nacio- de 'viveres; em consequencia, ;ias. De fu'turo farei respon- . irritações, dos bronquios, pinas, Vitória..
Juiz de Fora. de todo o Brasil, banquei-

d h lal Consultivo sobre a Pro- caiu, a pi'incipal renda dos I t', b
. .

rece oras a onra e a res- sabilizar a seção competen., ,-to,,�('s, 'Gatanos, Peça ao seu
e a. e para o 31rro carlOca

dUGa-o Industr'ial, na qual de- países prod'utor'es e el
- d S t T P'

Ponsabílidade. Em Roma, -
, es nao te pois que direitos e de.ve- 1 f'l !'IYI ,", r',e-' L.' t.;.'u'"

'

� an a, er.eza. or aI se

�larou·. "Dev'emos n,os esfor� l)uderam comprar o tti'
," v "Satosin', in- - 1 b

ningume lê o boletim mete-
'

. u 1'0 an-
res se .devem equivaler I' d

' ve que a caplta perna uca-

.

, .
. :<ar para expindir o comercio to dos países fabricantes"."

'

I (lea O" nas -traqueobron- t' b d'
reologlCo, ,e que eu o lU-

mundial em todos os cami- "Outro importante meio de
principalmente no serviço't .'

na es a quase sem on es,

ventasse ou o redigisse o di' público que se destina a! t!�l es e s�as· manIfesta- send� a ,s�a. condu�ão pri-

retor do Observatório. era
olhos abertos a nós, mas não elevar o comercio mundial beneficiar o Povo _� 2566/54 ÇOCg. SedatiVO da tosse -e mordlal o ombus. Ha outras

po.qemos esquecer a impor- acrescentou o' senhor But� . "t
.

- .,

C
wàticamento o mesmo; tancia vital que tem o desen- Uer, é insistir

' ISENÇÃO DO IMPOSTO expectorante. capl aiS que -l]a es ao com

tanto valia que 'continuasse
nos investi- seus carris e étricos parali.

- ,,' 'Jolvimento do nosso poder mentos no estrangeiro, o d B l' F 1
eu, que, para. escrever "tem': , 'te' c"on,co'I'I'encI·a. A expansa-o' . ��.... - .,.."",._._-_ -��� • - • - - • - - • -.

za os, con10 e em, orta e-

. ' . que ajudará a geral' .
uma 'li

PRISÃO D'E
.. _._.�or.___

C"b
-

'1
po firme", .ganhava éi;rico ,\0' investimento' industrial alta na produção e na renda � VENTRE za e untl a. Esse u timo é

libras por dia. 'Nunca ac'on� 'Je'-l"!''''a'n',ece aS_S;",11 o prl'ncI'pa'l',

d!
o caso que citmnos do go-

, 11, os OutlOS países. No,ssa DO- ESTOMAGO FIGADO INTESTI
'

t�ceu que:' .. me. pagasseI11 "

' '

- - NOS verno entregar a terceIros,
. ,)bjetivo da política, ." ,; iític,a economica destina-se í1 1'11 ULAS DO AGRADE MOSS

A •

duas libras' �'meiapor pá1é!'; ::f'qei},lpre declarei qU(l às "fi� permitir qüc .continuemos n.Á . ,,�
por .co�correncla'be os con

vra. ,
.'"

' ,'.
, , .

-,

'\álidaeles de nossa pblfticà' investir sUbstanr:4'llmr;nte 1,10
Agem directamente sObre

cesslOnarios tam ém pos-

• Uli1 di�t"e�9ti,eci de énvi�:ll' leoponTica exterior el'am estrangeiro. �
° apatel�� digestivo, evitan- �_ ,. ",�

suidores de ônibus, elimi-

�s ofici�;��s prognóstV:- luas: ll\anter nossa parté nb' f.', ao a prIsao de ventre. Pro- ;,�
� narem os b�ndes para fa�

cós, mas cf'{tili'éfe-' '<las - ofiçi�'. ·,�úm.eréio mundial, e fazer
' ..._�._�-;- .' poí'ciortam �em esta). geral, � �ll �o!'ecer aqueles, cobràndo

nas não esque&t1t:;-,,�'M'e' cha;_-
. CoêlO"'t/'possivel para v�r esse A LUG J� __ f.::·,E·'" �. .

. facilitam a digestão, descoD-
'. ,. a vontade_, m�sr_n0 isso cus-

mau pelo telefone; _ t:Omercio continuar em as-
� J � gestioilam o, FIGADO, regu- t�ndo mms dIVIsas ao Bra'

Jf-: E o boletim? censão. Sabemos por expe- Alugam-se duas otimas > larizam as funçõê8 digellti-
mI ...

1i.:epõis de um instante iencia adquirida na decada i'esidencias. � . va._s, e �a.zem desaparecer as

,de' vacilação, que do outro de 1930 o que precisanlos e- r . TELEFONE'- 2265 das' enfermldades do -ESTOMA-

'ado do fio foi interpretado itar. ii. quecLt da proclucüo 11 às 14 e dt;ts 19 às 21 ho- � GO, FIGADO e INTESTI-

omo uma rápJda consulta bclLwtrlal llfU-i naçõe::: rnul;u- l'as. C NOS.

�íi1iii:�=

r6s, negociantes, jornalistas,
intelectuais, tomem nota:
"Gotas Mendelinas" é o

grande-reanimadór dos ner
vos. "Gotas Mendel-inas·' é
o formidável estimulante da
vída." Sem contrã�indicações;
adotadas nos hospitais, -re�
�eitadas diàl'iamente por
�ntenas de médicos ilus-

'

tres" o seu maravilhoso e

feito torna-se notado logo
nos primeiros dias de uso

- ,

notando os débeis senís, de
ambos, os sexos, nova vida
" vi!:or intimo no 10 vidro
de uso. Sem contra-indica.
�ão. Nas farmácias e' dr,oga
ri;ls locaes f.{eembolso aé

.

aiJofa,J:lOilt

:i· ,-

�.

o ESTADO, Fl:Jrlan:í:,1oHs, 'Dornlngo, 28 de Novembro de 1954

Para. cada serviço

MOTOR DIESEL Df 40.58 HP.

com 6 Fi1arehas dianfeb'cis e 2 a ré

A tarefa se torna muito mais fácil. E além

de, tudo, você gasta menos combustível e

protege o trator contra esforços excessivos I

Veja na tabela segunte, as oito diferentes
velocidades do novo FORDSON MAJORAINDA EstAS CARACTER/STlCAS:
à 1.400 rpm - para pneus 11· 36.

• Bitolr.JS c/ion/eiro e traseira ajustáveis
,. Freios de direcii«: e estacionamento
• Contrôle hidró'ulico
• Tomada de fôrca e faróis
• Direção firme � leve
• Vão livre de 52 cm - para qualquer cultura
• Polia para correia de 2 velocidades
- até 1.400 rpm

• Barra de tração
• Ccixo de Ferramentas
• Assistência técnica especializada e peças

em todo o país.

I

2,92 Km/h
4,12 I(m/h
5,25 Km/h
7,39 Km/h

.10,30 Km/h

.18,54 Kr:n/h
_. 7,09 Km/h
. 3,94 I<m/h

40.58 H. P•

..

la.
20.
3a.
40.
50.
ÓCl. •

Ré alta.
Ré baixa

.

Polia

Procure o seu Revendedor Ford e recebo sem demoro o seu trator!

Um produto da Fôrd da Inglaterra

FORD MOTOR COMPANY, EX�ORTS, INC.

'/

"

1·-

, .�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8
liiII

�������������c=gx��.,�,lj������;.F�tl�O�r;ía�I;10�·P�O�1;is�,�D�O�m�jn�g;o,�2�S�d;e�N�o�v�e�m�b�ro�d�e�,�1�9�54������������������__����...
o lISTADO

.. 'fSe:"n-:"s:"a:"ç:"a�o:":"n:�o:":CH:"o:"m:"e:":rHc:�I·"O2' ·d:"e:+�:l�:e":cid7s,l ��.oA�����Ã��on.: I�struç�es. para a, CO nceSSMãO �Oh"
'

� - :(�lhé:'.°p�:��'l;;,'" T.l, .'" Premio «Semana da arlo a•

i A', '''ASA ORIENTALt' ii:;���;�:?:!J!�n�.:,��M�;; ::�;��i:�::I',�i}r1;Êl��;�r€�flr�fz.;J�;�I;�j�r���
.!.

.

li
_ _ : I 'fel.: 22-5924 - Rio de Janeiro. I do Marinheiro - 13 de De- seu autor. Deverão ser en-

",�i ,

,"__ �:. Rua 15 de Novembro 228 5° 1° - O Prêmio Semana' zembro.
'

viados ao Comando do 50

m '

��-"
ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS

'

s
sala 512 - São Paulo. da Marinha, instituído pelo; 60 _ Aos autores dos três Distrito Naval encarregado

t:,j OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS �t"
-

.

ASSINATURAS ,Aviso 2.671" �e 25-1l�1953, melhores trabalhos será de recebêlos pelo próprio

.i�.� "

MENORES PREÇOS, SO' N,A CASA ORIENTAL �... Na Capíta! . I com o propósito de desper- Iconferido no Distrito Naval autor ou por intermédio da
'. ��. Ano ., Cl'$ 170,00 tar O interesse e entusiasmo' p

A •

Semana da Marí-
I secretaria do estabeleci-� 70 f � Semestre Cr$ 90,00'1 d J t d B '1' 10 rem lO

A
_.

�:l Organdy suisso branco, largo 1,15 ,00 ..�. ' No Interior a uven u e rasi eira pe- nha, de acordo com o se' menta de ensino que fre-
�.� Organdy suisso em cores, largo 1,15 75,00' ': Ano

.i : Cr$ 200,00 [los fatos e vultos de nossa' guinte critério: quenta. Poderão ser dactílo,
.:. Tule de nvlon Americano branco e cores, larg, 1,40 100,00 � Seme�t're ....•. : Cl'$�10,00, história naval será conferi- ! A I 'f' d 10 f d it��4 J ,

'. ...�. Anúncio mediante contrato. I '
I O C assi ica O em gra a os ou manuscri os,

..� Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00 ':?s ortg inais, n�esmo nã� pu- do aos estudantes do Curso, lugar _ medalhas de ouro; não devendo exceder qua-

t�«' Nylon Ame-ricano, bordado com veludo, largo 1,20. ;, . 200.,00 .... b licados, nao serao devolvidos. I Ginasial que apresentarem I A 1 'f' d 20 1 tro páginas de papel almaço....

...�. A ui reçâ o não se responsabiliza ' A' O C aSSI ICa O em u-

�� Laise Suissa, largo 90 ,..................... 240,00 :: ,p.elos con.cei!os emitidos
_

nos ar- o� tres melhores trabalhos, gar - medalha de prata; pautado (33 linhas), quan-
..�� Meiõ .línho pi lençoís, largo 2,20. 140,00 �� t igos asstnados, sôbre Tema que anualmen- I Ao classificado em 3° lu- do manuscritos e seu equí-I: t Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20. 210,00 • , te lhes será proposto., i gar _ medalha de bronze. valente dactilografado.�� Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .. 200,00 +.......................... 2.0 - O Prêmio Semana

i
135 � � � � � • � � � � h

'

dl 1 Cambraia de puro linho Irlandeza, Iarg, 90 ,00 da Marin a constara e rne-

I � Linho misto pi roupa de homem ,................ 50,00 . dalhas de 34 mm de diâme'
8500 INFORMAÇÕES 2" 5 d

V d
I � Puro linho para roupa de homem , tro e , mm e espessura, .

,

;
Setin langerie, largo 1,00 , , ,.. 60,00 UTEIS, cunhadas em ouro, prata e

en e se',

Tafetá faile , , ,.............................. 34,00 ..,-0- bronze tendo uma âncora _
ti. '1' t d 1"I'g 90 '59,00 O leitor encontrará, nesta co- .

d I
A aval J

'

o. Fal e grosso em o as as cores, .... . . . . . . . . . . . . . . . .
.

luna, informações que. necessita, .encIma � pe a coroa n
. "', . ,

�.� Puro linho pi vestido, o melhor .que existe, largo 90 : .. ,.,.. 120,00 diàriamente e de imediato: 'é envolvida por uma cir-
. . .

, � , Faile escocez, largo 90 ,
, ,... 40,00 .JORNAIS Telefone cunferência de cabo de ma- Magnífica casa em Coqueiros, situada a Rua José

� rf 90 4800 O Estado ".............. 3.Q22
ilh

.

d do Vale Pereira N 203l.J Setin duchese, extra especial, la g. . : "..., A Gazeta." , 2.656 m a, termman o por um . .

.

i Setín .duchese, artigo muito

bO.
m, largo 90. .. ,

".:
.. , 39,00 Diário da Tarde., , .. , ,il.ó79· nó direito. Em tôrno, sepa- ,Naya - Iso�ada_ - em otimo terreno 12 x 30 - rua

� San Jan, larg, 1.40 , , " , ,........... 85,00 t,11���'�:�e ciii�i�i
; , �.��� I radas por duas estrêlas, as de grande valorisação.

d' 3 d d
· � Lonita Bangú, largo 1,60 ,., , ,.. .. 48;00 HOSPITAIS····'···

.

legendas MARINHA DO C:0ntem: terraç? -: iSala. e [antar- ?ran es or-,
• • Organdy estampado, a começar �e , ,.,....... ,18,00 Carídade : . BRASIL O ,PR�MIO SE- mítoríos com armarios ImbutId�s - banheiro completo

� Opala estampada, a começar de , '.,......... i i.oo (Pro,ve�.or) 22.'033164 SEMANA DA MARINHA com box - casinha americana quarto de empregada• 'oI '18 (Portaria) '............... ..
I. � Fustão branco, a começar de ,.,................ ,00 Nerêu Ramos ..........•. 3,831 No reverso, uma corôa de garagem etc etc.
� Tafetá escocez de algodão, Iai g. 80 ., .. , ,.......... 24,oQ Militar ,., , 3,157

louros con'tendo a legenda Tratar: a Rua Deodoro n. 7
48 SàQ Sebostião (Casa de� Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 ' ,00 'Saúde) .. , ",.;. 3.153 AO MÉRINTO, sôbre O nú-. -----------------,

• Morin Ave Maria , , ,.·· .. ············,····· 19,50 � Maternidade Doutor Car-
mero 'do ano de concessão

V d� Cretone branco, largo 1,40 , ,............ 33,00
• cJ�Mx���a DR-····

,. 3.121
ao prêmio, e circundada por

-r .-en e'IIII','se,� Cretone branco, largo 2,0.0 ,...... 44,00
'�.� I GENTES vinte e uma estrêlas.

Cretone branco, larg. 2,20. , , .. ", ,.,. 46,0.0 -. Corpo de Bombeiros 3.313
d Ih d

-

d�

67,00' .i. Serviço Luz (Reclama- As me a as pen erao e
� Cretone Línhol, largo 2,20 , , ,....

i
I çõcs ) ,. 2.404 fita-de seda azul, de 3'6mm,. CASAS e LOTES• Percal, largo 2,20 , ,.. , .. ,., ,... 90.,00 Polícia (Sala Comissâr-io 2.038

d 1 d l' t
.

d
'

.

i� 34,00 PI'· (G b D I d) e argura, com UM IS

ras'l-
. Vende-se uma casa de madeira, envidraça a e pin-,

Materia piastica lisa, largo 1,40 .....
' .... , . , ... , . . . . . . . . . .

o ICla .a. e ega o .. 2.594
d�I .. 43,00' COMPANHIAS DE amarelo .ouro, e 4 mm ca- tada a oleo, ainda não habitada, pelo preço de Cr$ ...•

rj�
Materia plástica estampada, largo' 1,40 ;,

'

... ,.",...

59,00 i I TllANSPORTES da uma, a 12 mm das extre- 25000,0.0. O terreno méde 10 x 25 fechado de arame.

ft.,
Toalhas plasticas Americanas' , :............

44,00

.

TfcÉREO-- 3.700 midades. Cii1cO (5) lotes com a mesma dimensão, fundos em agua"4!� Meías nylon pi -senhoras .. , , ó , , , , .

i
Cru7.ei�'�· 'd�' 'Sl;j':::::::: 2.500 3° ,- O tema 'escolhido corrente, na base de 10.000, 00 cada um, facilitando-$e o:�I Meias nylon pi senhoras, malha 60 " ""." ,,, 5?,00 Pan�ir 3,553 p'ara o corrente' ano e'·. "A .

d....... 65 00 V 2325 pagamento. 'O,s imoveis estão situados á rua Papan uval.� Meias nylon Der))y, pi, homem ,..............., al'lg , ,......... .

..�. I C 1 200,00 Lóide Aéreo , 2.402 MARINHA NA INDEPEN- (CANTO), ESTREITO. - Tratar com MARIO á ruat·, C;;:olchà de seda cl bico, p asa " " ..

;."
. . . . .

Real 2.358 DÊNCIA DO BRASIL". 1 M 1
.

d 22' 't 1�.:., Colcha de seda cl franja, pi Casal ._ ,............. 220,00.

!
Seandinava� , , " .. , 2.500 Durva e qUIa es ,nesta capl a .

� HOT 'IS 4° - Até o dia 5 de de-
�:.. Colcha de pura seda cl franja, pi Ca.sal ... ".............. 280

..
00

Lux �.. . . .. .. . . . . . . . .. ... 2.021 zembro os trabalhos deve-
\�.. '

i
Magestic ,:, .. ,...... 23 ..214767 rão ser entregues na séde Dr'.' "·V'I-dai Du"ra FI-lho� Estas são algumas entre as muitas pechinch'as oferecidás pela CASA ORIEN- Metrollol , .... "...

•�••, rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preçós.
. La Porta ,., .. ,......... 3.321 do Comando do 5° Distrito

.:. • Cacique "., 32,.464994 Naval para julgamento. ESPECIALISTA EM DOEN.ÇA DE CRIANÇAS
� CAsA ORIENTAL, a que mais barato- vende e melhor atende.

�.� Central , ".... ..

O 1 d 'REASSUMIU SUA' CLíNICA _,'-

;1;, Rua Conselheü'o Mafra, 15 - Telefone 3.493 -

�1:ianÓPolis" _ _ � k�;;'k:iT6::::::::::::::: U�� rá5:star t!:m���:�oat:ve� F�:�s�i��iO: Felipe Schnlidt, 38 das 3% às 5 horas

••�.,;._,._ +. ..! • H -..: ��)+); Disque ,. ,.

;.:
..

.:.
.

.:".:_:.
0
__
6
__d_ia_8_d_e_d_e_z_e_m._b_ro_,_d_e_m_o_d_0-.-----------'7------------.-.............".....••

,
,. ,. • -' � " .. ,. ', .. � � •• � V""� J ,

__

MÉDICO
Operações - Doenças ,de Se

nhoras - Clínica de Adutos.
Curso de Especi,alização no

Hospital dos Servidores do Es
tado
(Sel'viço do Prof,. Mariano

Andl'l.de')
Consultas - Pela manhã

Hospital de Caridade.
À tarde, das 15,30 hs, em dian

te no consultório, á Rua, Nunes
Machado 17, Esquinll de Tira
den teso Te I. 2.766,. .

Residencia - rua Presidente
Coutinho 44.

DR CLARNO G.
GALLETTI

I

.

"

NALI
'DR NEWTON DR, CARLOS F.

·CLlNICA DE OLHg�RGA���IDOS - NARIZ E

INDICADOR PROFISSIO CIR�!c;:I��RAL I

ENGELSING
• '-eU

_ do -

IDoen�a8
de Sen��ras - �r�cto- Médico dos Hospitais Americano..

I R GUE R'RE IRO
DRA. WLADYSLAVA, DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZOMER ��.;�:uiÜ>l,��tr��!at�t!!edl:ei- e da Força E:�:r:�ionál'ia Br�'

W. MUSSI FILHO I ,GARCIA reles n. 28 - Telefone: 3307. i MÉDICO - OPERADOR _

•
DGencas do aparelho respiratório Diplomado pela Faculdade Na-

.

Consultas: Das 15 horas em

I' PARTEIROe -

TUBERCULOSE cional de. Medicina d� ,Univer- dIante: A ,.
•

' CIRURGIA EM GERAL
I 'befe do. Servl'ço de Ou'vl'dos __ Nar'lZ· • Garganta DR. ANTÔNIO DIB . RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA .' sldade do Brasil Resl.deBnclIl. Fone, 3.422 ATENDE A QUALQUER HORA
'"" DOS PULMõES Ex.mterno p�r concurso da Ma- Rua. lumenau n. 71. ! 'DO DIA E DA NOITE _.do Hospital de Florian6polis MUSSI I Cirurgia do 1'orax I.. terIU1ade-Escola,. �?ENÇAS DO APARELHO DI- Çons'ultório: Rua Deoo_oro, es-

A cll'nl'ca está montada com os mais moderno.s _ MÉDICOS _
Formado pela Faculdade Nacio- (ServH;o do. I rof.

.

OctavlO Ro- GESTIVO - ULCERAS DO ES- quina da Vidal Ramos.
nal de Medicina 1'isiologista e drlgues Lima) I TOMAGO E DUODENO, ALER- Residência' Coqueiros Praia

Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade CIRURGIA-CLíNICA
Tisiocirurgião' d� Hospital Ne- E;,,-interno �o Serviço de Cirur- GIA-DERMATOLOGIA E CLI- de Itaguaçú 'Casa da To�re.

ULTR�ON (Tratàmento das Sinusites sem operação.) I serviç:E!�1Lpl�t,R�O�speciali- rêu Ramos'
- gla do Hosp�tal I. A. �. E. 1'. C. NICA GERAL

Curso de especialização pela ,
�o. lho de Jan�lroNEBUL SAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e zado das DOENÇAS DE SENHO-

S. N. 1'. Ex-interno e Ex-assis- ! MediCO do. Hospital de
fI

-

d N' G t ) 'RAS, com modernos métodos de,
d C· .

d P f U
. Caridade DR MIGUEL NUNESin amaçoés O arrz e argan a

diagnósticos e tratamento. I
tente e .lrur!l'la o. ro. go

DOENÇAS DE SENHORAS
IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno apare!ho SULPOSCOPIA - HI,8TERO -; . .G�I�araes (RI?). j PARTOS _ OPER:KçõES' FERREIRA

d d d SALPINGOGRAFIA - METABO- çons. FelIpe Schnlldt, 38 -

C . Rtr 'J
-

p. t 16 f:ONS. c- A' RUA VICTOR
para Ionisar Medicamentos (Tratamento � ores e

LISMO BASAL I
Fone 3801 � ri _

"ons. d�sa 16�� às If8,�0 ��ras' MEIRELES N° 18; 1° ANUAJ:t ,Cabeça e' InfJamações da Garganta e Olhos. E'.U muit(J�
.. Radioterapia por ondas curtas- Atende em _hOl� n)J!.!'cli\,.". Pela manhã atende dià: DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÁRIA-

casos são evitadas as operações das Amigdalas E!ett,ocoagulação - Raios Ultra 23=;s: Ru� Sao Jorge 8 - i'one

I
riamente no Hospital de ,MENTE. I

TA FRIO (T t d F· 't
Violeta e Infra Vernwlho . ./ �

,
.

Caridade, l'1<:S. - DUARTE SCHUTEL

I'ULTRA VIOLE ' ratamen O as armgl e�
I Consultório: R,U>l_.'!'.rajano, n. 1; I

-

Residência: N° 3� - FONE: 3.140
e inflamações nos Ouvidos) '. '�_o

..
_and-a.l'.�-EdifíCiO do

MontePiO.,
DR. YLMAR �ORR:tA Rua: Genel'al Bittencourt n.

' .. - "" -

bAIOS X (R d' ,r_. (1� ("..,1,
'

•
- ....,- I Horário: Das 9 às 12 horas - CLINICA MEDICA 101 .. DR. ROMEU BASTOS

,fi ,a lOgratlas.",,;...._A-klcça) Dr: MUSSI. . CONSULTAS das 10 - 13 ho- -i I f . 2699
.

PIRESREFRATOl;t,_(l'.�úd�rfju�Apárelho para RECEITA de I Dl\s 15 às 18 horas _ Dra,. raso
"

I
e e one. . �,

MÉDICO
•.,

" -.- (OCULOS) MUSSI I Rua Tiradente 9 - Fone 8415 MARIO DE LARMO,

I R 'd-' Avenida T Com prática no Hospital São-

LAMPADA d� FENDA (Vei'ificação e diagnostico d.
.eSI encla:

rom-, DR. JOSE' TAVARES CANTIÇÃO I Francisco de Assis ·e na Santa,powsky, 84.
.

I Casa do Rio de Janeiro ,lesões dos Olhos) •

. IRACEMA MEDICI)
CLINICA MÉDICA

INFRA VERl\1ELHO MOLE'STIAS NERVOSAS E CLÍNIC!Dt�TCO�ANÇAS <:�RDIOLOGI;\ CLÍNICA DE CRIANÇAS
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranho.s de MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas \ ContultorlO: Rua VItor 'Mei- Consultório: - Felipe Schmidt,

_

.

DR. NEY PÉRRONJj: I DQ Serviço Nacional de Doen- CORAÇÃO _ FIGADO _ RINS reles, .2� Te!. 2675. 138.Pulmao e Esofago .' MUND ças Mentais. ,_ INTESTINOS t Horarl?s: Segundas, Qu..rtas e! CONSULTAS -Das 4 118 6
Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Cas. F d I F Id d N

' i Chefe do Ambulatório de Higíe- Tratamento moderno da SIFILIS Sexta fell'�s: I
horas

.. _ .'.
' orma o pe a. acu a. e .aCI ne Mental , Consultório _ Rua Tiradentes" Das. 1� ,a_s 18 horas. ·Resldencla: Tene)1te Silvei ,a,

,

Belo HorIzonte.'
,

naol áe l\>1edlCll1a
.

UnIversIdade Psiquiatra do Hospital _ 9.. "I .Resldencla: oRua Felipe Seh- 130
Residência - Felipe Schmidt, 113. 'relefone 2.365 do BI'as!l Colônia-Sant'Ana J HORÁRIO: nlldt, 23 - 2 andar, apto 1 - FONE - 3.165.

- .

1 A d
RIO DE JANEIRO C I te 'a

.

I I t· A 13' 6 h Te!. 3.002Consultas ..;;... pela mlinha no HospJta - tal' t Aperfeiçoamente na "Casa de
onvu so I _Pia pe o, e e 10- s. as 1 oras. .

I.
- .

6 •.
1 .

choque e cardlazoL, InsulInotera- Te!.: Cons. - 3.415 � Res. _ I � ..",.._ .das 2 horas em dIante no Consult rIO Saude São Miguel''' pia. Malarioterapia. Psicoterapia. 2,276 - Florianópolis.Prof. Fernando Paulino
. CONSULTAS: Terças e Quin- ---- -- ,- -- ,--__ DR ANTONIO MODESTO

1·.Interno por 3 .a,no;;.do SerVIço tas das 15 às 15 horas. Sabado DR JÚLIO DOIN
.

.

I ftdvogadde CllUlgla ; (manhã)
.

I DR. POLYDORO S. asDR. JULIO PAUPITZ
,

�rof. �edro d� Mo�.�'a .

I, Rua Anita �aribaldi, esquina! VI�IRA THIAGO
FILHO I

EstagiO pOI 1 ano na" MateI- ,de General BJttencourt. ,I MEDICO MÉDICOS DO SERVIÇO DE. '

.. flId�d.e - E,�c,ola. I
RESIDENCIA: Rua Bocalúva, I ESPECIALISTA EM OLHOS, RADIUM E RADIOTERAPIA DOEx interno da 20& enfermaria Plof. OtavIO Roollgues Lima 139 'l'eI.2901·

'!
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA HOSPITAL DE CARIDADEe Serviço -de gastro-enterologia' Interno, por 2 ".�o do Pronto -,- I TRAT�MENTO E OPERAÇÕES,' ESTAGIO EM S. PAULÓ PA-da Santa Casa do Rio de .Janeiro SOCOIIO

l DR. ARMANDO VALÉ- Infra-hrmelho - Nebulizaçao - 'RA ATUALIZAÇÃO NO TRATA-(Prof. W. Berardinelli). OPE-RxA'ÇõES .. RIO DE ASSIS· I
, Ultra-So�. _ MENTa DO CANCER E DE TU-Curso de neurologia (Prof. ., (fratamento de smuslte sem ES EM GERALAustl'egesilo). CLINICA DE. ADULTOS Dos Sel"'iços de Clínica Infantil 'operacão) .M�,_, " .

de Ex interno do 'Hospital mater:- . DOENÇAS DE SENHORAS ela AS8i8�ência Muni�ipal_ e H08- Anglo-retinoscopia - Receita de I
DR MA'RIO WEN-nidade v, Amaral.

'

CONSULTAS: No Hospital de pLlal de Caridade Oculos - Moderno equipamento I .

no Doenças do estômago' intesti- Caridade, diariamente das 8.às C'LINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único DHAUSENnos' figado e vias biliares; dos 10.
... _ I ÇAS E AD.ULTOS I no Estado) __

' CLíNICA MÉDICA DE ADULTOSl'ins, útero e ovários. No consultorlO, a Rua Joao

/
- Alergia - Horário das 9 às 12 horas e E CRIANÇASDisturbros nel'VOSOS.

, Pi,nt? nr. 16 (lo and�r) ,

Consultório: Rua Nunes M�- das 16 às 18 horas. ., I Consultório - Rua João Pin-Consultório' Vitor Relreles Dla�'lall1ente das 10 as 12 e das chado, 7 ·_,,__Consultas das l5 as, Consultório: - Rua Vitor Mei- to, 10 - Tel. M. 769.22. 14 as 16 horas. / 18 horas reles 22 - Fone 2675, ,I Consultas: Das 4 às 6 horas.Das 16 às IS horas. RESIDENCIA:, - ,Ru;t .Duarte He;'ódência: Rua Marechal Gui-
ó

Res. - Rua São ,Jorge 20 - Residência: Rua Esteves Jú-Residência: Bocaiuva 20. Shutel, 129 - FlorIanopol!s. Iherme, 5 - Fone: 3783 . Fone 2421. nlor, 45. Tel. 2.812.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

Consultório: João Pinto, 1.8.
Das 15 às 17 diàl'iamente.
Menos aos Slíbados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714 .

DR. VIDAL

DR. I4:ENRIQUE PRISCO
PARAlSO

- ADVOGADO
Rlla Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis -

.

--------_

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO -

.

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.

Lavando com Baba0

\?irgem ESpeCialidade
da, ,Ola. .IVIIIIL .INDOSTIIIL-Jolnvllle. (marca 'reglltradl)

�����e�c�OD�l!Diz8.ser tempo e" dinheiro
' -c",....____.,......,.".__,

'--,-_._--,
--')_ ..."' ..

_'-'_._�'-----;.'�=-_.- .�-----------�----
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·Econômica SEUPARA • • •

melhcirl'SUMÁRIO PARA IMPRENSA e sobretudo restringir G le- láríos apreciáveis no nossa elevação na oferta de dóla

Distribuido por Francisco curso excessivo, ao re.íescon- intercâmbio com o exterior, res americanos, de julho para

rereira.· to em substituição aos, depó- À medida, porém, que come- agôsto (7,2 para 7,8 milhões

'Está em circulação à núme- sitos que devem ser a prin- çaram a ser oferecidas pro- de dólares), notou-se extra-

1'0 de outubro de Conjuntura cipal fonte dos fundos ban- mesas de venda de câmbio ordinária queda das disponi

Econômica. ',.Entre' dive_rsos cários. O estabelecimento de a prazo, passaram a crescer bilidades para )icitaçfw em

assun�os de muita atualld�- taxas diversificadas de' acôr- os deficlts. setembro (6 milhões de dó

de, o referido número publi- do com a final-idade los tit u- 'Contudo a redução pura e lares).

ca o seguinte: los redescontados - 3% para simples das cambiais aos ní- Relativamente a gôsto, é

conqual)to ainda extraor- os títulos do govêrno, 5''?,!, veis eondlnzentes com as dís- interessante observar ' que,

dinariamente fracos observa- para os contratos de penhor ponibilídades reais da balan- embora se haja reduzido ex

ram.se em setembro úl��mo agrícola e pecuário, 3% para ça comercial traria' como traordtnàríamente a oferta

sinais que poderiam ir:_cncar duplicatas e 10% para pro- principal resultado a eleva- de dólares americanos ('7,8

tendência de recup_eraçaü do míssórías - resultará um es,· cão exagerada dos ágios das milhões para apenas 6 mi

café no mercado norte-ame- timulo para os títulos liga- importações, Para evitar ês- lhões em setembro), verifí

ricano, Após um perí�do, �e dos à produção, ao mesmo se mal fazia-se necessária a cou-se baixa na média pon-

4 meses em que a médía tempo que desístlmulará cs liquidação do crédito aos ím- derada de tôdas as catego

mensal de café exportado s.e de caráter especulatívo (pro- portadores, de forma a redu- .rtas: de Cr$ 46,28/US$ para

situara em tôrno de 200 m11 míssórias). Por outro lado, a zir a pressão que êles possam Cr$ 44,35/US$, ou seja, ....

, sacas, as vendas de setembr:') elevação de 6% para R'70 da exercer sôbre o mercado de 4,2%"

alcançaram 'mais de 4�6 mil taxa de redescontos das d ll- câmbio. Assim, a cotação média do

sacas. A receita em dolares, plicatas determinará uma Com a elevação da taxa de dólar licitado no Rio de Ja

que 'permanecera no �p.s:n0 contenção do crédito �:anCf\- redesconto das duplicatas de neíro em setembro atingíu
'., períodO abaixo de 20 mílhões rio r sem sufocá-lo, pois, air.- , (6% para 8%) e com a fixa- Cr$ 63,20, contra Cr$ 65,10 em

de dólares, utrapassou em, se- d� ,que uma ��xa qu�se proí- '<ião em 10% para a das pro- agôsto: a do dólar-convênio

tembro 38 milhões de dola- bltíva (lO), s.aQ ,t�mbeJ1.1 ncci- míssórias, deverá diminuir C1'$ 43,00 contra 48,20 em

. não obstante a queda tas as promissorias. sensivelmente a procura de agõsto; e a das demais moe

restlginnsa da cotação do

l
A balança comercial deve- cambiais em leilão, a menos das oferecidas em leilão, ex-ver y _, f' t'

' . .

t d I '1 f itduto na Bôlsa do Cafe c ra re ie 11' nos proximos rue- que os Impor a ores pro- pressas em (O ar,_ para e ei o

roAcúcar de Nova York, no ses as medidas que a SUMüC curem aumentar o "turn- de comparação, chegou a .,

�. �eferido, em r�lação ao . vem tomando no setor do [over" do seu capital de mo- Cr$ 55,10 contra Cr$ 53,60mes

I 'd·t'
'

t t
'

d baí
•

tdrimestre em causa, cre I o. ,v1men o, a raves a aixa em agos o.
qua

'" '" '"
, Enquanto se limitou o Ban- dos preços das mercadorias Isto significa que em se-

A presente retração ob�;er'- co do Brasi.l ,a ofer�cer �p�- import�das.' . I tembro, exprimi�ldo-se tõdas

. da no mercado cafeeiro nas as divisas disponíveis Continuaram a baixar as I a� moedas em dólares, houveva

'te-americano parece (:e, para pronta entrega, foi oos- ofertas de promessa de ven- I uma melhoria do cruzeiro,

I�o�r_se princiP.alment.e da sível conservar as importa-I da de câmbio nos leilões da! que passou a cotar-se em .,

���ta de 'confiança no er�· cões c�mpatíveis com as ex- Bôls� de Va,lores do Rio ele' Cr$ 55,10 �ontra crs 55,20 no I

zeiro no mercado, de câmbio. portações, resultando em su- Janeiro. Apos uma pequena mês anter1Or,

Em outras palavras, '2.-) d�R'- ---.----

cussões públicas em tõrnu C\.1 •

cham�do "confisco cambial"

(-compl:n das cambtars do C��-

"fé por crs 31,00, em VE'Z de

Cr$ 62,00 por dólar), altadas

à série de desvalorizações
ocorriclas desde agôsto do

ano passado (Instrução 70 !1

, 99 da' SUMOC), levaram, ao

que parece, os importadores
norte-amer�canos a duvidar

da capaCidade de resistência
do govêrno brasileiro no que

se relaciona à manutenção do

'statu quo" no café.

•
..

No armário e nas prate
leiras da cozinha, aplique,
sõmente Neocid em Pó,
que não transmite cheiro
estranho a louças, pane
laa- e gêneros alimentí
cios. Nêsses lugares, o pó
.ê melhor contra baratas.

Em gavetas e armários.

como também em baixo

de móveis, é melhor usar
Neocid em Pó, que ma

ta baratas por muitas se

manas, deixando-se o p6
nos lugares tratados.

Nas camas, ê sempre pre

ferível combater as pul
gas com Neocid em Pó,
que é absotutemente ino
fensivo e não tem cheiro.
Nos assoalhos e tapetes,
o pó é melhor, por que
'não deixa manchas.

Irreversibilidade conlra �ulga. e baralas

NEOCID�t", .
" em,

Buenos Aires - (APLA) - A porcentagem de

casemen-,
ram bem; guia-os uma espé

:'1ão direi �tle seja ull�a,sen-Itosinfelize,séinvariável_atm- cie de tropism.o, ii! con�rár�ar
tenca louvavel a do JUIZ de" vés dos séculos dos séculos. a natureza ODor-se ao ínstín
aer"aklion, em Creta, 'que Anulação ele casamento. í to. É inútil 'h,;tar contra n re�
mulou o casamento- da se- Ação Judícíaâ adotada nos I sístêncía das causas, Se o

rhorlta Tasmwla Petrakdg- países em que a palavra di- amor, como disse Plamma

liorghis COl).l Kosta Keelo- vórcio sôa mal ao,,> ouvidos 1'ion, é a maior contradição
yunnis, c'el�brado 8em',0 con- hipersensíveis, A anulação do ele nosso miserável planeta,
;entimento das duas famílias I casamento é uma hil)Ocrisia não serão os tribunais q.u

- •.Lpo-----------------------------------..
nimigas,' num remoto mos- jurídica. i� a legalização do cohciliaÍ'flO 'fi inconciliavcl
;eiro de -ll16rite"Ida:-Não me' n,clultério, contradição,
,)arece razão sltficiente que O caso de Tassaula e Ko;:;- ,Na mesma ilha de Creta.
,� jovem de 16 anos não tives- ta que deseRcadeou as fúrias 'onde flussei, iü !1lguns unos,
:é a idade prescrita pela lei; armadas das duas aldeias e um:lS semanas, vivia a famí
tinha a idade prescrita pela exigiu a intervenção da po- lia de um militar, numa vi,·

,latureza; e, se não tinha o líeia, até que o tribunal re- la que p!1recia de creme, !l.ÇÚ
:onsentimento do pai, o ha- solveu o caso favoravelmente cal' e chocolate, como aquc]n,
lia recebido das mãos auto- ao pai da jovem (a6 pai, não da feiticeira Marzapun em

'izadas de um sacerdote; à jovem), tem como fundo "Hansel e Cretel", A senho
�onforme' disse, tinham ca- a pressão do pai sõbre a ra tinha uma empregada jo
;ado num mosterio, e é dê consciência do magistrado. vem, chamada Melania; o

lcreditar-se que nos mostei- Os dramas desvalorizados ain oficial tinha Uhl ordenado,
ros haja monges invesÚdos, da têm certo valor ánte, ou um belo soldado que teria
10 poder de unir com vín- melhor atr5.s do tribunal de feito uma esplendiela' figura
�ulos indissolúveis duas al- Heraldlon. NIas o juiz, em entre os trezentos de LeônÍ-
nas' afins, sua, serenidade, deve ter per- das, embora fosse de origem i

A idade., , o professor Jo- guntado: "Que ,fiz eu? 'Que alemã e se chamasse F'ritz'. O I;úé Berutti, que estudou a foi que anulei'?" garboSO alemão sabia que,
'11aternidade de 953 mulhe- O amor, com sua conclu- segundo a mitologia escan- J
res entre 11 e 16 anos, asse- são, legal ou extra-legal, não dinava, a mulher é o prêmio _--------::31__-

�ura, em têrmos científicos, é um fenõmeno revecs!vel. do guerreiro, mas, como não'

1ue não posso reprOduzir Uma máquina a vapor r:ão contava com a perspectiva
::tquí, que Deus abençoou 953 é reversível: recebe calor ( de distinguir-se na guel'l'a
vêzes suas núpcias, O Dr. produz movimento, mas não para conquistar as bemaven
Miguel A. Ciuffi usa pala- pode fazer o contrário" Um turanças do Walhalla, ante-!
vras severas contra os casa� dinâmo'é reversível, 'pois rc- cipou-se ao Paraíso dos He
mentos tardios,' realizados cebe corrente elétrica e pro- rois, abraçando na terra a

depois dos 12 anos pa�a a duz movimento, recebe mo- criada da casa, Despedida
mulher e dos 14 para o ho- vimento e produz corrente ela empregada; tmnsfer�n
'�nem, e acusa de graves cul- elétrica, A celebração civil e cia do soldado, que estava
)as a civilizaçflo "onde tudo religiosa 'do casamento j)fO· nos últimos dias de serviço
�stá desnaturado, tudo é ar- vaca fenômenos psicoló�icotl' militar, Ao demití-Ios, a .se- '

:Üicial, tudo é vida conven- s�ntimentais, e intelectuais c
I nh�r�a �isse: "Fiz, mi�ha ex

;ionalmente dirigida por ês� poe em movlmento �starl_�,s "penenc1a; saberel como pro
�e tremendo emaranhado de el'alma que a· anulaçao nao i ceder no futuro". Na realicla
lecessidades criadas, crenças, pode nivelar, reabsorver, ,oH· I de, alguns dias depois, apa
)l'econceitos, tradições e fa- minar. Devolvida ao est.ado recia no principal jornal da
';ores econômicos". civil de senhorita Petrakog- ilha um anúncio: �'Pequel1a
No século XVII, a idade him'ghis, a há vários meses, família procura um cas:11 ele

�al1ônica para o casamen.to senhora Keealoyannis pode- empregados".
era de 12 anos para as mu- rá encontrar outro marido de - Aqui estamos para ofe
!,heres e 14 anos para os va- acôrdo com a vontade do pa- recer-lhe nossos serviços -

eões, mas n.em sempre se es- pai Petrakoguiorghis. Mas disseram Fritz e Melania,
perava êsse lapso de tempo quem lhe restituirá, em pa- poucos dias ele�ois. Um sa

para unir os dpis prometidos .pel selado, sua inocência, sua cerdote que despachava, rà
�om um ato civil: as senho- candura e seus sonhos? Em I pidamente, as cerimônias os

'itas de Noailles, de Boufflers que, estado d'alma poderá havia unido �elo casamento.
� Bernard casaram-se aos 11 aproximar-se pela 'segunda Ao despedí-Ios, a esposa do
:mos; aos 10 e meio as se� vez do altar? militar não tinha feito senão
'.1horitas de Mai1ly, Colbert Na melhor das hipóteses, secundar os desígnios da na

� D'Ancourt. Luis XV tinha esperará, sob o severo leito tureza, a qual, como disse
15 anos ao casar. A senhorita paterno, que, o cale'ndário a

I
Bacon, não se controla senão

1e Brezé" sobrinha de Riche- leve ao ano legal, a fim de obedecendo-lhe.
'.leu, tinha um ano de cas�da que, como a um recluso, vol-

r
Os argumentos que, os es-

_ Papai, quero dizer-lhe
com o duque de Enghlen te a abraçar seu Kosta. Mas tranhos, a começar pelos

paiS,)
uma cousa.

=Iuando foi enviado ao mos- 'a m0l'!:'tl lhe permitirá voltar fazem sôbre a felicidade fu-
_ Pode 'dizer, ,

teiro das Carmelitas de Saint a abracá-Io, se não estão tum dos filhos, quando êstes E t.
,

, .." ,-
• ncon rei uma Jovem a

Jems para aprender a ler e mais casados? Sem necessa- pretendem casar tem o mes- .

,., ',' quem amo e quena casar com
1 escrever na ausenCIa do. r10 um novo casamento. mo fundamento que a lei tu- 1 T' t 1··d .

·l·t N
'

"t l' t d f t
e a. r a a-se (e.,.

:nan o em servICO mi 1 ar. os palses ln ',e 1gen es, o
I
1'a p t1 uro nas linhas da O

. -

d 1 t
.

\Taquele tempo, l�ão se. fala- ,rapto de menor de idade, de- mão ou na posicão dos as-
paI nao o e xou ernu-

• nar.
va de genes, cromosomas e lito grave, ainda que' com o tros: isto é, nenhum, Os mais
eugenia, mas é de presumir copsentimento da daptada, é ruidosos escândalos munda- Muito bem disse, i!_, ��� "...4'oft..

'que da criação da raça hu- sol'uciçmando com ó casa- nos, os dramas mais, "iolen- continuando a leitura, Tens �
!IP.I!!Í!'_�

mana soubessem pelo menos menta. O juiz sabe,que os tos entre cônjuges da 'boa so- meu consentimento. Não po- �..... •

';anto quanto sôbre a, criaç�o dois enamorado,s, contra tô:- i cieda;I?, os institutos ,pal:a�l dias " .t�r " fettQ �nelhor_ escô-' ,'. �J"'....w D....�.u�. I,· ••�., ::�� fONU.u.u �'U � I'...� 5<1,
jos êóelhos e das gaifnhas. das as expec�atlvas, efJcolhe- I raqurtlCos e os manicômios íha, ' " CII&InM r��""05UIWI """"\oU�

, �\', - .. , ..... _._-

é \melhor!
,.

'\ Com o objetivo de reafir

mar os propóSitos �de -eli:mi�

nar ,a pressão infl'acionária
que há tantos anos domina

a economia brasileira e que
se reflete sôbre o mercadó,

cambial, impossibilitando a

manúten'ção da taxa de ,câm
bio do cruzeiro, adotou o Go

vêrno em meados de outubro
cotrente, através da SUMOC,
uma série dé medidas de ca

ráter francamente anti-in,·
flacionári'o. Em primeiro lu

gar, foi decidido que' as im

portações do Govêrno não

teriam mais tratamento pre
ferencial (ágio mínimo de

Cr$. 7,00/US$, posteriormen
te elevado para .. , ... , .....

Cr$ 10,OO/US$, ficando sujei
tos ao mesmo ágio em que
estiver o produto importadO).
A única vantagem que o Go

vêrno terá sôbre os importa
dores é a de ser-lhe dispen
sado o comparecimento ao

leilão de promesssa de ven

da, de câmbio, Tal providên
da terá como efeito a redu

ção das importações do Po
der Público, aliviando assim
o pêso que vinham elas exer

cendo sôbre a balança de pa
gamentos e sôbre fi. política

" �nlOnetária, '

Em seguida, decidiu o Con

selho da SUMOC tomar mais
duas medidas cujos efeitos
serão mais diretos sôbre a

Política de crédito .do Govêr
no: as Instruções 105 e '106,
de 15 de outubro corrent�. O
objetivo da primeira, ao que
parece, foJ o de eliminar a

influência desfavorável sôbre
os bancos mais sérios, que
decorria da política da ele
vação desmedida da taxa de
juros por alguns bancos me

nos solidas, "omo única so·

• lução para 'evitar a falência.
Por outro lado, pretende-se,
ao que parece, criar as con

dições necessárias à elevaç,ão
dos encaixes que os' bàn�,)s
devem manter '3. ordem da

SUMOC, caso as derr'uis me-,
didas de carátér anU jy .. f)a-'
,cionãrio que vem scnda te
ll1adas 31) re've�'elh in�u:·(.'f'J1-
teso
.

Representante
METAIS NÃO FERROSOS

..

(Cobre - Latão - Aluminio - Etc.)
Procuramos para esse ESTADO, que seja' realmen

te conhecedor do ramo. In,dicar firmas que possám ates
tar capacidade para CAIXA POSTAL 4850 - SÃO

,PAULO.

•

Atenção l Atenção 1
Senbtres, Comerciantes!

Lindos cromos e blocos de folhinhas para
npressões á vontade e gosto do 'freguês

Preços Módicos - Unicos na praça
Empreza Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Deodoro, 19 - NESTA'

1955, com

-xxx

Cartões de Natal e Bôas- Festas
ORGAHISADO
E ...

EDITADO
,Don

Lindas e modernas padronizações
Impressos ao gosto do freguês
Pedidos á Empl'eza Gráfica Grajaú
Deodoro, 19 Florianópolis.

Ltda,

1XJJ?ÁLir?I(J�g(J4lt[ggéIXA8N[.TT'o _.,.". ,

fo"m pm�����o�'''��:�' P.l�/�$A·�··eOJ
�:��:e�l��n��n��:�:r:mq�� *--f

'

,•• '.': ' "'�.;ifirmar os prognóstiCOS de fe- . DUIIAIfTE 1000 DIfA ,i

licidade e vertido em hinos
I
/ t'" "", ,�r

. nos ,"A/)�JOS :t:,J..,.,e poesias suas bênçãos,' I "
O 'único sensato é aquele I M b�1n'�,ttpai que, enquanto fumava � "

..

.l
;; � ..

seu cachimbo e lia o jornal,

I
� �

�II ,�- � � � �
,"foi interrompido pela filho, 'I' ,

que disse: " �,

Funcionária para· Escritório
, MOÇA 22-23 anos;, datilografa, ginasiana, desemba

raçada, referências pa.ra escritório.
ORDENADO A COMBINAR.

'

- CARTAS PARA CAtXA POSTAL 80 FUNCIO-
NARIA ESCRITóRIO

"

,

Ao que tudo indica, o ob·
etivo da Instrução 106, foi
dar ao crédito' bancário uma

111l1itação quantitativa, 'ao
�lhO terntlO que qüaliLfJ,ti\'�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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la Vara da Comarca de FI'orianópolis· Estado de

Santa Catarina, na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital de praça; com

o prazo de dez dias virem, ou dêle conhecimento tiverem I

que, no dia 10 de D��e�bro próx,i�o vindour�, às ,14 hO-jras, a frente do edif ic io do Palácio da Juatiça, a pra

ça Pereira e Oliveira, o porteiro dos audttórloe do Juizo,
.

trará a: .público pregão, de venda e arrematação a quem

mais. der e o maior ··lanço oferecer a respectiva avalia-

ção: Primeiro: Uma máquina de Impressão, movida a
I .. -_'_' �-_---------'--!----GL-I

eletrecidade, marca "Catú" com capacidade de 1/4 de
DAS p. N M

'

forca H.P., rotação mil trezentos impressos por hora, • • • • 'avl·o-. olor'· «". !! ri
em 'perfeito estado de conservação e funcionamento, no I ,- .

bu

valor de sessenta mil cruzeiros. Dita máquina foi penho-
I

Recebemos, e nos mani-

-.rada à Nicanor Souza, na ação executiva que lhe move {estamos gratos; a seguinte
Miguel da Silva Leal. E para que chegue ao conhecimen- comunicação:
to de todos mandou expedir o competente edital que será I Ilustre Confrade:

afixado no lugar de costume e puhlicado na fórma da Tenho a satisfação de. co

lei. Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos municar a V. Sa. que, dís

vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano de mil tinguida pela confiança do

novecentos e cincoenta e quatro. Eu, Hygino Luiz Gon- Senhor Diretor Geral do

zaga, Escrivão, o Subscrevi. (as.) Adão Bernardes. DASP, Dr. Jair Tovar, as-

Confere.
sumi a direção da "REVIS-

Hygino Luiz Gonzaga TA DO SERVIÇO PÚBLI-

Escrivão do Cível da la Vara. CO".
A fim de levar avante o

trabalho que pretendo aqui
realizar dentro da alta ori-

entação do Govêrno do 1 �-------- ---.---.

;;!�� e��::;.���:��io,���r� .. Participação
gão da imprensa, o qual, Virgínio T. de Borja.e Sra., participam aos parentes

JUIZO DE DIREITO DA la VARA DA COMARCA DE por seu lado en�contrará em e ressoas amigas o contrato de casamento de sua filha

FLORIANóPOLIS
mim cordial espírito de cola- DALVA com o Sr. Sebastião M. de Moura.
boracão, em tudo que lhe

Edital de segunda praça e ·leilão com o prazo de 20 dias pOMss;. ser útil.. Constantino P. Moura e Sra. participam aos paren-

O Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito da �uto atenclOsam�nte, tes e pessoas amigas o contrato de casamento de seu fi-
Marta de Lourdes Ltma�Ma- lho SEBASTIÃO com a Srta D I L d B

.

. FI
.

'1' Estado de diana

I
. a va . e orla.

la Vara da Comarca de· orianopo IS,

Santa Catarina, na fórma d� lei, etc. Di�etor ,d� �evista do DALVA e SEBASTIÃO

Faz saber aos que .o presente edital de segunda pra- SerVIço PublIco Noivos

ca e leilão, com o prazo de 20 dias virem ou dêle conhe-

�imento tiverem que, no dia 20 de Dezembro próximo. DR. ACHILLE� Florianópolis, 23-11-54

vindouro, às 14 horas, à frente do edifício do Palácio da' I
-------------------

Justiça, a Praça Pereira e Oliveira, o porteiro dos auditó- BALSINI A SU·BRAL
rios do juiz, trará a público pregão, de venda e arrema- Advogado
tação a quem mais der e o maior lanço oferecer sôbre a d t

CEM magníficos lotes, R setecentos metros da

respectiva avaliação, o segu intet 10 - Um lote de ter- Rua Pa re Rom:t,43 ça tia vila do Estreito, por preço de ocasião.

ras sob n. 62, situado nesta capital no terreno da Vila
' Dois lotes na rua 'Felipe Schmidt.

La Porta, com a área de '36m2 aproximadamente me- CASA MISCELANIA dÜltl'J.
Dois lotes na rua Padre Roma ..

dindo 10 metros de frente para á rua Irmão Joaquim, Tratar no escritório Edifício São .Iorze - Sala 4
bll\dora dos Rádios R.C.A

�

com igual largura na linha de fundos, onde extrema com'
- Fone 2192.

terrenos do tiro alemão, confróntando por um lado, leste Vitor, Valvulss e DhICOIII.

onde mede 36 metros com lote n. 66 de Isidro Neves e, de

outro lado, oeste; na mesma extensão, com o lote n. 58,

de Sofia Becker, adquirido no ano de 1948 de Luiz 01'0- ..

fino
.'
e sua mulher, achando-se devidamente registrado

à fls.: 53, do- livro 3-G, do cartório do 1° ofício, sendo o

referido terreno acidentado situado no alto da rua Irmão

Joaquim, valiado por vinte e cinco miÍ cruzeiros, 2° -

Uma casa de material, edificada no "terreno acima, co

berta de 'telhas, forrada, assoalhada envidraçada, em

péssimo estade de conservação avaliada por Gr$ 25.000,,00
(vinte e cinco mil cruzeiros). Dito imóvel perten'cente ao

casal desquitado, Esidoro José dos Santos e sua mulhú

Catarina Joana dos Santos. E para que chegue ao cohe

cimento de todos; mandou expedir o ,presente edital que

será afixado no lugar de costume e publicado na fórma

da lei. Dad� e passádo nesta cidade de Florianópolis, aos

vinte e quatro dias do mês ·de Novembro de ano de mil

novecentos e cincoenta·· e quatro, Eu, Hygino Luiz Gon

zaga, Escrivão· o subscreví. (ass.) Adão Bernardes.

Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão do Cível da la Vara.

J '.
,'. O Centro de Irradiaçãc

PrecI·sa se de casa Mental."Arnor e Luz" realiza
-

.

IleSsões Esotéricas, todas as se·

..�.. gundas feiras, às 20,30 à rua

contrato de ,Conselheiro Mafra, 33 - 2°

1lndar.�
. , ENTRADA FRANCA'

.

I
-- ---

Escola Técnica de Comérció
Senna Pereira

.l...·!ti.�,
'

,

'

Bstrelto Fpolll.' S. Catl'rln8
�""".�'.-

EXAMES DE ADMISSÃO
1

De ordem do senhor Diretor, levo ao conhecimento
dos interessados que à írrscrição aos exames de admis

são ao Curso Comercial Báaico dêste estabelecimento de

ensino, acha-se aberta de 1 a 15 de dezembro do corrente

ano, no período das 19 às 21 horas, no GI'UpO Escolar

José Boiteux, sub-distrito do Estreito.
.

}

Esclareço que os documentos a serem apresentados
são os seguintes:

a) requerimento ao diretor da escola (isento de sêlo)
b) certidão provando a idade .de 11 anos completos,

ou por completar até 30 de junho ( firma reconhecida).
c) prova de sanidade, constituida por atestado mé

.

dico (firma reconhecida).
.

d) certificado de vacinação anti-variólica (firma
reconhecida) .

Informo, ainda, que os exames realizar-se-ão' no dia

.
.16 de dezembro, às 9 horas, no mesmo local. IEstreito, 26 de novembro de 1954,

I

Salim Miguel - Secretário '

Visto: ivo Reis Montenegro --Inspetor !

Ed·ital
JUIZO DE DIREITO DA la VARA DA COMARCA DE

.

FLORIANÓPOLIS

Edital de praça com prazo de 10 dias.

O Doutor i}dão Bernardes, Juiz de Direito da

Editàl

,Precisa-se, para casal, podendo ser por
3 anos.

.

A tratar no Cabo Submarino.
Rua João Pinto, 26 com a Gere,ncia.

.

Vende-se uma camiODI,t�· em
perfeito. estado· de conservação,
marca CHEVROLET. .

Tratar- na Auênoia. da 'rIG, à

pra I
Rua Felipe Scbmídt, 24.

Hoeocke>'
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORI.A.NOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas mterrnediárias em Itajaí, Santos, São S.

bastião. Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí
lHOS apenas para moyimento de passageiros.

Ati escalas em S. Sebustião, I1.ha Bela, Ubatuba não

preuuiusariu» o horário de chegrzda no RIO (Ida) _

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTA
Rio
6/11
18/11
30/11

.

Santos
7/11
19/11 ,

1/12

Fpolis Itajaí

11/11 13/11

t agradecimento e Míssa
APOLLONIA KOERIG KIRCHNER

Olga Kirchner Sullivan e filhos, agradecem penho
radamente à todos as pessôas amigas, que compareceram
às cerimônias de sepultamento de .sua inesquecivel mãe

e avó - Apollonia Koerig Kirchner, falecida a 23 de

novembro, bem como as que enviaram flôres, cartões e

telegramas.
.

.

Aproveitam para convidar os parentes e amigos pa
ea a missa de 7° dia, que será celebrada no pr6ximo dia

30, 3a feira, às 7 horas, na Catedral Metropolitm:w.
Agradecem antecipadamente.

Viagem com seguriloça
e rapidez

ISO NOS- CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - JoilÍville - Curitiba

�'� s .....""... .-� 11
.

:
II' ,..;.,., � . '-,..,. ••l·

Age"'nc-t
..a----:-- Kua Deodoro esquina da

• Rua Tenente Silveira

----------------_.� -_

.. �:

-__ - _.. .,

C'ínern.as
,CINE SAO JOSE' ID�i ROMANTICO JOGA-

,

As 1,45 -,- 4 - 7 - 9 hS.' 3°) O VALE DOS MAS�
I Era ela um anjo ou de- SACRES Com: Johnny Mae
monio .. .' Santa ou assas- Brown
sina... 4°) OS TAMBORES DE
Prometia aos homens o Fú .MANCHú 13/14 Pps.

êxtase mais dava-lhe uma Preços: 6,20 - 3,50
vida 'de tormento infinito !" Imp, até 10 anos.

OLIVIA DE HAVILLAND As 7,30 horas.
- RICHARD BURTON - ANTHONY DEXTER em:

JOHN SUTTON em: FLECHAS FLAMEJANTES
EU TE AMAREI QUERIbÀ (T'echnicolor)
No Programa: KATHRYN GRAYSON em:

Atual. Atlantida Nac. GLORIOSA- CONSAGRA-
Preços: 10,00 - 5,00 çÃO
Imp. até 10 anos.

'v/

I•••,

\

(Technicolor)
No Programa:
Cine Jornal Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 ános .

As 10 hora-s.

Espetácular Matinada
DESENHOS - COMEDIAS
SHORTS

Preços: 3,50 - 2,00.
Censura Livre.
As 1,45 - 4 - 7 - 9 hs.
Aven tura ! R o m a n c e!

ação ! As facanhas do mais
audaz marinheiro narrada
atravéz de um filme mara

vilhoso colorido DOUGLAS
FAIRBANKS Jr.

.

MAURREN O HARA -

ANTHONY QUINN - JA
NE GREER em:

SIMBAD O MARUJO
No Programa:
Preços: 7,60 - 3,50
Censura Livre.

f3L��I�
ES'rell.o

As 2 horas.
KAHTRYN_GRAYSON em

r�LORIOSA CONSAGRA

çÃO
(T'echn icolor)

No Programa:
'

Cine Jornal -Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

'

As 4,30 - ." - 9 horas.
AVENTURA - ROMAN-

CE - E AÇÃO - em:
..

>

O DESTINO ME PERSE-

• I Com:

'\ GUE

'1].�.',piii!Pl!!lIiiíl-lI!i.�IiI!)"�"k...:.,.-ÍlJ�. ��a;ll:;��a�:�ton
- - -_� Esporte na Téla Nac,

Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

Grayson As 2 ho;as.
Preços : 7,60 - 3,50.... 10) Cine Jornal Nac.
Censura Livre. 2°) O VALE DOS MAS-
As 7,30 horas. SACRES
DOUGLAS FAIRBAN:KS 3°) OS TAMBORES DE

Jr. MAUREEN O HARA Fú MANCHÚ 13/14 Pps.
"SIMBAD O MARUJO"

r
4°) ROMANTÍCO JOGA-'

(Technicolor) DOR Com: John Carrol
No Programa: Preços: 6,20 3,50.
Esporte na Tela Nac. Imp. até 14 anos.

Preços: 7,60 ,,_,_ 3,50. As 8 .horas.
Imp. até 14 anos. VOLUPIA DE MATAR

Com: Ad'olphe Menjou
FLECHAS FLAMEJAN-

TES Com: Anthony Dexter
.

No Programa:
As � horas. Noticais da Samaria NuC'.
1°) Noticias da Semana I Preços: 6,20 3,50.

Nac. Imp. até 14 anos.

Raios 'X
aparelhagem

-

moderna e completa para qualquer exame
radiológico.

RadiogranaS e radioscopias.
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestínos e fjgado (eelectstegratta}.
Rins e bexiga (Pieloguafia).
U tero e anexes; Histero-salpingografia com insufla

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

'

Medidas exaeas dos diametros da bacia. para orienta
ção do parto (Rádío-pelvímetrta).

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

----------,----------------

;

Ooer p2SSar O Natal em Romà
.

. �.Festas dos Reis em 'Belem
DeseJa VIsItar os Lugares Santos da Pa�estina? as rui

nas dos templos e palácios, as pirâmides, a esfinge do Egi
Lo? E tudo isto sob a direção de abalizado professor duma
das uni,versi�ades de São Paulo? - Peça informações ur

gentes a Umversal Service - Rua 24 de Maio, 276 _ 100

andar, Sala 104 - S.o Paulo.

'.":'. \
,.

-·VENDE-SE
Pessoa recem chegada da Europa vende diversos �

Jbjetos de fino gosto em procellanas e cristais estran-

'

geiros . Para ver d_as,8 -11 horas da manhã.
nua Esteves Junio!' 113.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

11Florianó710lis, Domingo, 28 de Novembro de 1�.�1
J:STADO

29 DE NOVEMBRO
A DATA DE: HOJE RECORDAcNOS QUE: Esta história de discos-Spode crer que êles existam

em '1.637, as tropas do exercito pernambucano,' voadores se transforma em !n.1E:smo ..
idas ele. Sergipe, acamparam em Torre de Garcia obsessão geral. W Resta levar a dedução pa,
d'Avil'a, s3b o comando do' General Bagnuoli; I Em torno do assunto se ra outro ponto de vista. De

� em 1.642, Antonio Fernandes, obteve uma ses- tem feito tanto barulho, onde provêem? Outro dia

tantes legais, mencionando três (3) anos nem superíor a da Prefeitura. Qs Interessa- maria em que fundai-ia São Francisco Sul; tanta celeuma se tem levan- lemos declarações de um

externamente a concorrência. cinco (5); dos poderão assístlr a- abcr- em 1.731, Ror reconduzido por mais 3 anos, Sar- tado, que permanece na técnico em astrologia. Ele

a que se referem. .

f) - condições de arrenda- tura das propostas e rubrtcas gento da Praça de Santos, Sebastião Rodrigues ordem do dia. E aparece a dissera que a julgar-se pela

II _ Às propostas deverão menta do Matadouro;. das mesmas, Bragança, no posto de ,C�pitão-mór da então Vila I piada na imprensa, o rádio distância que nos' separa

ser a'nexados, no'mínimo, os g) - aluguel dos compar- VIII - Na análise C<1S pro- do Desterro;' se aproveita do fato, tam- dos outros planetas preci-

seguintes documentos, que timentos do Mercado Público postas vetificar .. se- á. em 1.763, com a chegada de 2 navios franceses, bém a televisão e o cinema. sarse-iam anos inteiros pa-

devel'ão:. destinados a açougues, cujo a) - o preço :Lt ;.'�UJI� <)0 os fortes "Santa Cruz", "Ratones" e Ponta Os caricaturistas que pro- ,ra uma viagem interplane-

a) _ provar idoneidade preço mínimo será ele retalhista e ao consumído,': Grossa, situados na baia Norte do porto de Des- vêem o futuro já colocam tária e qual engenho pode",

moral, técnica e financeira 'Cr$ 500,00; b) - o prazo ue f(l:'neci· terro, entraram em azafana; cs discos voadores na paisa- ria levar voando tanto tem-

do concorrente; h) - preço minímo por ea- menta; em 1.803, na então fazenda do Cónego Seco, ho- gem comum do dia de ama' po sem abastecimento, qual

b) _ provar que [ámaís o beça de gado abatido ;
.

c)·_ as vantagens apre- jC Petropolis, nasceu Saturnino de Souza e Oli- nhã. ente de vida humana pode'

participante deixou de cum- i) - compromisso de 'Jt'.- sentadas ao consumtdor (, ac veha Coutinho, vindo a falecer em 18 de Abril Personalidades da época, ria 'suportar tal viagem?

prir .contrato em vigor cele- gamento dos impostos, taxas Município; de 1848; técnicos, são ouvidos sôbre Que velocidade deveriam

brado com o Município; e emolumentos marcados em d) - '0 cumprimento elE.
- em 1.8Q6, em Rio Pardo, i10 Rio Grande do Sul, o momentoso assunto e dis-. ter �stes ,engenhos-volan-

(i) _ provar quitação ple- lei; tôdas as exigenc.as deste . nasceu Manoel de Ara1J.io ,Porto'Aleg-l'e. vindo a 50 tudo: espremido qual tes?

na' com as. fazeI).das federal, j) - responsabüldade pela Edital. "
_. '1alécei' em Ltsbó-â ã3'o ae Dezembro de 1849; afinal a dedução a que se

estadual e munícípal: _ limpêsa e-boa �"'\�i'er,ra.r-,:ãl:f'dn
".

IX - Será �;J'l.',idpl·aela em 1.831, faleceu Fagundes Varela, nascido em chega? Achamos também" que

d) _ provar que está dEl- Matadouro � açougues do vencedora a propo.sta qu, , no 6 de Novembro de 1766; Pesando na balança do êles não provenham de ou-

vidamente registrado na Jun- Mercado Público: julgamento final, aproseutar em 1.890, a Alemanha reconheceu a Republica bom senso, mas consideran- tros planetas habitados.

I d E t d m k) - abate mmlmo diário melhores condícões t,,',,. ais. . 1 f A 'd
ta ocmercía o s a o, co

. dos Estados Unidos do Brasil; (,O que o enomeno esta Acre itamos muito mais

preferência no ramo a que se de trinta (3D) rezes, ressal- podendo .a Comíssê.i ::,·.ir::it.,n· .And1'é Nilo Tadasco sendo assinalado' em tôda em engenho de alguma po-

refere esta concorre'ncl'-'/, o vadas as épocas c:: abundãn- as propostas, no todo ou em t d' t
. A'

ao. par e, no mun o melro, tência terrena, e que esteja

oponente, bem como não. cia do pescado C,L oitros dias parte, ou sugerir a aruracão ' id d tov l e: I
. ,

�
------- consi eran o que nem 0- envo to em mistério pelo

star Impedido de comerciar,' excepcionais, com prévia au- da concorrência, �i ns m-s- d d
-

t j d 1
.

os os povos po erao es ar

I que representa e revo ucio-
.

e)'-c- provar a constituição torização da prp.feitun�: mas não atenderun a0S le-

t' MI'ssa de 7. DI·a delirando, n,em v.en_?o mi- nádrio. Será que estamos er-

legal, tratando-se de pessoa 1) - comprom.:
.sso d·; :.t"el- clamos d.a Admil_lis�r,�(::lO e "

ragem, cremos sinceramen- ra os no nosso ponto de

lurídíca: tal' cominações p]8va:iu;), !'é:' d.a coletividade, nao cabendo t di
.

tA' ? O
'

ALVARO MACHADO PACHECO
e que os ISCaS exis em. vista r porvir e que nos

f) _ provar, ainda, em se las infraç?es cJ03. db!JOSiU':os t
aos .con:orrentes 'IT1!.ql'0:· in-

E '1' L h I 11 M 1 d N' d d
co.sa está se repetindo de dirá. Por enquanto o tlisco

tratando de- estrangeiro, o contratuais e .egais, inclusive demzaçao. mina
.
e meu 1 ac aa o, ICO emas Macha o

t I d
' 1 f A·

d f

I
I F d t _","'cl,.c· "'0 e Iamilla, Jackson Machado Pacheco e família, I �a mo o, e ta. a requenc.la. voa. 01'

. ica servindo de.sen-
cumprimento do art. 2° do multa diária; X _ in, o o jlllg}'!L,�n o, "..

"

..

-

decreto-lei federal n. 431, de m) _ compmmi.':3o de C:lU- a Comissão emitirá seu pu- fosé Miguel Machado Pacheco, Sylvio R. Peluso e fa� I �om que apaI�cen� no fIr saçao no mun�o de hOJe. É

18 de macro de 1938', cionat', no at� das (ls�;ij')atu. - r,ece.r es.cri_to e O)..Sl.1b.i�lI:ter·:1 'lilia Eric Jablonsh e fa111ilia e Antonio Fontes Neto e 'I,namento os mlstenosos en- lo assunto do dIa, é o misté-

_ _

'. '. . ." c'. f!'enhos me âni o ',' d
'

1 I

g). _ provar o cumprimen,,: ras, do contrato, ja q,unül3. a apreclaçao do 't: l'efPL'). amlha, }'lUva, Llhos e genros do fmado AlvU1'o Macha'; Q
C C S que so se no o secu

__o_._� _

to da Lei federal dos 2/3; de Cr$ 200.000,00, em !íLulos XI _ O Chefe (lo Ex,�,:;·,'.ti· lo' Pacheco, convidam aos parentes e pessaôs de suas

h) _ provar ter feito o de-I da dívida pública uU em <::i- v� Municipal aprovará: _ou relações pal'a a missa de 7° dia, que em intenção de sua

pósito na Tesouraria da Pre- nheiro; nao, o Parecer Cla ('\l'ljf'�ao .. alma, mandam rezar no dia 29 do corrente, segunda-fei-

feitur�, da quantia de n) - anuência llli. I;(,lda nos têrmos da' .Lei. ta, ás 7 horas na Cetedral Metropolitana, no altar de

Cr$ 100.000,00, 'em dinheiro do depósitó de qü'� trata"'i'le� XÍI _ Será rejtüt'l�;:1, ::",l- N. Senhora, por cujo comparecimento antecipam seus

9U em títulos da divida pú- tra h do item II, no ca.") ·de ,narmente, a propo�ti qt:t. :'d.� agredeciment'os.
bUca, para garantia da assi- não assinar, por rer.I:: a ou tisfazer à quaisqu;!' ,'as exi

I"
Aproveitam a oportunidade para agradecer as ma

nat.ura do contrato, se ven-' omissão, na data mareada, o gências dêste Eclit.1L· nifestações de pezar que lhes foram enviada� e á toda as

cedor. I contrato;
XIII - O COJ.l,:e;;,;l(,rn�·b· pessôas que os acompa;nharam neste doloroso transe.

III _ Todos os documen- o) -. declaraç:i�l de wiei- arrendatário den"">'t l. :;f.i;1al
'

tos que instruírem a p1'opos- tar-se a tôda: a leg-js�.a(;ao f;[.:1 o contrato de'ntro l'ln vinte -

..,-:
------

ta, inclusive esta, deverào es- vigor r�ferente à m'),te�'h�, no- (20) dias após ·.i r,ctl (:(;:[(:.:1.,) -..,.'

tal' com' as firmas reconheci- tadamente quanto ao dil·pns- oficial. Navl·o Motor Carldas.
.• .

to no art. 2° da Gel n !6ll, de XIV - O CO:lcC'J'jlll':,:rio.
- «

6..:2-953, e neste I'· tiL!.l: arrendatário,' ao as,taar (

p) _ compromisso de hnn- coútrato, fará'pro'!,\ de j('YJt)
ter açougues em cUe",ct,tes sittil; nos cofres 'm'l\lkipais.

pontos da Capital, com pre- do valor da cauç�o lh g!'tlan·

postos seus, desde Gue F.,::�jm �ia do cumprimento elo '::011

exijam os interes$,�s elos ':on- trato, de que tr.,ta :lo Wf,ra m

sumidores. ,; do item III dêste Eclii,:.\l.

V - E' assegurado ao ('cn·. XV - A Secrer,,'iri"!. Gt:r::;}

cessionário-arrenc1at:L::'1 �;u- \ da Prefeitura ::tt�E�IC'rl a0�

alocar os açougues Jo M�l'- I interessados, nos dia." .ítei:,·

2ado Público a retalhj�t,,�;, I das dez (lO) às do�� 1.1 ::, ho·

desde que a subLl,.aç >:J nãu ias, prestando .::: ..3 informa

exceda ao alugué!l ,la j,)"hção I, ções e. esclarecimlliltns l1C('fE.,

'e os sublocatários �.e (oJl1r.ro.. sários.

metam a l'eSpelt3.r a tab:�la E para que ni:l[!:Ill'rtl a�e, ,

. .1provada é se ';uj.);.t"lJ1 às g-ue ignorfmeia, 111:11,dei r;:l.C

mesmas exigênciJ,s (J l.r"nali- tilografar o presente e :1s�i

-:lades impostas J,O cOl:eessio,- no, sendo uma das VI' 'i � fi·

nário-arrenclatário. xada na 'entrada de"Lt pj e

VI - as pr.e·ços d,� venda feitura, outra pUJ1.i('.:�tb, ('!'(,

do produto ao ret;:dh,::;t:-1 P ÚJ .

um dos jornais ck;t,l. l;;:pita1
consumidor ficam r.cndicill.

r
e uma terceira ill�·::·ta:i1r

nados à prévia ,:,;,o:'(jvneã, j,'t "Diário' Oficial .10 í::.;�··L;·1

COAP ou quem ,)1�:1S v(�:1.(·,;; fi Prefeitura MU!lir'ip'l! ',2

zer._ Florianópolis, em �ç ''le n)-
-.':

VII ,...:. A abertut'::t ;,!:lS JJ�o- vembro de 1954.

postM)7'-a apreCi3,.�i!u '..lOS CO· OSMAR CUNIH·- l�l'cfti-

cu é t' .

f' L1 to Munic·ip:tl. I
,.

m n os e a a.na.l�;'" e am·,

bos serão feitas I)O� ullia Co·

mh,sfrço; preVial�\mtp. 'tlorile
ada pelo ExecntÚ�� �,1i.ln1ci CASA MISCELÁNIA dbfl'"
paI, no dia e hon" q'IT\� SC! fin· .

_ tempo da concessão, dar o prazo c1êste E.Lt'd,·:r.o I hl"dora dOI Rádio. R.C.A.

'.
que não poderá 8er 'n1'fJ.iOf':1' gabinete do. sê'cr�t.il:y Geral. Vitor, Va,'·vuJ•• e Dilcoa.

PRECiSA0 SUIÇA DESDE 1858

.
d f hora ( o mundo!

IIORAS LOCAIS CORRES'
"ONDti:"TES AO M".IO·
01-\ NO RIO DE JANEIRO:

Portugal. ·.· .

Iralia · .• ••··••••· .

l- sp=nha =" •• , •..

J"pã, .

Turquia 0"0 ••••••••
Alemanha ·· .

EE.UU L ..

França · .

Inglaterra · .

15,00
16.00
1500
0.00
17.00
16.00.
1l.UO
15.00
15.00

96 'anos de fama universal ... e

tipos modernos, de beleza clássica !

í B r a s 1,1to docasas deboasvenda •nas

Prefeitura Municipal de Florianópolis
ATOS DO SR- PREFEITO

IV - As propostas, que d�-
verão ser escritas a máquina,

,
' m razuras nem entreli

-ilhas, conterão, pelO menos o

seguinte:
a) - preço de venda, da

carne e miúdos, especificada
mente, do abatedor ao reta-.

Ihista, no Matadouro ou a

domicílio;
.

b) - preço da carne c'miú
dos, especificadamp.nte, para
a venda a retalho nos açou
gues;
c) _ compromisso 1e \'en

da ao público, no mínimo,
das seguintes qualid�des:.

'

1 - carne popuiar com

osso, na razãç:> de dez (l()o/c)
Por cento sôbre :l gado 8ba

tido;
2 - carne de segunda, com

osso;
3. - carne de primeiríj,. com

. osso e sem êle'
.d) - o'bser;ância, 110 leta-

". ll;io, da qualidade e dps con

trapesos, de carne. e de I)S80,
que não deverão' exceder, l'es
pectivamente,- de· dez (10%) e'

,.:inte e cibco (25%) pon�en
,'·60;

•

•

E AMANHÃ
PASSADO

,

TONALIDADE

HOJE
NO

28 DE NOVEMBRO.
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

- em 1.630, em Salinas, hoje Santo Amaro, em Re

cife, Parnàmbuco, um Corpo de; Holandezes foi

derrotado pelo General brasileiro Matias de Al

buquerque;
em 1.632, o Capitão Francisco Rabelo foí apri

. sionado em uma emboscada na ponte do Bebe

ribe, libertando-se mezes depois atirando-se ao

mal' de bordo do navio holandes;
em 1.821, foi fuzilado o patrióta republicano Frei

Caneca;
•

. .

em 1.824, as principais forças, da 'efêmera Confe

deração do Equador, vencidas no Recife pelo
General Francisco de Lima e Silva, seguiram'
para a Paraíba;

.

I - em 1.844, foi vencido e morto, no Arroio Gran

de, o Coronel Joaquim Teixeira Uunes, um dos
mais bravos comandantes do .exército revolucio
nário riograndense. Suas tropas foram derrota
das pelas do Tenente-coronel Francisco Pedro
de Abreu',

,

em 1.866, Luiz Alves de Lima e Silva, General e
Conde de Caxias, assumiu o Comando em Chefe

-

do Exército Al.ado em operações contra o díta
dor do Paraguai;
em 1.861, naufragou nos recifes conhecidos pelo
nome d� "Lajes da Tábua", o vapor Hermes", ao

nordeste de Macaé no E-stado do Rio. Pereceu
nesta naufrágio Manuel Antonio de Almeida,
autor das "Memórias de um Sargento de Mili·

cias";
- em 1.932, no Rio de Janeiro, a Companhia do

Teatro Tipico Brasileiro representava no Tea
tro "João Caetano", ao preço de 6$000; a pol
trona, com a peça musicada" "Sertão";

Hoeocke)l
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGlJRA,NÇA

Viagens entre FLORlANOPOLIS • RIO DE JA��IRu
ESGalas intermediárias em -·Itajaí, Santos, São S•.

aastião, Ilha Bela, Upatuba, sendo nestes quatro últi.
nos apenas para movimento de passageiros.

A<� esc(Lln.� em S Sebastião, Ilha Bela. Ubat1Lha nã(

prp1'11f/1f'flr;lfl () horário de chegfllla lIn RIO (/rl,í) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

11.

o Misterio do Seculn I'

f

Fpolis ItaJaí
Rio
6/11

, 18/11
30/11

VOLTASantos I ParticipaçãO
7/11 I Virgínia T. de Bo�'ja e Sra., piü'ticipam aos parentes
19/11

.

e pessoas amigas o contrato de casaménto de sua filha
.

1,/.12 DALVA com o Sr. Sebastião M. de Moura.

IDA

11/11 13/11

Flori'anópoVs;, 23-11'54
'1Tç-' I

� �. .�i � __

•

Constantino P. Moura: e Sra. 'participam aos' paren
tes e pessoas amigas o contrato de casamento de seu :'fí
lho SEBAST.IAO, com a Srta. Dalva L. de Borja.

" DAJ.-.v'A e SEBÃS'.qAC),: ,

Noivos \ '�, ,. /.:
I • J �

A SUB'RAL
. CEM mag.nificos 1001:es,. a setecentos metros da pra'

ça da vila dó Estréiio� por pi'eço de oC:lsião.
Dois lotes na rua Felipe Schmidt..
Dois lotes na rua Padre Roma.
Tratar no escritório Edi.fl.cio São Jorge, - Sala 4

_..: Fone 2192.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis terá a visita do CXIO. sr. Almirante
Inspetor Geral da Marinha de 'Guerra

PREVISTA PARA o DIA 30 A'CHEGADA' DO ILUSTRE MARINHEIRO - A COMITIVA - HOMENAGENS

/"

VISITAS
Chegará a esta Capital nó próximo dia 30, às 10,00 ho

ras, para uma visita de inspeção ao 5° Distrito Naval o

Exmo. Sr. Vice-Almirante Nelson Noronha de Carvalho.Tns
petor Geral de Marinha.

Sua Excilt..enc0!ltra-se desde o dia '26" em Paranaguá,
d� onde já visitou a cidade ele AI\tonina e Curitiba, deven
do partir desta última, em avião especial da FAB, ê1ireta-
mente para Florianópolis.

'

Do programa de S. Excia. nesta cidade. constam. além
da visita ao �xmo. Sr. Governador do Estado e Exmo. Sr.
Comaridante tia I./D./53t. úm jantar que lhe será oferecido
pelo Exmo. Sr. Vice-Almirante Comandante do 5° Distrito
Naval rio dia 'de sua chegada, bem como um: almoco na Es-

/

cola de Aprendizes Marinheiros e um íantar no P-alá�io do "Govêrno, 'no dia 2, oferecido pelo Exmo. Sr. Governador do
'

Sstado.
,

'

De Floriarlõpolis, o Exmo. Sr. Inspetor Geral' partirá; •
para Pôrto Alegre, no próximo dia 3, devendo extender sua "De Joaçaba. Data 26. - nadar e Secretárío Segurança
visita de inspeção, a Uruguaiana, Rio Grand�, Pelotas, Fóz Levo conhecímento eminente Pública e abrir inquérito po
Jo Iguassú e todos os quartéis da Fronteira: amigo fui ontem vítima co� licial perante Delegado Re-

A comitiva de S. Excia. é composta dos seguintes 'ort- I
varde e traiçoeira agressão, gíonal Joaçaba.: solícítando .

ciais:
• '

.com perigo de vida, por par- meios gárantías minha vida

Capitão de Fragata (C) - Aldo Pessoa Rabello. te Waldomiro Grassi, filho do e de outros bravos correlígto-
.Capitão ele Corveta (MD): - Dr. Júlio Gonçalves dos, ex-prefeito José Grassi, co- nários igualmente ameaça-

Santos.
'

,

'

mo resultado' clima insegu- dos átos desatinos e ínsanía
rança reinante Tangará e adversários derrotados, mas

consequente derrota últimas antes de tudo confio valiosa

eleições parte partido então colaboração imprensa, tríbu-.
dominante e falta autorída- na parlamentar, e glorioso
de policial local. Eminência partido. Cordiais saudacões,

I vir conhecimento público, (a) Raul de PaulafDias, Se
mediante inquéritos regular- cretário Prefeitura Tanga
mentes procedidos, fim apü- rá".
rar graves irregularidades SABER GANHAR, ,TODOS

praticadas mesmo José Gras- SABEM ... MAS' SABER PER-'

si, durante sua gestã aquela I' DER ... Aguardemos as pro
Prefeitura. Acabo levar fatos vidências do sr.

_

Des. secre
conhecimento senhor Gover- tário de Segurança Pública.

I

Prefeitura Municipal de Florianópolis
ATOS DO SR. PREFE'ITO

ra a concessão prtvllegtada ns. 160, de 6 de fevereiro ele

de arrendamento do Mata- 1953, e 199, de 4 de janeiro dp,

douro Mu\nicipal e co1nse- 1954, e, ainda, observadas a"

quente fornecimento de normas fixadas no Código de'
carne verde a todos os a- Posturas, conforme as expe

çougues da Capital e 'sub- cificaçõ�s abaixo e atendídus
distritos, bem assim dos as seguintes exigências:
compartimentos do Mllccr;-
do Público reservados à

'I - Os requerimentos ('0

venda do produto. inscrição das propostas sc':"lo

. r
recebidos pelo Secretário G;�-

O Prefeito Municipal de ral da Prefeitura até as ,'lf;

Florianópolis faz público, a zesseis (16) horas do dia vin

quem interessar possa, que te e sete (27) de dezembro p
se acha, aberta, pelo prazo de vindouro. As propostas, devi
trinta '(30) dias, a partir: des- damente seladas e assinadas,
ta data, a concorrência p.:i- juntamente com a documen

blica para arrendamento co tação legal, deverão ser en

Matadouro Municipal e con- tregues em sobrecartas fe

sequente fornecimento de chadas, rubricadas pelos .con �

carne verde à· população t:Ja correntes. ou seus nepresen
Capital e sub-distritos, nos

têrmos das Leis munícío.us

DECRETO N;' 46
O Prefeito Municipal de

Florianópolis, no uso de suas

atribuíções,
CONSIDERANDO que o

edital datado de 4 doandan

te, relativo' à concorrêncía
pública para o abate e venda
de carne verde na Capital é

falho, porque prescindiu de

exígêncías legais;
. CONSIDERANDO que, no

caso, as omissões verificadas,
sôbre infringirem normas vi

gentes, trazem prejuízos à

Administração e à coletívída-
de,

'

DECRETA:
'

Art. 1° - 'É tornado sem
nenhum efeito o Edital da
tado de 4 dã andante e pu
blicado no "Díárío Oficial do
Estado", que abriu concor

rência pública para a con-
/

cessão privilegiada .de arren
damento do Matadouro Mi'

nícípal e ·consequente rom
cimento de carne verde a to-

. Florianópolis, Domingo, 28 de Novembro de, 1954

ETERNOS INCONFORMADOS

Violências em' Tangará

Continua na' 11 Pago

Capitão de Corveta (CA) - Hildegardo de Noronha Fi
lho.

"'" '
,.

Capitão de -corveta (IM) - Luiz Carlos Baltazar da
Silveira Cotta.

.

Capitão Tenente (FN) - Hélio MiguelesLeào.
Capitão Tenente (CA) :- 'Bretíslau de Castro.

o "Dia da Infâmia"
:��_��S�;i��:,u��!a c��:�t�io: SOLENIDADES LEVADAS, A EFEITO, IN ESTA -CAPITAL, EM HOMENAGEM ÀS
��:���ti�:::��:::s ��:����� VITIMAS DA IN, TENTONA COMUNISTA""DE NOVEMBRO' DE 1935
do produto.
Art. 20 _ A 'Procuradoria Comforme estava progra- I

desta Capital e dos distritos nerii:' respectivamente. contra a;' infiltrações co-

Municipal elaborará, dentro mado a nossa, Capital co- visinhos. Ontem, após a missa, rea- munistas, e a atitude de to

do prazo de três (3) dias, a memorou, condignamente, \O" Ante-ontem, 6a. feira,' pe- lizada as 8,30 horas na Cate- dos os presentes, concentra
minuta do novo Edital a ser t�'anscurso .d? .19 an!versá- l�s Rádios "�?ita Cari?al-, .dral Metropolitana, teve lu- dos no significado do sim

baixado. no do sacr ificio heroíco do.s I di" e �'GuaruJa", prof'eriam ga�' a reunião cívica, na bolismo, erguiam seus cora-

Art. 30 _ i!:ste decreto en .• que tombaram no cumpri- alocuçõees os Tenentes iva.i Praça 15 de Novembro, ante cões ante o altar da Pátria Estiveram em nossa reda- cola da Pe'nitenciária, desas'-

trará em' vigor nesta data. menta do dever ante á sanha! Lassance de Oliveira, do 140', um simples e significativo para reafirmarem os seus

1
ção, ontem, os srs. dr. Fran- tradamente localizada bem

revogadas as díspostçóes em ,sanguinária das intentonas B.C., e'Andrélino Nativida- monumento, rememorando o propositos de manterem-na cisco dé Assis, Hubert Beck próxima a excelentepráía de
contrário. comunistas 'de Novembro de I ele da Costa, do Quartel Ge- ,"Dia, da Infâmia':., .

intangível, acima dos tu- e. ?arlos Bonetti'lafim de so- cana�vieiras. Os rec�usos pa-
Prefeitura Municipal. de 1953. Ao som do Hll10 Nacio- multas. 'I

Iícítár-nos um apelo a quem ra ah destacados VIvem em

Florianópolis, em 23 de 110- Durante os -dias 23, 24 e TIM nal o exmo. sr..-Governador I Termina tão comovente, 'de direito 'contra os furtos plena liberdade, frequentan-

Ivembro de 1954.
�

26, diversos Oficiais, desig-' ',. • • do Estado hasteou a Baridei- quão oportuna monifesta- e assaltos contínuos e repeti- do até bailes. E a seleção dos

Osmar Ounha c-, Prefeito nados pela respectiva Co-
EXIBICIONISMO ra Nacional' dando início a cão, o arreamento da Ban- dos que se vem verificando que para lá devem ir, não

Municipal. missão Organizadora 'das s�lenidade CIVIca. Proferi-, deira Nacional, ao som do na Práía de Canasvieira. tem sido feita com a pru-

Ihomenagens.' proferll;:am pa- E', não é? Anda por ai um' ram brilhantes orações, re- Hino, cujo áto coube ao ex-
Não' só as casas de práia dência que era de esperar,

EDITAL lestras alusivas ao fato, nos,: petít enfant com a dupla passadas .'de vivo patriotís-
j
mo. sr. Vice-almirante CAR- que esses srs. possuem na- pois há reclamações contra a

Concorrência pública lIa- estahp.lecimentos de ensino f
manla : gabar-se' e gabar' o Imo eC,de comovent.e repulsa LOS DA. SILVEIRA GAR- quele àprazível recanto, como, conduta com que agem, dan

papaizinho dele. O genitor _ J
ao credo estremista, pelas NEIRO, Ilustre Comandante várias' outras, 'foram já ar- do a Impressão que naquela

(diz o filho) é o governante Forças Armadas .0 sr. Ca-
I
do 50 Distrito Naval.

rombadas e furtadas nestes dependência penal não há
. -

d G H
. últimos dias. Algumas das servíco para ser executado

máximo de todos os séculos. pitão e mar e uerra EI-
I Cabe-nos, como porta-voz· ' .

.

I .
. O filho (diz o filho) é um TOR ALMEIDA DE SÃ, dó' do Povo, agradecer o traba-

casas da práía, nestes últi- Informaram-nos' os srs.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõE� DOS EM-
gênio solto no Universo. Nun- 50 Distrito Naval;' pela Mo- !

lho da respectiva Comissão, mo� tempos, ja sofreram Bonetti, Assis e Beck que, re-

PREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS 'd d C t
. .

Clas-J i d I C'
mais de um assalto. sídêncías como as do sr. Leis-

ca houve nem jamais haverá CI a e a armense e as- íntegra a pe os srs, oronél ,

O 1 .' .

DELEGACIA REGIONAL EM SANTA CATARINA '

AI se Estudantil o academiéo 'I ,T'
..

Cordel d j s arapios de um dos as- ner, ali existentes há maís de
, filho de governador como e e. ,

,ne Irgnllo 01' eIr-o ,e
'lt

., f' . "
'

Leva-se ao conhecimento Jlos Srs. Empregadores filia-
Os outros filhos de governa- de Direito CARLOS AMA- Melo, CmL do 14 B.C. e Pre- I sa os Ja .O'ram ldentlflçados, 20 anos, nunca foram ropba":

dos a êste Instituto que, tendo em vista o.s dizeres da Por- 'do.r foram uns medíocres. RO REINISCH 'COELHO " ;.d· t M', M l)d I segun�o nos l:evelou o dr. das, como agora ocorre. E

taria n. 158, de 6 do corrente, do Exmo. Sr. Ministro do Tra-
' ,

l(sI
en e, aJOI. anoe a FranCISCO de ASSIS. pedem para o grave caso ,as

,
.

I d
Viveram (escreve êle) 'no. a- e, como representante do Paz Costa. Araújo., da 16a, O t I ,'- d' pr'ovI'de'ncI'as necessa'rl'as,' 'embalho, Indústria e Comércio, pUblicada no Diário Oficia e '1 d t d 'd

.

. _ . . ,I u ra rec amaçao e que
\ ' . nonima.to! Ele, não! SemlJre povo, o 1 ustre epu a o r. C.R., CapItaes LUIZ Fehppe foram ··t t t d

9 p.p., deverão recolher, até o próximo dia 30 o total de seus '_ ,
.

"

. os VISl an es por a 0- defesa dos seus direitos e

débitos.
foi da s�li�l1cia, No Rio pele- J o;,'to �ose �e Souza Cabral.. da Gama Lobo d'Eça :do 140

. res é a excessiva liberdade também daquela práia, que é
,g-uejou para d'.izer às ,folhas O Pov,o, Junt.amente c.om. I B.C:, Ayrton,. Ca.pela. e Ca. - que 'se t S

- ,

A partir de 10 de dezembro vindouro iniciará esta ins- C _

no a na ecçao Agn-1 �ma das maiores atra,ções da
que fora o maIS votado dos as altas AutorIdades' lVlS pela0 Pde Qumto DavId I

'

Ilha.
..

tituição, a cobrança judicial das quantias que lhe são de-- '(vidas.
eleitoS" de Santa Catarina. e Militares, presentes à reu- ,Baldesar do, Quartel Gene-
Os mapas do Tribunal" di;. nião civica, não regatearam

I
ral. AS�lÍm nossa Capital, : .

Florianópolis, 25 de novembro de 1954.

1
zem que .isso é mentira. Mas, aplausos aos oradores, pa- como nos. anos anteriO'res,' . ,

ADIL REBELO - DEllegado Regional. cabe aqui, (dentro do assun- tenteando assim, tambem, a poude. com solenidades, co-

F' Q' 'iI'to), l�m trechi,nho de carta s�la repulsa a t�o �e�ra pá- ,memorar O· sacríficie herói- I 11'e'G an orecebIda por nos: gll1a de nossa HIstOrIa e ho- co daqueles que, nas Jor-I
'

,
'. ••

INSTITUTO DE APOS'E,.NTADORIA-E
"A pretensão tola e a menageando os heróis que � nadas trágicas de Novem-

'

,
vaidade doentia (10 tombaram naquelas sangre:n- bro de 1953 foram barbara e' ,

.

.

Garoto Coca-Cola, fa- tas jornadas,
.

vovardemente aSsassinados Tomo, ao acaso, um Diário Oficial. É o de 7 de

PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS zem-no um auto - e- Ao toque d-e "Silêncio" fo'i pelos agentes moscovitas a�osto de 1953-. No .balancete :r:a Prefeituru)eio o mo-

xibido, a desfazer dos 'acesa a "pira", fogo simbó- que tenham implantar suas
VImento de 20 de Julho., E veJo os pagfl-mentos efe-

. DELEGACIA EM SANTA CATARINA' ,outros filhos de Go- lico Ido.s nobres sentimentos nefastas ideologicas err{ ter-
.

tuados:

A V I S O - vernadores. Fil.ho de d b 'l'd d' d I d C
.

d Si I Educação Pública.................. 44000
e rasI 1 a e, os a evan- ras o ruzeu'o i ou.,

' ,

Governador é Abelardo tados propositos de alerta Exaç_ão e FisçaIizacão Financeira ... 501,po
Luz e filho de Gover- SR JOAQUIM

Admjnistração Geral .

i·············· 435,00
nador é Nerêu Ramos. * ürrtpor dÚ título; si- •

, S, ,N. Serviço de Utilidade Pública 340,00
Ambos filhos de Go-. " * nal de "suelto"... "'1'e-, Restos -3, pagar 987,00
/ vernadores que nito terpan", a guiza de assinatu- COSTA Somo essas despesas gerais da Prefeitura e encon-

foram mili� n á r i o S, Ira. . .

tro Cr$ 2.703,00.
ambos eleitos deputa- Ficamos estarrecidos... Por avião da Panair, pro- Tomo, agora, do Diário Oficial' de 2·6 do ,corrente.

dos 'federais, na opo- Novas inovacões na arte do cedente da Capital Federal, Nele está o balancete do último dia do sr. Paulo FO'n-
'

siçãü. jornalismo .. � inovações di- ,chegou ontem, a esta' Capi- tes na Prefeitura. Os pagamentos foram os seguintes:,
. . . . . . . . . . . . . . . . tadas pela peçonha da pblí- tal) em visita à pessôas ,de. Administração geral 10.873,00

. Ainda há dias, o sr. tica partidária que destróe ... sua família; o nosso prezado Exação e fiscalização financeira' 819,00

G!lvernador 'vetou um que deturpa tudo, até os conterrâneo sr. Joaquim Educação pública ,......... 28.471,60

crédit�, que êle mesmo principias comesinhos .de Sandoval Natividalde da Ejaúde Pública .; '.' . . . . . . . .. 36.946,80

pedira, de Cr$ uma profissão, nobre em to- Costa" Oficial da Marinha Serviços Industriais 32.268,10

600.000,00 para' a me-, do? os sentidos, quando bem Mercante e que, à disposi-· Serviços Utilidade Pública 118.728,00

lhori� da h�z, na Pa- interpretada. 'ção d9 Conselho Nacional/Encargos diversos ,........ 77.439,90

lhoç,a. Enquanto isso" O assunto do "não/sei que", 'do 'fetroleo, integra uma Decreto n: 25 de 10-8-54 : :. 16L371,50
gastava, como confes-' se artigo, se suelto, se .... não' das' muitas gtiarnições es- Somo essas despesas e encontro Cr$ 466'.915,90.

sou o filho, DOIS MI- vale a· pena ser comentado. peciais. Concluo daí que o ex-prefeito era um: homem i111-
" LHõES pará a luz da Leiam, para se certificá- 'O sr.' Joaquim S.N. da prudeppe:'deixava tudo para a úl'tlma hora!

E s t r a d li Schoereder, rem, a "A Gazeta", última Costa se faz acompanhar de
' E!S'e' a imprensa critica esse deslei:XO,-o ex- atu-

em IGuaramirim 'página, em sua ediçã� de on- sua exma. esposa d.. Nelia "cuha-se e quer meter os críticos ·na cadeia! Marvado!!!

zona eleitoral do pim- tem e ...
'

não fiquem tão es- Pacheco da Costa e de seu

polho gabola. Abelar- tarrecidos quanto nós.. . galante filhinho' Alion Ro-

,do e Nerêu, filhos de MinaI de contas' existem berval,. eAsta�,de hQ,spedad.o IGovernado r e s, elegi- em nossa terra muitos jOl:- na resIdenCIa de sua Gem
am-se na oposição, palistas, inclusive' os de "gi- tora, a exma. 'sra.

I
d. Odette··

sem essas facilidades lete", mas saber ser jorna- Natividade da Costa.
com os recursos do erá- liSta nem todos sabem' .e... Este nosso prezado conter-
rio e sem dispôr de fo1'- estão à altura ... > '-: râne?,passará algup.SI' <lias .

tunas para esbanja- Por .qojé, só�.:' pará�in're- �em nossa Capital; .

aprovei':!'mentos ... " l�cidade �e d�eS,fl;oiro do jÇp\3;;:. �tlnld�:: as,' festàs d� _fim de .

BUM. hsmo . catarmem:e. . . 'ano e"'em goso ae fel'Ias.

I A LT

Recolhimento de contribuições

O DELEGADO DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA!
.•

I

E PENSõES DOS COMERCIA'RIOS, NO ESTADO DE SAN-I
TA CATARINA, avisa aos Srs. Em.pregadores que, estando

em gozo de férias regulamentare�, o furicionário encan'e

gadO' da cobrança, as contribuições referentes ao mes de

O'utubro 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 recolhimento das contribuições na, época pró
pria, sujeitará o empregador ao pagamento de juros de 1%

(um por cento) ao h1es; e, ainda, à multa legal..
Florianópolis, 23 de· novembro de 195�1

Francisco Câmara Neto - Delegado
\,

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

Transporte (cI,{ISTAR» Sr�A
I.•�viso à p'raçil'

NOVAS TARIFAS À. PARTIR DO

DIA l° DE DEZEMBRO 1954
\

, \

De São Paulo a l'Florianópolis kO 1,40
Do Rio de Janeiro a Florianópolis kO 2,00

Cargas Leves e máqUinas tarifa especial a complnar,
Agencia em Florianópolis

.

Rua 7 de' Setembro n. 7 - Telef. -'- 3.178
'

S. PAULO (Matriz) RIO (Filial)
Rua Behring, 278 Praia São Cristóvão, 183

Telf. 9-8101 Telf. 48-9930

\

ROUBOS E MAIS ROUBOS EM I

CANASVIEIRAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


