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PORTO ALEGRE, 23 (V.A.· rávél massa popular,'::t fi.lJl
I
_ Pouco depois das ei9�to de se íntef ar d!). ee...tensão do

horas, inanifest-ou-se um in- sinistro. Foram mobníeados

ccndio na Casa de Correçào, os recursos do COtpO de Bom

alastrando-se PPf todo o pré- beiros e da &r�l_(ad(l' Militar, '

dio, onde se achavam reco- mas não foI possível d'elie-
,

Ihidos mais de 1.300 presos. lar as chamas, Ill}e destrui- .

Reina um .ambíente de aífí- rum todo o edínci», : ,

'I' li'e'nta" tem'�esta'.�e na Gra--Br'etan/�',8
,- �:�:�C\�-::;a��:�O��:��:' ���::.t��2:��:��:�:�.

, ESCALARÁ EM IM- mendo-se, a principio, que o

, BITUBA fogo atingisse as suas Insta-
, "" íacões.- Por medída de pre-·

RIO, 29 (V. A.) - A com- caução, foram desligados os
i

Nauir,ago$ 'divididos.�;Explosão de um pelro.leiro., Díllcíl 0." salvamento' �c:il�n�:k����;�o��q�eO��� �����to: !�:��m::;:�ir:f��
. -

, breve, o vapor Monnacdove
LONDRES, 29 (U., P,) - das, centenas de estradas, tingiu a Mancha e o M ..U' do NllUFRAGOS DIVIDIDOS DOIS outros estavam do lado

fará escalas no porto de Im-
em black-out. Presun\.e-se

Em eonsequencía da 'víolenta I'
milhares de h�ctares d� terra 'N_orte., A situação n�nis ,�rá.. O Almirantado anunciou I de tora, a uns 50 metros.

bítuba, no sul, do Br8:�ili' ,Es- que exista mais de trínta ví- r'

tempestade que há 24 horas submersas, alem de milhares grca e a do petroleiro Ilhe- em Londres que, dos homens
ta será a primeira vez nos

timas, entre mortos €' rerí-.

assola a Grã-Bretanha, toca- de telhados, postes telegráfi- ríanc "Worlcl Concord', de que se encontravam no SALVAMENTO DIFICIL
41 anos dé existencia dessa

dos. No momento, contudo, é '

da por ventos que atingem cos e árvores arrancados. 20,125 toneladas, que se par- World Concord quando êste As operações de salvamen- impossível fazer uma' estl-'
companhia que um de seus

130 kms. por hora, quatro A tempestade, que atinge tíu em dois ao largo do Pais se dividiu ao meio, 33,fica- to empreendidas para retirar mativa segura.
barcos tocará naquele porte,

n!'vios [á ,foram considerados uma frente de vários mílua-: de Gales, encontrando-se C3.- ram numa das partes, en- sete homens que se encon-, A população carcerária es-
"

, cuja atividade principal con-
perdidos, sendo inúmeras as res de quilômetros, é u .naís da metade a mais de sete mi- quanto 9 encontraram-se na tram a bordo de outro navio

siste em exportar carvão.
tá sendo' transferida: para os

casas parcialmente inunda- I violenta que êste ano já a- lhas de distância da outra. .outra, a várias milhas ele vítima da tempestade, o bar- quartéis da Brigada :.'I1ilitall.J '

distância. co-farol dos South Goodwins

I
Cerca de mil detentos estão L

Ó porta-aviões Illustrious foram suspensas, em vista DESMENTIDO sendo custodiados pela Pol;-'

partiu para o local, a fim de do estado do mar. CARACAS, 29 (U. P.) cía e Exército 'nos pátios da

tentar o salvamento. Por outro lado, o barco de Chegou à esta capital uma Casa de Correcão.
salvamento que tinha reco- informação, em forma de Acredita-se que o fogo te-

TAMBÉM UM PETROLEIRO lhido 35 marinheiros e que bo�to, de que graves acon-I nha sido ateado pelos pro
O petroleiro 'norueguês 0- se -encontrava na retaguarda tecímentos estavam ocorren- príos detentos, pois noutras

ACORDO DE CAVALIIEIROS 2.0) - exclusão do adícío- lav Ringoal explodiu quase do petroleiro World Concord, do na venez�ela. ocasiões já houve tentativas
No final dos trabalhos (já nal de 10%, sobre velas, álco- símultãneamente no porto de pôde alcançar o porto de Não tem, todavia, nenhum idênticas. Na tarde de ontem,

na sessão vespertina), um 01 para fins medícíonaís e Swansea, tendo sido erganí- Saint David (Pais de Gales). fundamento a informação a- os presidiários se recusaram

acordo de cavalheiros entre a lâmpadas; zados socorros para salvar 42' NAVIO DINAMARQU1!:S larmista. A situação, aqui, é a entrar nas celas e tenta
bancada do PTB, liderada pe- 3.0). - taxação gradativa homens que constituíam. a O quarto navio perdido é das mais calmas, na expec- ram assaltar a rouparia, pa-
lo sr. Fernando Ferrari e a dos tecidos, isentando-se até sua tripulação. Receia-se que uma unidade dinamarquêsa tatíva das grandiosas cerimo- ra vestirem trajes civis. A
Comissão de Finanças, per- ( Cr$ 20,00 por metro e estabe- pelo menos três. tenham de cabotagem, cuja equipa- nías para a inauguração, a 2 Policia e as forças da Briga-
mitiu a votação do projeto,

r
lecendo-se adicionais até o morrido na explosão. gem foi recolhida. de dezembro próximo de ím- da Militar interditaram toda,

'sem novas verttícações, após I
máximo de 50% para os de Sete operários se encontra- O casco, abandonado ao portantes obras públicas rea- a zona próxima ao Presidio .

longos, entendimentos, em preço superior a Cr$ 100,00 vam no fundo da cisterna largo da costa ínglêsa, repre- lizadas durante o segundo a-

qU€ ambas as .partes transi- por metro. número 4 <lo petroleiro quan- senta um perigo para a nave- no da presidencia do coronel

giram em vários pontos, do se verificou a explosão. gaçào. Marcos Perez Jimene,z.
-,

O PTB transigiu nas verí- Por outro lado..« novo adi-

ficações, obtendo, como con- cíonal que terá a vigência de

'lltrapartída, as seguintes me- um ano, atinge com 30%
didas que reputavam as mi- jóias, perfumes e cartas ele
nimas para tomar menos 0- jogar. Sofrerão taxação de
neroso para o povo o projeto 25% os refrigerantes, de
de aumento do imposto de 35% a cerveja e de 50% as

consumo: demais bebidas' de alto teor
1.0) - exclusão do címen- alcoólico, assim 'como os au-

to; torríóveís.
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Nerêu�eyitou acôrdo
sôbre lDaléria vencida

RIO, 29 (V. A.) - O Diário

Carioca de ôntem publicou o

�eguii1te: ,

O sr: Nerêu Ramos inter

feriu, ontem, nas combina

ções dos líderes partidários
com a Comissão de Finança.s
para votação imediata do

. aumento do imposto de con

sumo porque vários pontos
que 'constavam do acõrdo e

ram Já matéria vencida e a

provada'pelo plenária:
A atitude do presidente da

Câmara, aceita imediata

mente por todos como um

detalhe de alcance moral que
lhes havia escapado, impe ..

díu, porém, que 0, PTB (es

pecialmente os srs. Ferrari c

Barreto Pinto) concordasse
"in totum" em cessar a obs

trução na votação da maté
ria orçamentária.
QUESTÃO DE 1I0RAS
O PTB propÔs e a Gomis·

sãü de Finanças aceitou n

'Votaçã� de um crédito espe

cial, a critério (lo Goverl1o,
para aparelhamento do sis

tema arrecadador da União e

comprometia-se, tambem, :'l,

votar o aumento do imposto
de consumo na part'e refe
rente a jóias, bebidas, 'etc.,
excluindo gêneros e utilida
des essenciais. Todavia êste
acôrdo não pôde ser efetiva
,do por questão de horas, 'em
virtude de :Q.averem sido vo

tadas. ontem algumas das
emendas que o PTB incluiu
nas suas reivindicações.
INTERFERENCIA DOS

LIDERES
Os líderes partidários, llo"

varente reunidos,· delibera
ram encontrar uma solução,
de tal Il1aneira que o Orça
mento seja votado dentro do
prazo constitucional.
Rejeitou o PTB qualquer

compromisso com base em

emenda a ser apresentada no

Senado para' onde terá ainda
que seguir o aumento.do im
posto de consumo, em vittu
de de, na Câmara Alta, não
haver pensamentó unânime
quanto ao assunto.

DESCOBRIDOR DO
DDT

RIO, 29 (V. A.) � Chegará
amanhã a

-

esta capital, pro
cedente de Buenos Aires, o

deseobridor do DDT, profes2
sor Paul Mueller, detentor do
Premio Nobel de medicina de
1948.
No próximo dia 2 o sr. Paul

Mueller pronunciará, na A-

cademia Nacional de Medi

cina Militar, uma conferên
cia subordinada ao tema "Os

métodos modernos no com

bate aos insetos nocivos'. O

Professor será saudado nessa

Ocasião pelo ex-Ministro da

SaÚde, sr. Mário PinottL
CONHECER 'O BRASIL
O professor Paul Mueller

Pretende passar alguns dias
no Brasil, visitando instItui
Ções e travando conhecimen
to pe.'so\1 r�m autoridades
cll.:ntificas e sal1lt�risb:ts. O
sr. Mueller interessou-se par
ticularmente pelo nosso pais,
Pelo fato de aqui se terem
realizado as maiores 'campa
�has profiláticas do mundo,
a base de sua.- descoberta _

;,}�:�T
..""",,,.0,,

'VISITANDO-SE
/ CAIRO, 29 CU. P.) - O go

vernador eleito do Estado de

São Paulo no Brasil, Jânio

Quadros, visitou, ontem, a

esfinge de Gizeh, as embar

caçõés solàres c o Museu do

Cairo, tendo' declarado: Fi

quei grandemente impres
sionado com as antiguidades

SÃO PAULO, 29 (V. A.) - maiores usinas de São Paulo, 'ção a qual ofereceu dilel'sos
faraônicas, bem como com o

.

f As 4 horas do dia 26,. fale- .dona Sinhá Junqueira jamais aparelhos, em gestos que de-
Egito moderno. Sinto-me a-

----------------------,-,-" ,'.,-""'. ceu, em Ribeirão pre.toa. se- ,! se fu,rtou a ex_ercitar uma ir- finiam as suas extraordíná-
I flR.. - � ,

. qui como um estudante, ven-
_I....:.'� _ _i��{1 Jru,::i4�l!1· nhora Theolina ele Andrade restivel vocaçao para as 'J- rias virtudes cívicas.

do grandes obras públicas

N "t I
' Junqueira, víuva do coronel bras sociais e os grandes em- D. Sinhá Junqueira foi a

por toda parte. A nação pa-

O U as
Francisco Maximiniano Jl1n- preendimentos coletivos, no- primeira mulher br.'tsilelra

rece ter despertado,
.

porém
<.

' • "queira. tap'do-se entre aquelas . as inscrita no Livro do !\I[t)l'i,tlJ,
.

' .", ' . 'não estou conforme com as
," ._" - ).'rDona,,'Bi'i;J11á ' -I�u:r:queira",< maternida�es. ê· postos d� �ÍJ-II>�nçlo que o então_presidente

"
"

'como ei'à mais coihíedcla '1l.0I> eí'icultúra;' qble' esp'al:túni'- n5 da República: marechal"É't.:i.ri- inac!.eqlladas rel�ções cle.ste
- Corre Ilela cid!1de que o sr. Secretario de

meios industriais, sociais e seu Estado natal e entre 05 co Dutra, fez qu-estão .d�:! C11. _país com' o Brasil, a,cquáis
. Edueação, Sa.úde e Cultura resolveu entregar a, . , devem ser acentuadas. Acres-

I sobretudo entre as pessoas outros o seu firme apoJI) á tregar pessoalmente o rjil)IO·
uma pessoa da sua absoluta confiança a aquisi- humildes, dedicou toda sua Campanha Naciona,l cl� l!via- ma á ilustre dama paulista.

centou que amanhã fará uma

ção de todo o material necessário à instalação da I visita de cortezia ao minis-

"Maternidade Carnlela Dutra". Quem é a person:1. I
vida á assistencia social. On-

tI'O das Relações Exteriores

grata?
.

I
de havia uma pessoa que 'do Egito, e que talvez vá de
necessitasse da sua proteç:io, RASGOU PROJETOS EM PLENA'RIO- Comenta-se, também, que nestes últImos

'

avião até Luxor para ver o
..
aUse encontrava "Dona Si- '.

anos, por esforços da bancada pessedista na Câ- nh'" ",
.

'- vale das neves e dos templos.
- procurando miti.gar N

..

TAL <)0 (V A) N d t· t M tmara Federal� o g'ovêrno da União entre�'(lu :w ll' ,«� . .
- os '0 Ba IS a. 011 enegro,' re- Jâl1io Quadros realiza uma

um pouco o sofrimento dos ·lt·
.

t
"

Estll:do cêrca-de SEIS MILHõES para' aumento e
deserdados da sorte. Dela po-

u Imos mmu os da sessão velando a sua irresponsabi- visita (lc quatro dias ao Egi-
melhorias no Abrigo de Menores. E que desse to- noturna de ontem o deputa- lidade, rasgou vinte e dois to. Em seguida visitará a

de-se dizer o que está escri-
tal, apenas Cr$ 150.000,00' foram aplicados' naque- pro.jetos de Lei que se en- Grécia, a Alemanha,·.a Sué-

to no Evangelho: "Passou.la insti�uição. pela terra fazendo o bem". O EXPLOSSÕES DE contravàm na Mesa do pre- cia e os Estados Unidos. As-
- Que amanhã, no Palácio do govêrno, nova sidente da Assembléia Legis- sinalou ele que sua visita é

seu enterro realizou-se às BOMBASséde da U. D. N., haverá reunião desse partido. 17 horas de ontem.
lativa do Rio Grande do extra-oficial, porém que es-

- Diz-se ainda que o sr. Irineu Bornhausen CASABLANCA, 29 (U. P.) ,Norte, para apreciação pelo, ,tá muito interessadó em me-

deixou a .llresidência da U.D.N., apé�r da bri- Ii
- Foram lançadas tres bom- plenário. lhorar o comércio bra,sileiro

lhante vitória ele 3 de outubro, passando-a ao sr.
PE FIL D., ILUSTRE' bas ontem à noite nesta ci- O "parlamentar" justificou com a Europa. Estou assom-

DAMA •
Bayer Filho, também vitorioso. E que, amanhã, nade conti'a as casas de tres seu gesto, dizendo que não brado - disse - com as di-

O desapareCimento ele Do-
.

será eleito o novo presidente, que será o sr. Wan- nacionalistas marroquinos. havia sido atendido pela Me- ficuldades elo comércio por
na Sinhá tTunqueira enche dederley Junior. Para a 2a. vice-presidência falà-se Os tres engenhos eram de sa no pedido que fez de causa de esca sez de dólares.

110 nome de D011a Marina, Coletora no Estreito.
consternação a sociedade grande poder e ocasionaram prorrogação dos trabalhos Temos que encontrar outra·
brasileira, da qual foi uma

- ,Sugerimos que o deputado Waldemar Gl'U- importante danos. por quinze minutos, base para nossas relações.
das figuras de maior realce

bla publique outra vez 'o discurso de crítica leal e
' .

pela origem e pelas obras A L·'· 1 1 'dconstrutiva que proferiu na Assembléia, em 1952, el e 19ua para o OSassistenciais em beneficio da
.

chamando a atenção do govêrno para a aventura maternidade e da infancia.
que ia cometer, fazendo a distensão FlorianÓllO- Em' falte da dl·18ron�a do t t t bAlis-Jaraguá, sem os estuelos técnicos completos e

Dona Sinhá Junqueira era "U U" u ra ameo O .. um
:::;�d::;::::s,mee��;a(�asqU:n����::m��17eeç::; =:� �:���1;�:�� �'��l��ese;:���!� ,movlmeoto 00 sentido de' desagravo
toriclades especializadas. ta, uma daquelas damas á RIO, 29 (V. A:') - O pro- Argumenta-se, a propósito, rem entre oficiais superiores

- Falam que o sr. Governador quer uma ex-
antiga, verdadeira fidalga cesso contra o general Men- que o Exército abriu mão de e subalternos do Exército,
das velhas Casas Grandes d IM' d t

'

plicação para o fato de todos os ráios que caem no . es c e orais, acusa o como odas as suas prerrogativas, Marinha e Aeronáutica, con-
�.

.

que hoje em dia rareiam nas d' t· d d t f d t dEstaelo, cairem nos postes da linha para Jaraguá. um os 111S 19a ores o a en- ranquean o o as as dili- vocando a, classe para uma
nossas comunidades socmis e t d d T 1 t' 'd

. -

- Tem-se como certa a extinção, até janeiro, a o a rua one eros, es a genClaS e provI enClaS lia reuniao que será solicitada á
de todos os postos fiscais ,do Estado. Os funcio-

quase não existem mais 11a8 provocançlo séria inquietação sentido de ser apurada a res- ,: direção do Club Militar, pa-fazendas modernizadas. tnários que sobrarem, serão encostados nas repa.l·-
nos meios mili ares. -Sabe-se, ponsabilidade do general a- ra amplo debate do 'assunto

tições. Apesar de sua vida traba- por exemplo, que está em pesar da fé publicà que me- I quando, entãó, serão unifica�
lhosa, 'á frente. de uma ',las pleno andamento um movi- rece sua patente e sua re,. das as opiniões e definida a

mento de solidariedade ,e presentação como oficial ge- posição dos militares, I caso

protesto, visando desagravar neral da mais alta gradua,- venha a ser negada a licen
a pessoa do general, em face ção. E, dentro desse ponto de ça ao processamento do sr,.
da diferença de tratamento vista, acham os militares, Euvaldo Lodi.
que vem tendo, no mesmo que nenhum empecilho deve

'.

caso o deputado Euvaldo Lo- s�r posto �o caminh� da Jus- J O RISO DA CIDAD ....'
...

di, resguardado pelas imuni- tlça, a cUJO pronunCiamento, J'J

dades parlamentares, ante a unicamente, s� deve a pala- 'If.y A
..",.,.,... ,� . .._:.

possibilidade da Comarca vra final sobre o assunto. pr,:,
,

negar licença para o seu O movimento em questão
proces�amento, em face de vem manifestando por meio
casos precedentes. de listas de adesões, que cor-

Brasil . perdeu ilustre dama
Fàleceu d. CISinbá Juoqueira», grande be!leme
nta das obras de, assistência. social

PROVOCARA' OMA CISÃO FALECEU O CIEN
TISTA 'ENRICO

FERMI
CHICAGO, 29 (U. P.)

Morreu' o professor Enrico

·Fermi, premio Nobel de Ci
ências de 1938 e criador da
primeira pilha atômica nos

Estados Unidos. O doutor',

Fermi, que fora um dos ar�i
fices da primeira bomba fj.tô
mica, tinha 53 anos de ida

de, era de orig�m italiana,
professor de fisica no Insti
tuto dos Estudos Nucleares
da Universidade de Chicago,
tendo começado em 1934, as
suas experiências com os

neutr'ons, expel'lencias que
conduziram diretamente à
construção da primeira.bom
ba atômica. 0\ professor Fer
mi morreu :el11�'�011seq�1.ência
de cancet.

RIO, 29 (V. A) - A dire- ao brigadeiro Epaminondas.
toria do Clube Naval resol- Evitou-se, assim, Uma cisão
veu não tomar conhecimento de consequencias impresí
dã proposta para a elimina- veis no Clube Naval.

ção do quadro social do bri-

gadeiro Epaminondas sal1'- "CHARUTO 'u10A_tos, proposta essa surgida co-
\

.. V �

I DOR'"mo represália à famosa en-

trevista em que o ex-minis- LUGO, 29 (U. P.) - Pela
tI'O da Aeronáutica do gover- segunda vez no espaço de al
no Vargas fazia várias acu- guns dias, um "charuto voa

sações. Entre os motivos que dor!' teria sido visto ontem à
preponderaram para aquela tarde sobre a localidade de
deliberação, a diretoria do Friol, na provinéia de Lugo.
tradidonal clube destaca o O obj,eto, que vo�va na

fato de o brigadeiro Epa- dir.eção norte-sul deixava a

minondas .ser seu membro. tr�s de si un1a luz de cor

há quarenta e dois anos. Por' :verhfélha viva.

outro lado, numerosos mem-, Tres'pêssoas, cujo testemu
bros do Clube Naval já t'l- nho não oferece a mimor
nham em mãos outro memo- dúvida, ,afirmam' terem visto

ria� assinado, protestando

I
dHti�úqn..

ente o "objeto".
contra l;1. medida (te elimina- Outra� pessoas d,e Lugo cor.-,

ção que se Pl'etend.ia aplicar l'oboram essa afirmação.

APOIANDO O PLANO DOS
ÁTOMOS PACifiCaS

Nações Unidas, 29 (U.{ P.)
- Mais quatro nações
Africa do Sul, Filipinas, N'o
va Zelandia .e Austrália

juntaram hoje seu apôio ao

esforço norte-americano pá
ra a obtenção de ampla co

operação internacional para
o desenvolvimento da utiliza-

ção pacífica da energia atô
mica.
Falando no Comi�é Político

da Assembléia Geral, os de

legados dos quatro países a

poiaram a proposta para a.

realização de uma conferen
cia científica internacional
no próxüno verão.

L

Acabando elefinitiva-
mente com o raciona

mento da enérgia' elétri
ca no Norte elo Estado, o

J sr. Governador merece

todo� os nossos gestos de

aplausos e gntidão. , .

l rJ.t

/'
i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�� °A�O Ilnstruç��p�r� a concessio �o
i Sensação no Comercio deTçcidos t ::!t:��f.ijiti: ::;:; I

. Premio «Semana da Marinha»
":'I� A CASI ORIENTAL

�:� Gerente: �OQ�:NNgos F. DE MINISTÉRIO DA MARI· I
' I 7° - Para concorrer ao

..,,.. NHA .a .ser dado c.onhecimento prêmio, os trabalhos de-
� � :. .

Representantes: ,

b'
.

te co
I

tI.... Representações A. S. Lara. aos interessados para pOso , verão o rígatóriamen e con-

.••'+ ....... Ltda, COMANDO DO 5° DIS-
i terior recebimento do prê- ter o nome, idade, enderêço, '

..... ':.' Rua Senador, Dantas, 40 - 5°
. TRITO NAVAL I

mio em solenidade no Dia colégio e série ginasial de,I,
/

••'+ andar.

I�.� �..
'

Te!.: 22·5924 - Rio de Janeiro. do Marinheir.o - 13 de De- 'seu autor. Deverão ser en-
,� f't'+ Rua 15 de Novembro 228 5° 1° -.0 Pr�mi? .Semana ,zembro. Iviados ao Comando do 50�.� ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS ,

�� andar sala 512 '- São Paulo. d M h t t d lo I I d,� . II a arm a, ms 1 UI o pe 60 Aos autores dos três Distrito Nava encarrega o

(t� OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS ��i ASSINATURAS Aviso 2.671, de 25-11-1953, melhores trabalhos será de recebêlos pelo próprio
� MENORES PREÇOS, .SO' NA CASA ORIENTAL

�t'+, Na Capital com. o propósito de desper- 'conferido no Distrito Naval autor ou por intermédio da
�..: '�I� Asno .

t" .' cCr! 197�,,�00 tal' o interesse e en.tus.iasmo lo Prêmio Semana da Mari-. secretaria do. estabeleci-
....... O d i b I 115 7000 • j emes re r",

d J t d B 1�...� rgan y su sso ranco, arg., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..,

(6.... No Interior . a uven u e rasI eIra I?e- nha, de acôrdo com .o se' menta de ensmo que fre-
'Il Organdy suisso em cores, larg .. 1,1& 75,00 � Ano ",'" Cr$ 200,00 lo.s �atos e vultos?e noss.a zuínte- critério: !quenta. Poderão ser dactilo-
�� Tule de nylon Americano branco e cores larg 1 40 10000 •�. Semestre Cr$110,OO h te ( 1 f �

'�I "

,., ........, f�' A" di t t ât IS Orla nava, sera con err- Ao, classificado em 10 grafados ou manuscritos,!:"'ij� T I d I A' b d d I 140 17000 ,••'+ nuncio me ian e con ra o.

d d d Cr u e e ny on mericano, ar a o, arg., ',' ��. .
Os originais, mesmo não pu- o. aos. estu antes o

.
urso lugar _ medalhas de ouro; não devendo exceder qua-.'�� Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 '. 200,00 .••'+ blicados, não serão devolvidos. G I t'I j '.....� j A direção não se responsabiliza

masia que apresen arem Ao classificado em 20 lu- tro págínas de papel almaço
�t�

Laise Suissa, largo 90 ' '. . . . . . . . . . . . . . . 240,00 tli' pelos conceitos emítldos nos ar- o� três melhores trabalhos
gar -:- medalha de prata; . I pautado (33 linhas), quan-

f.�
Meio linho pi lençois, larg. 2,20 � . . . . . . . . . . . . . . 140,00 �., tigos assinados. sobre Tema que anualmen- Ao classificado em 30 lu- do manuscritos e seu equi-

.�� Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 210,00' � , te lhes será proposto d Ih d b
I

1 t d til f.J�;.. 'lo;"!' ,
•

dar - me a a e ronze I va en e ac logra a•••
• .,-, Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 ....•.

'

. . .. 200,00'
� 20 � O Prêmio Semana b •

> � Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 135,00 i
-�-� .. '� .. � � �." ..

da Marinha constará de me-

� � Linho misto pI roupa de homem :.- 50,00 dalhas de 34 mm de diâme
� � Puro linho' para roupa de homem 85,00 INFORMAÇõES tro e 2,5 mm de espessura,

�
Setin langerie, largo 1,00 60,00 UTEIS. cunhadas em ouro, prata e
Tafetá faile 34,00

I. -0-. bronze tendo uma' âncora
F '1 em todas as' cores lurg 90' 59,00 III O leitor encontrara, nesta co-

.. , A
•

1 J
aI e ,grosso , , ,.... IOf

dIa navaIuna, informações que necessita, encima a pera coro
Puro linho pi 'vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00 diàriamente e de imediato: ..e envolvida por uma cir-
Faile escocez, iàrg. 90 40,00 JORNAIS Telefone I f

A .

d b' d
48 O Estado............. ... 3.022, cun erencia e ca o e ma-

setín duchese, extra especial, largo 90
,

,.. ,00 '

Ih' d
I 90 39,00

A Gazeta .'... 2.656 ni a, termman o por um
Setin duchese, 'artigo muito bom, arg. . .

•.
. . . . . . . . . . Diário da Tarde. . . . . . . . .. 3.579 nó direito. Em tôrno, sepa-San Jan, larg, 1,40 85,00 A Verdade. 2.010

d d t AI
48,00 Imprensa Oficial .'.... 2.688 ra as por uas es re as, as

Lonita Bangú, largo 1,00
� HOSPITAIS legendas MARINHA DO

Organdy estampado, a começar de 18,00 I Caridade' �

O I t d di' 1100 (Provedor) :............. 2.314 BRASIL O PR�MIO SE-
pa a es ampa a, a começar e......................... ,

S M NA DA MARINHA-

b d 18 o ,(Portaria) 2.036 E A .

Fustao ranco, a começar e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,o Nerêu. Ramos..... 3.831 No reverso, uma corôa deTafetá escocez de algodão, lai g. 80 24,00 ,Militar 3.157
I d 1 d

Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 48,00
I SãQ Sebostião (Casa de ouros conten o a

.

egen a

195 I Saúde) :............... 3.153 AO MÉRINTO, sôbre O nú- •

Morin Ave Maria , o Maternidade Doutor Car-,

3.121 mero do ano de concessão.Cretone branco, largo 1,40 33,00 , los Corrêa .

'Cretone branco, largo 2,00 44,00
r::; � C������S UR- do prêmio, e circundada por

46
. vinte e uma estrêlas.Cretone branco, largo 2,20 .. '. -, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . ,00 Corpo de Bombeiros .... 3.313

cretone Linhol, largo 2,20 67,00 Serviço Luz, (Reclama- As medalhas penderão de

�I
I 90 ções) 2.404 fita de seda azul, de 36mm

, 'CASAS e LOTESPercal, arg. 2,20 , ,00 Polícia (Sala Comissário 2.038 I, � Materia plastica lisa, largo 1,40 34,00 Polícia (Gab. Delegado).. 2.594 de largura, com duas listras

I
Vende-se uma casa de Iruldetl"a, envidraçada e pin-

� , Materia plastica estampada, largo 1,40 43,00 C���t��b1tT�sE amarelo ouro, de 4 mm ca- tada a oleo, ainda não habitada, pelo preço de Cr$ .

�� Toalhas p�asticas Ameri�anas 59;00 AÉREO da uma, a 12 mm das extre- 25 000,00. O terreno méde 10 x 25 fechado de arame.

�i Meias nylon pi senhoras 44,00 TAC '............... 3.700 midades. Cii1co (5) lotes com a mesma dimensão, fundos em. agua

�:.� Meias nylon pi senhoras, malha 60 ,.................. ss.oo ���:�!.ro .. �� .. S.�I.. : :::: : :: ;::�� 3° - O tema escolhido corrente, na base de 10.000, 00 cada um, facilitando-se o

� Meias nylon Derby, pi homem.......................... 65,00 Varig 2.325 para o corrente ano é: "A pagamento. Os imoveís.estão situados á rua Papanduva

.��.. Colcha de seda cl bico, pi Casal 200,00 Ló ide Aéreo 2.492 MARINHA NA INDEPEN- (CANTO), ESTREITO. _ Tratar com MARIO á rua
'�1 I 220.

Real 2.358 DÊNCIA DO BRASIL". '1,ij Colcha de seda cl franja, pi Casa ,,-............... ,00 IScandinavas 2.500 Durval Melquiades 22, nesta capita. •

��:
Colcha de pura seda cl franja, pi Ç9,sal 280,00

I : r�}��� ,'..............
2.021 ze�bro �:é t�a���h�osdede�:=

I � -

I ·t h' h f 'd I CASA ORIEN
Magestlc 2.276

ra-o ser entreg'ues na se'de...... Estas sao a gumas entre as mm as pec mc as o ereCI as pe a - I � ,Metropol 3.147
t I I rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços.

.

� 'La Porta 3.321 do Co�ando do 50 Distrito
�.'+ CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melh,ar atende.

'

i
Cacique 3.449 Naval para julgamento....... , i Central 2.694

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

Estrela 3.371 5° - O julgamento deve-

,�,+ I Ideal 13.659 rá es.tar terminando até o'

�.:..+.&4 .-� �::... � � ;:;;,.� .:.�;:: EDSI}qRuEe' ITO 06 dia 8 de dezembro, de modo
���� ·J·����I • .,

�
..

�.�.�
..

�.�._�� . .__� � ��

-,
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Vende-se
Magnifica casa em Coqueiros, situada a Rua José

do Vale Pereira N. 203.
. Nova - Isolada - em otimo terreno 12 x 30 - rua

de grande valorisação.
Contem: terraço - sala de jantar- 3 grandes dor

mitarias com armarias imbutidos - banheiro completo
com box - casinha americana quarto de empregada -

garagem etc etc.
Tratar: a Rua Deodoro n. 7

Vende-se

Dr. VidaI Dutra Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

REASSUMIU SUA CL;íNICA
Cousultório: Felipe Schmidt, 38 'das 3% às 5 horas
Fone 3165.

- ...._�-

CLlNICA D� OL:aOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGÀNTA
- do-

DR. GUERREIRO
INDICADOR

-

I
DR NEWTON

I
DR. CARLOS F.

PROFISSIONAL CIRe�����RAL ENGELSING
� 'llJl

Doencas de Senhoras - Procto- Médico dos Hospitais Americanos
10il'Ía - Eletricidade Médica I e da Força Expedicionária Bra-
Consultório: Rua Vit� Mei· sileira

reles n. 28 - Telefone: 3307. MÉDICO _ OPERADOR _

Consultas: Das 15 horas em PARTEIRO
diante. CIRURGIA EM GERAL
Residência: Fone, 3.422 ATENDE A QUALQUER HORA
Rua: Blumenau n. 71. DO DIA E DA NOITE,
DOENÇAS DO APARELHO DI· Consultório: Rua Deodoro, eg-

GESTIVO - ULCERAS DO ES- quina da Vidal Ramos.
TOMAGO E DUODENO, ALER· Residência: Coqueiros, Praia
GIA·DERMATOLOGIA E CLI· de Itaguaçú Casa da Torre.

NICA GERAL
.

DRA. WLADYSLAVA 1 DR. I. LOBATO I DR. WALMOR ZOMER

W. MUSSI I FILHO GAiRCIA
e Doencas do aparelho respiratório Diplomado ' p.�\a Faculdade Na-

'-TUBERCULOSE I cional de Medicina da Univer-

l-Chefe do Serviço, de Ouvidos - Nariz e Garganta DR. ANToNIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil
li- MUSSI

I
DOS PULMõES Ex-interno por concurso da Ma-

do Hospital de Florianópolis Cirurgia do Torax '. ternidade-Escola..
A clínica está montada com os mais modernos

_ MÉDICOS _ Formado pela Faculdade Nacio- (ServIço do. Prof.. OctaVlo Ro-

A lh
'

t t t d d *.J 'al"dad' CIRURGIA-CLíNICA nal de Medicina, Tisiologista e .
__!IrIgueS LI.ma) .pare os para ra amen o' as oenças ua especl 1· e

GERAL.PARTOS Tisiocirurgião do Hospital Ne- E�-mterno �o SerVIço de CIrur-
ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem _operação) Serviço completo e especiali- rêu Ramos gla do Hospital I. A. P. E. T C.

NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites iii zado
.

das DOENÇAS DE SENHO. Curso de esacialização pela do Rio de Janeiro
.

. S N TE" E' Médico do Hospital de.

fi
-

d N' G t ) RAS com modernos metodos de . . . x-m no e x-aSSlS-
.

DR U NU S
' m amaçoes O anz e argan a diag;,ósticos e tratamento. tente de Cirurgia do Prof. UgO, Caridade

. MIG EL NE
IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho SULPOSCOPIA _ HISTERO _ Guimarães (Rio).. DOENÇAS DE SENHORAS FERREIRA
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

.

SALPINGOGRAFIA - METABO· Cons: Feli1le Schmidt, '38 - Con�����SJoão OP�!!ÇÕ�� 16. CONS. _ A' RUA VICTOR
fi

-

d G 011h E
. I LISMO BASAL

IFone
3801

1"
,
'MEIRELES N0 18 l0 ANDARCabeça e In amaçoes a arganta e os. � mUItOjj ,

.. Radioterapia por ondas curtas- Atende em ,hora marcada., das 6,00 �s 18,00 hor��. I

DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIARIA-
casos são evitadas as operações das Amigdalas Eletrocoagulacão - Raios Ultra Res: Rua 'Sao Jorge 8 - Fone �ela mtanha Haten�et ldlda- MENTE.

� V· I t I f'
-

V Ih 2°95 l'Iamen e no OSpI a e .

ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringite� 10 e a e
. � ra erm� .0. .... ._ __ Caridade. RES. _ DUARTE SCHUTEL

, ConsultorlO: Rua Tlalano. n. I, R 'd-
. N0 38 _ FONE' 3140

e inflamações nos Ouvidos) - 1° andar - Edifício do ·Montepio. DR. YLMAR CORR€A R
eSI e�cla: I Bittencourt

. .

RAIOS X (Radiografias da Cabeça) Horário: Das 9 às 12 horas � CLíNICA MÉDICA 101.ua: encra n.
DR. ROMEU BASTOS

REFRATOR (M d A Ih RECEITA d
Dl'. MUSSI. CONSULTAS 'das 10 - 13 ho· Telefone' 2699 PIRES10 erno pare o para e Das 15 às 18 horas - Dra. raso

. . �,

(OCULOS) MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415
Residência: Avenida Trom.LAMPADA d.! FENDA (Verificação e diagnostico eH powsky, 84.

lesões dos Olhos) .

INFRA VERMELHO
'-Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

.

Pulmão e Esofago
Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Cau

Belo Horizonte
Residência - Felipe Schmidt, 113. ,!'elefone 2 •.365

Consultas - pela' manhã no Hospital - A tarde
das 2 horas em diànte no Consultório

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAÓ'

CIRURGIA TREUMATOLOGIA
Ortoped.ia

Consultório: João Pinto, 18.
.Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos/Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

MÉDICOMARIO DE LARMO Com prática no Hospital São

CANTIÇAO Francisco de Assis e na Santa
MÉDICI) Casa do Rio de Janeiro DR. VIDAL

CLíNICA DE CRIANÇAS 'CLINICA MÉDICA
,

MOLE'STIAS - NERVOSAS E ADULTOS' . CARDIOLOGIA .

CLíNICA DE CRIANÇAS
DR NEY PERRONE IMENTAIS

- CLIN�CA GERAL Doencas Internas I Contultório: Rua Vitor Mei· Consultório: - Felipe Schmidt,
.

,

Do Serviço Nacional de Doen· CORAÇÃO ...:..:: FIGADO _ RINS reles, �2 Tel. 2675.

138.
<

. MUND ças Mentais.
. . .. I

� INTESTINOS I Horári?s: Segundas, Qu",rtas e CONSULTAS' -Das 4 as 6

I Formado pela Faculdade Naci" Chefe dq AmbulatorlO de Hlgle. Tratamento modernQ da SIFILIS Sexta fell'�s: '

horas.
. .

naol de Medicina Universidade
ne l'1'en�al

.
Consultório - Rua Tiradentes, Das. I_? B:s 18 horas.

: Resiçl_ência: Tenente SIlvelrll�
do Brasil ' , P�lqUlatra, do HospItal - 9. .Resldencla: oRua Fehpe Sch· 130

RIO DE JANEIRO !
Coloma Sant An.a _ I HORÁRIO: nlld,t, 23 ,,2 andar, apto 1 - FONE _ 3.165.

Aperfeiçoamente na "Casa de ConvulsoterB:Pla pelo. eletro., As 13 às 16 horas. Tel. 3.002.

ISaude São Miguel" c�oquMe le �ardlaz?1. Ins.uhnote�a- Te!.: Cons. - 3.415 - Res. - � _.u
.- __ _

Prof. Fernando Paulino pIa. a anoterapla. PSlCoterap.la. ,2.276 - Florianópolis.
Interno por 3 .anos. do Serviço ta������T�sS:ll��l�:S. es!t�f� -DR-JÚLIO DOIN

DR ANTONIO MODESTO
de CIrurgIa

I (manhã)
I' DR. POLYDORO S'DR JULIO PAUPITZ Prof. Pedro de Moura ....

1
VIEIRA

.

.

Estagio por 1 ano na "Mater.
Rua Amta �arlbaldl, esquIna. THIAGOFILHO I nidade - Escola" I

de General BIttencourt.
. "

MEl?ICO
, MÉDICOS DO SERVIÇO DEEx interno da 208 enfermaria Prof. Otávio ROdrigues Lima RESIDENCIA: Rua BocalUva, ESPECIALISTA EM OLHOS,
I RADIUM E RADIOTERAPIA DO

e Serviço de gastro·enterologia Interno por 2 _no do Pronto 13_:'�1 _

OUVIDOS, �ARIZ E GARGANTA'I HOSPITAL DE CARIDADE.da Santa Casa do Rio de Janeiro Socorro

I
R

- TRATAMENTO E OPE.RAÇÕES I ESTAGIO EM S. PAULO PA-
(Pro,f. W. BeI·ardinelli). - x -

D . ARMANDO VALÊ- I Infra-Vermelho - Nebuhzaçao - :RA ATUALIZAÇÃO NO TRATA-Curso de neurologia (Pr!!f. OPERAÇõES RIO DE ASSIS I (T t tUltr:-So?, . I MENTO DO CANCER E DE TU-
Austr�gesilo).. CLINICA DE ADULTOS Dos S��viços de Clínica Infantil

ra amen o e 7sI-nUslte sem IMORES EM GERAL.
.Ex mthno do HospItal mater· DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal e Hos- A I t·

oper�çao)
R' 1mdade V. Amaral. CONSULTAS: No Hospital de pital de 'Caridade lO

ng o-r�noscoPla - �celta de DR. MARIO WEN-Doenças do estômago' intesti- i Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MÉDICA DE CRiAN- 'd CU�Ot R' ,od�rnol e�ulpal1!el!-to DHAUSENnos' figado e vias biliares; dos 10.

I ÇAS E ADULTOS I
e 0- Ino arlngo ogla (umco

rins! útero e ovários.
.

No conslfltório, à Rua João
'

_ Alergia _ H ....
no Est�do) I CLiNICA MÉDIêA DE ADULTOS

. Dlsturb:o� nerv�sos. . P�nto nr. 16 (l° andar) Consultório: Rua Nunes Ma- 0131:0 das 9.as 12 hQras
.

e

I !!'. CRIANÇAS _ .Consultorlo' Vitor Relreles DIariamente das 10 às 12 e das' chado 7 _ Consultas da 15
. da� 16 �s. 1.8 hOIas.

.' .

Consultorlo - Rua Joao Pm.
22. 14 às 16 horas. i 18' ho'r -

s as, onsu torlO: - Rua Vitor Mel·

I
to, 10 - Te!. M. 769.

Das 16 às IS horas. RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�:::ncia' Rua Mar h I G'
reles 22 - Fone �675. Consultas: Das 4 às 6 horas.

Residência: Bocaiuva 20. Shutel, 129 - Florianópolis. Iherm� 5:____ 'Fone' 378�c a UI-

F
Res. - R�a Sao Jorge 20 - Residência: Rua Esteves Jú-

,. • one 2421. nior, 45. Te!; 2.812.

DR. JOSÉ TAYARES
-

IRACEMA

DR. HENRlQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações - 'Doença's de Se
nhoras - Clínica de Adutos.
Curso de Especializaçãe no

Hospital dos Servidores do Es·
bdo

'

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade)
Consultas - Pela manhã no

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

te no consultório, á Rua Nunes
Machado 17, Esquina de Tira
dentes. Tel. 2.766.
Residencia - rua Presidente

Coutinho 44.

Advogados
DR. CLARNO G.

GALLETTI
-ADVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE:' 2.468

- Florianópolis -:

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

-ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajaí
Santa Catarina.

------... .........,....._.._._ .....__._,

Lavando com Baba0

\?irgem· ESlJeCialidade
_��d_�8 era. ,'IIIZIL IN�US'BIAL-JoID'1I18. (marca reulstr_dlÍ)......--.-,..--

'. eCODomlza-se� fempo e dinheiro
S�6Á��:RCtA,_'
ESPECIAliDADE

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

_----------,"'.-�_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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para combater as conse

quências dos resfriados:

irritações dos bronquios,
QUEM FALA A VERDA- praia, .ou para uma excur-

sãozinha pelo nosso Bra- tosses, catarros, Peça ao seu
DE, "

sil , .'
farmacêutico

..

"Satoaín l, in-

,(Alvarus de Oliveira Podem condenar-nos à d icado, nas traqueobron-
o Rio embora seja uma; vontade, mas só. f�la�o� o quites e slias manifesta-

cidade cosmopolita perden-. que nos brota de dentro da
I ções, Sedativo da' tosse e

do infelizmente aquêle ar alma, .. E que fala a �er- to t. d ,expec ran e.
brasileiro e smcero de' pro- da. e .. ,

.

vincía, ainda guarda cer

tas tradições ainda comemo

ra suas festas populares,
Como em Belém o Círio de

Nazareth, como na Bahia o

Senhor do Bonfim, como

Nossa Senhora Aparecida
em São Paulo, a festa de

Nossa Senhora da Penha

todos os anos assume sua

importância no calendário

festivo do povo carioca. Não

á guardada por determinada

parte da população que mu

dou de gôsto, que transfor

mou sua mentalidalde, jul
Q'ando seja isto civilização.
Mas pela gente dos subur

bios, de fora, e de zona ru

ral que acorre em massa

às festas da Penha, duran

te o mês de outubro. É uma

tradicão que embora não

ofere�a mais aquela mesma

intensa vibração de tõda

cidade, não perdeu de todo

sua emoção. E Soe cumprem

promessas e se pagam divi

das espirttuais.
Finados teve no Rio' mo

vimento dos mais intensos:
- Todo ano as zonas que

possuem cemitério se prepa
ram para dias agitados, com
trânsito mais atrapalhando
ainda. Costumamos dizer
entretanto - sem desres

peito aos nossos mortos que
ridos - que o dia dos -mor

tos é festa dos vivos. Por

que os interêsses comerci

ais que se colocam à fren

te das necessidades da ef'e
méridade dão para' pensai
na ínsínceridade de tudo.
Há exploração na venda de

flores. As casas de comér

cio próximas aos campos

santos, os bares etc. apre
sentam-se para a data corno

se fôsse ..realmente dia de

festa, assanhando-se com os

lucros em vista, os donos do

comércio que maneja as

coisas com que os vivos re-

A
A" verenciam os mortos.

gentia Temos nossa maneira de
.

presar os mortos: - Vene-

de rando sua memória, não os

ROGÉRIO ARRAES esquecendo nunca nas nos-
Passa hoje o, aniversário DU bll�cl·dade sas preces de todos os dias.

natalício do talentoso jo- 1- . E os feriados dêstes dias
vem Rogério· de M. Arraes, 0aID P..t... "" i _ que nos desculpem a que-
aplicado aluno do Instituto

I'I.rlaa6,.u. Dra de ética � aproveita-
Dias Velho e filho do nos-, Bu� caWlu mos sim, para uma boa
so estima.d.o patrício tenen-,

.______ __
. _

te 'Manoel da Paixão Tou-

P tI-01-tr\ara.a-Orinho E;. de sua exma. espo- ar J::' Ysa·d Irair-Tourinho. .

. .

t SP�r tão grata data o dis- Virgínia !. de Borja e Sra., partiCIpam aos paren e

g O contrato de casamento de sua filha
tinto jovem deverá ser mui-

.

e pessoas aml as

to felicitado. DALVA com o Sr. Sebastião M. de Moura.

"O ESTADO" Cumpri- .

. .

t satnente de- Constantino P. Moura e Sra. partICIpam aos paren-
m�n ad-o l�razero'tas v:ntu-I tes e pessoas amigas o contrato de casamento de seu fi-
seJan

fo-I' �t mdUI lho SEBASTIÃO com a Srta. Dalva L. de Borja.
ras e e ICI a es.

FAZEM ANOS: !l0JE.: , DALVA e SEBASTIÃO
- Prof. Mano WIetrn, I Noivos

Diretor ,de Grupo Escolar;
.

- sra. Olivia Andreza'

Carvalho Rosa, esposa do

sr. Fridolino Xavier da Ro-

"O ESTADO"
NO LAR E NA SOCIEDADE

Saud'ade
Vicente Capuano

/

Como é deserta agora a antiga quinta
Onde o f'olguede me atraia! E quantos
Momentos de prazer minha alma pinta,
Entrecortados de saudade e prantos: ..

Como é deserta agora, sendo extinta

A petizada, que com alegres cantos,

Fazia no cenário a viva tinta,
Numa ,paisagem de esplendores tantos!

Hoje, que é todo neve meu cabelo,
Esta saudada é como um pesadelo

.

Que vem frustrar meu sono tão tranquilo.
•

E quando o pesadelo me quebranta,
Tudo em mírrha alma levemente. canta

Como se tôra um sonho tudo aquilo!
--0--

Bxperlmente boje Preceito do Dia
MARAVILHAS

JA OS RINS
são ótimas para acompa- PROTE: ,

1
' caré do lan- O sal de cozmha, alem de

nhar o c la ou o
..,

I bser indíspensâve ao om
cne.

d' t S' funcionamento dos órgãos,
Ingre len e .

. I
.

uílo de farinha de tri- torna mais saborosos os .a 1-
1/2 q

. mentos. Mas nem por I�SO
go.

se deve abusar das iguarias
6 ovos'lh .

ha t salgadas. O sal é eliminado,1 co erm de fermen o
.

em gran de parte, pelos rms,

e, quando em excesso, pode
irritá-los, causando sérias
desordens no organismo.

Proteja os rins, evitan
do o abuso de sal na

alimentação. - SNES.

em pó.
1 xícara de açúcar.
1 cálice de conhaque.
1 pires de canela 'e açúcar.
MANEIRA DE FAZER:

1 - Amassa-se a farinha,

peneirada com o fermento, o

acúcar e os ovos, um a um.

QuandO estiver ligado abre

se a massa com os dedos e

põe-se o conhaque ; torn�-se
a amassar ..Se a massa ficar

muito dura afina-se com um

pouquinho de água.
.

2 - Estir·a-se com um rolo

próprio, até ficar com 2' cen

tímetros de espessura. Corta

se em quadrados de 5 centí

metros de lado. Dá-se dois

cortes pequenos de cada lado,
,

nas beiradas. P::tssa-se as.

duas pontas de cada lado pe

lo meio dos cortes, imitando
um laco.

3 z: Frita-se em gordura
quente, e deixa-se secar sô

bre uma folha de papel ab
sorvente. Porvílha-se com

açúcar e canela, enquanto es

tiverem quentes. (APLA).

CÓLICAS?
, .

Cólluu de e.tamago
Cólicas de'ffgado

Cólicas do. Inte.tlno.
C6l1ea. de rln. - Cólica. uterina.

ALIVIO IMEDIATO COM

GOTAS
HEROICAS

-

BeiJE
_ -0-

ANIVERSÁRIOS

Florianópolis, 23-11,54

s_a;
menino Márcio, filho

do sr. Major Médico Dr. Jo

sé Rosário de Araújo, da

Policia Militar;
_ sr. Paulo Schlemper,

industrial residente nesta

Capital;
-.:- sra. Ester. Melo Lentz,

esposa do sr. Oswaldo Len

tz, Telegrafista;
-' Haroldo Barbato, fun

cionário do Tesouro do Es

tado e elemento destacado

nos meios esportivos desta

Capital;

FOTOGRAFIAS
.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM.
GERAL.

RODOLFO CERNY; Fotografo do Jornal ."0

ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.
pelo

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

Resfrioll-se 1
O "Sa tos in" � excelente QUALIDADE

TONALIDADE

............

Rev.endedor: JOAO CAS CAES - Rua Trajano, 11.

AjOM, cada vez que usar
" KOLYNOS v. Obtem,'

MAISPJl(HE(JAV
do que ZJllllCa! ...

FORMATURAS
/

1�6t;GIO :E ESCOLA NORMAL "CORAÇAO DE
.

JESUS" , .
• �J

Uma distinta, Comissão esteve nesta R�dação con

vidando este Jornal para assistir as solenidades de for

matura das magisttranades de 1.954, cujo programa é o

seguinte:
Dia 7 de Dezembro

-às,7,30,horas - Missa em -ação de graças, na ce-

peJa do Colégio;
,

_
'.

- à� 19,HO horas - Entrega solene dos diplomas, no
Cine "Ritz";

,

"

MAGISTRANDAS., ,

Auilade Livramento - Beli Souza - Ehta Olindina

Oeucher _ Ely Therezinha Meira - Eni Boos -
. Flo

risbel la M. Bittencourt - Hilda Laus - Leda Machado

Silva - Igriez dos P. Machado Silva - Irene Christo

val - Irene Elcí Barbosa -' Irmã Judite - Léa Dirce.
Leal Meireles _:: Léa Marina de Lima - Leda Maria

Luz - Lenita Daura Jorge :_ Lia Orieta Mello - Lour

.les Irene Rabello - Maria da Conceição F. Silva - Ma-,
ria de Lourdes Campos - Maria Ester Fenner - Maria, .

delena Silva - Maria' Hildegard 'I'eschej--. M,aria Lína

(conomus - Marlene Bíttencourt - Marlytt Therezinha
)ouza - Marilene Evangelista - Nancy. Therezinha S._I
Cardoso - Norma Abraham Netto - Regina Relindes I

Kreisrnann - Sylrna da Costa �ias - Val�à Fernandes Ide Alcântara - Vi lma Terezmha Cordeiro - Wally
Peressoni da Rosa - Walmira Zimrnerrnann Martins

Zílda D. Livramento - Sônia Beatriz Brisighelli
Oradora

PATRONO
Exmo. Si'. General Octacilio Terra Ururahy

PARANINFO
Exmo. Sr. Dr. Biase Faraco

HOMENAGEM :ç>E HONRA
Exmo. Sr. Almirante Carlos da Silveira
Revda. Irmã Veronice
Revela. Irmã Maria Teresa

HOMENAGEM

Carneiro

HOJ E NO -PASSADO

Revda. Irmã Diretora
Revda. Irmã Célia
Revda. Irmã Elizabeth
Revda. Irmã Aurélia
Revda. Irmã Amolde
Revmo. Pe. Tardsio Marchiori
Dr. João Batista Luit
Prof. João dos Santos Areão
Prof. D. Etelvina Mello dos Santos
Pi'of. D. Teresa Lessa

FACULDA'DE "DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA
Este .Jornal recebeu atenc'ioso convite para assistir

as solen'idades de formatura dos Farmaceuticos de 1954,
no próximo ·dia 10 de Dezembro (6a. Fei,fa), com o se

guin te .programa:
- 8 horas, missa solene na Catedral Metropolitana,

oficiada pelo revdo. p,de. Alvino Bertolfo Braun;
- 19,30 horas, juramento e impOSição do graú, nos

salões elo Cine "Ritz";
.

,

- 22 horas, baile de formatura nos Salões do Lira
Tenis Clube (trajes: Smoking ou Summers). _

FARMACli:UTCOS DE 1954
AIitônio Bl'esolin - Antônio Cesar Vieira de Ar- I

ruda - Ary Migtlel da Silveira - Célio Figueiredo' de
Medeiros - Cid Cecconi Costa - Eir da Luz Brognoli _
Erasmo Szpoganicz - Hélio João Moreira da Silveira _

Lauro Lopes - Maria Helena José. - Paulo Golin I

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

- em 1.535, chegou ao Rio de Janeiro o "adeantado"
do Rio da 'Prata, D. Pedro de Mendoza;

- em 1.635, assumiu o comande do exercito de Per

nambuco, o General D. ,Lope de Hocer y Cardoba,
comandante da Esquadra hispano-portugueza ;

- em 1.646, faleceu, quasi repentinamente" o. Almit _

, rante holandes Jan Cornelisyõon Lickthardt;
- em 1.848, .nas proximidades de Goiania, travou

se o combate de Marícota, no q.u'al os, revolucio
nários de. Pernambuco foram derrotados- pelo
Coron él José Vicente Bezerra;
em 1.849, deuse a posse, como Presidente desta
então. Província, do Dr. Severo Amorim do Va

le;
em 1.932, informações procedentes de Oslo, anun
ciavam que as Autoridades da Noruega não per
mitiram o desembarque do sr. Leon Trotzky em

qualquer ponto do território noruéguês :
.

em '1.932, o paquete "Raul Soares", do Lloyd Bra

sileiro, partia,' pela manhã, rumo à Lisbôa, le
vando entre seus passageiros, como depÓrtados,
vinte políticos e militares que serviram à revo

!tlç_�o paulista ..

Entre os deportados, encontravam-se, os. seguin
tes: coronel Oscar Saturnino de Paiva, tenente
coronel Adolfo da Cunha Le'al, tenente-coronel
Francisco Loinaribe Gomes de Matos, major Hen
rique Quintiliano de Castro e Silva, major Luis.
Silvestre Gomes Coelho, capitão Arquimínio Pe

reira, capitão Veverino José da Costa Júnior. Os
civis que embarcaram, deportados," foram os

srs, dr. Ataliba Leonel, dr.
.

Haroldo Pacheco e

Silva, 'sr. Ismael Ribeiro, sr. Januário �i.ori, sr,
Joaquim Ferreira, Lôbo Nenê Sobrinho,dr. José
Joaquim' Moreira. Rabelo, dr. osé Roberto Leite
Pentea.do, sr. Manuel dos Passos Maua <:Ir. Per�
cival de Oliveira, dr. Valdemar Pippol e dr. Tito,
Sola1'i. Além do "Raul Soares", outros navios de
veriam partir, mais tarde, transportando tam
bém, para a Europa, uma centena de niilitar.es e

políticos. envolvidos na revolução de São Paulo.
em 1.939, os russos invadiram a Filândia, 'n'o ini
cio da Segunda Grande Guerra;

André Nilo Tadasco

Grazziotin - Saul Damiani ,- Thereza ,de Jesus Lopes
Faria

_ OFtA'DOR
Hélio João Moreira -da Silvaira

. PATRONO
�rof. Dr. Ranulfo J. de Souza Sobrinho

PARANINFO
Prof. Dr. Luiz Osvaldo D'Acãmpora

HOMENÀGEM DE HONRA
Prof: Dr. Biase Agnesino Faraco

HOMENAGEADOS
Prof. Dr. Antônio Modesto Primo
Prof. Dr. Henrique Bruggemann
Prof. Dr. Joaquim Madeira Neves
Prof. Dr. Newton Bruggemann
Prof. Dr. Polydoro Ernaini de S. Thiago
r.rof. Dr. Raulino Horn Fli!lTO
Prof. Dr. Sálvio Guilhon Gonzaga
Prof. Dr. Zulmar Lins Neves
Dr. Antônio Adolfo Lisbôa
Dr. Narbal Alves de Souza

FllDcionária . pira
.

MOÇA 22-23 anos, datilografa,
raçada, referências para escritório.

ORDENADO A COMBINAR.
...

CARTAS PARA CAIXA 'POSTAL; 80 FUNCIO-I'NARIA ESCRITóRIO '

....������-�--��---�,�.��-��-��

IlPUREZAS DO SANGUE?
.

"'.

fLlXIR Df H06UflRA
AUX. TRAT. SIFILlS

DR. ACHILLES
nALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43

AVENTURAS '00
/i"

ZE-MUTRETA aaa·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CANTINHO DA F. A. c. ,/ O VASCO NOVAMENTE CAMPEAO jPrograma dos' festejos dOraniversário'--' ,.__ .

a Pdm."Yor Nilton Pereira CARIO�� �� R��?_ sinaie-scuu do 80latlDo, de Saco dos LimõesDando início camp e õ e s respectivamente O Campeonato Carioca '

(Medina) . 2,0 l tida de futebol no gramado

I
gem ao Presidente de Honradas nossas crônicas a serem Lira Tenis Clube, Bandei- Remo foi disputado domingo - L? vasc� .

Flamell'�O DIAS 3, 4 e 5 BARRA- do Ipiranga F. C., entre casa- do Botafogo F, C" sr. Pãtro.publicada em O ESTABO, va- rante de Brusque e Cruzeiro na Lagôa Rodrigo de Frei,· Botafogo e .0 -

_ ,QUINHAS _ com início às dos e solteiros, em homena- cinío Aguiar.mos abordar um assunto que de Join(\7ile. Logo a seguir a tas, perante grande e entu- 4,0 páreo -. Dois com
19 horasti íd d da t d bli A ltórí 1.0 Vasco; 2,0 Icaraí e' 3.0diz respeito as a VI a es a este campeona O vem o e síástíco pú ICO, VI oria

fLocal: José Mendes)Federação Atlética Catari- basquetebol juvenil realizado mais uma vez sorriu ao Vas- Botafogo
nense, no decorrer do ano em Joinvile, que apresentou CQ da Gama que venceu 4 5,0 páreo - Quatro sem -

em curso no setor do bas- como vencedor do Cruzeiro páreos, contra 2 do Botafogo 1.0 Vasco; 2,0 Botafogo e 3 o

quetebol e voleíbol. Nossa de Joinvile.
_

E finalmente e 1 do Flamengo. Flamengo / 8,30 horas :_ Corrida 'de
crônica de .hoíe leva por ti-I agora a poucos dias atraz O resultado foi êste: 6.0 páreo - Double- scull

estafeta (Homenagem à Di-
tujo: Joinvíle=com a hegemu- verificou-se o campeonato 1.0 páreo - Quatro com - 1.0 Botafogo; 2,0 Vasco e

retoria do Botaf'ogo F. C,)nía do basquetebol e voleibol estadual de basquetebol na - 1.0 Flamengo 3,0 Flamengo
9,00 horas _ Corrida de

em Santa Catarina. categoria de titulares do qual 2.0 páreo - Dois sem _.- 7.0 páreo - Eight -:- .I.o
saco (Homenageado.::_ sr .

.
,.' "llIOl._-IR."'"'I' d PI' de t f 2 FI go ., Vasco' 2 o Flamengo e x.o
" '-'-'11""'<), saio vence 01' O· a meIras 1.0 Bo a ogo; .0 amen c ,.

Altino Carvalho).
\ {Se dermos um balanço nas Joinvile. Como vemos d0S 3.0 Vasco. ,Botafogo. 9,30 horas _ Corrida do"

,poucas atividades realizadas cinco titulos em jogo no cor-
ovo na colhér para moçaspela Federação Atlética Ca- rente ano os' joinvilenses a-
(Homenageado _ sr, João

tarinense (poucas por culpa biscoitaram para sí naua
.

A Carvalho).exclusiva de alguns diretores menos que treis o que não O CALENDÁRIO DA C. B. D� PAR 10,00 horas - Quebra-potetécnicos) Vamos verífícar deixa de ser uma soma de-
(Homenageado _ sr, Heme-

que os unicos departamentos veras aprecíável, Nós aqui da'
. 1955 E 1956 tério Silva).que de fato fizeram alguma capital tidos como os ditado-

10,30 horas _ Cabo de
cousa são os que tem a res- res da técnica moderna do

guerra (Homenageado _ Ca-ponsabílídade de Osvaldo basquetebol e voleibol tive-. RIO 29 (V. A,) - Para Fevereiro --'-- Segunda quín- pitão Pedro Bernardino),Meira e Erico Straetz Junior,. mos que nos contentar ape- (permitir ao Conselho Técni- _zena - Semi-finais e fi�a�i3 11,00 horas _ Prova de nu
ou sejam o de basquetebol e nas. com u� graças, aos ju- co de Futebol um inicio. de do 23° camp�onato Grasll'O)l- tação para adultos e menores,voleibol. Pois bem estes dois vems do LIra Tems Clube. entendimentos com entída- ro de Futebol, em Homenagem aos' sonho
departamentos fizeram realí- Perguntamos agora: a que dei; e clubes da Europa,' Março - Primeira uuín- res Hélio Kersten S'ilva e
zar este ano �om absoluto atribuir este fracasso de nos- cujos .calendários são organí- ze

..
na - III Torneio Jcáo Líra

f
João Vicente, Presidente doêxíto os campeonatos cata- sos atletas em terras do in- zados sempre com alguma I FIlho; . Botafogo F. C,rinenses dessas duas 1110- interior? Falta de local ade- antecedencia, resolveu a Di- Segunda quinzena - Sele-

12,00 horas _ Corrida dedalídades esportivas respec- quado pára treinamento? Pa- reteria da C.B.D, aprovar, cionados Brasil x Alemanha. Iole de 2 remos, em Homena
tivamente tendo por sedes as ra que então foi construido com restrições, o calendário Maio - Segunda quinzena gem ao sr, Charles Edgarcidades de Brusque e Join- o magnífico estádio da Ave- preparado por aquele Conse- -:-- Selecionados Brasil x .�l:- Moritz, Presidente de Honravile. Lá na terra dos Renaux, nída Hercílio Luz? Falta de lho para 1955 e 1956. glaterra (fala-se na POSSW1- do Clube Náutico Riachue!.o.assistimos o campeonato de técnicos, não será tambem Como foi oportunamente lidade de um convite á Hun-

".�;voleibol, que primou pela or- desculpa, Daqui pois uma ad- noticiado, o calendário em gría, caso não venham os DIA 6 .(SEGUNDA�FEIRA{ganização tanto no que se vertencia aos técnicos de questão, que, além do mais, ingleses);
refere à técnica' como na dís- nossa _capital: treinem, cuí- terá de ser submatído fi '11.:- Junho, 15 a julho, 16, Ultima apuração do con
cíplína. dem melhor do preparo de tura Diretoria, é o seguinte: Taça RívadávíaCorreia Mey- curso para Rainha do Bota-Foram disputados os ce- suas equipes, e tragam de Fevereiro - Segund;t cuín- er. I fogo f. C.
tros das categorias de juve- �volta para Florianópolis, a zena _ II Torneio João Lira
nís, feminina e titulares, os I heg�monia d� basquetebol e Filho; 27 de fevereiro a 27 AGUARDANDO A C. A. I.
quais apresentaram como voleibol catarmense. de março _ Finais do 220

Campeonato Brasileiro de

Futebol;'
,

Marco - Segunda quinze
na �. éampeonato Juvenil
dos Jogos PanamericanoR, no
México (dependendo do pro
nunciamento do Comitê 0-

limpi;covBrasileiro quantá, ãO
auxíHo-financeiro do ![over
no);'

11 de junho a 16 de julhO
- Taça, Rivadávia Correia

Meyer - Internacional;
Novembro, 3 - Prelimina

res do 23° Campeonato Bra
sileiro de Futebol.

A' parte do calendário, re

ferente a presença da C. B

D., com uma equipe secun

dária no Campeonato Sula
mericano de Futebol, no Chi-'
le, em março' de 1955 ficou

PRIMEIRO TITULO MUNDIAL DE BOX
PARA A AME'RICA DO SUL
CONQUISTOU UM ARG'ENTIN6

em suspenso, uma vez '1u�� a

Diretoria aguar-âa ainda .' o

pro!junciamento da Comiss[o
de Assuntos Internacionais.
Já é conhecido, aliás o pen
samento do presidente da

quela Comissão, sr, Qélio de
Barros-: radicalmente con

trário à consumação daque
le absurdo.

TOQUIO, 28 (U. P.) decimo segundo assalto, li-

Pasqual Perez, diminuto a- quidando assim, com a van

tleta da Argentina, liquidOU tagem que 'havia logrado até
5a. feira à noite, implacavel- então o japones por pontos,
mente, ao japones Yoshio com seus braços mais longos
Shirai, campeão do mundo, e maior peso.

peso mosca, .e se �onverteu A .decisão foi unânime.
no primeiro argentino e sul- Shiraí não ofereceu ne-

americano que ganhou uma nhuma desculpa, Totalmente
corôa mundial de box. O va- , batido, disse a seu manager
lente Perez, que tem um pei�o I norte-am�r�ca�?, .

ao anu_nc!:musculoso de touro, termI- arse a deClsao: Smto mUlto,
nou com o japoneso uma ru- Perez, que estava contentís

de peleja de 15 assaltos, rea: simo falou no microfone a

lizada ao ar livre, com uma pós haver CjJ arbitro levanta

temperatura de 12,8 graus do a sua direita, exclamou:

centigrados, pesava 107 lí- "Ganhei para Peron e para a

bras,. contra 112 do campeão minha Páfria".
derrotado, que lhe levava a- A luta foi interessante e

inda a vantagem de 5 pole- cheia de vibração. Termina
gadas. Mas tinha algo que da, Shirai, que Fem 31 anos,
é mais valioso:' poderiO e re- estava completamente batido,
sistencia. Perez' derrubou mas o argentino parecia que
Shiraí com

�

um terrível nem havia lutado. O japones
'-'upercut" de esquerda, no era campeão desde 1952.

,�
--------------------�------�------

DellÓsilo ftnlarctica
'Cervejas e Refrigerantes

Licores Dubar
_

FLORIANOPOLlS
Bua Silva Jardim" 180

(PRAINHA). Tele·lone 3800
•

A -NOVA DIRETORIA DA
A."D. PONTA DO LEAL

SURPREZA: O VASCO ESMAGADO
PELO OLARIA

Flamengo 2 x S. Cristóvão 1
América 1 x Madureira O
Fluminense 2 x Portuguesa O
Olaria 3 x Vasco O

Bangú 2 x Canto do Rio 1

Da Associação Desportiva
Ponta do Leal,_destacada a

gremiação que honra a vár
zea floriànopolitana e que
tem sua sede socIal'no sub
distrito do Estreito, recebe
mos comunicação de que fo
ram eleitos, em Assembléia
Geral Ordinária, realizada a

17 do corrente, a diretoria e

o Conselho fiscal, que fica

ram assim constituidos:

2,0 Secretário - Anisio Si-
Pelo Campeonato Carioca

maIS T i Adhema' foram estes os resultados da
.0 esoure ro - I

.

d P I rodada de dommgo:
°2s aTssos. Alvaro I

Botafogo 5 x Bonsucesso 2
.0 esourelro -

Soares - ,

.

Diretor do Departamento
---------------,--...;.-----

de Esportes - Manoel Mar
tins
Diretor do Patrimônio

Oscar Gas'tão Ricardo,

. PREPARA O FLAMENGO UMA EXCUR
SAO AO MEXICO, PERU' E CANADA'

CONSELHO FISCAL

Presidente -- Adelíno
RIO, '29 (V. A.) - O prócer I

Alfonso e JUfLn Doce, para

A- do Flamengo FadeI de FadeI, uma temporada dos' rubro
está mantendo novos en.te.n-I neg�os ao México, Peru e Ca

dimentos com os emprsarlOs nada.

DiRETORIA
Presidente Agilberto

Aurino dos Passos
Vice-Presidente

Silva
1.0 Secretário

Bilbao

maro
_

1.0 Membro - Evaldo Se-Sadi
bastião Teixeira
2.0 Membro - Osni Ro

drigues.
,

Dalmo

TRANSFERIDO PARA SA'BADO O
PRElIO PAULA RANOS X GUARANI

que encharc'ou toda a eid'J,de
Não se efetuou, ante-ontem, na manhã daquele dLL

o cotejo Paula Ramos "ver- Segundo soubemos, o en-

sus" Guaraní, pelo certame contro ficou transferido pa-Ide profissionais da cidade, ra a tarde da próxima saba-
.

deviqo às chuv�s. ç_opiosas. tina.

DOMINGO: AVAl X ATLETICO
nato. Há grande interêsse em

torno da encontro, porquanto
o venc,ido será contemplado
com a "lanterna" do certa
me de 54 .

Domingo próximo, em con

tinuação ao Campeonato de

Profissionais, bater-se-ão A
tlético e Avaí, fazendo ambos

.
despedidas do CaII:lpeo-

'_
."

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

DIA 5 (DQl\'lINGO)

CENTRO EXCURSI:ONISTA "�RNOLOO RAULINO"
- EXPEDICIONÁRIQ-

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINEN�E !
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERO,fI .1'EMPO, EN-

V(A- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENOERE

co A CAIXA POSTAL 489- FLORI.<\NÓPOLlS-S.C,

.. ,,.....

Cdm ês�e valdll' V.S.

DIA 7 (TERÇA:-FEIRA)

20,00 horas - Corrida de
resistencia em Homenagem
ao Professor de Educação Fí
sica, sr, Oswaldo Meira.

•

DIA 8 (QUARTA-FEIRA)

20,00 horas - Coroação da
Rainna, em sua séde sita á
Rua José Mendes, n. 40.

DIA 12 (DOMINGO)

9,30 horas - Encerrand.:>
os fest(ljos haverá uma par
_�-<:r,..... _

�'V:IlI"\",,"--:>",,!:o(j,",,:-
.'

.!
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F'Iorianópol is, Terça-feira 30 de Novembro de 1954o ESTADO

DE PITIGRILLI Nos aniversários menores,

Buenos Aires - (APLA) o correspondente ao valor
- "Dizei-o com flores", é a de uma gravata, de um par
frase usada nas vitrines e de luvas Ide pelica, de um

na propaganda de alguns livro. Nas solenidades ex

floristas. Outros floristas, traordinârIas, um cruzeiros

internacionais organizados, de tres meses pelo mundo,
dizem "TeÍegrafei com flo- uma casa à margem do lago
res", Com um pequeno au- Michigan, um aeroplano de

mento pelo preço do cabo- turismo entre duas praças.

grama, outro suplemento Não era possível serem mais

insignificante pelos desní- enamorados e esplêndidos.
veis do câmbio. e variação Mas como. a organização fa

das estações, você pode sem miliar não pode secundar

sair de casa, "Telegrafar" todas as fantasias do senti

um ramo de rosas flame- mentos, ambos os conjugues
jantes à mulher que o ama depositavam os cheques em

em Johannesburg': um 'ra- bancos diferentes, para não

malhete de rosas Brancas, à causar confusões contábeis.

menina que faz a primeira Na aridez da conta correrise
comunhão em Granada; uma realizavam o conceito de

orquídea, à atriz que en- Gabriele D'Anunzio : "Pos

frenta o proscênio da Comê- suo aquilo g.ue dei". Os dois

die Francàise ; um ramo de bancos. porém, sob nomes

cravos vermelhos, à agitado-\ diversos pertenciam ao mes

ra qu� obteve uma cadeira tmo consórcio, e o. consórcio

no Parlamento; uma "cor- 1 faliu.

be'ille" de "Não-te-esque-
.

O casal aloucado e dis

cas-de-mim", à viajante que, 'sípador e o casal prudente e

ao descer no aeródromo de econômico foram, por vicis

chegada, poderia esquecer- situdes distintas, transtor

se .das promessas feitas no nados pelo mesmo destino.

aeródromo de partida. Os A prática de dar presen

floristas mais populares e tes não é uma técnica, e

'modestos limitam-se a es- sim, uma arte. "O poeta na

crever com giz, numa peque- politano Ugo Ricci, que era
na ardósia, o nome de uma humorista, escreceu: "Não

santa, a fim de que o tran- vos esqueçais de que, em

seunte distraído se recorde matéria do gôstos, às vezes

que Lulu .ou Tété corres- nos separa um abismo, do

pon.dem a Luiza ou Tereza, amigo mais íntimo. Portanto,

a santa do dia. abstenha-se de lhe oferecer

Um literato italiano, Orio a melhor bengela que você

Vergani, escreveu que o possui
homem se distingue dos aní- Julgando conforme o pró

.

mais pela capacidade de fa- prio gôsto, ele seria: capaz

zer presentes. O homem é de crer que você lhe. ofere-
I
um mamífero presenteador. ceu a "pior". É preferível
E, na realidade, não é cer- convidá-lo a escolher. Há

to que "baste o pensamen- bastante probabilidade que

to". É inútil tentar evadir- êle, por ignorância ou par

se com essa escapatória. O delicadeza, fique com uma

pensamento é o mais alto bengala de bambu de cin

entre os dons, mas estes são co 'liras, em lugar da "ma

bons sistemas nas relações laca' de duzentos que vôce

de exceção, tais como aque- lhe destinava, íngenuamen
las entre o Homem e a Pro- te.

vidên-cia. Nas ralações so- Nem todos. podem conce-

ciais comuns"'entre homens der-se. a liberda,le de arq�li-I
e homens, e sobretudo entre duque Rodolfo de Habsbur

homem e mulher, o pensa- go que, por ocasião da núp
mente não é admitido como cia da irmã Gisela, lhe pre

objeto de presente, mesmo senteou uma caixinha de

se for um pensamento de pau-rosa com cem fôlhas de

Sócrates. 'papel para cartas, todas en-

Por sorte, o que recebe cabeçadas com as palavras:
uma homenagem floral não "Querido Rodolfo, peço-Ipode ver o rosto do doador, te .. .'; São mais frequen te

quando discava o número, mente- os imitadores 'de Á- '

para telefonar: "Envie 1'10- natole France, , que no úl-
.

res no valor de cem cruzei- timo dia do ano entrou numa I

ros a êste endereço". tipografia: ,
. I

Numa região do extremo - Queria algo de gran-

norte de um reino europeu de efeito para dar de pre-! ::-;=.::7::-::-:-=--�---:-.;-::--:--:---:--------------

�amooa, �egun� u re�s� s�� aoo am�oo' não im-
enhls�cem e dallude�. A, (' INE SA�O JOSE'

-��---��---�����-�-�--��--�-�-�����-

tas humorísticas, por sua porta que seja uma perfeita penultima rainha da Itália, I ,---
---

'afeição ao dinheiro, e que obra de fancaria.
numa estação de veraneio, As 3 - 8 horas.

não nomeio para não desgos- E escolheu meia dúzia de tính� dito a ';Ima simpática JEANNE nnu - CLI-

tal' os escoceses aqui resi- estampas baratampas bara-.
menma : FON WEBB em:

dentes), dois cônjugues que tampas baratas, dando meia
- Ap_rendeste a costura? O GENIO E OS FUGITIVOS

, dúzta de endereços e se"!
- Nao; só sei. fazer N

faziam excecão à regra, cal- • • o Programa:
/

'

cal'ta-o bostal, meias. E
.. ram escandalosamente na l'

1 aporte n,a Tela Nac. cano

...L Como se tr'ata 'de pre-
- Sabes quem sou? U f il xtraid d

ruína, porque festejavam as .Preços: 10,00 - 5,00 m aume e rai o e um

solenidades de sua vida sen- sente - disse a vendedora
_ A rainha Helena! Censura' Livre. dos famosos "Boleros" de

timental por meio de pre-
- vou apagar o preço.

'_ Então, faze-me um par Agustín Lara "COQUETE"

sente recíprocos: o aniver- - Não faça isso _ res-
de meias, e manda-o a mi- NINON SEVILLA - Adus-

d A I
nha casa l TIN L

sário do primeiro encontro, pon eu nato e Erance _

ARA VICTOR JUN-

do primeiro beijo, da pri- acrescente-lhe um zero. Quando chegaram as I
CO em:

meira conversa, da primei- Há uma vasta categoria de meias, a rainha, em com- As 5 - 7,15 - 9 horas.
"FACEIRA"

ra promessa, do cumprimen- presentes, que, em vez de pensação, fez enviar à me-I Sessões das moças
No Programa:

to da promessa. No princí- produzir alegria são irrítan- nina um par de meias de No Programa;
Atual. Atlantída Nac.

pio compravam à vista, de- teso Um cavalheiro deplora- seda: 'uma cheia de bom-
'

Noticias da Se�ana Preços: 7,60 - 3,50

pois a prazo, e mais tarde, Iva
que o cardeal Maza�'ino, bons e a outra, de dinheiro.j Preços: 1,50 2,00 3,50. Imp. até 14 anos ..

com "pagaremos"; e assim o dar um, presente, o flzes- No dia seguinte, a soberana I
Censura Livre. - --_ .

• sucessivamente, fazendo di- se da ma vontade. Outro recebeu da pequena amiga I' .. •
vidas que pagaram e, em senhor observou: .

uma carta 'que dizia: "Se-
.
-',

".'
- -- ..

�...�.-iij"'Iii�"
garam Causa de interdiccão de ma vontade, dispensa-nos chorar muito : m'

. ,

.

,

. . '. ' eu pai - - A 7 9 h

por parte dos pretendentes à de ,agradecer: guardou o dinheiro; meu ir- As 8 horas
- s, -:: oras.

herança
As vezes, quando não são mão os doces e mamã f'

. Sessões das Moças
,

Seú sistema era reprová- irritantes, .os presentes nos cou 'com �s meia"· ae, 1- ,OLIVIA DE HAVIL- GENY KELLY - KATHYN

I d t d
.

t f'
s . LAND - RICRARD BUR- GRAYSON - JANE GRE-

ve. ' o pon o . e VIS a. 111an- TON _ JOHN SUTTON'
ceno, embora o sentImento'

,
'

'
.

ER", em:

justifique qualquer desor- MOLÉSTIAS d BEXIGA' EU TE MAT��EI QUE-
A ,FILHA 'DO COMAN-,

'ti:' :a��� :o�;��sosind:x��:� ) A Ir�ltação intolerável e os ardO:S It RIDA (�!���olor)
No Programa'. N P

vel de um contador designa- produzidos pelos distúrbios da bexiga.
o rograma:

Esporte na Tela Nac. F'lme J fi I N
do pelo tribunal. Outro par sio frequentemente a, origemdo'

' 1 01' a. ac,

de conjuges de mesma ter- mal-estar geral. Sendo a bexiga �
Preços: 7,60 - 3,50. Pr-eços: 1,00 2,00 3,50.

d
Imp, até 14 anos. In p até 14

ra, .alegre por seus tlautins porta e saída das substâncias tóxicas
1. e anos.

e telas coloridas, aceitando e impurezas que os rins separam do

a lição catastrófica do ou- sangue. sofre-se dores cruciantes.

tI'O casal; impôs-se um mé- devido a constante passagem de tais""':

todo mais prudente, Em ca-
substâncias por êstedellcedo órgão.

-

A
,. ��

. rainha não tinha leva- cabeleira côr de ouro, foi

da aniversário - o do pri-
"stes'males e o eXl-'

>!oo. • .;;;_ �- d
gerado desejo de aliviar � � O em conta a reciprocidade ao cabeleiro mais próximo e

meiro sorriso recebido, do I bexiga. devem s.r com-
� de sentimento, .de que o ob- voltou sem os cabelos"Con-

primeiro sorriso trocado. .. ,
batidos, tom�nd�. ainda hoje. as Pílula. O. Wltt, Sua ação jeto do presente deve ser a fess�u'

d t h
calmant. e ."tlsetlcl, fl'·s. sentir logo na bexiga, nos rins e _ •

I'
.

.

- um ava ao ou 1'0 tJm c e- emtodlslsvl.surln6ri.s, As Pllul.sOeWltts80f.brlca- expressa0. E�phquemo-Io � Vendi-o!!, para com-

que corresponden.te a um I d.. especlalmentep.ra .. doençasdosRlnsedaBexlga, ,por um exemplo: . prar-te uma corrente de re-

ramalhete de ga-r.dênias, ,de I. I' I U� homem e u,ma mulher ,1Ógio. '

uln, qua.dl'o de Van Gogh, de ,se adl'ovam, mas eram po- O marido, porém, tinha

um. colar de pérolas, de um I I'bres. Na nóite ,de' Natal, a,' vEmdidó o l'elÓgi�; pára e��-
manto "de raposa azul... 'mulher, que tinha formosa prm'�,lhe um pente.

�

"DO DT D,ES"

,
'

\.

ALMA NOVA
NO MOTOR DO SEU CARRO!,

.

.

com'

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

sacional melhoramento a ser introduzido no campo dos com-

. bustíveis. É uma gasolina feita sob medida para o seu carro

porque foi preparada especialmente para as condições d.
--

.

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

perfeito e seguro do
-

seu motor.

!.T.M. - o novo Improved Texaco Motor Oil - é 'preparado

pelo afamado processo �'Furfural" que assegura a pureza do

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

foi agora incorporado um aditivo especial inibidor do d..-

gaste, oxidação, e corrosão, que prolqnga a vida do .eu me-

tor .. lhe garante uma lubrificação ideal.

,-':.:w:"�' :

�.bi�t·

E' LEMBRE-SE o P R E Ç'Q o MESM,O!

G.l.l. + '1.1.,,1. - pOTENCia., SOB M'EDIDI
\

,

t
)

PROC,URE o SEU REVENDEDOR
1

TEXACO
f!� •

, t(,. �� �:"-L.
, lHE TEXAS COMPANY (SOUTH AMERICA) LTD. • 40 A,.OS A SERViÇO DO

";·

...l�.":"",j' --...,""...,.,,.,.,- ....,...,_-pl ..

/
.� ..

f3L()·�IA
EstreUo

As 8 horas.

Espetacular Filme Mexi-

BóDAS DE OURO

--r'�-- � _

CONVITE
Andíro Sebastião Vaz e família, Jos' Paulo Vaz e

família, Lourival Vaz, Pedro Ivo. Vaz e família, Haroldo
Vaz e famíJ.ia e Maria In� Vaz convidam os parentes e

pessoas amigas para assistirem à Missa que será eele
brada na Igreja de São Sebastião, às 8 horas, de 3 de de
zembro, em ação de graçaS pela passagem das BóDAS
DE ouso de seus pais, JOSÉ VAZ SOBRINHO E JU-
LIETA GOULART VÀZ. ,

\
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JUIZO ÓEDI!§:�laiv!� tMARCA DE I
N;;io-Motar «Carl

. HoeDcke)l
FLORIANóPOLIS. .

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
�

,VIagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Edital de praça com prazo de 10 dias.
.

I .�scalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S.

O Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito da [bastíão, Ilha Bela, �atuba, sendo nestes quatro últí

la Vara da Comarca de Fl'orianópolis Estado de mos, apenas para movimento de passageiros.
Santa Catarina, na forma da lei, etc. .

As escalas em S. Sebastião, Ilha BeUt� Ubatuba não

Faz saber aos que o presente edital de praça, com prej1Ldica.rüo o horário de chegada no RIO (Ida) •
o prazo de dez dias virem, ou dêle conhecimento tiverem, ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

que, no dia 10 de Dezembro próximo vindouro, às 14 ho- 2:\\"
ras, a frente do edificio .do Palácio Ua Justiça, à Pra

ca Pereira e Oliveira, o porteiro dos auditórios do Juizo,
trará a público pregão, de venda e arrematação a quem,

mais der e o maior lanço oferecer a respectiva avalia

cão: Primeiro: Uma máquina de Impressão, movida a

�letrecidade, marca "Catú" com capacidade de 1/4 de

forca H.P·.,· rotação mil trezentos impressos por hora,
em ·perfeito estado de conservação e funcionamento, no!
valor de sessenta mll.cruseiros. Dita máquina foi penho
rada à Nicanor Souza, na ação executiva que lhe move

Miguel da Silva Leal. E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandou expedir o competente edital que será

afixado no lugar de costume e, publicado na fórma da

lei. Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos

vinte e quatro dias do mês de Novembro do ano de mil

novecentos e cincoenta e quatro. Eu, Hygíno Luiz Gon

zaga, Escrivão, o Subscreví. (as.) Adão Bernardes.
Confere.

IDA VOLTA

Fpolis.
Rio
6/11
18/11
30/11

Santos,
7111
19/11

1/12

Itajaí

11/11 13/11
- ',--' .,-----_,.._-----,--- -----

Vende·se oma 'camiouate em'
perfeito estado de conservação,
marca CUEIROLET.

- Tratar na 4gêD�la da TAV,. �à
Rua Felipe Scbmidt, 24.

Hygino Luiz Gonzaga I

Escrivão do Cível da la Vara.

t Agradecimento e' Míssa

. ./

j._......

Atenção 1 Atenção 1
. Senhores Comerciantes!

'Lindos cromos e blocos de folhinhas para 1955,
impressões á vontade e gosto do freguês

Preços Módicos - Unicos na praça
Empreza Gráfica Grajaú Ltda,
Rua Deodoro, 19 - NESTA

-xxx

Cartões dé �atal e Bôas Festas
Lindas e modernas padronizações
Impressos ao gosto do freguês
Pedidos á Empreza Gráfica Grajaú Ltda.

Deodoro, 19 - Florianópolis.

Preceíto do Dia
CAUSA nE INSôNIA �

�II'�' t....... ,:!:- .J:-n.�_�.. � ':

Ed ital 1��C§����CP!�;i��érCiÓ ·"1O:�fiiip-·é"e�iAS!
JUIZO DE DlREIT�L�:Il�;:��SDA COM.ARCA DE

��lfejtô,:i!'''M 'polis. S. Catllrlna . �l!.iJ(I.5 fNE:�_:.G�FTrl
'Edital de segunda praça e leilão com o prazo de 20 dias \

.""'-'.-..<J_..... ._..:�:;....::..::;:;::;::;?!���===::;:.IO Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito da EXAMES DE ADMISSÃO
. �

P Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de

Santa Catarina, na fórma da lei, etc. De ordem do senhor Diretor, levo ao conhecimento
Faz saber aos que o presente edital de segunda pra- 'dos interessados que a inscrição aos exames' de admis-

ça e leilão, com o prazo de 20 dias virem ou dêle . conhe- são ao Curso Comercial Básico dêste estabelecimento de

cimento tiverem que, no dia 20 de Dezembro próximo ensino, acha-se aberta de 1 a 15 de dezembro do corrente

vindouro, às 14 horas, à frente do edifício do Palácio da ano, no período das Hl às 21 horas, no Grupo Escolar

Justiça, a Praça Pereira e,Oliveira, o porteiro dos auditó- José Boiteux, sub-distrito do Estreito.

rios do Juiz, trará a público pregão, de venda e -arrema-
.
Esclareço que os documentos a serem apresentados

tacão a quem mais der e o maior lanço oferecer sôbre a são os seguírrtes :

respectiva avaliação, Q seguinte: 10 - Um lote de ter- a) requerimento ao diretor da escola (isento de sêlo)
ras sob n. 62, situado nesta capital .no terreno

.

da Vila b) certidão provando a idade de 11 anos completos,
La Poda, -com a área de 36m2 aproximadamente' me- ou por completar até 30 de junho( firma reconhecida).
dindo 10 metros de frente pára á rua Irmão Joaquim, c) prova de sanidade, constituida por' atestado mé

com' igual largura na linha de fundos, onde extrema com dico (firma reconhecida).
terrenos do tiro alemão, confrontando por um lado, leste d) certificado de vacinação anti-variólica' (firma
onde mede 36 metros com lote n. 66, de Isidro Neves e, de .

reconhecida).
.

outro lado oeste na mesma extensão, com o lote n. 58, Informo, ainda, que os exames realizar-se-ão no dia

de Sofia Becker,' adquirido no ano de 1948 .de Luiz Oro- 16 de dezembro, às 9 horas, no mesmo local.

fino e sua mulher, achando-se devidamente ", registrado Estreito, 26 de novembro de 1954.

à fls. 53, do livro 3-G, do cartório do 1° of'ício, sendo o Salim Miguel - Secretário

referido terreno acidentado situado no alto da rua Irmão Visto: Ivo Reis Montenegro - Inspetor
Joaquim, valiado por vinte e cinco mil cruzeiros. 2° -

Uma casa- de material, edificada no terreno acima, co- --"------.--,------'�

berta de telhas, forrada, assoalhada envidraçada, em

péssimo estado de' conservação avaliada por Cr$ 25.000,00
(vinte e cinco mil cruzeiros). Dito imóvel pertencente ao

casal desquitado, Esidoro José dos Santos e sua mulher

Catarina Joana dos .Santos. E para que chegue ao cohe

cimento de todos, ,mandou expedir o ,presente edital que Iserá afixado no lugar de costume e publicado na fôrma
r

da lei. Dado e passado 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 subscrevi, (ass.) Adão Bernardes.
Hygino Luiz Gonzaga

Escrivão do' Cível da la Vara.

i Perdeu-se'
VENDE-SE I Perdeu-sei ontem, um

Pessoa recem chegada da Europa vende diversos berloque de ouro, no cen
.'

objetos de fino gosto em procellanas e cristais estran- tI'O da cidade. Solicita'se a

geiros . Para ver das 8 - 11 horas da manhã. quem o 'encontrou a fineza
Rua Esteves Junior 113. de entrega-lo nesta Reda

ção, onde será gratifica
do.

Poucas coisas fazem tan

to bem à saúde quanto o so

no. Nem todos, porém' po
dem usufruir seus benefí
cios porque, muitas vêzes, a
insônia perturba êsse re

pouso indispensável. A in
s,ônia tem várias causas,

mas, em geral, a-falta de re

gularidade no horário de
� � dormir concorre para agra

-

�- jvá-la.
=...._jIooooo. ...... _ �..: Apriov.e�te totalmente.
- ,"'

de-�
1/10 .. �...: I

os beneiicio» do repouso

�... .-
l;ns ela'�I """

�',.,'
., , ,11 pelo. sono, procurando

\oi'itC do bJk:ioor.dc �. c:#IfI � ,,"
"

deitar-se e levantar-se a

., " ��� de
.'tii!tJ'lilP.Il' ..

�."Iil<�j·"""'*-
"', r���.·. iiorae certas. - SNES.

, t... � � �� . '�--"Çll ......;

ti' /: I

"""II
'-to � _.��"�. �M")

:1"

.. ' . •

� Oe UII' PU-'

D VENDE SE':':;-�.,;-::.' CJDM'.tS '

i -
'

" . Terreno

SI! Vende-se na rua São
. I,oR �. �

SIA·. Jorge, com 30 metros de

., G.. 22 H P. Frente-por 20 metros de

"'7.r',-:--�-",,'I2,'� �e,.....�._a_.__ .'. fundo. Poderá também ser

vendido em dois- lotes de.

,i§ Distribuidor 15 por 20. Tratar á rua São

.ii!3 Jorge 14 ou pelo telefone

�, C. RAMOS S/A 3019.

.� Comercio - Transportes
, Rua João Pinto, 9 Fpolí,

SQlPpna de Combale à Lepra
.ApêlO as crianças do Brasil

Tú que ris em teus folguedos
A ti tudo Deus te deu,

I

Sê bonzinho, generoso,
Gasta menos em brinquedos
E tira do teu dinheiro. i

Um .cruzeiro de esperança
Para o berço da criança
De pais que a sórte esqueceu, ..

.Precísc-se de cose
. \

Precisa-se, para casal, podendo ser por contrato de
3 anos, .

A tratar no Cabo Submarino.
Rua João. Pinto, 26 com a Gerencia.

com

O�GANISADO
E_

EDITADO
DOQ:?J

[)(JllÁLirl/(Jeg(J4Jl[g
gElXAg?i.fTTO
FLORIANOPOLlS_ SANTA CATARINA

,PAlA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA'

E EflCIENCIA

Viagem com. seguril:oça .. ,APOLLONIA KOERIG KIRCHNER

".
':. '. O�ga'Kirchner Sullivan e filhos, agradecem penho-'

e ,.apidez
.

. ... ',' .. radamente à todos as pessôas amigas, que compareceram
,.

-às cerimônias de sepultamento. de sua inesquecivel mãe'

ISO NOS CONFORTAVEIS. MICRO-ONIBUS DO e avó - Apollonia Koerig Kirchner, falecida a 23 de Cosínht
·

IIP'10.0 - "SUL-BU·.SIL'IB.O))
. novembro, bem como as -que enviaram flôres, cartões e

I
.

.

. eira
.,.. D telegramas. Presisa-se de duas éosinheiras para o Educandário

Florianópolis _ Itajaf _ Jainville __ (lurltiba Aproveitam para convidar os parentes' e amigos pa- Santa Catarina. (Preventório) .

. ,,'�uP �",', ra a missá de 7° dia, que será celebrada no próximo dia I Paga-sé bem.
'

.Ag·êncía e
'1\O:a' D�odoro e�quina:da 30, 3a feira, às 7 horas, na Catedral Metropolitana. Tratar à rua Saldanha Marinho, 34.

• Rua. Tenente .SIlveira Agradecem antecipadamente.
.

,-"J<""'r"t�'1·,r,�,.;

Raios X
ltparelhag�m modéraa e completa para qualquer exame

radiológico.

�adio�auas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecist0c-rafia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e 'a1ilexos: Histero-salpingografia com ilJsufla

ção d;lS trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral. ,

Medidas exa�a.s dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Dià:çiamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa. \

-----...'!",.--------�-'

A SUBARL
CEM magnificas lotes, a setecentos metros da pra

'Id vila do, Estreito, por preço de ocasiªo....
::WDois lotes na rua Felipe Schmidt.
....

lotes na rua Padre Roma.

no escritór,ip, IBcf
.

io S�() Jp,r

:j.

.ALUGA-SE
Alugam-se duas otimas

residencias, .

TELEFONE - 2265 das
11 às 14 e das 19 às 21 ho
ras.

.' .

•

., �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o lISTADO Florianópolis, Terça-feira 30 de Novembro de 1954 "

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
Edital de citação com o prazo de trinta (30) dais
U DOutOT Ja:ymor Guimarães Collaço, Juiz substt-,

tuto no exe7'cício do corço de Juiz de Direito da Comar
ca de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, na forma. da
lei, etc ...

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou de
le conhecimento tiverem que, por parte de PEDRO SE

B.t}.STIÃO DA SILVA, por intermédio de seu advogado
Dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dirigida a petição do
teôr seguinte: Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de
Biguaçu. Pedro Sebastião da Silva, brasileiro, casado,
lavrador, residente e domiciliado no logar Fazenda,
neste Municipio, querendo promover 'uma ação de uso

,capião neste Juizo, vem, por seu procurador e advogado
infra assinado, registrado na O. A. B. sob n", 512 e com

escritório nesta Cidade, expor e requerer a V. Exa., o

seguinte: 1 - Possue o Requerente, um terreno situado
DESEJAM O MAXIMO no lagar Fazenda, medindo 97,69 m. de frente por 1.100

m. de fundos, área de, 107.459 m2., confrontando a fren-
te com o Travessão Geral da Fazenda, fundos com quem
de direito, Norte com terras de herdeiros de João Lo
pes e ao Sul com as de Maria Candida de Faria. 2 -
Tem o peticionário, a posse mansa, pacifica, sem inter
rupção nem oposição e com o ânimo de dono, ha maisde
trinta anos, por sí e seu antecessor, sendo que a posse
do Suplicante é de cerca de vinte anos e a de seu ante
cessor, Anastacio Miguel de Faria, foi de mais de dez

-,
anos, 3 - Não havendo titulas sobre o aludido terreno,
quer adquirir o dominio do mesmo, para o que intenta
a presente ação, com fundamentos nos arts. 550 e 552 do
Código Civil· e de acôrdo com o art. 454 do Códice do
Processo Civil Assim, pede e requer a V. Exa., se digne
ouvir as testemunhas diante arroladas, que comparece
rão em Juizo em dia e hora. por V. Exa. designados, .in
dependentsmsnm de intimação, procedendo-se a justi
ficação "ab initio" e, julgada esta por v.. Exa., se pro-Fone 2940 diariamente ceda de acôrdo com o art. 455 do C.P.C. e seus paragra-das 11 ás 12. TOS, sendo citados as mulheres dos confrontantes, caso

sejam eles casados, sendo após julgada a presente ação
procedente, sendo de tudo ciente do Dr. Promotor PÚ
blico da Comarca, adquirindo assim o Suplicante o ne

cessário titulo para a transcrição no Registro de Imóveis.
Dá-se a presente o valor de. Cr$. 2,100,00. E, com a pro':'
curação anexa, p. deferimento. Biguaçú, 13 de outubro
de 1954 (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. Estava devida
mente selada. Rol de testemunhas: Manoel Joaquim Pe-'
reira, Manoel M. Faria e Marioel Joaquim Pereira Junior
DESPACHO: A. como requer, designando-se dia e hora,
ciente o Dr Promotor Público. Big., 15.10.54. (Ass.)
Abelardo da' Costa Arantes - Juiz de Direito. Procedi-
da a justificação foi esta julgada por sentença do teôr
seguinte: Vistos, etc ... Julgo por 'sentença a presente

Ven'de-s.e justificação, em que é justificante Pedro Sebastião da
Silva, para que surta 'seus efeitos do direito. Citem-se,

.
oessoalmente, para contestar o pedido, o representante

Vende-se uma loja de do Ministério Público, bem como .os interessados incer
Armarinho�, bem afre.gue; tos; por edital, com o prazo de tri�ta (30) dias, por u�a
zada� em otlm� local, cita a vez no "Diário Oficial do Estado", os interessados in-

tRu�t 24 de. MaIO 961 no ES-l certos. P:R.L
-

Bíguaçu, 4 de novembro' dê '1954: (Ass)rerto. J G'
-

C II J' b
.

V t t S· -aymor uimaraes o aço -
.

UIZ Su stituto no exer-er e ra ar com ara.' '. d .' ..
.

Maria Cidade, na mesma. I CICIO. o cargo d� JUIZ. de Direito, E para chegar ao co-

_Inheclmento d?s mt�r.essados. passa o presente edital com
-----__

o prazo de trinta dias, publicado e afixado na fórma da
l�i. Dado : passado nesta Cidade de Biguaçu, aos seis

REPRESENTANTE dias do mes de novembro do ano de mil novecentos e
.

PRECISO. cinquenta e quatro. Eu, (Ass.) Pio Romão ele Faria' Eg-
Ou firma conceituada na crevente Juramentado, no impedimento ocasional do Es

praça que queira exclusivida- crivão, o datilografei e subscreví.
de para venda de jogos de Biguaçu,. 6 de novembro de 1954. •

futeból, de mesa "Splendid". (A
.

d) J
. �s�na o Q'Yl1;or Guimariie« CollaçoCartas para Luiz P. Corrêa JUIZO Substituto no exercíoío do cargo de Juiz de Direito.

- Caixa Postar, 8.457 - São Confere com o original afixado no legar de costume.Paulo. O Escrevente,Pio Romão de Faria.

As sen·hOrélS component�s do grupo que integra na

"Sociedade de Amparo aos Cegos e Aleijados", torna

publico, que êste ano como nos anteriores fará o seu De acordo com a Portaria nO 158, do EXIBo Senhor
Natal. Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, publicada

o,s cartões para o referido Bingo, poderão ser ado
Par",-".-pal"a-O

no Diario Oficial de 9 do corrente mês, levo ao conheci-
quiridos com as sras Risoleta Medeiros; Ondina Macu- • " y mento das Einprezas em debitos com este LA.P.M., para
co; Alba Belo; DOl'wilina Alves; Dra. Wladislawa Mussi; até o fim deste mês, liquidarem os seus debitos.
Dora Araujo; Limá Kuenzer; Elza Amim; Leci Luz; Paulo e Léa Martins da Aqueles que deixarem de cumprir as determina-
Ivolah Rey; Virgina Gutierre; Ida Ferreira e Maria Fra- Silva, participam aos paren- ções da Portaria, do Exmo Senhor Ministro do Trabalho,Findo o prazo acima todas as dívidas inscritas e não goso Gallotti. - tes e pessoa� amigas o nas- Industria e Comercio, acima citada, ficarão a partir de

agas, serã(!) encaminhadas á Procuradoria, para devida. Os premios acham-se expostos, nas vitrines da "Ca- cimento de seu filho Ivam, lO de Dezembro em diante, sujeitos a cobrança Judicialobrança ex�cutiva. :sa Hoepck", secção de presentes. O "caixa da referida ocorrido na casa. de saude de todos os debitos em atrazo.

1
Tesouraria da Prefeitura Municipal, 23 de Novembro de secção, tambem possui cartões para vendê-los. São Se!?estião, dia 22/XI/ Ataliba Gonflllves �as Neves954. .

Cartão: Cr$30,00 54 . Delegado
Oficial Administrativo � Dia: 1-12-54 �s 20 horas Florianópolis, 20 de Novembro de 1954....,------------ .

\ .

A.tAaCTICA .'t.S••••
Leve e saborosa para os paladar'es mais exigentes

Ef{ija Guaraná' Antarctica
Dep'osilo ANTA CTICA: ua; �iIva' 'Jardim (Prai�ha)�, FONE

JUíZO DE DIREITO. DA COMARCA DE BIGUAÇU
.

Juizo. DE DIREITO. DA COMARCA DE BIGUAÇU

Edital de citação com o prazo de trinta (30) dias 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 Bíguaçu,
Estado de Santa Catarina, na forma da Ieí, etc.

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.

Faz' saber aos que o presente edital virem ou dêle co- ,Faz saber aos que o presente edital virem ou elêle co-

nhecimento tiverem que, por parte de João Floriano Pe- nhecimento tiverem que, por parte de Albino Onofre Mar- I

reira, por seu assistente judiciário dr. Acácio Zélnio da Sil- tins, por intermédio de 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.

juiz de direito da comarca de Bíguaçu. João Floriano Pe- dto juiz de direito da comarca. de Biguaçu. Albino Onofre

re1ra, brasileiro, maior, lavrador, residente e domiciliado em Martins, brasileiro, casado, lavrador, residente e domícílía

Louro, neste município, quererido promover uma ação de do no lugar Fazenda, neste município, querendo promover

usocapião neste Juízo, vem, por seu assistente [udícíárío uma ação de usocapião neste Juizo.rvem, por seu procura

infra-assinado, expor e requerer a V. exa., o seguinte: 1 - dor e advogado infra-assinado, registrado sob n. 512 na O.

possue o suplicante um terreno situado no lugar Louro, dis- A. B., e com escritório nesta cidade, expor e requerer a V.

trito de Antônio Carlos, neste município, o qual mede de exa., o seguinte: 1 - Possue o suplicante, um terreno si-

frente 220 m.·e de fundos 440 m., área de 96.800 m2.,

con-j
tuado na Fazenda, medindo 88m. de frente por 598,4m. de

frontand.o a frente, Norte, com terras de José Matias Kre- fundos, áre�. �e i2.659,2m2., confrontando ao Sul com ter

mer, fundos ao Sul, com as de Nicolau Manoel Junkes, Les- ras de Basílícío Amaro Mendes, Norte com as de Manoel

te com as de Engelbert Kremer e a Oeste com as-de José Amorim, Leste com as de Manoel Agostinho e a Oeste com

Dimon. 2 -:,. Tem o requerente, sôbre o aludido terreno, a I um Ribeirão de nome Três Riachos. 2.- Tem o requerente,
posse mansa e pacífica, 'sem oposição nem interrupção e a posse mansa, pacífica, sem interrupção nem oposição e

com <> ânimo de dono há mais de trinta' anos, por si e seu I com o ânimo de dono, há mais de trinta anos. 3 - Não pos

al)tecessor, sendo que a posse do peticionário é de 14 anos I suindo títulos sôbre o aludido terreno, quer adquirir o do
.

e a de sua antecessóra, Maria Antônia, foi de mais de vinte mínio do mesmo para o que intenta a presente ação, com
anos. 3 - Não possuindo títulos sôbre os 'terrenos, quer ad- fundamento no art. 550 do Código Civil e de acôrdo com o

quírír o domínio. do mesmo, intentando a presente, com art. 454 do Código de Proc. CiviL Assim pede e requer a V.

fundamento nos arts. 550 e 552 do Código Civil e de acõrdo exa. se digne ouvir as testemunhas adiante arroladas as

com o art. 454 do Código do Proc. Civil. Assim, pede e re- quais comparecerão em Juízo, em dia e hora por v. exa.

quer a V. exa. se dig-ne ouvir as testemunhas adiante arro- designados, independentemente de intimação, procedendo
íadas, cujo comparecimento em Juízo se dará em dia e ho- se a justificação "ab-initio" e, julgada esta por V. exa. se

ra por V. exa. designados sem. ser necessário a intimação, proceda de acôrdo com o art. 455 do C. P. C. e seus pará
procedendo-se a justificação "ab-initio",· e, julgada esta se grafos sendo citadas as esposas dos confrontantes também,
proceda de acôrdo com o disposto no art. 455 do C. P. C. e caso sejam eles casados, sendo após julgada a presente ação
seus parágrafos, sendo citadas as mulheres' dos confrontan- ·procedente, tendo de tudo ciência o dr. promotor público
tes, caso os mesmos sejam casados, sendo após julgada a da comarca, adquirindo assim o suplicante, de acôrdo eom

presente ação procedente de .conformidade com o art. 455 o art. 456 do C. P. C., o necessário título para a transcrição
do C. P. C., adquirindo o suplicante o necessário título para no Registro de Imóveis. Dá-se a presente o valor de .

a transcrição no Registro de imóveis. Dando a presente, pa- Cr$ 2.100,00. Juntando-se uma procuração e o talão proba
ra efeitó de alçada, o valor de Cr$ 2.100,00,' P. deferimento. tório do pagamento da taxa judiciária, P. deferimento. Bi-

.c= iguaçu, 13 de outubro de 1954. (As{.) Acácio Zélnio da Sil- guaçu, 13 de outubro de 1954. (Ass.) Acácio Zélnio ela Silva.

va. Relação das testemunhas: Adelino Belmiro Venâncio, Estara devidamente selada. Rol de testemunhas: Maximia
Avelino Müller e Ern�sto Marçal. Despacho: A. Como re- no Amaral, Firmino Andrade e Manoel Nascimento. Des

quer, designando-se dia e hora para a inquirição' das tes-
-

pacho: A. Como requer, designando-se dia e hora, ciente o

temunhas arroladas, ciente o dr. Promotor Público. Bíguaçu, .dr. promotor público. Biguaçu, 15-10-54. (Ass.) Abelardo da

15-10-54. (Ass.) Abelardo da Costa Arantes, juiz de direito. Costa Arantes, juiz de direito. Procedida a justificação foi

Procedida a justificação foi esta julgada por sentença do esta julgada por sentença do teor seguinte: Vistos, etc .. Jul
teor seguinte: Julgo por sentença a presente justificação, 'go P01; sentença a presente justificação prévia da posse pa
em que é justificante João Floriano Pereíra, para que surta ra que surta seus jurídiCOS e legais efeitos. Citem-se,' pesso
seus efeitos de direito. Citem-se, pessoalmente, para con- almente, o representante do Ministério Público e os inte
testar o pedido, o representante dei> Ministério Público, bem ressados certos e por editais com o prazo de trinta dias, por
como os interessados certos, por editais corri o prazo de trõs vezes no jornal "O Estado" e uma vez no "Diário Ofi

trinta (30) dias, por uma vez no "Diário Oficial do Estado", cial do Estado" os interessados incertos. P. R. I.. Bíguaçu,
os interessados. incertos. P. R. I.. Biguaçu, 4 de novembro 4 de novembro de 1954. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço.
de 1954. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço, juiz substituto E para chegar ao conhecimento dos interessados passa o

no exercício d� cargo de juiz de direito. E para chegar ao presente edital com o prazo de trinta dias, publicado e afi-
,

,I conhecimento dos interessados passa o presente edital com xado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Bí-
I o prazo de trinta (30) dias, publicado e afixado na forma guaçu, aos se�··d{as;do--môs'- de novembro do ano de .mílntr

da lei. Dado e passado nesta 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 cín- ria, escrevente juramentado, no impedimento ocasional do
quenta e quatro. Eu, (ass.) Pio Romão Farias, escrevente escrivão, o dactllografsí e subscreví. Bíguaçu, 6 de novem

juramentado, no impedimento ocasional do escrivão, o da- bro de 1954. (Assinado) Jaymor Guimarães Collaço, juiz
tllografei e subscreví. Bíguaçu, 6 de novembro de 1954. (As- substituto no exercício do cargo de juiz �de direito. Confere
sínado) Jaym<;>r Guímaràes Collaço, juiz substituto no exer- com o original afixado no lugar de costume. O escrevente:
cicio do cargo de juiz de direito. Confere com o original arí- Pio Romão de Faria.

o no lugar de costume. O escrevente: Pio Romão de
\

PARA AQUELES QUE

EM CORTESIA

E EflCIENCIA

USADOSMóVEIS

VENDE-SE

Vende-se

Vende-se

C.aMINHÃO
Vende-se um, marca In

ternational, tipo L 180, to
talmente reformado. Tratar
a rua São Jorge 14 ou pelo
telefone 3019;

EXPRESSO FlORIANOPOllS
Ação entre amigos

A Associação Cívica e Cultural Monteiro Lobato, Co
munica aos interessados que, tornando sem efeito por mo
tivo de ·fôrça maior a "Ação entre amigos" cujo prêmio a

correr pela Loteria Federal ele 24 de novembro prOXlmo

vindouro, seria uma gel\deira marca "F'rígtdaíre" de 7Y2
pés, está a disposição o reembolso, em sua sede social, à
rua Conselheiro Mafra n. 10, 1° andar, diáriamente das
14 às 17 horas.

ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em gera. entre Florian6polis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
.

End. Telegr.: SANDRADE'
Agência - CURJTlliA

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

End. Telegr.: SAi.�TTDRA
Agência: - SÃO PAULO
Avenida dg Estado 1666(1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
AgênCias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte

Pr/efel·tura'; Muo-Iel·pal de Fpoll·s
com tráfego mútuo até S�o Paulo c�m a Empresa

de Transportes Minas Gerais SIA.)
•

Bingo Beneficente
no Lira TeDis Clube

Comunico também que ficou transferido a "Ação entre

Amigos" de um rádío e uma bateria de cozinha que corre

ria pela Loteria Federal de 24 de novembro próximo vin

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

A DIRETORIA.

Diretoria de Fazenda
A V I S o.

COBRANÇA DE IMPOSTOS E TAXAS,

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

Ue e·'lta Tesouraria está procedendo a cobrança, sem mul
ta, até 31 de Dezembro, de to das as dividas em atrazo, pro
�nientes de impostos e taxas, devidos á Prefeitura Muni
IPal.

EDITAL

oi

•

QUARTOS
Alugam-,se quartos com ou sem pensão, em local a

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

na porta)

Instituto . de Aposentadoria
Pensões dos Marítimos

e

DELEGACIA EM' FLORIANÓPOLIS

Rua João Pinto n? 9 (sob) Horario
-Dias uteis - das U ás 18 horas
Aos Sabadm:.•• das 9 ás 12 horas

Expediente

EDITAL
DEBITOS EM ATRAZO

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira 30 de Novembro de 1954

Notas & Comentários
o éENTENARIO DA COMARCA DA LAGUNA

Estive no dia de Santa Catarina em

visita à terra natal. Não fui a passeio
nem fazer política, sim atender a assun

tos relativos' ao próximo centenárío da

Comarca, que será condignamente feste

jado na terra juliana.
E, do que vi e examinei, não só voltei

encantadq mas, principalmente, tomado

de admiração por um homem: o Dr. Mar

condes de' Matos, Juiz de Direito.

�ste homem modesto e' simples está
realizando na Laguna uma obra notável
e meritória. Está salvando o patrimônio
histórico e cultural de uma das mais an

tigas fundações catarinenses:

Tomando por meta a passagem, em

1956, do primeiro céntenário da instala

ção da Comarca, empreendeu alí uma obra acimá de qual-
quer elogia.

.

Assim, obteve cio Patrimônio Histórico Nacional.a res

tauração do velho Paço Municipal e Cadeia, cujas obras já
se acham bastante adeantadas, sob <a orientação do Sr.

Claudino Rocha. Tudo está sendo restaurado, reconstruído,
de acôrdo com as linhas primitivas. A parte térrea, onde foi

a cadeia, nos tempos da Colonia e do Império - e mesmo

na República - está destinada a um museu de história e de

arqueologia. Para êste museu já reuniu o Dr. Marcondes de

Matos uma valiosa coleção de móveis antigos, de .peças ra
ras, de objetos históricos, que o enriquecerão sobremaneira.

Mas, onde o, seu trabalho se revela sumamente valioso,
é no próprio arquivo judiciário. É preciso ver pará crer.

Todos os papeis, autos, processos - tudo, afinal - foi

cuidadosamente examinado, catalogado, separado ou reu

nido, pôsto em ordem.

Os documentos avulsos, os velhos livros, foram enca

dernados. Os processos foram vistos, um a um, fazendo o

Dr. Marcondes a relação das principais peças neles conti

das. Trabalho feito, são êles, capeados, identificados e 'cos
turados.

Vimos para mais de duas centenas de processos já pron
tos e outros tantos aguardando o devido "tratamento".

Desta forma, dado o amor com que o ilustre magistra
do dedica ao seu trabalho, feito em horas furtadas ao seu

repouso e ao convívio da família, ao se comemorar o cen

tenário da Comarca, tood o seu arquivo judiciário estará

perfeitamente restaurado. "

I

Note-se que não datam apenas dêste último século os

'processos, os inventários, etc... reconstituidos. Há preces
sos com mais' de duas centúrias; reconquistados às traças
e à poeira.

É um trabalho inestimável, que muito mais que os ou

tros, aquêles que se dedicam aos estudos históricos sabem

dar valôr.

Porque daquelas páginas ressurge todo o passado da

gente que viveu, que sofreu, que trabalhou, que amou, que

morreu, nos tempos idos, cujo memória já se esbatera na

névoa dos tempos.
Voltei edificado com o que vI.,

,. ";-<-, " ,.� ..

� .�,�
I

O Dr. Marcondes de Matos tomou para si a parte mais

dura, mais penosa de um trabalho de equipe.
O centenário da Comarca de Laguna será, tenho a mais

completa certeza, condignamente comemorado.

Mas, é preciso que os lagunenses paguem ao Dr. Mar

condes de Matos alguma coisa do que vale o seu ,trabalho,
nessa oportúnidade.

As festividades estarão incompletas se, durante as mes

mas, a Laguna não oferecer, pela sua Câmara Municipal,
pela sua Prefeitura, pelo seu povo, ao íntegro juiz, ao gran
de juiz que tão grande amor lhe dedica e que tão grande
trabalho executa em seu favôr, sem nada ll;l.e pedir em tro
ca 'senão o seu respeito e a sua amizade, se não oferecer,
diziamos, ao Dr. Marcondes /de Matos, o título de cidadão
lagunense, entregando em cerimonia pública e solene o di

'ploma de uma qualidade que êle já conquistou, no silêncio
do seu gabinete.

Não resgatará uma dívida. Mas terá dado uma demons-'
tração de que sabe prezar aquêles ,que dignamente contri
buem para o seu engrandecimento, como desprezar os que
alí se instalam e que parai nada servem' senão para deslus
trá-ia e deshonrá-Ia, e para enterrar as unhas e os dentes,
mesmos postiços, na sua vida.

E D A ,LI T
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS EM

PREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS

DELEGACIA REGIONAl:. EM SANTA CATARINA
Leva-se ao conhecimento' dos Srs. Empregadores 'filia�

dós a êste Instituto que, tendo em vista os dizeres da Por

taria n. 158, de 6 do corrente, do Exmo. Sr. Ministro do Tra

balho, Indústria e Comércio, publicada no Diário Oficial de

9 p.p., deverão recolher, até o próximo dia 30 o total de 'seus
débitos.

.

,A lIartir de IOde dezembro vindouro iniciará esta ins

tituição, a"cabrança judiciàl das quantias que lhe são de

vidas.
.. Florianópolis, 25 de novembro de 1954.

ADIL REBELO '"7 Delegado Regional.
- --

Transporte «RISTAR.» S/A
.)

Aviso à ,Praça
NOVAS TARIFAS A PARTIR DO
DIA 1° DE DEZEMBRO 1954

De São Paulo a Florianópolis kO 1,40
. Do Rio de Janeiro a Florianópolis kO 2,00

Cargas Leves e"máquinas taiífa especial a cóinbinar
Ag�ncia em .Frorianópol�s

Rua 7 !!le Setembro n. 7 - Telef .
..;_ 3.178

pAULO (Matriz) "'RIO (Filial)
278 f'raia São

.�.

IOnde
.

estão as grandes . usinas centrais
prQmetidas em 1950:ipor Bornhausen?!

Vai agravar-se, o racionamenlo' de energia elétrica !
Infelizmente para todos os no bom caminho e que se

a-I sua incapacidade, e o resul- canoinhense, para o munící- Bornhausen, chefe supremo
catarinenses, estamos supor- inda hoje estivesse no poder tado aí está, desolador e la- pal que é uma segunda edí- da UDN em Santa Catari
tando já pesado racionamen- não estaríamos mais supor- mentável. E não digam que cão melhorada do desastrado na.

to de energia elétrica na zo- tando essa crise que é um estamos contentes, porque te- governo do Estado, entregue (Do Barriga-Verde, de
na norte do Estado. Dizemos crime contra a economia do mos motivo para acusar. Pe- em má hora ao sr. Irineu Canoinhas)
infelizmente porque todos Estado porquanto gera desâ- lo contrário, nossas máquí
nós, pessedistas, petebistas, nimo e atrofia. toda e qual- nas paralízam-se por falta

udenístas ou seja lá o que quer iniciativa mais ousada de energia elétrica, nossas 0-

for, sentimos por assim dizer em pról do nosso progresso.' ficinas só funcionam à cus

na própria carne .os efeitos Estamos hoje, quasi quatro ta de sacrifícios, e, como to

maléficos e os elevados pre- ano depois que a UDN insta-
'

da a industria atingida pela
juizos financeiros de tão la- Iou-se no governo, a supor- crise, sofremos vrejuizos sem

mentável ocorrencia. Pode tal' pesado racionamento de conta.

alguém dizer que estamos fa- energia elétrica, o qual, se- Meditai bem sobre tantos

zendo oposição sistemática. gundo informa a melhor in- fatos que há tantos tempo
Não e verdade. Estamos grí- formada imprensá de Joinvi- temos levado ao conhecímen

tando contra um estado de le, vai agravar-se caso a pro- to da opinião pública. Não

cousas que está se tornando videncia divina não corra em são mentiras nem revelam
íntoleravel. nosso socorro. campanha desonesta, porque
O governo passado traçou Enquanto isso dizem que não existe desonestidade em

planos e tomou inumeras nós, e os demais jornais opo- dizer a verdade! Meditai

providencias, inclusive ad- sicionistas, e ainda a banca- bem, canoinhenses e catarí

quirindo carissimo maquiná-, da pessedista na Assembléia, nenses em geral. 3 de outu

rio para a usina de Bracinho vivemos e atrapalhar o go- bro de 1955 deve ser o dia

1ue deveria ser reforçada pe- verno do "esclarecido" go- de vosso julgamento desse

lo volume de água do rio Ju- vernador. Não é verdade. Cí-: governo. Condenai-o se êle

lío a ser encaminhado aos tal' fatos não é atrapalhar. não for julgado bom. Ou con

seus reservatórios. A êsse re- A bancada oposicionista na- tínuaí votando com a UDN

forço ponderavel da capací- dá negou ao Governador, in- se estais satisfeitos com a

dade da usina, seria acresci- clusive créditos para as obras falta de energia elétrica, com
do. grande potencial elétrico que planejou' visando ímpe- planta cadastral desta cida

captado da usina da aia, Si· dír o tantasma do raciona- de repleta de erros, com pon

derurgica Nacional localiza- menta. tes baixas, com Prefeito que
:la em Capívarl, munícípto de A oposição agiu sempre em cai em contos como o das
Tubarão. favor do Estado. O Governa- motoniveladoras, com os pos-

Enquanto isso a UDH cs- dor é que ,não poude esque- tos fiscais que a oposiçãovai
tava em l'csenfre>"da 2 síste- cer da política, que provou forçar o fechamento, com os

mátíca campanha d;:! desmo- nCJ •n- � impostos elevados, com cons-

rali'HWlO que moví.i por tu- truções sem concorrencia pu-
das as formas aos homens rr_ blica, com "marmelausens"

que governavam o Estado e �
,

O S sem fim, com estradas aban-

que pertenciam às hostes lJr•. l scar. donadas, etc.
pessedistas. Atacavam e acu- pare"'I'ra Pleitear ou patrocinar a

savam pela crise de energia ti construção de uma' usina

elétrica, enquanto o governo A nossa Capital f'oi abala- elétrica de emergência, para
de então agia, gastava muito da, domingo à tarde, com a Canoinhas, como nós sugeri
dinheiro com a linha Capiva- infausta notícia do faleci- mos há tanto tempo, isso não
ri a Florianópolis, comprava mento, vítima de mal súbito, é feito porque nossos gover

máquinas na Suiça 'para a cm sua residência à Rua Ma- nantes tem mais o que fazer,
Empresul, elaborava planos jor Costa n. 20, do nosso pre- como por exemplo encalhar
técnicos perfeitos para a li- zado conterrâneo e valoroso nas estradas' sem conserva
gação ao Norte da linha vín- correligionirio sr. Oscar dos mais visitar os ..canoinhenses
da de Capívarí. ,

Santos Pe,reirã, telegrafista do hinterland, batendo-lhes
Promessas foram feitas às da Westerner & Cia. amigavelmente nas costas,

duzias. Eles sim, se subissem O extinto, pelas qualidades dando-lhes alguns dinheiro
ao' governo, Seriam os tais! de caráter e coração, gozava se a cabala for mais difícil,
Vieram as eleições de 1950, de gerais estimas na socíe- mas de qualquer forma mere

Num incompreensivel feno- dade catarinense, sendo mui- cendo com justiça o congno
meno que desviou a sã razão to lamentada a sua morte. me de mais .polítíqueíro e

de grande parte do eleitora-I Funcionário, zeloso e com- mais improdutivo da história
do, a UDN venceu! Instaluda petente, sua morte conster- --,--"'"'------
:10 governo, outra cousa não nou, também, aquantos com �;r,,...,�
pretendeu sinão perseguir e êle privavam e admiravam: DISCOS VOADORES
�umilhar adversári.os, modí- I

suas nobres. e elevadas qualr- NA ARGENTINA
tícar tudo. Construíram Dar- . dades morais, quer como fun-

te da linha de captação de cionário, quer como chefe de' BUENOS 't!2,ES. 2!; I u. P.�

energia da usina de caplvari família.
'

- Dois discos voadoves te

até Jaraguá, com falhas téc- O extinto deixa viúva a
riam sído perceb.dos por vá-

.

I t·
., -

exma. sra. d. Zuilma Cande- rios 'grupos, ele pessoas da cí-
nicas as imaveis, so para nao

darem o gosto de confessar mil Pereira e na orfandade dàde de Eva Peron, capital

que o governo anterior estava um casal de filhos, Norton da Provincia .. Ie Buenos Ai

com 12 3.,.nos e Vânia com 9 res. Segundo testemunhas,
anos de idade. esses engenhos, que voavam

O sepultamento teve lugar a perto de 3.000 metros de rJ

ontem, às 17 horas, saindo o titude, teriam desaparecieÍ'.i
féretro da residência lJara o

na direção oeste, depois de

Cemitério de Itacorobí, com
terem evoluido durante ai-'

'grande acompanhamento,' gu_ns minutos por sôbre a q-
Deixei saldos -aos, milhões d d D' t d f'notando-se sôbre a urna

a e. lan e essas a lrn,[1,-
- diz o ex-prefeito. Vem o co-es m' t t

.

Imortuária muitas corôas e _ ,u Impor an e Jornr..
seu líder e garante: O dinâ-

flores. da cidade . resolveu oferecer
mico ex-prefeito não falou ' � ma d 20 000

'

•

À exma. família enlutada u soma e,. pesos a

em saldos, falou em depósi- pessoa q
.

f'
as sincerás condolências de ue consegmr 'a:.::er

tos.
O ST uma fotografia dos misterio-

Quem está falando a ver-
E ADO.

sos aparelhos.II .-&'
dade? O prefeito (ex) não é.

-

Saldo êle não deixou. Deixou _,..-----.....----------------------------

Irmandade Nossa S.eohora
das Vitórias

TIM ...

CAUSAE CAUSARAM

contas (rosário) é mais con

tas, umas pagas, figurando
como dinheiro em caixa, e

outras por pagar.
O líder também não é, pois O Vice Almirante Carlos

êle disse que o prefeito (ex) da Silveira Carneiro, prove
não dissera aquilo que disse. dor da Irmandade, recebeu o

Entre os dois, o líder só pp-I seguinte telegrama de S. Exa.
tocou nesse ponto. O outro o Prefeito Osmar Cunha de
patranhou 'mais. O líder, fa- Florianópolis:

'

lando só \ na intimidade da "Almirante Carlos da Sil-

Nesta

Tenho prazer levar' ao co

nhecimento V. Excia, assinei
Lei 205 doando a Irmandade
N'Jssa Senhora elas Vitórias
Area de Terras destinadas
Assistência Social Religiosa
pt Sauds Cordiai:> - Osmar

Cunha, Prefeito Municipal".

Câmara, confessou tudo: - veira Carneiro
"Neca de saldo! Só deficit. Comandante
Do tamanho do Cambil'ela. O to Naval

do 5.0 Distri-

ex ,quando sentiu a derrota,
torrou o que foi possível".
O ex, falando na presença

de visitas (gente de cerir1ô
nia) garganteou que fizera e

acontecera e ainda sobraram
milhões. Só para fazer fita.
Para não se envergonhar di
ante de pessoas estranhas.
Se as visitas não' viessem,

o ex falaria como o líder: -

"O deficit é alarmante. Ar

ranjei todas as despesas
imagmal'las para o futuro.
Só de luz, conseguí uns 500
mil cruzeiro� para' o Estado.
Arrombei!"
As visitas! Sim, as visitas! ! !
Causae cau'sai-am causatis,
'como diz o deputado Tenó
rio Cavalcanti, de .capa e

'I' pistola ... , .. 'BUM

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

DELEGACIA EM SANTA CATARINA
A V I S O

Recolhimento de contribuições

O DELEGADO DO INSTITUTO DE APOSENTADORIA
E PENSÕES DOS COMERCIA'RIOS, NO ESTADO DE SAN
TA CATARINA, avisa aos Srs. Empregadores que, estando
em gozo de férias regulamentares,'o funcionário encarre

gado da cobrança., as contribuições referentes ao mes de
outubro p. findo, deverão ser recolhidas na Tesourai'ia
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 par cento) ao mes; e, ainda, à multa legal.

Florianópolis, 23 de novembro' ele i954.
Francisco Câmara Neto - Delegado

elétricas

Procõpiu Ferreira em
Florianópolis'

-

Istréla, amanhã, DO Ciue 811z,
integr�Ddo no vas peç,as ,

Conforme anunciamos es- porada e estarao � altura de
treará, ,amanhã, em nossa

Capital, no Palco do Cme

RITZ, o maior ato! nacional
ao lado de sua magnífica e

quipe -de artistas já consa

grados pela critica.

nossa platéia.
Como já afirmamos em 'no

ta' anterior, a tempera la de
Procópio Ferreíra, dispen
sando apresentações, se re

veste de um cuntio eXl:.cocio-' .

nal para a nossa ca.Pital: ha'
vida de admirar e aplaudir
consagrados arttstas, cujo
êxito estamos certos, mere

cerá os maís francos aplau
sos.

Procópio Ferreira apresen
tar-se-á, às 20,15 horas de

amanhã, com a gozadíssíma
comédia em 3 atos, de R. T,'Ca

galhães .Iúruor, intitulada
ESSA MULHEd, É l\UNHA,
um grande êxito dos Teatros
Serrador (Rio)' c Santana
(São Paulo). --- -, --------

É de prever-se grandes as

sistências, estando os bilhe
tes à venda no Cine Rl'I'Z.

AMANHÃ
REUNIÃO DECISIVA
RIO, 29 (V. A.) - Os Mé

dicos Ratificarão o Pensa
mento de Entrar em Greve.
O Sindicato dos Médicos

marcou uma reunião para a

manhã, às 21 horas, no audi
tório do Instituto dos Comer
ciários (Rua México, 148',
para ratificação da greve, Es
tão chamados à reunião to
dos os médicos, 'sindicalizados.
ou não. Para o dia 2, quinta
feira, às 15 horas, está pro
gramada urna concentraçãoPedro Bloch, (J autor ela a- nos jardins do Senado. En;

tualidade.
,

seguida os médicos pedirão
CIUME, de Lonts Vernêuíl aos senadores que não àpo

e O MARIDO DE NINI\, a prí- íem.o. veto do Presidente da
meira de êxito

;:1t:ernaci_o�all República_
e seguirão depois

e a s�gunda g.ar�de êxito para a Camara dos Deputa
frances, completamo a tem- dos,' com o mesmo objetivo.

.

O elenco, composto -:ie no

mes sobejamente conheci

dos, como Hamllta Rodri

gues, Italo Cúrcio, Armando
Maranhão, �ros Marcondes,
Célia Cúrcio, José Carlos e

outros, constitue verdadeiro
atestado de êxito.
Entre as grandes peças a

serem apresentadas em sua

curta temporada nesta Ca
pital, Procópio nos brin.Iará
com MORRE U,i\1 GAlO NA
CHINA e ESTA NOI'!E CHO
VEU PRATA, ambas em 3 a

tos e de autoria de Pedro

REAJUSTAMENTO DOS MILITARES
RIO, 29 (V. A.) - Sócios Clube que lhes seja dado ca

da Clube Militar estão cogí- nhecimento das tabelas orga
tando de realízaruma assem- nizadas pela Comissão Espe
bléia com o objetivo de tratar cial que fixou os vencimen
do reajustamento de venci- tos para o Exército e para a

mentos da classe e de inter- Marinha e do abono propcl
ferirem, junto 'ao Presidente to pela Aeronáutica.
da República, para enviar ao Reivindicam os militares o

Congresso a mensagem res- mesmo tratamento dispensa
pectiva. I do aos civis cuja reestrutura-
Nessa mesma opor�unidade � ção de v�ncimentos já se en

esperam os assoClados do contra no Congresso.

\

\,

Num encontro com o deputado Jorge Lacerçla, do
Partido de Representação Popular, fomos papeando-:

___: Como vai o ilustre candidato?
- Candidato? Já estou eleito!
- Candidato oficial ao govêrno do Estado; escla-

reço.
.

.

O deputado riu. Um riso velho e matreiro, que
nao me permitiu situá-lo nem entre as águias bral1-
cas nem entre outras aves mais antigas e com menos

atitude, em que se bi-parte seu P.R.R., no âmbito na
cionaL

Depois falou:
- Ouça aqui. No Amazonas e afluentes, quando

os tropeiros têm que atravessar os rios infestados de
piranhas, com suas boiadas, fazem o seguinte: matam
primeiro um boizinho e o atiram !is águas, E, enquanto
as terríveis piranhas o devoram, a tropa faz a tra
vessia sem maiores perigos e danos.

- E dai?'
- Daí? Os tropeiros da sucessão catarinênse têm'

que atravessar o rio de 3 de Outubro. E estão me
manjando pata boizinho!,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


