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mais do que quaisquer rrutos

.�� da própria imaginação".!
O

· ..

D· I'
A reportagem daquele ves-

mt'JIS' anti lO Ia- pertíno ínststc: - "Que acha

rio d. S. Catarina v. excía, da situação do país?
Póde ° Exército garantir a

inteira tranquilidade' ao po
vo em face dessas notícias?
_ "E Inquestionável _ res

pondeu c--; que o país' atra
vessa uma séria eríse. Foge
da .mínha alçada perquerír

, sôbre a origem da mesma.

Essa crise afeta todos aque-
. Ies cujos salários, vencimen
tos, ou rendas são reduzidos e

que constituem a maioria da
nossa população,
Urna 'proporção apreciável

de militares acha-se COmpre
endlda nessa fração. Estou
informado da angustia que
reina nos lares desses nossos

•

A

\

Na C'ârnar.a
.

,

Ligação lorle,-sul. Discurso do sr. Flores, da ,Cunha
Na sessão da Câmara, an-/ anos que o Brasil procura ná-sar.ta C atarma tem d':) rodovia que, partindo do Fdo Ponta Grossa a Guarapuava

te-ontem, o venerando depu- J
construir uma estrada de vida sessenta, setenta ou oi- de Janeiro vai a são Paulo I

na Fóz do Iguaçu, de neees

tado...J.i)l.ores, da_Cunha, tra-, f:rro estratégica, ,em COl1(':l. tenta anos. e de São Paulo vaí :". oape!a si_dade nacion�l e cuias obras
tando da Iígaçâo Norte-Sul, çoes de numa conjutura, nao Nesse espaço de tempo da Ribeira; da oape:a da. Ri- vao parar por falta de ver ..

abordou assunto que toca desejável mas possível, trans- nunca se substituíram, seus beira vai a Curitiba e [la Rio ba.
muito de perto aos interês- portal' nossa gente do nor- trilhos e seus dormentes. l!.; Negro, nas divisas do Para- l Trinta milhões de cruzeiros
ses catarínenses. 'te e do centro do Brasil para 'construida por tarefas, hi. ná e Santa Catarina; depois acabariam a construção.
Damos, a seguir, os príncí- um provável campo de n.ção lugares da linha férrea em atravessa o Estado oe Santa ° sr, Raníerl ;l1az'lili

pais trechos do seu discurso: bélica. A estrada de terro que as curvas são tão fecha- Catarina e vai, entrar no RJo Quando 'V. excía., com sua

Lembraria' a Câmara que. S:�o Paulo -Rio Gr\lude, que das, que chegam a formar Grande do Sul pe�.;l ponte do colorida linguagem, q ue a

vão já para. quinze ou vinte hoje creio chamar-se Para- "ferraduras". Ora se a São Socorro, nas nascentes do Câmara toda admira se re- dãos",

Paulo-Rio Grande está com Rio Pelotas, -que é a origem fere a uma das obras de ----�-------

seus trilhos envelhecidos e do Rio Uruguai, pois que esse maior nacíonalismo, as nos-

rio nasce com o nome de Ca- sas classes armadas. <into-rne
noas ou Pelotas. ' feliz em poder recordar os

H�/ vinte ou trinta (mos passos 'que a corografta de v. RIO, 30' (v. AJ _ o mer-

que se constrói urna estrada excia. menciona, para reme- cada livre de cambio, nesta

de ferro, partindo do Rio Ne- ter a minha lembrança à capital, acusou hoje os se

gro, nos limites de Santa Ca-' .excursão de estudos que a guintes valores:

tarrna ,com o Paraná, em .Escola Superior de Guerra Compras � Dolar Cr$ ....
<, demanda do município de realizou; no intuito de mos- 7?,00; �cudo, 2,43;' libra; ..

lento Gonçalves, no Rio t'�ai- mais' a civis, do que a 196,00; franco, 0,195; Iíra, ..

Grande do Sul. A obra tem militares, o que deve ser de ,0,1,2; peso argentino, '2,62;
avançado morosamente. De- condição especíal estratégica, peso uruguaio, 22,00.
vo, até, referir-me que, quan- para defesa de todo o nosso Vendas - Dolar, 74,00; es-

do era coronel e comandava imenso território. cudo, 2,54; libra, 200 oo:
b t lhã f' Ef t· t d 1 franco, 0,20,' lira, 0,117,' p".eso'precisa dizer ao país toda a I

um a a ao na . errovia, o .
e rvamen e, quan o ga -

-verdade sôbre a situação em

IN' t I
atual general Juarez Távora gavamos a serra do Espigão, argentino, 2,70; peso UrU-

,

'que encontrou o .Brasíl, sob
'

.

O u as
deu grande incremento à a que v. excia., se refere, guaío,22,60.

pena de correr o risco de a- ". construcão dessa. ferrovia. mencionando o Planalto que

-parecer como responsável de Mas, para atingir a Planalto. demanda Lajes, Jepois ue

tudo que aí está".
-- peço a atenção do H. de- percorrer 124 quilometros de VERBA DE 35 BI-

mínístro::
- No Palácio sucedem-se as reuniões dá U. D. N., t do Ar: tdlí R t d

.

t '} t LIO-ES DE DO'LADisse ainda o pu a o 1'1S I lano . amos - es ra a penO$a�en e . a ,er a '
.'

.

-

ccnvocadacpor telegrama orícíal. De cada, município tIl' h
'

í" b' l,/""Será preciso não ter ilusões. na es rac a que eva ao seu na roc a, na super icie a -

RES PARA "�_j'i\D'
A vid lon e de melhorar fo�am clial11a�los 3 elementos. �o diretório, 'As reuniõ:s,

-

.... 11.. município de Laí�3;' hã 'I.und sát�ca aludidade pon.v. excía.T: " ...

,.' ,- �, lua-
a, g , ate ao'ora $lao '.foram· plenárias. Cada representacae

"
. .

-.- ��. ,-' "2'1\�" .

"r;< ,"'-", : ,- ,
•

'" d'" .' -'if�' •

�

,
. 1""' ÇAS'ARMADAS

..

tende a agravar-se diaac:Ua.-.... -"',::; ..,L. _ . ., ,,'" ._""'" ,. �".,::,cJ�$<f'W.stac;l.gs,,'.se,os'dcmnf'nle[;.oçJ.'l"9U.:eI" v,�,r.)v<turteL.: Ci.e pU, emas ,ver lcal que, . .rea-

'.'Não há 'fôrça' huma'u§l:. qu:e.�
, 'Jn-.l:!�;llcip�l .:e>;,;-e;çl?,eldêt de 'Per SI, 'p(lIra .tll-lla c.m1ilss.,'t'?,_" .....�.es.·'.t.:.ã.o_�a.nodr�cidos e se a pró- I,·!?edra granoltlC,a ,o�. b.asalti� ment.e.,. so uma. o'1ra. de fé NOVA>IORQUE" 30 (D. PJ

.
- ,'.i.';:' ba€!a:::dé-l'eg�ºão municipal, 'no"':Palácio, recebe o- Se" .' -c ",

••
""

" ..
- -

contenha a alta - provocado a:
.

pria estrada' ·foi constr�d(la: cu, que tem ·ado perfuradas patnotIca, empreendendo � O scel'etário da Defesa, sr.
gulnte questionáriO para dar resposta iUlediata: I d" I '

/

pela inflação, pela deprecia- I com grandes defeitos de'tee- com IfIC� dades e enermes. u.ma unificação daquele sen� Charles W;ílson, tenciona pe-
10 -. "Fi�ou satisfeito com o resultado do pleito , (Je�pe a

I
t d -

d'

�.ção .da moeda, pela imensa f nica, como transportar os I
.:J S s., I o! para que fL 'l')açao Bra- Ir que o o çamento das for-

.

de 3 de outubro no seu município? I E t t t AtI f' '1
.

'

desordem a que foi atir!ldo o
20 _ Poderia ter. sielo melhor? Quais as razões? ',nossos'

soldados do Norte e n. �'e a� o: es e rama er- sl�eIra, possa mante�':se una ças arma . s norte-america-

Brasil. do centro. para 'as fí-.onteil'::ts re�, Ja ntmgu .0,..
1 .arwlt�o de; nao so na sl)a extellsao, mas nas 'seja eya.clo .para .0. pró-

t
'30 - Houve unidade e .çoesão :entre os rilemb.ros

, mer'l'dl'onal's do Br'asll, nlllU' Lajes e demanr".l o RIO 1'elo- tambem no seu aspecto fl- ximo exercíCIO. fmanceIro a"Encontramos o orçamen o
do diretório? .

t p
,com um roubo de quase .... \ caso de guerra, que 115.0 de,.. as, Dr que nüo dar v(·rba sico. 35 biliõe,s de. dólares.

40 - O' Govérno atendeu a todas as solicitaçues I 1
' •

Cr$ i5 biliões. Não temos di- sejamos, mas que (iii:) é im- para 'Se ;ermInar Cf" eGm-

., I.·MPOS·TÚ
. .----.-'--

do Diretório, de caráter adluinistr'ativo e po- I ti'uir este ram,t!, [jac' nlll11·' DE RENDAvisas e devemos até os cabe- lítico? ,provável? '"

Jos. A brusca viagem do sr.
I ° ° sr. Ponciano Salltns - - conjuntura béltca �er;i a. Eal- ..

.

Oudin aos Estados Unidos te-

!
5 -

�:l��,o:e�.e����i��:?nã�, fóram ou não pu- Exatamente. Corroboú!rdCl a vação dos terrltcJrio.'J meri�Uo· RIO, 1 (V. AJ - Foi san- tacados e;tes 'pontos princi-
ve como obJ'etl'vo na-o decla' r'de'l'a ele V, ExcI·a., '7i.. �,,�0,·� n�, .nais do B.rasil? . cionad0 pelo presi�lente da pais: a) eievaC,ão do teto de..

-

6° - Está .satisfeito com a orientaçãoo do govêrno
' .,.

",
-

j. rado conseguir um emprésti últIma guerra comn o Brasil .0., _sr- Vieira LhlS ,-- Em República o novo Projeto do iseqção_ para cinquenta .mil... .

.

-

I
.

nos setores político e adrninistrativo? Quais I
.

mo para pagar uma aventu I ficou quase .seI)3.l'ado. em adlçao .aos argumentos' bas-
_

.

cruzeiros anuais; b) desconto
-

.' as razões?
. ,.

.

t'
ra do govêl'no passado: ha-' duas nações., não .havendo'l .ante convince�te� .:10 nobre

I Imposto �ôbre a Renda, ,ser:- em fo111a para as pessoas fi�

via-se contraído um finan-
I 7° - Acha' que a.. U. D.. N. !:leve. fazer coli"gações comunicação entre o NOl'te

I
deputa�o, deseJ�rI!l lembl'�r i

do vetado� pelo sr: Cafe FI- sicas que tenham vencimen-

ciamento em ju�ho
-

(oitenta
co'm os pequenps partidos para b pleito de 3.

e _ o Sul. A causa foram os que ate agora nao se .,t81'111l-,!
lho os artlgo� 2, 7, 39 e 40. tos de Cr$ 4.1�0,00 a

"

de Outubro de 1955. Em caso afirmativo, .

n' t d f·" , D 't d d C $ 10000
.

milhões) l?ara pagamento em
quais as suas sugestões?"

• submarinos àlemã.es. E' eX3:-
I
ou a es Ta a esu':aueglCD. (le .

o proJe o po em ser es-
.

r' . ,00 mensaIS.

três meses". I _ A um escrevedeiro, de idéias nanicas e pseudo-
tamente esta comur;ica�ão �

. '. .

.

Disse mais o sr. ACosta Por- mino gigante diante delas, acha que somos in-
do Sul com' o' Norte; por nnorio"1nt Iaç' al'lftl·o,. . devas·t''ad'o r'. 'a.to: "Agora mesmo o govêrno coerentes por que hoje não .combatemos mais
da grande ,r.odovia tronco,

pleiteia nov,? empréstimo de
os políticos que fizeram causa. comum na oposi-

pela qual. pos.sam descotar-S8
200 milhõe.s e deveria ser ex-I ção. Antes de olhar para o VIzinho, o gazeteiro

as forças, que' re:Jglve.1';l 'o - É conhecida a verdade perde substância o dinheiro" ou tudo s�rá possível, em 11'1:l-

plicadO à Nação que êle se, da Gazeta deveria examinar a própria fôlha em
problema, não só rmlitaJ?, ec- de que um surto inflacioná-I tanto se faz necessário usar I téria de surpresas, de eXfllo-

destina a pagar 160 milhões J' que colabora e assinalar a coerência na classi-

I
mo, �ambem, eCOn(int!c.,O.,..

elo rio, dep_?is d: atingir certas \Uaior..Soma de Fruzeiros.para . rações e de intranquilid!L 1e'J.
de dívidas do gO:vêrno passa- ficação dos catar'inenses, antes e depo�s do dia) , BraSIl. .

.

. prop,orçoes, nao pode ser de- adquirir a mesma quantida- A inflacão vinha de\"< .Lln-
do. Estamos na situação qos i 31 de janeiro de 1951. • ..

"� ° sr. Flores da Cunha, _:__
I
tido subitamente. Pretender de de mercadorias que o cla- dei o Br�sil, ainda (1'10 ,)U"

que trabalham como mouros,
_ O questionário proposto aos delegados m'unici- I Sr. Presidente; devo prestar I interromper-lhe de inopino o mar da má}oraçãQ de �stF desse constituir o paraíso pa-.'

para pagar dívidas dos que pais _ 'acima publicado _ fêz muita gente.
certas informaçõe:3 à Câmf\- curso, seria pretender fazer pepdios' passa a ser generali· 1'€,1 um grupo limitado de tum"

esbanjaram os dinheiros "da
suar frio no Palácio. Várias perguntas fO�'am -I

ra, não porque tallh::l.

'Ü';:tn�'1
parar uma torrente gigantes- zado e a. ganhar. aspectcs ele f.rutuários. Ou o atual �over-

-Nação. tidas como de segundas intenções. Respondê- sitado I\ela, mas porqu.e nC?lT: .ca 'a' ro�a� mo�tanha abaixo, ânsia incontida e de l'eivin- no lhe põe paradeit·o, 'lU :;.s
. "A alta de tudo nem sem- las sinceramente seria acusar o govêrno e cài'r . panhado sua COlJ,st.rUl:ao e :;e1 Mas e ImperIOso que o go- ilicação assoberbante. instituicões estarão ameaca-

pre é falta de produção. Vale na esquerda, com o nome na lista p�ra o expür..;: em que ponto estáJ as obras,

[Vêrno,
empenhado em neu- Ou o, país repõe SUR vida das.

" .

a pena dizer ao povo a ver-
go. 'Daí esta confissão de um sabatinado:. _ que f3e realizam na grande tralizal: ás causas do dese- econômica num clima de (Do Correio do Perfil, de

dade e mostrar porque não é "As perguntas eram 7, conta. de n{el1tir�so ..Ta::- quilibrio nacional, não' se normalidade e establlidade, Pôrto Alegre, ele ont")m).

possível conter essa alta".
va pra mim!'"

-
'. ..""

.

,sinta I desencorajado diante
- "Estamos literalmenteI' Resoltado das dos obstáculos 'encontrados

'sém transportes e para endi-
"7'" De um operaria de Joinvile, ora,. nesta Capital,. ,'" .'.O, RI-8'0 da el8d.ad·erecebemos o �eguinte cartã,o: "Esse jornal deve

. na campanha a que. se ati-
reitarmos esta carangu�j'ola I insistir no caso da fàlta de energia elétrica, pois o'le·ll!o·OS. ,DO

'
rou.

precisamos de tempo e di- V \I D certam'ente, muitos serão
nhel·1'o.'''.·

.. os trabalhadores parados, sem trabalho, nào

U
.""

,

.

"fOonal .os interesses contrariados, a
arranjam nem para o sustento da 'Casa. Amea- ..... . ....Sôbre as colônias agrícolas .

se unirem contra a acao g',O-çados de miséria, fufar em colônia de' férias é U I."
disse o ministro Costa Pôrto -. ,MONTEVIDEU,1 ( .. P.) - vernaniental', e não faltarãoaté indecente. Nâo seria mais práticó e mais A "II's'ta

I

que lotes entregues a �olo.. ,. ,colorada, presidida também, de quando em quan-humano criarem uma Caixa de A.uxilios?" '" .

B ttl Bt·nos por 'Cr$ 15 mil foram re- por LUIS a e elTe�, rn1l1� ,do, erros ou excessos, a pro-
loteados e vendidos pçn' três fou folgadamente emó.todo avocarem' descontentamento
e quatro ,milhões. São falsos

_o, paí�, nas' eleições ge�:âis, rea_-'
t
l��íti'mos, em tais circuns-,

colonos os que receberam NO'VO 'PRES'IDENT'E P
.

. lizadas,',domingo últiÜ10: 'Os � tâIlcias: '

,êss�s lotes e, assim mesmo, .

..

.. ARA O IN: re�ult�doS eleito.rais�.'.,�as�í-l··· O i�p,Ortante, contudo, é
o Ministério continuâva a veis mnda de correç0e·s, .. sao que o pais não retorne ao re--

dar-lhes assistência integl'al, OUE'RITO D'A MARI'NHA os seg'uintes: .. I gime das·'emissões desenfrea-
derramándo todos os anos

. '., "', '.
.

Partido Colorad.o -

.. .' ... �:das. Não'. há cOmo suprimí-:
cêrca de seis milhões sem ne- RIO, l' (V. AJ - O tItular do em oficinas particulares. 387,803 votos; Lista Battle. las instâ:htaneamente, por-

I

nhum resutlado prático. da pasta, da Marinl1,a, vice- O novo encarregado do in- Berres - 221.49'6; Lista O: que os'· .traumatismos seriani
- "Na colônia de Jaiba, almirante Edt'iundo,:.i};mdri1l1 quérito, presidente da Tribu- restes Lanza - 158)��; Lis- de tal,!Ú'a�idade .que a nação

em Minas, já gastamos 28·mi- do Vale, acaba de �:" assinar na Marítimo, é coril;1ecido na ta Cesar Charlone __:_ 8.193; sofreria :),'>enosas consequên
lhões e temos perto de 60 fa- portaria designando. o ·�lImi- marinha como seyero curri- Pal'tido:Nacio�a! - 226,�70: cias 'ecorlOmic'aS, financeiras
mUias morando alí e fazen- rante de esquadra· �Iumber- pridor da lei e dós regula". Lista HerTera :::,,;. 137.966; ::Lis- e sociais·.{É quéltão vitaP pa
do. nada. Em Petrolândia;' to Area Leão,i:patl1 pr�ssegui. mentos. A portaria foi, assim,

I
ta }l1el'üandez Crespo 98,sf09; ra b Bra�il, tod�via, pÔ;:. 0r-'

Perl).ambuco, ° govêrno Fede- no inquérito' policjàl�militaI' .
".

' .

Lista Astiazaran - 30.@85;� dem mi s'ua vid;a. E �nada la
ra� inverteu m�i� de 60 m�- mandado .instaura:: par!l:�: a� mUit,o. b.em rec�bkl'a pelos C.lue I

Partido Nac

..

ionál .�nde�}�l,- desorganizQu e ,�a tumult�ou Ilhoes para assistIr 31 fam1- purar as llTegulandades 0- deselam localIzar. e prender dente - 27.927; Ul'nao CtVIC�. mais do qtl.e o [delirio e111is- ..

l�as. A ?rientação não era: as- I corridas �o Arsenall. dá Mari,- I qs_ �'�sponsáveis pe?ós abúsos -- 39.3?O; Par�i(�o SoeJ�tl�sb sio�ista:
'.

, I
slstenclal, .m::s paternalJsta'l

nha do R.lO �e �a
.. n.
eira, Con.s-

.... ' ...v,e.,....
I

..•.l.
f

....
l

...
ca

..
d

..

o.S
...•...

110

....

maIOr, ,

..p.,'arq.,u.
e - 39.350; par.t1l10 :?m�'lt.I.::1'..!:'.;ta Amda agora, àí, estã.o os e- I

Com .60 mIlhoes poderia,. ser tam elas, prmmpalme 9 i;,çl,,��}?,dllft.!;J� da Ame.l�lG" 80 1.7-.'11'3: 'Voios C:"(:) eô�pp� feItos db enearecimeí'ltoCi 1---

recuperada área. considerável desvio de m,üel'ial a -. ""ltI:·
..

, ,;';" '

..
> d '

RIO, 1. <V. 1\.), - O gene':
'�_._'-

:ral Henrique' Teixeira Lott,

i jministro da Guerra, fez, on-
.

,

DIRETOR
tem, a ° GLOBO importan- R L d"tes declarações de caráter po-. '�I uoens e �

lítico, afirmando que não se. Arruda Ramos
cogita de' golpes militares e ,. GERENTE
nem d� fazer pressão, contra '

o Congresso Nacional.

I
. Domingos' F.

ReSpondendo a primeira de Aquinopergunta, sôbre se havia fun- •
"damentos nas notícias de �.�.�������������._. . '-o ,_ 1_

golpe em virtude, da dúvida Edição de hoje - 8 páginas ri Florianópolis, �uinta-feira, 2 de Dezembro de 1954 '1
levantada por alguns de que. .1

-.-----.-.__

a Câmara dos Deputados não

estaria disposta a permitir o

processamento elo sr. Euvaldo

Lodi, envolvido no caso da

rua Toneleros, declarou o

ministra da Guerra taxativa-

,-

Ano XLI

N. 12.050

Cr$.100

camaradas e compreendo que
o mesmo se dá nos láres de
todos aqueles cujos recursos

orçamentários domésticos são
também pequenos. Tenho

profundo respeito pelo espí
rito de sacrifício, pacíêncía,
perseverança. ,e fé nos desat
nos da nossa pátria que vem

demonstrando esses cída-

mente:

/

..
, "Não há' fundamento para

os boatos de estar sendo pre

parado um golpe militar". A

segunda pergunta o ministro
da Guerra assim se manifes

tou: _:__ "As forças armadas
tem dado repetidas provas
do seu acatamento ao "veré-
díctum" das urnas. Na aná

lise dos fenomenos políticos
por àqueles que são respon
sáveis .pelo eselarecimento do

.

povo, ·os' fatos devem pesar

Porque' o Idlnhelro' �da
União não c,hega .

Graves acusações doMí'nistro da Agricultura
RIO, 1 (V. A.) _' Falando do Estado. O mesmo ocorre quase toda parte. Por. isso é

à imprensa disse o Ministro em Santa Catarina, em I que o dinheiro da União não

da Agricultura, sr. Costa Pôr- Goiás, em Mato Grosso e em chega para nada".

to:
.

"O Presidente Café Filho

..... •

MERCADO DE CA�- .

BIO NO 'RIO '.

,.

'>

.... '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Dezembro de 1954
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ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS' �•. andar sala 512 � São Paulo.

I os MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS .TECIDOS, rELOS �i· ASSINATURAS

�!. MENORES PREÇOS, 80' NA CASA ORIENTAL

::: Ano -.•.... ��. �.a.�i.t�ICr$ 170,00

.t" .

dv suí b I 115 70,00 I � ! Semestre Cr$ 90,00

�
Organ y SUISSO ranco, arg., . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .... No Interior .

:.. Organdy suisso em cores, largo 1,15 75,00 •. : Ar,IO _
, Cr$ 200,00

�. T I d
.

I A
.

banco e cores larg 140 100,00 �:. Semestre , _. Cr$llO,OO
� u e e ny on mencano, r " " d i t t ât
� . �. Anúncio me ian e con ra o.

..... Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00 : Os ortg
í

nais, J;l�esmo riã� pu-

..�.I Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 . 200,00 blicados, nao serao devolvld�s,'

.: I 240 00 +,�. A ui reçáo não se, .r.esponsabllJza

.... Laise SUi3S:;t, largo 90 ...................................., : pelos conceitos em it.idos nos ar-

..�. Meio linho pi lençoís, largo 2,20 140,00 �... tigos assinados .

•� Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 210,00 • 'I
'

,

,�� . Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 •. 200,00 • ' �� ..,.." " ...
1· h 1 ti

.

1 90 13r. 00
" '�. ':.... �. � .. � � • � � �

Cambraia de puro ln o Ir an eza, arg. . . . . . . . . . . . . ... ;),

Linho misto pi roupa de homem ; :....
.

50,00 �
Puro linho para roupa de homem 85,00
Setin langerie, largo 1,00 60,00

'

ITafetá faHe ,. . . . . . . . . . . . 34,00
FaHe grosso em todas as cores, Iurg. 90 59,00
Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00
FaHe escocez, largo 90 40,00
Setin duchese, extra especial, largo 90, 48,00
Setin duchese, artigo muito bom, largo 90

_
39,00

San Jan, larg, 1,40 . 85,00
Lonita Bangu, largo 1,00 48,00

Organdy estampado, a 'começar de 18,00

Opala estampada, a começar de :............... 11,00
Fustão branco, a começar de :................... 18,00
Tafetá escocez de algodão, lai g. 80 24,00
Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 48,00

Morin Ave Maria ".
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19,50

Cretone branco, largo 1,40 :... 33,00
Cretone branco, largo 2,00 44,00
Cretone branco, largo 2,20 46,00
Cretone Linhol, largo 2,20 67,00

Percal, rarg. 2,20 .'.......
. . . . . . . . . . . . . . 90,00

Materia plastica lisa, largo 1,40 34,00
Materia plastica estampada, largo 1,40 ,'......... 43,00
Toalhas plasticas Americanas 59,00
Meias nylon pi senhoras 44,00

.Meias nylon pi senhoras, malha 60 :.................. 5f1,00
Meias nylon Derby, pi homem ('1...... 65,00
Colcha de seda c/ bico, pi Casal 200,00
Colcha de seda cl franja, pi Casal .....•................ 220,00
Colcha de pura seda cl rranía, pi ell,sal ' 280,00

o ESTADO

INFORMAÇÕES
UTEIS
-0-

EXPRESSO FlORIANÚ�OLlS
A�DRAOE .& KOERICH

Transporte de cargas '!m geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POUS

Rua' Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa 'Postal, 4.35

End. Telegr.: SANDRADE
Agência - CUm'l'IBA

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

End. Telegr.: SANTTDRA
Agência: .

- SAO PAULO
Avenida do Estado 16 fi6/1678 Fone: 37-30-91

End. Télegr.: SANDRA})E
Agências no Rio dfi' Janeiro e 4!m 8elo Horizonte I

corri tráfego mútuo até Sio Pauio com a Empr&sa
de Transporte. Mina•. Gerai. SIA.)'

Vende-seO leitor encontrará, nesta co

·;'"'t.... luna, informações. que .
necessita,

� di-àl'iamente e de imediato :

I
JORNAIS Telefone
O Estado 3.022

I' A Gazeta 2.6'56

Diário da Tarde. . . . . . . . .. 3.579

A Verdade 2.010

Impre.nsa Oficial 2.688

I
HOSPITAIS

Caridade:
, (Proved.or).. ........ 2.314

I (Pol'tal'la). .. .. . .. .. .. 2.036

Nerêu Ramos 3.831

i"'t· Militar 3.157

� SãQ Sebostião (Casa de

��. Saúde).. .. ...... .. .... 3.153

it· Materriidade Doutor Car-

• los Correa 3.121

�' CHAMADOS UR

I' GENTES

�
Corpo de Bombeiros .... 3.313

'. Serviço Luz (Reclama-
-

) 2.404

;'
Po��:i� '(S;i�' '6�;1;i's�â�i� 2.038

Polícia (Gab. Delegado).. 2.594

COMPANHIAS DE

• TRANSPORTES

!...1 AÉREO

tf 6�u�ei��' 'd�' 's�i'::::::::
� �:�f�r .::::::::::::::::::� Lóide Aéreo .

� Real ·········

� IScandinavas .

.......' HOTÉIS

� Lux .. ,'
.

� Magestlc .

�� Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN- � IMetropol .

...�. rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços. '.X: �a .Porta .

Ilj CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melh?r �ten?e. � c:��;�t .

f.� Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.49;3 - Flol'lanopohs. � Estrela, , .. ,
.

�i� .'
. � I if;�kÊiTo

.

'.

: ..,.." � "" !•.:t " ..,� �..�..� Disque .

.................................................. � � '" "" ., ., � � � � .. .. � � ,.. • .:_.. .. .. � � �_ ..,�fl') '

3.700
2.500
3.553
2.325
2.402
2.358
2.500

2.021
2.276
3.1471
3.321
3.449
2:694
3.371
3.659

.Dr. Vidal Du,'ra Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

REASSUMIU SUA CLíNICA .

Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das\ 3% às 5 horas
Fone 3165.

1

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: terraco - sala de jantar- 3 grandes dor

mitorios com arrnarios imbutidos - banheiro completo
com box - cosinha americana quarto de empregada -

garagem etc etc.
,

Tratar:"a Rua Deodoro n. 7
.,.

Vende-se
CASAS e LOTES

Vende-se uma casa de madetra, envidraçada e. pin
tada a oleo, ainda não habitada, pelo preço de Cr$ ....
25.000,00. O terreno méde 10 x 25 fechado de arame.

Cinco (5) lotes com a mesma dimensão, fundos em agua
corrente, na base de 10.000, 00 cada um, facilitando-se o

pagamento. Os imoveis estão situados á rua Papanduva
(CANTO), ESTREITO. - Tratar com MARIO á rua

Durval Melquíades 22, nésta capital.

06

I
/

v d• en e-se
Uma casa de madeira de

lei, situada á rua Casimiro
de Abreu (Ponta do Leal),
medindo 6 x 8, 'toda pintada
a' oleo, com agua encanada
e luz.
Tatrar na Farmacia Ca

tarinense com o sr. Renato
Teive.

.

-, 1'OSID' llOlftIlITD"

filiO UfOSOUDD
(SILV .. IÁ)

."ANDE TONI�

MÓVEIS ,USADOS

VENDE-SE

Fone 2940
'das 11 ás 12.

diariamente

CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS "':NARIZ E' C· QR PROFISSIONALI DR, NEWTON

'GARGANTA INDI AD. ( CIR����I��RAL I .

. - do -
.

Doenças de Senhoras - Procto- !, • . ...' .

'np
.

DR. L LOBATO DR. WALMOR ZOMER Jog-ia - Eletricidade Médica I
MedIco dos HospitaIs An{erICanos

DR GUERRE IRO
DRA. WLADYSLAVA ., GARCIA Consultól'io: Rua Vitor Mei-- e da Força Expedicionária Bra-

W. MUSSI I FILHO reles n. 28 - Telefone: 3307. .

sileira

.••.
,

Doencas do aparelho respiratório �iplomado p�l� Faculdade. Na- Consultas: Das 15 horas em
MEDICO - OPERADOR

e -

TUBERCULOSE
clonai de. Medlcma d:, Umver- diante. PARTEIRO

Chefe do �-rvl'ço d,e' Ouvidos - Nariz e Garganta DR. ANTÔNIO'DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA E'
slda'de do Brasil ,Rrsidência: Fone, 3.422 CIRURGIA EM GERAL .

01:: -

DOS PULMõES I
. x-mterno P?r concurso da Ma- Rua: Blumenau n. 71. ATENDE A QUALQUER, HORA

.

do Hospital de Florianópolis MUSSI I Cirurgia do Torax
.

(S
. t�rm�ad�-Esúl�o. R DOEN<}AS DO APARELHO DI-I DO DIA E DA ·NOITE

A clínica está montada com os mais modernos. _ MÉDICOS _ Formado pe}a. Facul�a�e �acio- ervlço d�igU�� Lima) aVIo 0- 'CESTIVÓ - ULCERAS DO ES- �onsultório: Rua Deodoro, es-

Aparelhos para tratam"ento das doenças da especialillade CIRU.RGIA-CLíNICA nal de Medlcma, Tlsl�log�sta e Ex-interno do Servico de Cirur-
TOMAGO E DUODENO, ALER-. quma. d!l ':'idal Ram?s.

d S·
. -

) I
GERAL-ToARTOS Tisiocirurgião do Hospital .Ne- ". d .

- LTIA-DERMATOLOGIA E CLI-' Resldencla: CoqueIros, Praia

T t te
r -

R
. .,Ia O Hosp�tal I. A. �. E. T. C. NIC A GERAL

' de Itaguaçú Casa da Torre.
ULTRASON ( ratamen O as mUSl s sem operaçao : Serviço cornpleto e especiali- reu a�o.s _

I
do RIO de Janeiro ..... I

NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites 8·' zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especlahzaçao pela Médico do Hospital de
- - - --

'1. fI
- d N' G rganta) RAS, com modernos métodos de S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- Caridade DR. MIGUEL NUNES

ln amaçoes O anz e a diagnósticos e tratamento. tente de Cirurgia do Prof Ugo
I
DOENÇAS DE. SENHORAS -

,- FERREIRA
IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho SULPOSCOPIA - HISTERO -I Gui�arães (Rio).

38 _!
PARTOS - OPERAÇõES I

CONS. - A' RUA VICTOR DR. ANTÓNIO MONIZ, .

Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de SALPINGOGRAFIA - METABO- �ohs: Fehpe Schmidt,

I'
Cons: Rua João, Pinto n. 16, MEIRELES N° 18, l° ANDAR, DE ARAGA-Opara LISMO BASAL Fone 3801. das 16,00 as 18,00 horas. DAS [) ÁS 11 HORAS _ DIÁRIA-ICabeça e Inflamações da Garganta e OL"1os. E'TI muito'i

.. Radioterapia por ondas curtas- I Atende em _hora marcada. Pela manhã atende dià- MENTE. I _

casos são ,evitadas as operações das Amigdalas. Eletrocoag-ulação - Raios Ultra' Re's: Rua sao. Jorge
8 -

Fone,
riamente no Hospital de, ]{ES. - DUARTE SCHUTEL'

ULT'RA VIOLETA FRIO (Tr,atamento,.das Faring'itei!!
Violeta e Infra Vermelho. 12395. , _

Caridade. INO :JS -- FONE' 3140
.

. I Consultório: Rua Tra.iano. n. 1,
- .... -

.�. Residência:
. .

_

e inflamações dos Ouvidos) I 1° andar - Edifício do Montepio.

I
DR. YLMAR �ORR,I!,A Rua: General Bittencourt n. DR. ROMEU BASTOS

bAIO'S X (RadloografÍ'as dá Cábéçá) .,.,. . .'::' I '-HoráTio: Das 9 -às 12 horas -
- CLrNICA MEDICA 101.

n _ Dr. MUSSI.
....

CONSULTAS das 10 - 13 ho- Telefone: 2.692. PIRES
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de I Das 15 às 18 horas - Dra. ras.! MÉDICO

(OCULOS) ,MUSSI I Rua Tiradente 9 - Fone 3415 MÁRIO DE LARMO Com prática no Hospital São

I Residência' Avenida Trom I CANTIÇ
-

O l,'rancisco de Assis e na Santa
LAMPADA d� FENDA (Vedficação e diagnostico -di powsky, 84.

.

-, DR. JOSÉ TAVARES

.,
A Casa do .Rio de Janeiro

Ilesões dos 'Olhos) I'" IRACEMA '.
'MÉDICI) CLINICA" MÉDICA
CLíNICA DE CRIANÇAS CARDIOLOGIA

INFRA VERMELHO ' MOLE'STIAS NERVOSASEU'

Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de MENTAIS - CLINICA GERAL Doe!�as��?e�nas I re��:1t;Jt?I!r=-2��a Vitor Mei- CLíNICA DE CRIANÇAS

I DR. NEY PERRONE Do Serv!ço Nacional de Doen- CÇlRAÇÃO - FIGADO - RINS; Horários: Segundas, Quurtas e 08C.onsultório: - Felipe Schmidt,
Pulmão e Esofago MUND ças MentaIS. '.- INTESTINOS Sexta feÍl'as' I u_

•

Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (A,ltos: da Casl . , Chefe do Ambulatório de Higie- Tratamento moderno da SIFILIS Das 16 à
.

18 h CONSULTAS -Das 4 as 6

Belo Horl'zonte ,'FI1aoOrllnaddeo MPeedlal'cl'nFaaculudandl'veerNsl,aclcaid'e ne Men�al .' Consultório - Rua 'l'iradentes, I Residênci�: Ru�r;�lipe S h
horas.

PSIqUIatra do Hospital. - !lo '
'

Im'(lt
23.. 20 d t 1

c -

I Resic1.ência: Tenente Silveira,

Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.?65 do Brasil Colônia Sant'Ana \
, HORÁRIO' ,"

- !.In ar, ap .
-

130
RIO DE JANEIRO Convulsote�'apia pelo. eletro- As 13 às 16 horas.

. fel. 3.002., '

FONE - 3.165.
Consultas - pela manhã no Hospital _,. 'A tard. ,Aperfeiçoamente na "Casa de choque e cardiazol. Insulinotera- 'fel.: Cons. _ 3.415 _ Res. _

-

Idas 2 horas em diante no Consultório ,Sa'ucJe São Miguel" pia. Malarioterapia. Psicoter�pia. 2.276 - Florianópolis. �' ...... ., ...... _ ....

Prof. Fernando Paulino CONSULTAS: Terças e Quin-
.

__ DR. ANTONIO MODESTO

I
Interno por 3

.anos.,
do Serviço tas das 15 às 15 homs. Sabado DR. JÚLIO DOIN I DR POLYDORO Sde Cll'urgJa (manhã) I '.

.

DR. HENRIQUE PRISCO DR. JULIO PAUPI�Z, E
l!'rof. Pedro de Moura I Rua Anita Garibaldi, esquina 1 VIEIRl}. THIAGO

T''t \

'I
• staglO por 1 ano na "Mater- de General Bittencourt. MÉDICO MÉDICOS DO SERVIÇO DE

. �PAM';ÉRDAICIoSO .
.

FILnO. . '.', ". llid�d,e - E�cola". I RESIDENCIA: Rua Bocalúva" ESPECIALISTA EM OLHOS, RADJUM E -RADIOTERAPIA DO
Ex 1l1terno da 20" enfer,marla Prof. OtavIO ROQl'Igues LIma 139 Tel.2901 i OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA HOSPITAL DE CARIDADE.

Operações - Doenç'as de Se- e Serviço de gast�ll-ent�J;olJlg.ia Interno por 2 .. no do Pronto ,TRATAMENTO E OPE.RAÇÕES I ESTAGIO EM S. PAULO PA-

nboras _: Clínica de Adutos. . da Santa Casa do RIO de J'ane'lro Socorro

I
DR. ARMANDO

VA,
LÉ- I Infra-Vermelho - Nebul'lzaça.o - iRA ATUALIZAGÃ,

O NO TRATA-

Curso de Especialização no (Prof. W. Berardinelli). - x _..:.

RIO DE ASSIS I
Ultra-Som MENTO DO CANCER E DE TU-

Hospital dos Servidores do Es- Curso de neurologia (Prof. OPERAÇõES
. o . .

(Tratamento de _sinusite sem MORES EM GERAL.

tado
. Austregesilo). CLINICA' DE' ADULTOS Dos Serviços de ChDlca Infantil I opéraçaQ) I

__ o _

(Serviço do Prof. Mariano. de Ex interno do Hospital mater-' DOENÇAS DE SENHORAS da Assistência Municipal' e Ros- ,Ang-lo-retinoScopia - Receita de 1 DR MÁRIO WEN-
Andrade) nidade V'. Amaral. 'I CONSULTAS: No Hospital de pital de Caridade

.

Oculos - Moderno equipamento
.

Consultas - Pela manhã no Doenç'as do estômagol iiltesti'. Caridade, diariamente' das 8 às CLINICA MÉDICA DE, CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único' DHAUSEN'

Hospital de Caridade. n.os' f�gado e vil!s. biliares; dos 10.
_

J ÇAS E AD.ULTOS I o'

no Est�do) CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

Ã tarde, das 15,30 hs. em dian- 1'Ins, utero e ovarlOs. No consultó.rioJ à Rua Jou,c. - AlergIa -
. HorarlO das 9 as 12 horas e E CDIANÇAS .

te no ct>nsultório, á Rua Nunes Disturbros nervosos. Pinto nr. 16 (lo andar) I Consultório: Rua Nunes Ma-' das 16 às 18 horas. I Consu!tório - Rua' João Pin-

Machado 17, Esquina de Tira-' .' aonsultório; Vitor Reireles Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 -, Consultas das 15 às

I
Consu!tório: - Rua Vitor Mei- to, 10 - Tel. M. 769.

dentes. Te]. 2.766. 22. 14 às 16 horas. 118 horas reles 22 - Fone 2675 .. , I Consultas: 'Das 4 às 6 horas.

Residencia -, rua Presidente Das,16 às 18 horas. RESIDENCIA: - R!la Duarte RCl5.dência: Rua Marechal Gui- Res. - Rua São Jorge 20 - Residência: Rua Esteves Jú-' Caixa

Coutinho 44. Residência: Bocaiuva 20. Shutel, 129 - Florianópolis. lherme, 5 - Fone: 3783. Fone 2421.
"

nior, 45. Te!. 2.812. Santa

Lavando com ,Sabã.o

'V>irgem Especialidade
.

da Cla. WITZIL· INDOSTBIIL�J8IDVI1l8. (marca reglstradat
fcoDomiza-ser tempo·6 i:Q ."

..

�o, ,,;'\'/';:.\, :. .

.

.

--,----...

-:-
....-�'"'._-:_---�...... -!-'-�-��_;.�;... -�.---,.-·�..j.;.�· ..... _,.. .. ---=_::.� ·_'_'.......:..4_.__ .• 2_.·.. - ......... ,.-- .. :__;;.:l2.;.:...l.....:.�...::.;_�, _

DR! CARLOS F.
ENGELSING

CIllURGIA TREUMATOLOGIA
Ortopedia

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

DR. VIDAL

Advogados
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO

Rua Vitor .Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Floi'ianópolis -

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO
Postal 150 - Itajai

Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis" Quinta-feira, 2 'de Dezembro de, 1954

ve�qã�0��gi�����1��n�e�:O: Farl. dr. Alfredo Thompsen
tipos DC-7 e D.G-7B, os quais No dia 24 de Novembro, a classe farmacêutica perdeu

um dos seus mais dignos' representantes, O Farmacêuticoforam postos 'a operar recen-

temente nos Estados Unfdes, Alfredo Thcimsen: ,Curtindo selenciosamente as dores de

em. suas 'linhas domésticas. moléstia crônica, cujas crises lhe causavam verdadeiros tor-
OXALÁ. Dí': CERTO! próximo exercício é enorme

Em comparação com, o mentos, não deíxava [ámaís de cumprir p seu dever profis-
(Alvarus .de Oliveira)' e as despezas já estão sendo

DC-6B, da presente Úota sional, sob a sorridente máscara dos grandes homens, que
O atual -Mínistro da Fa- i'eduzidas.'Mas é preciso au-

da SAS, o DC-7C é dois me- veem faltar para si -as 'esperanças que derramam em seú
zen dá que: ê economista de mental' a receita. E o atual

tros mais longo, tem 3 me- redor, S,!-Ul farmácia, era o' seu pequeno mundo, Dedicado
f'atõ, conhencendo 03 proble- Ministro da Ft'zenda pensa

h·OS a mais na largura ,da' ele corpo e,alma_ao seu P,róximo, movido pelo S,€U ideal de
f li em majorar o ímpôsto deL.J..

-

I b Ih I mas que a igern ,o nosso
asa e O leme' e' mais alto em FarmaCCl.ltlco, nao se deixava enganar pe o n, o e pe as. 'I'enda .e mmais 25010• Evita-.

I país, está disposto. a pro- I'

O 6 t promessas do vil metal. Cumpria com perseverança e ze o
b rá assim o aumento geral. me ros. '

, ,

d g-rama eficiente para de e-

Devido .a asa mais larga, o destino qUQ escolhera, cercando-se de amigos, esqueceu o
1 tão dos impostos que incidiriam

f
. ,

I
., . as ingratidões. Verdadeira apoteóse, o interminável cortejo ar os, males de nossa.

, E d iretamente 110 aumento de0'1 possive 'eqmpar o avi-
de pessoas de tõdas as classes sociais que acompanharam o

,

desmantelada eCO!lO!lllU. .i
'la' con maiores tanques de '

I êt d 1 n ível de, vida, Apenas deve-c
,

1 ". sepultamento f6i a prova da estima (lue lhe era tríbutada. traçou l:m pano re. o , ec a- "

gaso'lina com uma capaci- Formado há 25 anos pela Faculdade de Farmácia do rall�o nao estar dISPOSto a rá ter, o máximo cuidado pa-
.

.dade de cêrca de 30.000 li- ,
brí

-

dêl I ra ir sôbre a renda realmen- -

}xtinto Instituto Politécnico de F'lortanópolis, exerceu a hu- .a 1'11' mao e e mesmo' u-

tros, contra os 21.000 litros
manítária profissão nos municípios de Lages, Joinvllle e tando contra as ondas, mes- te. não sôb.re. os �alá:'ios

.do 'DC-6B e colocar os mo-
31u111enau. Sendo um dos fundadores da S. C. F'. S. C" foi' mo en frentando ca contrária 101S, na �al.Ol'la, o Im�o�to

tores a uma maior distân-. ... . - ,

bl' de nende ínside nos sa.lârios
.

d pelo seu merecimento O' Delegado da entidade, .�credJtandO' I OPNlll2ao ,

pu l�c.a. .

-". -1 não o'p'enas na's ren das 'cia nas asas trazen o como
aa união da classe de que era lidímo representante, o Far- aO' e po ítico, arsse e e, .l

e c, ':'.�.. :
resultado um decréscimo de

.nacêutíco Alfredo Thomsen transparecendo sinceridade e I nã? lhe i�teressaudo C?U- ) Para no� p1erece confI��:ruído: na cabine.
confiança, era dos seus colegas ,um amigo leal,' cuja con- quistar eleitorado nem SIm- ça esta af�� �t('I,s novos dir 1

O maior ancance de DC�7C
.íuta refletia um caráter franco, merecedor de respeito. Sua' patias populistas. Por isso gentes ". .N ao. y,,'eocupar-se

é .de 9\200 quilometros (DC- )ersonalidaéle, sua imagem e sua fé na grandeza da pro- I seguirá o seu programa atl(_()B, c�m.. simpatias.. ,<illiL ma�sa,
• 6B .,7-000 kms) ali, seja .íssâo, hão de viver na memória dos que privaram consigo. a quem doer, certo de. {qut! nao importar-se c.om eleito

.

mais do 'que qualquer oll!ro 3ua: vida profissional, alheia ele servilismo porém cheia de estará trilhando' o camin ho rado mas simplesmente-com
avião comercial existente. »ondosa solicitude e de paternal amparo, é U1)1 exemplo correto. r- resolução dos problemas,
O alcance de vôo-com re-

para, ser meditado nas horas difíceis, em que o sacrifício Aliás desta determinaçâ,o não buscando medidas pa-
--0-- I' servas é de 6.820 kms. pessoal for exigido, A classe Farmacêutica é pródiga desses está possuido também o dí- Iiativas apenas para engo-

n' I t bOle dr. Oscar de Oliveira (DC-6B 4.930 kms) .. A ve- rxemplos de fé sublime. O Farmacêutico Alfredo Thomsen reter da COFAP, fJ General

I'
dar o povo. Agora serão

Vxper m�n e f. Ra.mos, .c?mpete,�te �n:gen-: loci,dade máxima de cruz,ei- ,,1110 desmereceu 'a tradição da classe, porque soube cum- Pantaleão

,que ,deClarou ês! p...os�os na 1'qa da amaI:g�ra.\ heiro

'CIV,
lI, re�Idente ,em; 1:0 e de.580 kms por �ora: e

I
prír com fi�lelidade o )�lr�m,ento, que fez ao re?eber.o d�- te or.gão n�o deyer �un',ca l\!a.,�s tarde se' Jhe fara ]US-

CALAMELOS RUSSas Porto Alegre;' I fi velocIdade de CI uzeIro _)toma. ServIU ao seu proxlll1o, deIxando de serVIr a SI pro- ter SIdo cnado pelo mope. !tlça., •.
Se quiserem Gxperimen- - sr. João D. )Vendhau-, normal, calculada para uma )rio, enq)1anto com o sàfrimento que lhe abalava a resis- n\l1te que LEstamos plena:-

tal' a 'receita verão,' que, sen de Oliveira, ,contador; ,'rota de 3.000 kms de dis- �ência física distribú'i:;t esperanças e sorrizos. Abandonando mente de acôrdo côm esta
-- ....____,..----.�

... '''';

além de econômica, fará - sta. Edi Camisão; tncia, incluindo ascençãO', é o seu peqüen,o mundo, a sua farmácia, pela última instância política. Soltar os preços de Erl'o Judi-
sucesso, especialmente entre - sra. Enny S. Menezes

I �e 1'\32 kms por hora
� (D?- q�lC lhe denegoll o rec�ll'so supremo, a peti?ã� mental, diri- início, encontrará acirradas _ ,. •

?a...guriza.da. IStar�'uch, esposa do sr. (iB 47../'5/450). A duraçaoma- grda ao Senhor do Ul1lverso, que el';creve elll',elto por lmhas antipatias. A imprénsa ra- C18r:10 •.
INGREDIENTES:

j lotta.mar Strauch, delegado xima de tempo ,de vôo é de sin.u?sas. e que não lhe cO�1cecleu po�' il1s(mdáve� mistér�� a cionária aí está para ,colo- PARIS,30 (U. P.) _ A Jus-
1 quilo ,de açucar J do, Imposto sobre a renda, 2� horas (DC-6B 18.5 ho- felICIdade terrena de contmuar partilhando a VIda famlhar cal' manchetes esc,an,dalosas tiça francesa terá cometielo
V2lit,ro de água

, lem JoinvHe;, !'as). ·c,a desenvolver sua missão de mitigar as dores do próximo, pondo os homens ,do atual um terrível erro judi,ciário,
V2 litro ,de creme de lei- - sr. Manuel Dias, fun- 'Os 4 motores são de fabri- o Farmacêutico Alfredo Thomsen partiu serenamente, na govêrno na "via crucis'!, ,co- condenando à morte Gaston

te :;ionário municipal; cação "Wright" do tipo DA- .Jaz de Deus. Tendo praticado a Caridade na sua espinhosa mo se êstes, em dois meses, Dominici? A imprensa ,pari-
. 1 coiher de s,opa de man- _:_ sr. Herondino da Sirva 4 com .um efeito de d'ecola- ,'unção profissional, tendo interpretado individualmente B, fosem res,ponsa'vel's pelos, 3iel1se quase toda apresenta
teiga. Brasinha, funcionário da Al� ,gem de 13'.000 CV. "Wright grandeza elo símbolo "OPUS DIVINUM EST SEDARE DO- desmandos de mais de vinte hoje essa inquietante per-
MANEIRA DE FAZER: fandega nesta Capital;' Compond" 'é, um· motor de LOREM", terido sincera fé na urüão de ideais, comprovada anos. Depois'dos preços li- 'junta, :sem fazer prevIsoes

1 '- Em uma· caçarola - Tenente Avaí Alves, pistão, que através de uma )ela ele.nominação elo seu estabelecimento, "FARMÁCIA Vl'e, com a produção desen- )u Íhe dar resposta. Apenas
grande derrete-se o açucar da Policia Militar do Esta- turbina exaustora utiliza a UNIÃO", o Farmacêutico Alfredo Thomsen por certo, me- volta e 'transportes mais fá- um jornal da direita Adrore;
e a água. Leva-se ao fôgo do_;' energia dos gases de esca- .eceu a graça diviná, como mereceú a inspiração do poéta ceis, a próp1'ia concorrên- afirma: A culpabilidade é
para que tome ponto de ca- - menino Luiz, filho 'do palI1ento. Esta combinação .'-estes admiráveis versos:

eia fará o resto. É questão certa. Os outros ficam' em
ramela.

Isr.
Osni Gaynett resulta num aumento de e-

•

de pacieência. Mas. a nosso dúvida, suspeitam,' ou, como
2- Retirr-se ,do fogo e - menina Maria Eugenia, feito em todos os sentidos AO FARMACtUTICO .

I ,'êr,; esta é a política .cer- Le Monde, pedel'n a reforma
junta-se o, creme de leite, i filha do sr: Ranulfo Neves, de 15 a 20%.

'Bendito sejas tú, que em horas mórtas,
X' .�� �. '�,Gl'

ta. do si�tema judiCiáriO fran-
'batido, mexe-se bem. Leva- I comerciaár,io; O pêso da decolagem de

' ,

,'� ';:�,'�", O "deficit" do país para o êês.
�e novamente ao fogo e dei- I - menina' Mariodette, fi- um avião DO - 7C é de 62 Púa servir um lar que a dor invade, '�

,

...
'

xa-se'tomar � ponto de ca- lhinha ,do sr. Henrique João' conehtdas (DC _ 6B 48'.6 Vais abrir tua porta com bO'ndade ",�_�_�_H_.. . _

ramela. 'd'e Bem e de sua exma. es- �on.)e o pêso de aterrisagem Quando o sono fechou tbdas as portas!
3 - Esten,ite-se sôbre uma posa d. 'Liége Cqsta de 48, 5 tonelá'das (DC - 6B

superfície lisa, onde se pas- (Mem; 10 40 ton.). O DC - 7C, em
sa' um,pouco de manteiga.! - menina'Vera-Lúcia, fi- sua versão de luxo SAS -

Cortá-se com um mold.e Ilha do dr. RauL Schaeffer, 'ROYAL VIKING'':- possu-i
pró'prio, ou ,com uma faca I ::.dvogado em Bruque; lO lugares, na versão de prj-
untada de manteiga. Enro- I neira classee - ,60 lugares
la-se, quando frios e sêcos, .1 NOIVADO e na classe turista - 80 Iu-
em papel impermeav'el. (A- I Com a graciosa e gentil ('ares (DC -, 6B,:- 54-52-71).
PLA)' ,,,ta. Senilma Nunes Neves A altitude de cruzeiro do

-0-. �\A, 'I cliléta filha do S1'. Deputado 'DC-7C- é de 7.000 metros
ANIVERSÁRIOS Francisco Neves, cpntratou (DC � pB 6.0'00 metros), e

i casamento o dr. 'Dario Ro- ')oderá voar ·distancias co-

FAZEM ANOS, HOJE: i drigues Çarvolho, Diretor', 110: Escandinavia-Ios ,An-
- sta. Astrid .T. de Car-, {la Bibliotéca da Assembléia, geles e Escandinavia - Ja

valho, diléta filha do dr. Legislativa deste Estado. pão, com somente uma pá.
Adalberto Tolentino ,<;1e Car- Aos noivos e exmas. famí� mda 'no caminho. A rota Es
valho, diret" da C_olonia lias as as felicitações de candinavia - New York
Santa Tereza; O ESTADO. 'oderá.�e'l' voada, nó DC _:_

7C, sem paradl1s Gom capa:
cidade total.

Preceito'do Dia
EM DIA COM' ,A SAúDE
Graças aos rectirsos ,de

que dispõe, o médico pode
surpreender muitas doenças
no início, até antes de se

manifestar' o menor siúto-

FOT'OGRAFIAS
ma. EntretantO', para que-

,

'

tal aconteça, a pessoa deve
ACEITAM-SE I<;NCOMENDAS PARA CASAMENTOS ir a exame médico de seis

BATISADOS
.

- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM em seis meses. I
GERAL.

,

Não espel'e adoecer pa-IR O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal ,"O ra tratar-se. Procura o

lESTADO". médico duas vêzes por
Chamados: Rua Conselheiro. lUafra nr. 160 ou ' pelo ano, pelo menos; -

jTelefone: 3.022. j!!;,:"."""!"'_"'_'o/''s'lSES,

"o ·ESTADO"
.

NO LAR E NÀ SO(;IEDA_'Ê

Quarto de Hotel
WALDEl\fAR DE VASCO�ÇELOS

Quarto de hotel, quarto de tôda à gente
teu teto de aluguel, que ninguem ama,
abafa quanto gela a tua cama,
a quem na tua solidão te sente.

Na luz que em teu resinto se derrama
sem 'aconchêgo, pobre luz morrenter'
'mesmo o que hospedas vive sempre ausente,'
com .o pensamento onde outra vida o chama.

Em.tí, nenhum retrato, nessa usura

de afétos, tem a natural moldura,
de uma lembrança familiar querida.
de, uma lembrança familiar querida.

"

A um número te apegas e te casas,
no .anonimato atroz das covas rasas,

quarto de hotel, vala <comum da vida!

CO'NVITE
BÔDAS DI<; OURO'

,
Andiro Sebastião ,Vaz e família; José' Paulo Vaz e

família, Lourival Vaz, Pedro Ivo Vaz e, família, Haroldo
Vaz e famíl·ia e Maria Iná Vaz cOl'lvidam os parentes e

pessoas amigas para assistirem à Missa que &erá 'cele
brada na Igreja de São Sebasti,ão, às 8 horas, de 3 de de
zembro, em ação de graças pela passagem das BôDAS
DE 'OURO de seús .pais, JOSÉ VAZ SOBRINHO E JU
LIETA GOULART· VAZ.

Participação
Virgínia T. de Borja e Sra., participam aos parentes

e pessoas amigas o contrato de casamento de sua'filha
DALVA com· o Sr. Sebastião M. de Moura.

Const'antino P. Moura e Sra. participam aos' paren
tes e pessoas amigas o contrato de casamento de seu fi
lho SEBASTIÃO com a Srta. Dalva L. de Borja.

DALVA e SEBASTIÃO'
Noivos

23-11,54

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no ��ul do Brasil, omelhor!
Descont(i) especial para os senhores viajantes',

GUEL RAFAE;L GONZAGA, filho de D, Peelro I c

ela Imperatriz D. Maria Leopoldina, Foi o Segundo
Imperador elo Brasil. F_p.leceu em um modesto Ho
tel de Paris, em 5 de Dezembro de 1891;
em 1828, Luiz Alves de Lima e Silva foi· promovido
ao pôsto ele Major, por'Decreto Imperial, em aten

ção aos relevantes serviços prestados durante os

.quatro anos de lutas úrdu:l.s quanelo ela Campanha
da Cisplatina;
em 1837, por Decreto elo RE\gente Araújo Lima, Mar�

. quês de Olinda, foi criado no Rio ele' Janeiro o l.m
perial ColégiO de Pedro II, sendo inaugurado no dia

"

25 de Março de 1838, ténelo suas aulas abertàs em 2
de Maio seguinte; . ,

em 1839, Lufz Alves, de Lima e Silva foi 'promovido,
por merecimento, ao pôsto de Coronel;
em 1841, em Laguna, neste Estado, faleceu um elos
seus mais destacados e ilustres filhos, o 2° Tenente
da Armada Nacional, José de J"esús;

,

,em 1853, no Rio de Janeiro, ond� nascera a 5 ele
.Julho de 1785, faleceu o General Francisco de Lima
e' Silva, filho do Marechal José"Joaquim de Lima e

Sílva e genital' do Marechal Luiz Alves ,de Lima e

. Vende-se ,um'a ea'mloDfAte e.m
Silva, Duque de Caxias, Em 1840 foi agraciado com

• (j
,. o título de Barão da Barra Grande, que nunca

perfeito 'estado de. conservação, �����82, Luiz Alves de Lima e Silva, foi promovid�,
marca CHEVROLET.

"
'

��t' n�erecimento, ao pôsto de Marechal do Exérci-

Tratar na 4gAo"lea da TAU à em '1868, o Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, \

li ..,
" Duque ele Caxias, passou em revista o Exército Bra-

Rua" Felipe ScblJlidt� �4. ,

.

sileil'o reunido no acan1pa�:��;é til��;������CUé.
-----------·--·�·--��·----'I�'----�------------------------------
AVEN·TURAS 00

'�..

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

_-

O DOUGLAS DC-7C

.. �

MINISTÉRIO DA GUERRA
Quartel General da I. D. 5a.

Bendito sejas tú, que m::,tl siIportas
Dos venenos a cruel letaliéla-de

. _.:-; � os, tmnsfQrmas, poI' bem. da, humanidade "",e ,:,',

Nos balsamas que arrancas das retortas!

Quando' o mundo' chegar a nova� éras,
Quando os homen.s, em veZ de serem féras,
Se unirem pela fôrça elos ideais -

. .

Erguel'.-se-üo monumentos de,'granito,
:[Em cujos pedestais se tenha escrito:
"FARMACÊUTICO.", Só. Para que mais?

C. B.M.
(De o LUME, dt: Blumenau, de 28-11-1954). .

EXAME DE ADlvIISSi\O ÀS F:SCOLAS PREPARATÓRIAS
DE CAJ)ETES

De ordem ,do Exmo. Genel'a 1 COlmlndante.ela Guarnicão
\1ilitar ele FlO'rianópolis levo ao conhecimento elos canclida

.

"os às Escolas �reparatórias de Cadetes, que o exame mé ..

dica será realizado no período de 1° a 10 de Dezembro de
954 diàriamente às 0800 horas, 110 Hospital Militar desta
:::aI2ital. Os candidatos deverão comparecer munidos do res
\)ectivo C:1l'tão de inscrição ..

Florianópolis, 30 de Novembro de 19q4.
EDIWAL OBERG - Capitào Ajuelante Geral da I. D. 5a.

�---------�----�------------------��

HOJ E NO PASSADO
'\

.

2 DE DÉZEMBRO
, '

A data de hoje recorda-nos que:

em 1631, uma Esquad1'a holandesa cómposta de de
zesseis navios, partiu de Recife, conduzindo um

destacamento sob o, comando do Tenente-coronel

Steyen-Gallenfels, com o propós:to de atacar e -to
mar a Fortaleza de, Cabedelo;
em 1825, no Palácio ela Quinta <1,a Bôa Vista, em

São Cristovão, no Rio de Janeiro, nf:lsceu o Principe
Imperial do Brasil, D. PEDRO DE ALCÃNTAR,A
,JOÁ'O CARLOS LEOPOLDO SALVADOR BIBIANO
llRANCISCO XAVIER DE PAULA LEOCÁDIO MI-

ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Floríanópolís, Quinta-feir�, 2 de Dezembro. de 1954 o ESTADO

para
Mais quatro jogos e o çou sendo goleado aqui pe- ga no último lugar junta- ranças de ser campeão.

f
seus compromissos; estan- mos _ Figueirense. .

se, Imbituba e Paula Ra-

Campeonato de 54 estará lo Imbituba é o líder e es- mente com o Atlético, de-. O Paula Ramos 'está com do com 12 pontos perdidos I Os quatro prélio restan- mos.

terminado. tá a um pas�o do cetro. �es- vendo os dOIS de�idir do- : 9' pontos perdidos, 0�1 seja I
ao l�do do Guar�rií. Talvez Ites são, _po!s, co�si�erados I �o Bocaiuva. interessa

Um certame cheio de sur- ta-lhe o Cuaraní e o resul- . mingo quem largara a "lan- com dOIS pontos de díferen- consiga o terceiro lugar, de grande importância para muito o 3° lugar; enquanto
presas, como estamos ven- tado do T.J.D.·· I terninha".

. ! ça do "leader", sendo o 3° dependendo da derrota dos I todos os seis concorrentes:. I que o G�laraní, com. do�s
do: O -Avaí, com um plantel .Na vice-liderança está °

I colocado. Ipaulainos e da decisão do I
Três 'c1ubes anseiam pelo compromissos dos mais se-

O Figueirense, que come- invejável no início, • amar- Imbituba, ainda com espe- O Bocaiuva já encerrou T. J. D. no caso Paula Ra- . titulo'. São eles: Figueiren-' rios, só interessa ess,apar
.

I'
do espetro da "lanterna".

----------------------�---------�----------------------------------------------------------------------------------------- Em pior situação estão
Avaí e Atlético, últimos co-

,

CIFRAS DO ,CAMPEONA!O CAR lOCA i 12° �,NIVERSAR IODE FUNDAçÃO DO PELA 11 a VEZ CONSECUTIVA SAGRA - ';��:��:�s J�!a��:óri��mingo,
,

Rio, I, (v. A,) _ Com os re- 80 lugar - 'Portuguesa

-,., VELEIROS DA ILHA DE STA. . SE O VASCO CAMPEÃO DE REMO I fin�ri��: a �:;:;;;:�. P:;;�
sultados verificad?s na ter- 22'.

C"ATAR I NA" Rio, 1 (V. A.) - 'Foi posi- vitória, conquista essa e de I cial de 54
.•

-

'

.

ceira rodada do returno .do 90 lugar Bonsucesso

"
tivamente a grande luta en- maior mérito ainda pm(juan-I Guaraní e Paula Ramos

Campeonato Carioca, a es- 24.
, Ih " 10I'I'OSO CI'ube da' Prainha. tre os "oito" do Vasco e" do to o conjunto derrotado (do

I
vão disputar um páreo duro

10 I . ,
_ Canto do Rio O "Veleiros da I a, nas- o g

I -,.,

b dtatístíca dos Profissionais,
_ 25.

ugar .'

" cido. da c,rença inaba'lave.l A Diretoria recem-eleita

I Flame�go que _se constit�iu Fla�engo), era o c�r!lpeao no prqxlmo .sa a o: enquan-.

Aspirantes' e Juvenis ficou
d a o e ercicio 1955/56 e na maior emoçao dessa ma- carioca e e o campeao bra- to que no �dla seguinte tere-

O ataque mais positivo é o, de um punhado de espor- par x 1
I' A

'

AtI êtisendo a seguinte: isand f t t ará posse no próxi- nhã ensolarada de domingo sileiro e .. ainda su -amerrca- mos vai x e ICO.,
lo Vasco, com 37 gols, se- i tist�s: VIS:: :oss� �eI�:a� !l�e d�:i�go' dia 5, é a se-

I último .(lá na Lagoa, Rodrigo no. Portanto, para os V:.1B� .No �ia 12 despediI:-se-ãoPROFISSIONAIS �uido pelo r,'lamengo, com 3::> I
marttimo

ti d
. .

t de Freitas): E com imensa cainos a vitória: do "oito" tem F'igueirense e Guaram e no'

·t·
. entre os cep Ismo e mm- gUll1 e:

_.

I
•

• , ,Colocacão dos eoneorrentes s tentos; o menos pOSI, lVO e I uvidavam do êxito,' João Gon alves Junior _ raza?, pOIS os 6,17" que du- um colorido todo especial, lS- domingo seguinte ImbI!uba1° lugar � 'Flamengo _ 2 J do Bonsucesso, com 8 gols, .
tos qued,

C d
ç

rou esse "combate" nao ten. to porque o grande feito foi e Paula Ramos travarao o
.

I S- C· té
-

I conseguiu desenvolver-se e omo oro
-.. - . - ,'.(invicto). seguido pe o ao rIS ovao, '

h St K t 'á V' quem nao tenha ríeado com obtido sobre uma guarrnçao embate mars sensacional de,

t t até chegar ao ponto que 0- avros o ZI s - Ice- I., I2° lugar _ Bangú _ 6. com 12 en os.

I d C d
os nervos em pedaços. internacional. E' os rapazes fim de Campeonato

3° lugar _ América, Flu- Defesa menos vasada je se encontra, graças .ad
e-

I °Hmo Obro t D'AI' Mesmo em que �ão �ÊÍo rubronegros ao reconhecerem Quem será o Ca�peão de
d d dicacão dos seus aSSOCla os um er o ascio -

" ,

I��inense e Vasco da Gama _

�e�a���esaé�e�o; ;�:�e�go� I tr;b�lho de seus dirigentes: 1° Secretário ��:�:�0:n�:n���;::t:g1���nVl� �od;:r���:a:r:el�c;��O�,�.:�� 54 ;udO indica que será o
4° lugar - Botafogo - 9. .om 9 gols seguida pela do durante êsses 12 anos de I Celso Carlos Porto

emocionante prova final do dera sempre emprestando o F'
.

,

A-méríca com 10 tentos A i vida e das vitórias sober- 2° Secretário
,

grande perigo de assumír a I lMgueuense. di
.5° lugar Madureira _

,.
.

I
•

t d I
N' ld H bner 10 Campeonato Carioca. Eram as, como issemos aCI-

18 defesa mais vasada é a do' bas conquis a as por seus iva o u -

vinte mil pessoas vibrando. ponta da corrida e com i,�SO A

t C t'•
,. I

,
•

•

"

, ma, es e, ampeona o e um
6° lugar São Cristóvão Canto do Rio, com 47 g?IS,! amadores. ,. Teso�rello '_ o_E nessa grande luta os vas .. vencer a prova e consequen- Campeonato de Surpresso. t-

_ 20. seguida pela do Madureira, j Da eficiência do "Velei- Iz.a��s Ulyssea 2 Te
caínos que se constitui de temente reter o pre�tigi<) de Até mesmo a decisão final

7° lugar _ Olaria _ 21. com 39 gOlS,. ',. ,.', .

'r'os" fala eloquentemente o

I
SOUI eu o

"

' grande mérito. saboreanull U
• um conjunto campeao, ;

do Tribunal de Justiça Des-
. ·:;:J:fJl!f!!'.:����:·::titul� de 'Campeão Estadual'''V��i�.�sosd:oi�:a�a��nf��eu� NA-,'O JOGOU EM lAGU'NA O !portiva poderá surpreen-Dmo, o Goleador. ! d 1953 e do seu concurso I

. , der J

O goleador do Campeonato de Profissionais é Díno, do \
e .

.

t d V·
! sua marcha VItOrIOSa e que V d

'

Botafogo com 14 gols' seguido por Vavá, do Vasco, com 11 para, a contqUlsB� :10., lcde- honre cada vez mais o es-

FIGUEIRENSE "I' amo.s agu�tr dar os pre-
. '.

'

• L ,. ,

com 10' Ni- Campeona o IaSI erro ' e. orte da Vela em Sta.Cata-' I:' lOS acima 'CI a os, espe-gols; Indío, do Flamengo, e DecIO, do Bangu, .
,

Vela realizado em Porto' p. 'I I
. rando que sejam os rnelho-. '. Ad

.

d V o com 9 tentos ' rma e no Brasi . . ','. .
. .

- . '. .VlO, do Bangu, e�llr, o. asc ,
.

Alegre no ano p. passa·do. ' Tambem o Flgueuense de- Ias da manha de dommgo res e· maIS emOCIOnantes doCIfras do Campeonato Procurando promover e! xxx • :idiu não jogar na tarde dr> forçaram os dirigentes a ano.
A terceira rodada do certame ao returno, ofereceu um

.

t rte à Ve i CONVITE
domingo, na cidade de La- adiar a viagem ao sul tendo Itotal de Cr$. 519.82580 dando um total geral do Campeo- mcremen.dar

o espo -

O '(Veleiros da llha", con-
""una a convite do Barriga 100'0 após enderecado �un te- n E .... _' ,

.
-' la de CUI ar' e preparar a

'd t d
. " �'-I' " - - --

nato de Cr$ 16.489.82070 e a malOr arrecadaçao por espe- '. . _ VI a o os os seus aClOms- Verde que naquele dia com- legrama ao clube de Bene- .

táculo _! que é recorde de campeonatos, pertence ao jogo :ocldade �ara ta;S IJ:l'heraçoes tas, associados e exmas. fa- pletou mais um ano de exis- vaI comunicando a impossi- I AUTOMOBiliSMOuturas e mcun 11'- es no
'1'

.

t'.
' .

Vasco x Flamengo, no turne, com Cr$ 2.437.235,30. : . .

d . t'
mI las, para assls uem as tência. bilidade de' deixar a Capital. .

.. - . il1lmO a vontade 'e pIa 1-
I 'd d d

'

d D", . I
. -

"

C ONAlTaça EfIcIoncIa
t'

so .em a es
.

e posse a 1",. As fortes chuvas que Cal- . E' bem passIveI a excursao INTERNA I16 ;ar os desportos nau ICOS, o
. t··· I ·t. '. . ., .

.

1° lugar _ Flamengo - 2 .
"

. '" b' do le
1 e ona recem-e eI a para o

ram desde as prUllelras ho- dommgo prOXlmo,
.

.

\

2° lugar _ Fluminense _. 211. VeleIros tem sa I't d

-

exerClCIO 1955/56, a reali- . __ " --_._.

Rio (Agência Nacional)
3° lugar - !\mérica _ 193, ,vaI' avante �eu proposI .�. e

zar-se em sua Séde provisó- VICE�CAMPEA-O'. WAlDOM.IRO _ A Comissão Desportiva'
4° lugar --Vasco - 186, �ngran��ceI a Vela BalI.lga ria, localizada numa parte do Automovel Clube do Bra-
5° lugar - Bangú - 176, ,�erde, J,a tantas ��zes vIto-

do galpão do Clube, no pró- MONTEI,RO Isil pr�tende transferir para
60 lugar - Botafogo _ 161. 'IOza"alem. froll teu as." ximo domingo dia 5, com ! 23 .de Janeiro o j á famoso
7° lugar _ São Cristóvão - 97. O VeleIros �a Ilh� �m- inicio às 9,00 horas, termi- O Campeonato Carioca de vez env.ergando· a camiseta "Circúito da Gávea", que
8° lugar _ Madureira _ 73. )re ,pr?curou ,dIfunda' o Es- nan.do as solenidades com Atletismo, iniciado dominp do Flamengo, conquistou o

I c�nsta do calendál'io auto-
'9° lugar - Olaria - 54. )?r�e a V.el.a, dentro de �m uma monumental churras- apresentou o seguinte resul- título de vice-campeão dos mobilístico internacional
10 lugar _ Bonsucesso _ 49. ;adIO espln�o .do. amadons- cada. tado no cômputo dos pontos: 400 metros rasos que foram com data de realização e 4
11 lugar - Portuguesa - 42. 1�0 e da :dlsclplma" tendo Rarhlvento 10 lugar Flam�ngo, 9G vencidos por Mário do Na�- do mesmo mês. A medida vi-
12 lugar - Canto do Rio _ 30. Hdo por este, ,o.motwo p�lo pontos; 20 Vasco, 79 pontos; cimento, do Vasco, sendc o sa permitir que m�ior nú-.

Aspirantes lual possue otImos· veleJa-
30 Flumidense e 40 Botafr)f':.). tempo do barriga-verde ele .. mero de cartazes estrangei-1° lugar - Flamengo e Fluminense _ 3. lores, um b?m. e s�léto �ú- O Atleta Catarinense Wal- 49"5/10 contra 48"5/10 do ros do volante venha ao

2° lugar - América - 5. nero de aCIOnIstas-assoc�a" "COISADAS" domiro Monteiro, mais nma vascaíno. IRio desputar o "Trampo-
:: ,��::�

-

�:�c:ú-=-6io. ;�� :��d�a�O����r!:m�;� Sob êste titulo, esta Con- SEIS- M-,-I-, H�O--ES PA'RA O BASQUETEBOL j�iC:c��I��d�b��, 1���Sti�: t:�5° lugar - Botafogo _ 13. ,as veleiras do Estado. ceituada falha publicou I.:
, Grande Prêmio (laqueIe país,6° lugar - São Cristóvão - 17. Neste momento, esta o qualquer coisa de nossa

NAC.IONAl
.

'.

d t I no dia 16 de JaneIro.7° lugár - Bonsucesso ...:..... 19. :::lube iniClan o a cons ru- autoria. Como, porém, sem'
8° lugar - M,adureira - 20.

'>..

;ão de sua Séde Social, pois, o querer, cometeu .um pas"; I
Rio, 1 (V. A.) ,_ Os Vel"�'l"

90 1 C t d R' 22 'iS atuaI's I·nsta. lações J'á não t I d d dugar _ an o o 10 - . e que aos ' �savlsa o� �
a 'dores aprovaram, ante <'11-

10 lugar - Olaria e Portuguesa _ 24. ;omportam a ânsia de pro- cultura vernacula ofICIal
tem ii noite a verba de ::;('\s

Juvenis n'esso do Clube. póde levar a equivocas, aqui milhões de c�uzeiros para «u-
1° lugar - Fluminense - 5. Tendo nascido à 1°, de De- topamos nós a repará-Io.O xílio à Confederacão Rn13Í.- ros, conforme verificou o ve-26 lugar - Vasco e Botafogo - 6, �embro de 1942, sem ter na- homem nos disse c-o-n-teu- 'leira de Ba�quet� por ter reador Couto de Sousa e (
3° lugar - América - 7. luela época barcos para d� e g r.a� u í t o'. Na edi-I realizado o II Mundial 0'3 disse em 'discurso na Câmar�
4° lugar - Flamengo _ 8. �ompetir, mas tendo' a von-

çao domInIcal SaIU, ,contra- Basquete, embora a reI'da Municipal.5° lugar - São Cristóvão - 10. ,ade férrea ,de seus funda- riando o que se achava 'es- _ __ _

�: ��::�: = ����� = �:: ,�o�:� '��j'�����, a �:s�:rm� crito g��!�:!Ode Alencar .120Mil PARA A F I A. C. E 20 Mil PARA
8° lugar - Madureira - 21. �lube da Prainha atual-

A F CDU9° lugar - Bonsucesso e Portuguesa - 23. nente, sua Séde Social em
• • •

Próxima rodada ,vançndo' estado de constru-
A próxima rodada, de nÚJllero quatro, do returno, ;ão, galpão para guarda de

apresentará os seguintes jogos: Vasco x Fluminense, no ,nais de duas dezenas de
Maracanã; Madureir,a x São Cristóvão, em Conselheiro 3mbarcacões, possuindo:tio
GaIvão; Botafogo x Portuguesa, em General Severiano; I1omento· sob sua guarda) as
Olaria x' - FlaÍnengo, na ru.a Bariri; Bonsucesso x Ban- 3eguintes: 12 Sharpies São Paulo, 1 (V. !".) _ Os

gú, em Teix.eira de Castro, e América x Canto do Rio, em t? 2 2 L' ht
.

gs 3 lan resultados de dommgo p.)JO

�l
m" . tlg n.,mb ' -., campeonato páulista de fute-Campos Sales. ..; las a mo 01' e oJ arcos sem .

I I boI foram os segumtes: •
� asse ' •
� .

Portugueza de Desportos, J
Queremos aqui mencio-

x São Bento, 1; XV de Jaú,
nar os nomes de alguns des-

2' x Linense, 1; sàntos, 2 x

portistas pertencentes áo
Guaraní, de Campinas, 1.;

Clube, que deram e conti-
Palmeiras, 4 x Ipiranga, O,

nuarão a dar um �ouco do
Juventus, 5 x Noroeste, 1 ..

que sabem e do que pos- A CLASSIFICAÇÃO
suem, para o engrandeci- Após a. rodada de dom1n.-
mento do "Veleiros" e da

go, a 'classificação dos clu
Vela Catal'inense. São êles: bes concorrentes no Campeo.
Jorge Barbato, Haroldo nato Paulista do rli Cente
Barbato, Rafael Linhares nário, ficou sendo a ."eguin·
(o Velho), Humberto' te, na tabela por pont03 per·
D'Alascio, Ademar Nunes didos:
Pire�,' Carlos Dominoni, 10 lugar:' Corintians, 5
Carlos Cheiriguini, Familia pontos perdidos; 20 Portu
Soarés, Rafael G. Linhares, guesa de Desportos e Santo'),
Itamai· Zilli, Viriato Leal, com 8 pontos; 30, São Paulo
Arno Schmidt, Gualter e e Palmeiras, com 10; 40, XV
Al'mir Baixo, Faínilia, Ma- de Jaú e Ponte Preta, 14; 50.

(loel Gonçalves, Coronel Guarani, com 16; 60, Juven
Mendes, Orlando Filomeno, tus, com 18; 70, Norbeste, com
Izaias Ulysséa e muitos 19; 80, Ipiranga e XV de Pi'

outros, pois difici'l seria racicaba, com 21 e 90 lugaL',
enumerar todos os associa- São Bento, com 24 pontos
dos que têm coopeI'ado com � -perdidos."

"

A

mes �o �sof[imento
...{, [......."

os sete concorrentes'· ao título de 54

,.
/ "O

total dos jogos hajam pn r-----------:=-�

porcionado um lucro supe·
rior a três milhões de crU7.ei

Parabens.

ORGANISADO
E_
EDITADO

:" PO� IAINDA lIDER O CO
RINTIANS

Informam do Rio que o Sr. deração Atlética Catarinensf
Presidente da República as-I com Cr$ 120.000,00 e a }i'ede·

sinou decreto conceden'do' ração Cataririense ele Dc,por·
subvenções a diversas entida- tos Universiüdos, eúln ....

des esportivas do país. Cr$ .20.\)00,00.
Da relação ç:las federações

contempla'das, figuram a Fe-

FLORIAN0POUS_SANTA CATARINA

Programa dos festejos do aniversário
,

do BotaflOo, de Saco dos Limões
DIAS 3,' 4 e 5 BARRA- 10,30 horas _ Cabo de DIA 7 (TERÇA-FEIRA)

QUINHAS - com início às I guerra (Homenageado _ Ca-
19 horas pitão Pedro Bernardino). 20,00 horas - Corrida de
(Local: José Mendes) I 11,00 horas � Prova de nu- resistencia em Homenagem

tação para adultos e menores, ao Professor de Educação Fi
em Homenag�m aos SC!1]1o�. sica, sr. Oswaldo Meira.
res Hélio Kersten Silva e )8,30 horas - Corrida de João Vicente, Presidente do DIA 8 (QUARTA-F'EIRA)

estafeta (Homenagem à Di." Botafogo F, C.

I' 20,OÓ horas _ Coroação da
r.etoria do Botafogo F. C.) 12,00 horas _ Corrida de Rainha, em sua séde sita á
9,00 horás _ Corrida de Iole de 2 remos, em Homena,- Rua José Mendes, n. 40,

.saco (Homenageado -

.

sr. gemo ao sr
..
Charles E:lg-ar I DIA 12 (DOMINGO)

Altino Carvalho). Montz, PreSIdente de P'onra I 9,30 horas _ Ençerrand:l
9,30 horas - Corriela do do Clube Náutico Ri�chue!o. os festejos 'haverá uma par

ava na colhér para moças tida de futebol no gramado
(Homenageado - sr. João DIA 6 (SEGUNDA-FEIRA) do Ipiranga F. C., entre casa-

Carvalho). dos e solteiros, em homena-
10,00 horas - Quebra-pote Ultima apuração do con.1 gem ao Presidente de }Toma

(Homena.gead9 - r." !If,'Il}e- c.u�s() :guru RaInha do Bota .. ; d? ,Botafo.go F. C., sr. �atro.
tério Silva). fogo F. C. I Clmo Agmar.

DIA 5 (DOMINGO)

REHABlltTOU-SE O FIGUEIRENSE DE
SACO DOS LIMÕES"

Depois de ter sido 'der-

(ArnOldo.,
No Figueirense as

i'otado fragorosamen�e pelo fi?,uras �r.incipai� foram
Avante F. C., na partIda an-, AIlton, HelIo, Tanoa e Na

terior em seus dominas, emj'talino.Capo:ir:;ts, em que ° Figuei- No Avante Juca esteve

rense preliou bastante des-I sobe�.bo no ar�o, apesa:' de
falcado, o preto e branco, no ter Sido, venCIdo 4 vezes,

segundo jogo, dia 25. p. Sombra e Biguá apareceram

passado rehabilitou-se am- em 2,° plano:
pIamente, ao aba,ter o Avan- JUlZ: Tomco.

te F. C; nO gramado da Vila QURld1ros: Figueirense:
Operária pelo escore de 4 Aldo, Natalino, Tanôa, Ven
tentos a 1.

\ I tura, �é�io e A.rma�do, M�l-
Marcaram os gols para o ton, Zezmho, AgUIar, AII-

vencedor: . ti ton Nair Abelardo.

Ailton, João, Zezinho e o
I
Avante'- Juca, Doquinha

zagueiro' contrário contra o
I
Noé Zé Filho, Biguá e Juca

seu próprio tim�.· I II, _ Pedro, Sombra, Palhoça
vencIdo marcou Joao B. e Arnoldo,

, .
I
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TERPSICOSE
Buenos Aires - (APLA)

- Ao palácio de Nezo se

apresentou um príncipe bár
baro. Então ainda não exis- viam como esperanças; a- las particulares da dança.
tia o degradante e ofensivo parecia em cena uma mu- Que pena! Com exceção de
costume de hoje de, fazer lherzinha que não era bela, uma ou duas alunas que se

preencher um' formulário que tinha deixado os ócu- destacaram, todas as de
com a pergunta "objeto da los no camarim; sübitamen- mais eram o tr iunf'o do ri
visita", formulário que é te se iluminavam os véus' dículo e do grotesco; faziam'
examinado primeíro, com que, animados por uma for- pensar num colóquio entre

desconfiança, pelo funcio- ça interior, levantaram-se, pessôas
-

de idiomas dif'eren
nário que 'oferece o lápis, ;como aspirados pelas esfe- tes que se expressassem com

depois .com um gesto des- ras celestes, por cima dela, o dicionário à mão. Tinham
denhoso pelo encarregado e a envolviam como chama o' aspecto de noruegueses
de transmiti-lo, e quem sa- de Ouro ,e prata, compondo que tivessem

-

enfiado nos

be com que critério por ou- adornos de lírios e vôos de dedos dois pares de casta

tro subalterno, o qual no mariposas, arabescos de nholas e se retorcessem n u

enigma de três ou quatro pássaros tropicais e chuvas ma seguidilha, de napolita
palavras tem a pretensão de estrelas. Todo um 'uni- nas que houvessem .posto

,

de diagnosticar a dignidade verso que brotava de seu um punhal entre os dentes e

ou a indignidade da entre- pequeno coração. os som de balalaikas se [ul
vista solicitada. Nero, louco O bailarino Nijinsky re- gassern cossacas, de negros

inteligente e artista, rece- camendava a sua filha que do Congo dançando langui-
beu-o sem rodeios. n ao pisasse as flores e damente uma valsa vienen-'
':_ Que deseja? explicava que todos deve- se.

- Um bailarino. riam andar sem pisar as A dança deve ser, antes

Nero engastou na órbita rlores, como os anjos. Êle de tudo, expressão da pró
a esmeralda trabalhada cO-I viveu n-um mundo díf'eren- pria - terra, sintese Ide sen

mo lente, que lhe servia de te do nosso.' A marquesa de sações e e moções hereditá-

.monóculo. Rippon abriu, em Londres, rias. Não é por acaso que
_ Para que? - indagou. seus célebres salões para cada país tem seus rítmos,
_ Tenho como vizinhos festejá-lo depois do triunfo de acôrdo com a alma na

certas pessôas que falam de "L'Àprés-midi d'um tau- cional, o erotisomo de cer

uma língua diferente da ne", e convidou os mais tas danças eslavas, a pai
minha, e cpmo não encon- destacados nomes da litera- xão das danças espanholas,
tro um intérprete, pensei tura, da política e da di- o arnôr à terra simbolizado

num bailarino. Êle poderá, plomacia. QuandO' entrou a nas "czardas" nas margens

com seus' movimentos, ex- rainha Alexandra, ainda do Danúbio, as danças ar

pressar, graciosamente, o não tinha chegado o baila- gentinas, isentas de erotis

meu pensamento. rino. Ao finalizar o ban- mo e adornadas de respeí-
O pedido não pareceu ab- quete, apareceu com uma to à dama, não são artigos

surdo a Nero, que o atendeu partitura sob o braço e' uma de exportação.

im\!diatamente. Em tempos �Tavata de laço mal dado. A Como todas as 'cousas ac

mais próximos, aos nossos, dona da casa o desculpou cessivéis a' qualquer um el
um/ grande mUSICO, para ante a rainha, dizendo a que 'não exigem um longo
expressar sua dôr pela per- verdade: "Não pertence à período de iniciação, e nas

da 'do amigo, sentou-se ao tamilia humana". quais o eventual malôgro
piano. Cada quar põe na dança o não salta aos olhos como

A doutora Thelma Hruza, que tem dentro de si, e os numa corrida de bicicletas,
psiquiatra da clínica da gestos e movimentos' não todos os que dançam jul
Universidade de Wisconsin, são- outra cousa que aliber- gam saber dançar. Penso

ensina dança aos ostudan- tação do conteúdo espíritu- nos bailes de embaixadas,
tes que sofrem de timidez, al e passional. É inútil en- com matronas insuportá
inadaptabilidade social ou viar as filhas para as esco- veis e volumosos homens

de insuficiência no uso da lhas de dança se não têm com bigode e barba, que re

palavra. Um curão de baile uma t�ndência inata. É me- vivem nos velhos documen

f@i Instituído no Hospital lhor que fiquem em casa, tários dos alcozes do ci-
,

Mendota, de Madison, para fazendo crochet. Como má- nema. ; ;

ajudar a certos estudantes ximo, na escola, < de dansa Um grande cereógrafo do

a superarem um sentimento aprenderão um pouco de século passado, Despreaux,
de inferioridade mundana e decencia - não digo' de dizia que os bailarinos me

os resultados obtidos in du- graça - na dificilima arte reciam fazer parte da Aca

ziram o 'Di'. Max Smíthea de andar e sentar-sé, de a- demia Francesa. Aludia aos

aplicar a dança como tara- panhar um objeto caído. grande bailarinos. E poria
péutica coletiva aos pacien- Mas, se não tem, algo que numa academia sobretudo os

tes ataca\ios de esquizofre- arde em seu interior, suas outros, a fim de' obrigá-los
nia, isto é, de desdobramen- pernas não serão outra cou-

I
a permanecer sentados.

to da personalidade.
A dança é uma arte liber

tadora da personalidade hu

mana.' Um espetáculo de

dança - de uma dança dig-
11a' deste nome - explica
como o rei David havia bai
lado ante a arca, desde a

casa de Obedon .atê a cida

de de Belém, e como os is

raelitas, saidos salvos e en

xutos das águas do Mar

Vermelho, que se f'echa-,
b\ ,

fíd
'

ram so re os per 1 os eg rp-

cios, agradecerem ao Senhor

improvisando uma dança,
com mUS1COS e coreografia
da irmã de Moisés. Um dos

primeiros atos do govêrno
de Romulo, depois de ter

fundado Roma, foi inventar.
uma dança guerreira, e

Numa instituiu diretamente
um colégio de sacerdotes

bailarinos, que honrariam,
com seus movimentos rítmi

cos, a estátua de Marte.
Isadora Duncan dizia:

"A dança é a mais nobre
das artes, porque contem

todas elas, e o que é mais
nobre está na dança. Um
formoso poema é.dança, uma
flôr que se abre é dança, os
cavalos dos frisos do Par

tenon são dança". Quando
dançou, em Atenas, sobre a

Acrópole e foi processada
pela insuficiência de suas

roupas, disse: "É minha ma
neira de recitar minha pre
ce sobre a Acrópole."
A grande e desventurada

Isadora expressava o paga
nismo e o classicismo que
estavam dentro dela. Outra
bailarina de sua épocà estia
mestra. Loie Fuller, nos

tempos do gás que deu a Pa
ris o nome de Cidade Luz,
expressava o modernismo

\ que estava em seu estilo: Presisa-se de duas cosinheiras' para
apareceu no momento em Santa Catarina. (Preventório)
que os pintores impressio-I Paga-se bem.

, nistas se esforçavam para
.

Tl'atar à rua Snldnnha Marinho, 34.

DE PITIGRILLI lançar e impôr suas' teorias; sa senão instrumentos, de I

foiprecisamen te então que locomoção.
Loie Fuller realizou com I Assistí na' Europa" entre
seus rítmos, suas côres e I as duas guerras, aos ensaios
seus véus o que os pintores

I de fim de curso das esco-

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

MAGROS E, FRACOS
VANADIOL

Iícos e está

E indicado nos casos de fraque
Ia, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
tais como Vanadato de sódio, LiC�·
tina, Gilcerofosfatos, pepsina. no?

de cola, etc .• de ação pronta e eücaz
nos .easos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é 1ndicado. para no,
mens, mulheres, crianças, sendo Iór
mula conhecida pelos grandes roê.

licenciado pela Saudf' Publica. U�S
I

WASHINGTON COMUNICA A MOSCOU
QUE CONTINUARA' A PROTECÃO A

1

FORMOSA
WASHINGTON, 30 (U. P.) te na Europa. Erejeítaram

- .os Estados Unidos

infOl'-'
um convite de Molotov para

maram cortezmente, mas uma conferencia de seguran
cõm energia,�que seus navios ça européia, a, ter início em
de guerra e os aparelhos da Moscou na data de hoje. As

sétima frota continuarão a propostas' russas de seguran

patrulhar as águas de For- ca européia foram consíde

mosa, exercendo vigilância, radas "enganosas";
inclusive, sobre os navios pes- Inicialmente, o Departa-
queiros soviéticos. mento de Estado divulgou a

Em mensagens separadas prímeíra nota sobre a segu
sobre o mesmo assunto: os rança, alegando gue a In

governos dos Estados Unidos, glaterra e França emitiriam

da Inglaterra e }l"'lrança a- notas semelhantes. Pouco

presentaram ao ministro das depois, pela tarde, o oficial

Relações Exteriores russo, sr. de imprensa,' sr. Lincoln

Molotov, um plano de cinco Whit, distribuiu a nota sobre

pontos para a solução dos as atividades da sétima rro

problemas entre o leste e oes- ta.
./ '

Cosinheira
o Educandário

"in,: ".--------------

o•

CONTRA AS IMPUREZAS

que se acumulam nos

pistões e nas parles mais

importantes do motor,

provocando enguiços e

encurtando a vi-

I da do seu carro.

"

..

, ....

'1;
�1

;;,�.

y?i;

, �
.• �, � .. , • i i,

SHELL X-100 MOTOR OIL contém "aditivos"

}
• ! detergentes evitando a

.' !

dissolvendo os depósitos formâdos
; ,

formação de crostas,

pelo carvão,
ressequido fi mantendo as impurezas em suspensão

no óleo sob forma de diminutas partículas.

PROSSEGUIRAM OS TRABALHOS DA
ASSEMBLEIA DA ONU

PARIS, 29 (U. P.) - O an

tigo Presidente ' do govêrno
provisório da França, gene

, ral Charles de Gaulle - a:'

Ve'nde .se DE GAULLE ENTRE
VISTA-SE COM O

I
EMBAIXADOR .DA,

CAMINHÃO_
Vende-se um, marca In-

URSS
.

'

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

NAÇÕES UNIDAS, Nova

Iorque, 30 dI. P.) - Os re

presentantes da Argentina e

Bolívia falaram, hoje, em a

poio da resolução insistindo
em que a Indonesia e Holan
da reencetem as negocia
ções sobre a posse da Nova
Guiné ocidental, ocupada pe
los holandeses.

Holanda e Indonésia, talvez
amanhã se pronuncie por
meio do voto.
Juan Cooke, falando em

nome da Argentina, disse que
o seu país "não será anti

colonialista, na America pa-
nuncia "L'In'formation" ,

recebeu, na sua resídêncía de

Colombey les Deux Eglíses. o

embaixador da, URSS, nesta

capital, sr Vínogredov.

A conferência se realizou a

pedido do embaixador sovié

tico, "agindo -- diz o iornal
- evidentemente sob instru

ções diretas do r..ovi�l·nG de
Moscou". O f',en�,,'al r.,(Tdl'ra
ao pedido d0 conversaçã-o,
"po.rq�e aC,h!J,ra_ qllC llii.O pp
dia recusar UllléL solicil,ação
de audiêncb

ra ser colonialista na Asia".
Cooke acrescent�u,ql1e o p�- VENDE-SEvo da Nova Gume deveria

\ser consultado para sua au-
, A questão ' está pendente I to-determinação e que a

Idesde que a Indonesia ad- Assembléia tem competencia
quiriu sua índependencra em, para 'considerar o assunto. Vende-se na rua São
'1949. O representante do Manifestou, ainda, a opinião' Jorge com 30 metros de
Brasil não assumiu partido de que as negociações diretas Frent� pór 20 metros de
de um lado ou de outro. O dariam mais esperança pa-

I

fundo. Poderá também ser
Comitê Político da Assem- ra uma solução. Lembrou

I vendido em dois lotes' de
'>�éia g�ra),' que e?tá prestes q.ue l11ult?� pr<?bl�mas tem _I5 p.or 20.� Tratar á rua São
1 te1'l11l11flt' os �eu� debates sldo resolVidos desta mftnei- Jorge 14 ou pelo telefone
em torno da questao entre Ira, • 3019.,

' �' ',' "

Terreno
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Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Dezembro de 1[154

,
,

Com a Biblía na Mão
''''r�itt·.�.....:.\�

«No Cenaculo)
".,:,,:

QUINTA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO

Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali es
ta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de
Judá, os que 'entrais por estas' portas para adorardes ao

Senhor, (Jeremaís 7-2). Ler Jeremias 7:1-7 ou II Tim.
3 :10-17.,

ORAÇÃO

• Com ês�e vaiaI!' V. S.
ó.b�i�.. umÓ. conta ,que
lhe ..enderi. jul"o com
penSMOI"

e

5!i1S����Sê���Emm.� lev<l.l"';' p<l.�b SUb resid�,,
ciG um lindo e útil presente:

um B-ELlss/MO eOFREde ;4�O eROMADO.

AP�ocu ..e hoje o NOVO

NCO GRiCOLA
1i!.WG c7�M>, 16 '

FLORIANÓPOLIS _, SANTA CATARINA ..Hõ;.::'O_"

ELEIÇÕES NA TCHE
COSLOVAQUIA

VIENA, 30 (U. P.) - A e-

"RAIO" DE VIN
GANÇA

CALCUTA', 29 (U.

o .STADO

Data supra. O Escrivã�:
Gercy dos Anjos.

a c I T E

/

As 8,30 horas
PROCOPIO

CE seus Artistas)
I

' O MARIDO IJE NINA.
AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ TERAS, Preços: Cadeira númera-
MAiORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A daCr$ 30,00.

-

!
Cadeira não numeradas

TERRA CATARINENSE, NAO PERCA TEMPO. EN-
20 Platéia Cr$ 20,00. ,I

V(A- NOS HOJE MESMO, TEU NOME f.' €:��::>ERE -

II Censura até 18 anos

Co A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLlS-S.C. �L- IIIIOICIO__.... �tJ] S�;;��l " I·
As 8,30 horas.

FACEIRA
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

E O I T A L-J
JUIZO DE DIREITO ,BA Timbé, e Antonio Santiago ICOMARCA DE TIJUCAS. da Silva, residente nesta
Edital de Citação de ínte- Cidaele; elo Domínio da Uni

ressados ausentes, incertos ão, por precatória, é dos

e desconhecidos, com o pra. interessados ausentes, in-

zo de trinta dias ,I certos e desconhecidos, por

O Cidadão Carlos Ternes, edítaie com' o prazo de

Juiz de Paz no exercício do
I trinta d ias, todos para a

cargo de Juiz de Direito da
!
companharem os termos da

Comarca de Tijucas, do Es-J presente ação, até final s�n
ta do de Santa Catarina, na tença, sob pena de revelia,

formou da 'lei, etc. . . I na qual V. Excia. deverá

FAZ SABER aos que in-" reconhecer o domínio dos

teressal' possa o presente I Suplicantes sob:'e o aludido

edital de citação, com o [terreno, determinando a ex

prazo de trinta dias, virem pedição do competente :n�n
ou dêle' conhecimento tive- elado para a necessanas

rem), que por parte de José tra�sc.rição no Registro ,de I
-- u __ ..__ _ ,..,_,wy�.... ..&__ ',__ ����ei�neo for�t����d; s:��� �:���:: d�srt;v�l�m�r���::�� I

ticão do teor seguinte: - com o depoimento pessoal
"Êxmo. Sr. Dr. Juiz de Di- ldos interessados, documen

reito da Comarca. Jos�,�u-Itos, teste:n�nhas, vistorias

relino tambem conhecido se necessanas, e com as de-
, 'I •

it
1,01' José Aurelino Pereira,' mais provas em direi o per-

hraaiielro, casado, lavrador, mítídas. Dá-se á presente,
nlsídente em Timbé e s/ para os efeitos fiscais, o

'millher Maria Joaquina Ro- valor de Cr$ 2.100,00 (dois
cha Pereira, de prendes do-Imil e cem cruzeiros). Nes

mésticas, por seu Assisten- tes termos D. e A. esta, PP.

te Judiciário, infra-assina- Deferimento. Tijucas, 22 de

elo, nomeado por V. Excia. novembro de 1954. (ass)
(doc. junto), com escritório IJOSé Gal'lotti Peixoto _

nesta Cidade, á Rua Coronel Assistente Judiciário. ·"Em
,

Gallotti, na 31, vêm expor' a dita petição foi' exarado o

UM dos momentos mais emocionantes da coroação' e requerer o seguinte: -I seg�Jinte despacho: _". A.,
da raifnha Elizabeth ir (ai aquêle em que o Moderador 1) Há mais de 'trinta anos, l des igne-se data para a J\1s-
da Assembléia Geral da Igreja Escocêsa apresentou- possuem os Suplicante, por tificação, fazendo-se as in

lhe a Bíblia Sagrada e então o arcebispo de Canterbury sí e seus antecessores, co- timações necessanas. Ti

disse: "Nossa graciosa Rainha, para conservar vossa mo seuv no lugar Timbé, jueas, 22-11-1954. (ass) Car

Majestade sempre consciente da Lei e do Evangelho de neste Municípío e Comarca, los Ternes, Juiz de Paz no

Deus, como regra para tôda a vida e administracão de sem qualquer interrupção exercício do cargo de Juiz

princípios cristãos, nós vos apresentamos êste liv"ro, a e sem qualquer oposição, de 'Direito"./ Feita a jus
coisa mais valiosa que êste mundo possui". um terreno com 62 braças tificação foi exarado o

A Bíblia é a coisa mais valiosa que o mundo possui. de frentes, que as faz no seguinte despacho: _ "Fa-
:3Na marcha dos eventos humanos ela fala a cada necessi- "Lage iro", por 300 ditas de çam-se as citações reque

dade do homem. roca no coração dos problemas e ensi- fundos, que os faz 'na estra- ridas na inicial. Publi

na ao homem a viver em 'têrmos intimos com as coisas da geral Tijucas-F10rianó- quem-se editais e expéça-se
que permanecem. Isto é sabedoria. Esta é a lei real. :f!:s. polis; extremando ao Norte carta precatória- para o

tes são os oráculos vivos de Deus. com terras de Antonio San- Juizo de Dil�eito da P Vara

tiago da Silva e ao Sul com para citação do Domínio da

ditas de 'Paulo Mendes. União. Tijucas, 30-11-1954.

2) O referido terreno é (ass) Carlos Ternes, Juiz

Pai celeste" nós te damos graças por tua .Palavra, constituido de dois' lotes de de Paz no exercício do car

Somos-te gratos pelas bênçãos que ela tem trazido a êste terras, sendo um de 33 bra- go de Juiz de Direi,to." E

mundo. Através de teu Filho, interpreta-a .para nós. Con-I ças e outro .d� 29 braç�s ,e If�ra que chegue ao. conhe
duze-nos para que' estabeleçamos nosso VIver diário nas,

"oram adqulI,'IdOS de vlrgl-I cimento de todos e nmguem
, suas verdades eternas. Em nome de Cristo, a nossa luz. iio Albano de Souza e Lúcia possa alegar, ignorância,
Amém.

')..,_ , Zeferino dos Santos,' em mandou expedir o presente
1.941 e 19,-13, respectivamen- edital que será afixado na

PENSAMENTO PARA O DIA te, que foi ocupado pelos sede dêste Juizo, no lugar

j
vendedores por màis de do costume, e, por cópia,

"A Bíblia traz luz para cada idade; dá, mas não tira .trinta anos, á, cujo ocupa-I p,ublica,d?
uma vêz no Diá-

de ninguém." cão deve ser acrescentada a no OfICIal do Estado e
,

,

� .ios Suplicantes que assim, três veses no Jornal "O ES-
, .T. G. Lawson (Nebraska) fazem jús á Usocapião. 3) ! TADO", de Florianópolis.

.vlas, embora 'o possuindo, Dado e passado nesta cida

mansa e pacificãmente, com de de Tijucas, ao primeiro
) "an imus sibi habendi",

I
dia do mês 'de dezembro do

.;01' mais de trinta anos, na i ano de' mil novecentos e cin
.orrna indicada no item 2'), coenta e quatro. Eu, (ass)
.ião têm os Suplicantes qual- I,Gercy dos Anjos, Escrivão,
.juer título formal, pelo! o datilografei, conferí e

qual provem sua qualidade subscrevi. (ass) Carlos Ter
de proprietário do mesmo

I

nes, Juiz de Paz ;n0 exer

terreno. 4) Assim, sendo e cicio do cargo de Juiz de Di

atendendo ao que estatuem reito. Está conforme o cri

os artigos 550 552 do C. C. gisal afixado na sede dêste

'que dá àquele que possuir; Juizo, no lugar do costume,
por trinta anos, sem inter- sobre o qual me reporto e

rupção nem oposição, como dou, fé.
seu um imóvel, direito de

adquirir o domínio do mes

mo, indenpendetemente de
título e boa fé que, em tal
caso se presumem, podendo
requerer ao Juiz que assim

P,) _

o declare por sentença, a

qual lhe servirá de títulomissora de Praga informou, Noticia-se que 57 pessoas 1'0-

hoje, que 97,6% do eleitora- ram mortas, no dia 15 do cor- para a transcrição no Re-

do da Tchecoslovaquia com- rente, numa aldeia pl'o:üma gistro ,d,e Imóveis. 5) Nes

pareceu, ontem, às urnas pa,- à ,fronteira com a Birrn:111i:1, tas cond·ições, nos termos

ra as primeiràs eleições par- pelos 'menibros 0e uma' das elos artigos 454 a 456 do C.

lamentares, desde o golpe co- tribus semi�selvagens q;le vi- P. C., podem e requerem a

munista de 1948. 'vem a cavalo no.'; dois rn'lises, V. Excia. que, preliminar"
Não concorreram candida- em consequencia de um raio mente, se d,igne mandar dé-

tos de oposição, aparécendo de vingança. �ignar dia, hora e local pa-
somente os da "Frente' na- ra a justificação prévia, na

,cional" comunista. Segundo -------.---- Iqual serão inquiridas três
notícias compiladas em Vie- oi

g......_
testemunhas que, oportuna-

na, dos 300 deputados eleitos mente, serão arro'ladas e �,
em 1948, 3 foram exécutados, comparecerão' in,dependente-
36 desapareceram, outros mente de intimação. Após
foram afª,stados do mandato, I isto, requerem mais a ci-
outros morreram, diminuindo tação do Ministério Públi-
o Legislativo na ocasião de co, dos atuais confrontantes I

130 dos seus representantes "!8i__"'�iIIi6"""'�� I Paulo Mendes, Crispim Ma-
por diversos outros' motivos. ' noel ,de Melo, residente em

,

"

.-'mr
'1118 [BUSOrIII

(IILV.IIA)
PERFEI(/?õ SEM /GUlIl CIRANDE TÔNIOO
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A•.,.aCTICA .SLSa•••
Leve e saborosa para os paladares mais exigentes

Ef{ija ,eerveja PI"l' ENER
'

ANTARCTICA: Rua �iIva Jardim

�

Agência
de

Pubhcidade
laia P_tal, te.

:rl.rtaa6peU.
a..ta CUartu

DR. ACHILLE�
BALSINI
Advogado

Rua Padre Rom::A:i

JOVEM CATARINEN�E !

ÇENTRO EXCURSIONISTA '�RNOI..OQ RAULlNQ;'
-�_EDICIONÁRIO

FUNDADO EM 16-9-54

VENDE-SE
Pessoa recem chegada da Europa vende diversos

Jb:;Qtos de fino gosto em -procellanas e cristais estran
geiros . Para ver das 8 - 11 horas da manhã.

Rua Esteves Junior 113.
'

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

Precisa-se de casa
Precisa-se, para casal, podendo ser por; contrato de

anos. r

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

SORRISO NO,VO
festas
isso que o fio dental é outro

passo obrigatório· para a

quêle sorriso encantador

que você tanto deseja.
Simplesmente introduza

um pedaço de fiodental en

tre os dentes, em movimen
to de serra e você ficará

para, as
Por Dr. Carlos' Moraes de

Castro

Você, minha amiga, como

pessoa metódica e, organiza
da que certamente é, já de

ve ter completado todos os

preparativ�s para ás Festas

de Fim .de Ano. Portanto,
terá ainda um tempinho pa-

.

surpresa com a quantidade
ra rever a situação e pro- de, migalhas que ainda sa

eurar qualquer coisa que em.
'.

possa ter sido esquecida. I -:v�stIdos, _

pen�eados, cos-

E aqui está um item que n:etIcos sao
�

Importantes,
não deve ser negligenciado: SIm. Mas a escova de dentes,
o seu sorriso. Já pensou na .dentifr-ício e fio dental são

importância. que teI11 o sor-I ess:nciais também, quando
r iso para, a boa aparência v,�ce se 'p�'epara pa.ra os

geral? Certamente. E as gr andes ba iles de Fim de

seus dentes? Será qu� ê�es ,I �rio.
_

brilham como as proprras
luzes da árvore de Natal? '

Pois você bem sabe que

dentes bonitos dão ao seu

sorriso aqu êle "quê" espe

cial, que significa verda-

deira beleza,' não é? I
A maioria das pessoas

consi,deram os cuidados den

tários como fazendo parte;
do tratamento da saúde. En

tretanto, têm um ângulo de

belaza 'também. Nem seu no

vo guarda-roupa das Fes- ,

tas, nem seu mais sensª,cio-'
nal baton podem fazer os

dentes brilhar. Isto é tarefa

para o seu dentista. Real-·

mente, uma limpeza profis
',ional e um exame geral da
boca não' devem ser esqlÍ.e
cidos ná sua lista dos prepa
rativos para as Festas.

Depois ,de ter saído do
consultório dentário, o res

to está. por sua conta. Esco-'
vaI' os dentes regularmente,

'

depois de cada refe-ição, é
o primeiro passo para man

tê-los sempre alvos e sau

dáveis. Entretanto, a escôva
não consegue alcançar os

restinhos de comidas que se

alojam nos espaços estrei
tos entre os dentes. É por

PARA AQUELES, QUE

DESEJAM O MAXIMO

-EM CORTESIA

E EFICIENCIA

(Prainha) FONE

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8 horas.

NINON SEVILLA,...- AGUS
TIN LARA ViCTOR JUN
CO em:

"FACEIRA"
No Programa:
Atual, Atlantida Nac.
:ç:reços: 10,00 - 5,00
Imp. até, 14 anos.

11�11 ii'

·.-EfQ
As 8 horas.

v G E\TJO E OS,
FUGITIVOS

O DIABO A QUATRO
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp, até 14 anos.

As 8 horas.
Ol ivía.de Havilland - Ri

chard Burton
EU TE MATAREI QUE-.

RWA
No Programa:
Preços: 7,60- 3,50

Esporte na Tela Nac.
Imp. até 14 anos.

As 8 horas.
EU TE MATARE] QUE

RIDA
I URO DELATOR

Preços: 6,20 _ 3,50.
Imp, até 14 anos.

'

Vende-se
CAMINHÃO

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

-'---------,------

VENOE�SE
Terreno

VeNde-<se na rua São
Jorge, com 30 Imetros de
Frente por 20 metros de
fundo. Poderá também ser

vendido em dois lotes de
15 por 20. Tratar á rua São
Jorge 14 ou pelo telefone
3019.

'd·
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o Cidadão Carlos Temes, Juiz de Paz no exercício do'

cars'o de Juiz de Direito da Comarca de Tijucas, do Estado
'r

de Santa Catarina, na forma da .leí, etc.
Faz saber a todos que interessar possa o presente edi-s

t�l de citação, com o prazo de trinta dias, virem ou dêle

conhecimento tiverem, que por parte de Ramiro Cândido
Faz saber aos-que o presente edital de praça, com

da silvá e s/mulher, lhe foi dirigida a petição do teor se-
o prazo de dez dias virem, ou dêle conhecimento tiverem

guinte: "Exmo. sr. dr. Juiz de Direito de. Tijucas. Ramiro
que, 'no dia 10 de Dezembro próximo vindouro, às 14 ho-

Cândido da Silva e sua mulher, brasileiros, lavradores, resí-
ras, a frente do edif icio do Palácio da Justiça, à Pra

dentes em Papagaios, dêste Município e Comarca, vem por
ça Pereira e' Oliveira, o porteiro dos auditórios do Juizo,

seu assistente judiciário (doc. j.), intentar a presente ação,
trará a público pregão, de venda e' arrematação a quem

de usocapião extraordinário, na qual pedem permissão para
mais der e o maior lanço oferecer a respectiva avalia

expor a v. excia. e afinal requerer o seguinte: 1) PP. que
ção: Primeiro: Uma 'máquina de Impressão, movida a

são legítimos -possuídores de um terreno sito em Papagaios,
eletrecidade, marca "Catú" com ·ca..,.';acidade de 1/4 de

dêste município" medindo 44 ms. de trente, ao: Norte, que
. ..,

,
. força H.P., rotação' mil trezentos impressos por hora,

fazem com o Rio Tijucas com 1.000 ditos de fundos, ao Sul, .

em perfeito estado de conservação e funcionamento, no
na Cachoeira da Dona; extrema pelo lado' de Leste com ter- ...

.

,. .
_

"ras de Januário Steil e pelo lado do Oeste.' com João Cãn- ,valor ,de �essenta mil cruzeu·o_:'l. DIta m.aquma fOI penho-
. did� da Silva até a estrada geral dos Papagaios que corta 0.' ra?a a NICa!\Or Souza, na açao executiva que lhe .move ,'f �o terreno quasi ao meio e dai até a cachoeira con-I MIguel da SIlva Leal. E para que chegue ao conhecimen

�:'o�t'a com terras de José Adolfo. Ferfaz uma área total de to .de todos mandou expedir o compet�mte edital :�ue será

44,000 m.q.; 2) PP. que estão na posse mansa e pacífica sem ,a�lxado no lugar de eostum� e publIc8ldo. n�' fo.rma da.

jn�errupção nem oposição de quem quer que seja, há mais 1�1. Dado e pass�do nest� CIdade de Eloríanópolis, ao.s
le trinta anos tendo adquirido antes dêste lapso de tem- .vinte e quatro dias do mes de Novembro do ano de mil
(, '

. . I t·
.

t tr E H
.

L' G
o de José MiO'uel Saramento que virá pessoal prestar seu' novecen os e cmcoen a e qua roo u, .ygrno UlZ on-

'�e�oinierito; 3) PP. que vem �ossUindo como deles, ali vi-I zaga, Escrivão, o Subscrevi. (as.) Adão Bernardes.

vendo e tirando o necessárío para manutenção da família I Confere. / �

',durantEl' os decorridos trinta anos. e ali construíram essa e Hygino Luiz .G�nzaga
'o\ltras benfeitorias, sôbre esta área que não é terra devo- Escrivão do Cível' da la Vara .

.

íüta. Nestas condíçôes, requerem a v. excía, com fundamen-

to no art. 550 elo C. C. e mi forma do art. 454 a 456 do C.F.G.·
sejam admitidos a justírícarem a posse em referência, e

de'-I'pois de feita, sejam citados os confinantes do imóvel e seus

conjugues se casados forem, o Domínio da União, os ínte-
'ressados certos e incertos e o órgão do Ministério Público I
para contestarem o presente pedido, no, prazo legal, sob pe'-l .'

:

na de ser decretada a procedência da ação e reconhecido o JUIZO DE DIREITO DA la VARA DA COMARCA DE
domínio dos Suplicantes sôbre a área'mencionada.e cons- FLORIANóPOLIS
tante da planta inclusa, com as dimensões e confrontações

-

• nela referidas. Dando o valor de Cr$ 2.100,00, protestam Edital de. segunda praça e leílãe ,c?m o prazo de 20 dias
'pelas provas testemunhal, pericial e as demais em direito O Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito da

permitidas 'e pedem deferimento. Tijucas, 14 de setembro
de Ü154. (Ass.) Marinho Laus". Em dita petição foi exarado 'lá Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de
o segulntédespacho: "A., designe-se datapara ajustínca- S ·t·· C tari f' dl'-, .. an a a arma, na erma 'a ei, etc.
cão. Tijucas, 19-10-54. (Ass.) Clovis Ayres Gama". Feita a i

,-

\'Úistificação foi exarado o seguinte despacho: "Façam-se as Faz saber aos que o presente edital de segunda pra-

citações requeridas na inicial. Publiquem-se editais e ex- ça e leilão, com o prazo de 20 dias virem ou dêle conhe

peça-se Carta Precatórla para o Juízo de Direito da la. Va- .cimento tiverem' que.. no dia 20 de Dezembro próximo
ra Ida Comarca de Florianópolis, para cítacão do Domínio vindouro, às 14 horas, à frente do edifício do Palácio da

da 'União. T'íjucas, 20-11-1954. (Ass.) Carlds 'Ternes, Juiz de Justiça, a Praça Pereira e Oliveira, o porteiro dos auditó

Paz no exercício elo cargo de Juiz de Direito". E para que rios do Juiz, .trará a público pregoo, de venda e arrema

chegue ao conhecimento de todos 'e ninguém possa' alegar tação a quem mais der e o maior lanço oferecer sõbre a'

Ignorância, mandou expedir o presente-edital que Será' afi- 'respectiva avaliação, o seguinte: 10 - Um lote de ter

'xado na sede dêste Juízo, noIugar do costume, e, por cópia -ras sob n. 62, situado nesta capital no terreno da Vila

publicado uma vez no Diário Oficial do Estado e três vezes La Porta, com a área de 36m2 aproximadamente me

no jornal "O ESTADO", de Florianópolis. Dado e passado dindo 10 metros/de frente para á rua Irmão Joaquim,
n�sta cidade' de Tijucas, aos vinte e dois dias do mês de com igual largura na linha de fundos, onde extrema com

novembro do ano d-e mil novecentos e cincoenta e quatro. terrenos do tiro alemão, -controntarrdo por' um lado, leste
Eu, (ass.) Gercy dos Anjos, Escrívão, o dactilografei, con- on'de mede 36 metros com lote n. 66 de Isidro Neves e, de

ferí e subscrevi. (Ass.) Carlos Ternes, J'úíz de Paz no exer- outro lado, oeste, na mesma extensão, com o lote n. 58,
cicio do cargo de Juiz de Direito. Está conforme 0 original de Sofiá Becker, adquirido no a110 de 1948 de Luiz 01'0-
afixado. na 1?ede. dêste Ju�Z?, !,la lugar do cos�u:ne, sôbre �ino e sua m.ulher, aehando-s: ?evidamente, .... registrado
o qual me reporto e dou fe. Dara S\lp1'a. O Escnvao: Ccrcy do fls. 53; do lIvro 3-G, do cartono do 10 O,fICIO, flendo o

dosAnJos." referido terreno acidentado situado no alto da rua Irmão

,

,JUIZO DE DIREI'I'O DA COMARCA DE TIJUCAS

f

Edital de citação de interessados ausentes, .íncertos e.

desc- nhecidos, com o prazo de trinta días
,

'De ordem do senhor birefor, levo. ao conhecjmento
dos interessados que a inscl:iç'ão aos exames de a,dmis

são ao Curso Comercial Básico dêste' estabelecimento de

ensino, acha-se aberta de 1 a 15 de dezembro do corrente

ano, no período das 19' às 21 honis, .no G eupo Escolar
José Boiteux, sub-distrito do Estreito.

.'

- Esclàreço que os ,docuineiltos à. serem apresentados
são os seguintes: .e. ....

.
-

à) requerimento ao diretor da 'escola (isento de sêlo)
b) certidão' provando a idâde de 11 anDS completos,

oli' por completar até 30' ge jUnho ( firma reconhecida).
. c) prova de sanidade, constitnida por atestado mé-

dié'o (firma reconhecida).
.

d) certificado de vacinação anti-variólica (firma
reconhecida).

'Informo, ainda, que, os exameS realizar-:;;e-ão no dia

16 de dezembro, às 9 horas, no mesmo local.

Estreito, 26 de novembro de 1954.

Salim Miguel - Secretário

Visto: Ivo Reis Montenegro Inspetor

18ANCO
de G,�f�ITO POPULAR

I� AGRi�OLA -I I

R..v...o. eJ'lOi.Q/Yl.d, 16
.., .

FLORIANÓPOLIS - 510.. (>ó.ló.rmo. "

Escola TéCnica ele Comércio;
.

Senna Pereira
Estreito Fpolis., S. Uatarin8.

EXAMÉS 'DE ADMISSÃO

Raios X
Itpal'elhagem moderoa e completa 'vara qualquer exame

radiológico.
Jtlidiogranas e radioscoplas.

tPUI�ões 'e coração (torax).
.'Esfomago ..:.- in t'l�s tinos e figad� (colecistografil1(l��i
Rins e 'bexigá "(Pieloguafia). ,"

..

Utero é, 'alJé�Ós,: ,I.iis�e_ro-sa��ing?g�af,ia �o�_ t��uflá",;\
ção das trômpas para dIagnostICo da esterill{lad�.

Radiografias de ossos e'm gera�
,

Medidas exa�as dos diametros dã··bacia. para orienta:-"
ção do 'partó (Rádio-pelvimetria). .

�m'

Diàriamênte na Máternidade Dr. Carlos Corrê"ài:':

Edital
JUIZO DE DIREITO DA P VARA DA COMARCA DE

FLORIANóPOLIS

Edital de praça com prazo de 10 dias.

. Q. Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito
1a Vara da Comarca' de F'lorfanôpolls . Estado
Santa Catarina, na forma da lei, etc ..

Edital

foaquim, v::tliado por vinte c cinco mil cruzeiros. 20 -.
Jma casa 'de material, edificada no terreno acima, co

Jerta de telhas, forrada, assoalhada envidraçada, em

Jéssimo estàdo de conservação avaliada por Cr$ 25.000,00
vinte e Gincó nlil _Gl:llzeiros). Dite imóvel pertencente ao,

:asal desquitado, Esidoro José d.os Santos e su_a mulher
Catarina Joana dos Santos. E para que chegue ao cohe-'
,�il11ento. de, tod,os', jinandpu expedir o presente edital que
lerá afixado no lllgar ele costume e publicado na .fórma
la ·lei.; Dado: e passado nesta cidade de Florianópolis, aos,

lin'te e quatro dias do mês de Novembro de ano de mil

lOV'��nb;>s �, cin�oel1ta t e quatro, Eu, Hygino Luiz Gon

I.aga, Esçl'ivão o subscl'eví. (ass.) Adão Bernirdes.
Hygino Luiz Gónzaga

, , . )

Escrivão do Cível da ;la Var& .

---------�-----------------
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Atenção 1, Atenção 1
,,1,. : ...Senbores Comerciantes !,
Lindos cromós e blocos de folhinhas para 1955, com

impressões á vontade e gOS\O do freguês
, Preços Módi:cós :- Vnicos na praça
Empreza Gráfica Gl'ajaú Ltda:
Rua Deodoro, 19 - NESTA

-xxx

Cartões de 'Natal e Bôas Festas

Llndas e modernas padronizações
Impressos ao gosto do freguês.

.

Pedidos á �mpreza qi'áflca Grajàú
.

Deodoro', 19.-. Florianópolis.
Ltda.

, Precisa-se de casa
I"�

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

A. tratar no Gabo Sub�aripoi ,_
<. t'

Rua João Pinto, 26 com. a Gerencia.·

".8atosin" , excelente

para combater 'as .�.onse- tquências dos resfr íados t

irritações dos 'bronquios, As famílias Dr. Otto Entres e Godofredo Entres co-

municam penhoradamente o falecimento dei Seu ínesque
tosses, catarros. Peça ao seu cível, pai, sôgro, avô e irmão
farmacêutico "Satosin', in- ALBERTO ENTRES

dícado, nas traqueobron- ocorrtdo em 28-11-1954 no Hospital São Lucas em Curitiba.

quites e suas manifesta- Aproveitam para convidar para a missa de 7° día, que

ções. Sedativo da tosse
será celebrada sábado dia 4 de dezembro, às 7 horas na

e
Capela dó Colégio Catarinense.

'ARA AQUELES QUE
. DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

. E EFICIENCIA

,

Perdeu-se.

DOMINGO

"Titânico"
, - -' ;.,

Perdeu-se, ontem, um

berloque de ouro, no cen

tro da cidade. Solicita-se a

quem o .encontrou a fineza
de entrega-lo nesta Reda
ção, ,Qnde'" será gratífiea-

EM EMOÇÃO ...

EM ESPETÁCULO ...

EM,CLIMAX-
- /

EM ELENCO!

A FOX APRESENTA A GRANDIOSA

C:AO DE JEAN NEGULESCO:
REALIZA-

do." ,

'�esfriDu-se 1
O

expectoran te�'
t-

leiTE
Agênçia

de

Publicidade
EaIu P..tal, clt
I'I.rta..6pelU
Bata Ca&arIaa

�
..

J\--

"NAUFRAGOS DO TITANIC"

CLIFTON WEBB - �UDREY DALTON - BAR
BARA STANWYGK _:_ RICHARD BASEHART - RO
DERT WAGNER - THELMA RITTER.

Viagem

-

Parlidpação

-,----

.

AUX. TRAT. SiFILlS

com segurança,
.

e rapidez
80 NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

RAPIDO {<SOL-BUSILEIBO»
Florianópolis - Itajaf - Joinvllle ...- Curitiba

• -'
T

-

.,._�u
'

.- fi"'" 1 ....... � .....:..�.,.,,_:..--- \IlI·-,4. '(tWl!':i;l

Age""ncía • Kua Deodoro e�qui.na da
.

• Rua Tenente SIlveIra .

IMPuREZAS DO SANGUE 11

nlXIR Df H��UfrnA
1-

'Alugam-se duas / otimas
,llesidencias.
TELEFONE - 2265 das

U às, 14 e das 19 :ª-s(21 ho-
, ( •

I.
. t. ,. 4.. ,�

,

ras.' .

,

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

Míssa de 7· Di.a'

Navio-Motar «Carl . Hoeocke>l
RAPIDEZ - CONFORrrO...- SEGURANÇA

Viagens entr8 ,FLORIAN'OPOLIS • RIO DE JÀNEIR�
Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São S.

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sf'ndo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de pass�geiros.·

As escalas em S. Sebastião, Ilha'Bela, Ubatubu'não
pre;;udicarão o horário de éhegtl.da no RIO (l(1ã) •.

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE','

IDA VOLTA
Rio -Santos

Fpolis Itajaí. 6/11 . 7/11 .'

18/11 19/11.
11/11 13/11 30/1'1 . ,.1/12

.-,

Distribuidor

ç. RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL

VENO'E-SE
Pessoa recem' chegada da Europa vende divers.)s

o�tas de fino. gosto em preicellanas e cristais estran'
geiros . Para ver das 8 - 11 horas da manhã.

Rua' Esteves Junior U3.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Criação de um organismo para Ij��"��1��1o����r�B����.f.���:�I9.�!PA�����Ei�Mlo��o :�,I����
de'fender os preços' da ba'oana' estaduais e um trecho de A. �rasil-Do.lívia: con�ormel Na Séde da Loteria' do Es- décimos ao sr. Gustavo Sch.

rerrovía deverão ser ínaugu- notícíamos, 'devera ser mau- tado, à rua Tl1ajano 23, ro- neider, também residente na.
rados pelo sr. Café FilhQ nes- gurada a 9 de janeiro; data' ram pagos os seguintes pre- quela cidade; nove décimos

PETROPOLIS, 1 (V. A.) - Por proposta do delega Ui) dos

I
Daúana, a reunir-se em Qui� te mês. O' primeiro será no em que o sr .. Café Filho se- 'mios maiores: Duzentos mil do bilhete 2�671 premiado

Foi aprovada na reunião de Estados Unidos, fôra íntro- to, qt ando julgar 'oportuno. Rio Grande do Norte, para lúlir/a para Santa Cruz de la' cruzeiros ao sr. Pedro Dalmo- com' dez mil cruzeiros, extra.
hoje à tarde da Subcomissão duzida uma emenda reco- Logo, o delegado equatoriano) Sierra. li; comerciante, residente em ção de 28. de outubro PP.; ao
de Preços do Equador relatí- mendando que aquela Comis- apresentou uma subemenda, onde ele deve seguir prová- N. R. - Se o Presidente Videira, relativo-. ao bilhete sr. Eurico Emerlich, agente
vo à criação de uma Comls- são considerará ou não se de- declarando que a C·miissa.o velmente a 8� O outro palá- der um pulinho a Flor'ianó- 4.136, extração de 21 de ou-. em Joinvile, por conta de ter.
são Especial da Banana, que ve ser convocada uma 00n- determinará se, corresponde' cio será o do governo do Pa- polis poderá inaugurar tam- tubro pp.; dez mil cruzeiros ..cetros: quinze mil cruzeiros
runeíonará dentro do ClES. I rerêncía Int_eramericana da efetuar essa Conferência raná, entre 17 e 20 do cor- bém mais um palácio, Ó da ao sr. Amaro Manoel Maciel, ao sr. Mário David Moura, .A.
I '

.

num prazo de seis meses. rente. Esta viagem se prolon- Agronômica - obra que foi residente em Araranguá, cor- gente na Capital, por conta
Tendo o representante norte-: gará a Santa Catarina, a fim verdadeira bernúncia. nos 'di- respondente .ao bilhete 4.812, de terceiros, bilhete 12.781
americano aceito a. sub-e- de presídír ià inauguração ,de nheíros públicos. extração de 21 de outubro extração de 23 de setembro
menda, foi o projeto posto I pp.; vinte e cinco ... i cruzei- pp.; dez, mil cruzeiros bilhs,
em votação, sendo aprovado ros ao sr. Adolfo Qundt, re- te 1.652 extração de 4 de no,
por unanimidade. Falou de- ,sidente em Joinvile, bilhete vembro, pelo agente de JtJ.
pois o delegado dÓ.Equador, tiOMENAGENS AO INSPETOR GERAL .6.495, extração de 28 de ou- invile; vinte e cinco mil cru.
agradecendo a acolhida dos . . ''- tubro pp.; sendo ao mesmo zeíros ao sr. João Batista da
participantes da 'Conferência DA MARI N'HA Costa, referente ao bilhete
a sua proposição. Çabe 'á ao

.

\ 9.922, extração de 4 de no.

novo organismo, de acôrdo

I
Com a presença do Exmo. À noite, o Exmo. Sr. co- CERTIFICADOS

.

vembro pp.; duzentos mil
com o projeto aprovado, ser- Sr. Governador do Estado, vernador- do _Estado homena-

.

.' cruzeiros ao sr. Darcy Alv�s,
.

vir como um meio de inter- altas autoridades civis e mi- geará o Inspetor da Marinha "DE HONRA comerciário, residente à rua
câmbio de informa?ões sôbre lutares foi homenageado an-

. c�m um banquete, no Palá-
"

.

São Pedro 1.381 em Pêrto A.
a banana entre entidades go- te-ontem com um Jantar, na CIO do Govêrnn. (SNA) .-:- Vetfranos da legre, R. .G. do Sul; bilhete
vernamentaís e as de outro séde do Comando do 5° 'Dís- O Almirante Nelson Noro- guerra coreana receberam, 12 ..389 extração de 28 de ou.
género que se ocupem desse trito Naval, o vtce-Almíran- nha de Carvalho seguirá a- no dia 14 de novembro, cer- I tubro pp.: e duzentos mil
produto. Além de centralizar te Nelson Noronha de Carva- manhã, prosseguindo em' sua t'f' d

. .

f cr zeí J 's t·1 ica os especiais �e. 0- u ros ao .sr.. o�e. � 1:0as estatísticas de produção e lho '-�Inspetor Geral da Ma- inspeção aos estabelecímen- ram entregues em

19reJaS-,
Machado, Funcíonárlo (Pu-

consumo mundial da banana, rínha., Sua Exa., que. se fez tos da Marinha sediados na metodistas espalhadas
.

pe- blico, residente à rua Duar,
a Comissão estudará também acompanhar de sua comttí- jurísdíçáo do 5° Distrito Na- los Estados Unidos. te· Schutel n. 53,' nesta Capí,
as possibilidades de criar um va, foi saudado pelo repre- 'vaI. Fontes noticiosas da De- tal.
Centro Técnico da Banana, sentante do Exmo. Sr. Vice- nominação declararam que
dedicado � investigação COI> Almirante Carlos da Silveira

TRrs DEV'ER'''S p.astôres metodist��, até. o Tl/110 Da Iodl·afatores que influem na 01'0- Carneiro, que por motivo de
[ ,. fim de setembro, ja haviam

dução e comér?io deste pro- , doença não pôde comparecer. . '" ,�. feito pedidos de mais de' RIJE_!{A, Iugoslávia, 1 (U.
duto, e preparar um projeto Hoje, em sua aprazível vi- �m Evanston, subúrbio de

12.100 certificados. .r.: _ O presidente Marechal
de ,organização e financh, venda, em Bom Abrigo, o Sr. ohícago, t��� lugar a segun- O certificado leva uma Tito partiu, ontem, via mari
mento do referido centro. Esperidião Amin oferecerá da ,as�embH;_J." �o Co�sell:o Imensagem de agradecimen- tíma, para realizar uma visi-

um churrasco ao Almirante Mu.ndlal de.!greJas, cI�Ja Pl'l-. to da Igreja Metodista Co- ta à Birmania e à India.. O
--------. - _.

Noronha 'de Carvalho e sua meH'a reumao se rea lZOU em
.

�
, I.. -

"

.Amsterdan 1948 o '. reana "aqueles que nos tem presidente IUgoslavo embar-
Ams erdam em . s pre- id B S' b d d

.

1
. .

'

.. SI o ons amarttanos nas cou a or o o navlO-esco a
parativos para essa pl'lmelra·. ! • • ,

bléi
.

lul
. horas da mais amarga pro- .lUgoslavo GALEB (Gaivota),

assem .era Inc Ulram a aqUl- _ ". I. • •

. -

1
.

toneladas de pa
vaçao. EscrIto em caracte- o mesmo navIO em que Vla-

SICao ( e SeIS - .

.

. .
.

'I ' m 130 quilos de pa-
Ires correanos, com o r�spec- JOu ha um ano. Acompanham

pe cO.nu , I
t' t t

.

r I 1 T·t t·
pel. para mimeógrafo, três I·IIVO eCx °t'fe� dmgles ao

a-I
o �a. 1.0, ntes a VI!agem, o

, Ínil folhas de estenc11, 25 cal',.. f (�, °t . erdI IBc� o HevaJ aLas- vIcek-PI:eslden � .At e'fadndre
. so dos funcionarias sma ura o.. ISpO' . . ew" Han OVIC e o nnms 1'0 o Ex-

Escreveu, na fôlha seQl li- 1'0S para U
I I

. .

C
.

.
-

t· I' I P
.

em .sel·vI·cO, 95.000 l'efel'Go-es, e
c ,a greJ� .0reaI}a.

.,'
.

I 'el'lor? ...0 {U OpOVlC.
':'ações lmrtidárias, o imenso ' _

jornalista dr .. Paulinho Bor,- a instalação dum eC:l\lipamen-
•

';
...... _

:1hausen, a respeito da, su'- to de televis,ão, dum. sistema,
�essão presidencial: de interpretação \como é usa-

EM T'O�RNO DE UMA CARTA"Tratando-se do partido do pelas Nações Unidas, �
lmajoritário a posicão assu-

.

dum C3l1'rilhão numa das
A ,·t· d ti'

I
' .

. -." , . proposl o e um e egra-
.

nida com a imediata preo-· Igrejas de Evanston. VarlOs
d'

'.
'd d' t' .

. ma II'lgl o ao nosso Ire 01'

. �upação de pI'oc:urar u!!J. cun-· assuntos foram_tratados, ten-; I A t"
.

C 1 tt· d. .

,

d
..

I d t
. pe o sr. n onlo. o one 1, e

'lidato partidário sem con- o especla es aque o pro- I C
. .

t d'. "

'. .
.

-

çara, nClUma, e on em 1-

3ultaros demais partido;.;, co- blema, ractal. Segundo :AI�I) vulgado pela Gazeta, cum-
mo exige a situac.-lo Nac:unal, Paton,. esse problema Impoe 1' ..

.!
. , '. •

t- t" d pre-nos esc arecer .

'Jara escolha ele um homem' a IgreJ,a Cns ares everes

Que atenda. as :1ecessidades principais:-..dar prova de que

do grave moment0 'lue tn- Cristo veio ao mundo pa�a
frenta a naçã(J� foi antipáti- todos os homens, considerar

ca e imp::ttrióth:a". obrigatória a condenação de

Foi justamente is:,o que o toda injustica racial e des

genial plumitivo viu (l sr. Ne- pertar em se�s filiados o seh
rêu Ramos defender ua j'eu- so de suas responsabilidaçles
nião pessedista, com o a11oio de cristãos, incentivando to

de Pernambuco, Ss.o Pat;lo, do esforço em 'pról dá paz e'

Rio Grande do Sul f) :dagOI3s.' da �ustiça em todo o mundo.

Foi precisamente isso que --'�--_---_--

a imprensa udenista do Rio I,
destacou na atitude. do i1 u;., :, Os lloméns· atNos sun.()·'�-

tre catarinense. ta,m com, mais Jmpaciência o .

Da Tribuna da Imprens<i, tédio que o trabalho.

'de 26-10-54:' V:AUVENARGUES.
,-

e, no momento, no espinhoso "Que importa queira o O()O .. D� _",_''''- -'

Icargo que lhe foi' confiaclo, sr. Nerêu Ramos levar o

UMA CLASSE COMcontinúa a prestar assinala- Partido às conversl:\.cões. .' .

.

.

dos serviços ao país. COm as demais fôr.ças -de-' I

6.000 ALUNO'SProva do seu grande apreço mocráticas para o debate

de que goza,' é a homenagem da sucessão presidencial?
. {SNA) - Há 6.000 alunos

AINDA SÔBRE OS ROUBOS DE ���t:�e���Ci���rio�OI��i�e� �uoe�������S��j�c::.i���:� numa só classe, de "Escola

CANASVIEIRAS I Telégrafos e os amigos pres- �Ql�Cão em têrmos de isen- Dominical". de uma igrej:jt
,

-

h' f d c
..
ão de gTUpOS, de desarm'a- . evangélica. em 'Holl�wO?d,,

tar,-lhe-ao _ oJe. azen o r_e- I d d d

Jmenta de espíritos, de 1'6-
sen o consl �ra a

. � maIOr

nossa edicão de domin- madas para a "lia eaptura? zar, aman�a, mIssa em aç�o d t d DEm
. � _

rf'n • de gracas pela passag'em do cuperacão moral e eccnô. e o o o paIs. H'lge-a a·

go último notIcIamos s rou- Chamamos atencu.) LmS av-
, '. ,. .'. d' '?" Dra. Henrieta C. Mears. .'

. .' • seu amversal'lO O ato reh- mICa o pais.
bos verificados em dIversas tondades competen"es .para ,,' D C

.

d M I
-

d
. A Dra. Mears é diretora do'

·t d "a de o fato apontado que exig<> (1 gioso sera as 10,30 horas, no I
o orrelO a an la, '1 Departamento de Ed�caGãocasas, SI ua as na pr�1 ,.. t' ",' .

-

altar-mÓI' da igreja da can-,
mesma data: ..

Canasvieiras. Segundo 1I1for- maxlmo 111 eresse, pOIS as
.. "O Nere"u Ramos obs-.

Cristã da Phmeira Igreja
. delana no RIO . sr.

macões que nos foram pres- suspeItas se avolumam con-. ' .'
t· d t'

Presbiteriana de HOllywood.
.

•
.

". Ao ilustre' eatarinense o ma o, mas coeren e, sec- .

tadas além dos roubos notI- I tra detentos daquela coltHlIa
.. 't" .

d f"d t
Sua classe inclui' cêrca de

'.

,
. l'

-

d '. nosso JUbIloso abraco. ano, mas e lnl o, eve '. ,.clUdos, no dIa 25 do corren- penal, que a I nao eVlam es.. ..

.

t·t d 't'd At
250 pessoas da indústria ci-

-

d
.

d
uma a 1 uem I· a. ·uou

te, pela segunda vez, foi as- tal' s�nao epOls e compro- nem-atográfica.
______.......;-,,� no sentido do que honesta-

saltada a propriedade do dr.. vada aptidão para a vida em � mente' c()nsidera mais cer-
. A referida mestra acredita

Francisco de- Assi.3. junt:l.- semi-liberdade. O descaso, a �
.'

que seu sucesso se �aseie no

mente com a do Ce·l. Duarte, indiferença acarretará, s�'m CONFERENCIA EN- to para o seu amado PSD".
De sua parte, também ó- fato de que I ela '''acentua o

Pedra Pires, de ond� �ubt.rai- dúvida, o aniquilamento de TRE O SR. GUDIN E .
. lado positlvo espiritual".

ram vários objetos, alóm de nossa maravilhosa praia
Diário de Notícias �laudiu a

Sempre 'acentuo o lado posi-OS DELEGADOS DO atitude do eminente barriga-

Iuma bl'cI'cleta pertencente ao cUJoo desenvol'vimento, pelo .

I
'

ME'XICO E -ARGEN verde como consentânea ao tivo da religião, disse e a. .

primeiro. Por coincidência, número de construções no-- - Não fique a dizer coisas que i,. ,momento e imperativa da si-
nesse mesmo dia, por voita vas, se vêm notando neste.:; TINA, - os alunos não ·possa.m fazer. ','ttiaçao.
das 20 horas, evr.l,'.u-se da últimos anos.

PETROPOLIS; 30 (V.I.A.) _ O rabiscador' coca-cólico Mostre-lhes o que podem re-

Colôni!:. Penal de CllllUS\'iei- O sr .. Eugenio Gudin. confe- também deu o seu palpite: alizar e êles se tornarão me-

ras o conhe.cido larápio Os-
.

renciou ontem longam'ente, acna _ ora graças _ que o lhores líderes cristãos.

valdo João da Silva, "vIgo OleD�rlo Mariano no J�rdim de,Inverno de Qui- exat(1 e o justo seria ag'ir cc.-
"Pelado", que cumpria pena"

I
tandmha, com os delegados mo o sr . .Nerêu Ramos agiu .

por crime de im'to . prati('a� rADUDClou do México e da Argentina, Depois disso, o rápazote teve
do nesta 'cidade e na de La-

•

li .srs. Antônio.Carrilo Flores e o seu faniquitozinho. E es-

guna. Dos flll'tc..� realizados LISBOA, 1 (U. P.) - Con- Antônio Cafiero; respectiva- vurIl)ou o cérebro em 'ataques;
nesta cidades destacfl.I11-'>(, os firmou-se, oficialmente, o pe- mente. chulos ao Presidente da 'Câ-
das residencia3 COS ns. drs. dido de renúncia do embai- O embaixador dos EE. UU., mara por que êle fez o que o

Mário de Oliveirfl. FetTcira, xador do Brasil em Portugal, J S K t f d Ih t
.

sr. ames . emper, am- I e e o ej por ItUVIr dizer, a-
Nicolau -Severiano de OHvei- o poeta Olegário Mariaho.

�ém subiu a Quitandinha, al-j
chava que devia ser feito.

ra, Osvaldo Luiz do Rosário, O embaixador enviou sua moçando com o senador I:1o- A lógica desse bacharelete
prof. Flávio J:i'errari, lVI<írio r:enúncia ao Rio de Janeiro, mel' Capehart no Falconi. ,leva ao riso e à piedade.
Amorim e Antê.nio I (lcio cios e se sabe que, no caso de o •

.

.
. I

Santos; na cidade de Laguna govêrno a aceitar,' por� fim

o referido meJinnte "visitou" à suas funções no próximo
as residencias do dr. Paulo ano.

Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Dezembro de 1954

o SEGUNDO IMPERADOR DO BRASIL
André Nilo Tadasco

D. PEDRO DE ALCANTARA JOÃO CARLOS LEOPOL ..

DO SALVADOR BIBIANO FRANCISCO XAVIER DE PAU

LA LEOCÁDIO MIGUEL RAFAEL GONZAGA, foi o Segun
do Imperador do BrasIl.

Filho do, Imperador D. Pedro I e da Imperatríz D. Ma

ria Leopoldina, nasceu aos 2 de dezembro de lIl25, no Palá

cio da Quinta da Bôa Vist.a, t.>m são Cristóvão, no Rio de

Janeiro, .víndo a falecer em um modesto Hotel de Paris

{na França), aos 5 de dezembro de 1391.

Tinha apenas um ano de idade quando lhe faleceu a

Genítora, e contava nove anos quando lhe faleceu o Ge-

nltor.'
'

Já era, então, Imperador do Brasil, pela abdlcação de
. seu Genltor, no .célebre "I de Abril de 1831", governando, em
seu nome, a .Regência, até 1840.

Declarado maior, a 23 de julho de ,1840, assumiu pes
soalmente o Trôno governando até o célebre 15 de novem

bro de 1889, quando roi banido do território pátrio para
morrer, dois anos mais tarde, 'em um modesto Hotel de

Paris.
Contraíra núpcias, por procuração, em 30 de maio de

1343, com a Princeza D. Thereza Christina Maria de Bour

bon e das Duas Cecílias; que veiu a ser, a partir de então,
(1, Tp.l'ceira Imperatriz do Brasil e cognominada "Mãe dos

Brasileiros" ..
Esmeradamente educado, com cultura de artista e de

sábio, foi um dos mais ilustres monarcas do ·seu tempo,
tornando-se impossível dizer-se, neste limitado espaço de

coluna, o que foram os 48 anos de seu reinado. Podei'emos,
no entanto, apontá-lo como um grande brasileiro, princi-

.

palmente porque, mesmo banido como foi, de sua querida
Pá.tria, e' em f::).ce da transformação política, manifestava

sempre desejos- de, quando morresse, descançar a sua ca

beça em um travesseiro que contivesse terras do seu Brasil! I
Teve apenas 'duas filhas - Izabel e Leopoldina. '

Mantendo, como sempre manteve, sua Pátria, no mais

alto aprêço e conceito' entre as grandes NlJ.çõeS>, D. Pedro

II, espírito. democrático e compreensivO não evitou a ado

cão da fórma de Govêrno Republicano para o· �rasil. A

Proclamacão da República não lhe constituiu surpresa.

Surpresa para Ele foi o ser banido do território que tanto

amava. Cedendo as circunstân.cias, embarcou na histórica

:madrugada de 17 de novembro de 1889 para a Europa, on
.

de veiu a perder sua espôsa a Imperatriz D. Ther�sa Chris

tina.
Apesar de sua, idade avançada o' Velho Imperador D,

Pedro II teve .energias bastantes para' recusar, como re

cusou, embora enfrentando duras condições de vida, a im

'. portância de 5 mil contos de réis que lhe envi�ra o Govêr

no da nova República, em reconhecimentO aos serviços que

prestára. Recusou ainda hospedar-se em Palácios de seUl.

parentes que governavam Portugal.
Hoje, ao comemorarmos' mais um aniversário de sua

data natalícia, sem receio de contestação. .e com o mais ele

vado espírito cívico, apontamos suas qualidades patrióticas
à geração presente, pois que bem constituEj um Símbolo

de. nossa Nacionalidade.

" I comitiva.

Dr.Francisco
__

�Gallo'fi te .. 'l-I OC8 •••CO IC8'S

Ocorre, hOje, o aniversário
natalício do nosso ilustre
conterrâneo, sr. dr. Franciscp
Benjamin 'Gal�otti, ex-sena

dor e atual Administrador do
Pôrtõ' dá. Capital Federal.

.

./

Membro de ilustre e tradi-
cional família cutarinense, o

preclaro homem público teve
lirilhante atuação. no Senado

meiro ministro de Portugal,
Antônio de Oliveira �alazar,
acusou, ontem, a organização
missionária Propaganda da
Fé (Propaganda F-ide): de ser
responsável em' grandé parte
pelos prejuizos causados - a

'__'

Portugal, nas possessões da·
India. Salazar for�ulou tais

..�_ ••.-G .......

Salazar acusa
LISBOA, 1 ru. PJ --:- O prr-

------�----,,-----

Loteria' do EstadoCarneiro, srs. Arquiinede:, ce Não se deu razão alguma '

Castro Faria, Nelson' Almeí- da renúncia.

da, Tinturaria Guarani e Es- Olegário Mariano assumiu

trada de Ferro Te�'esa Cris- a embaixada de Lisboa há '

tina.' luni. ano, em substitui cão de CR$Quais as providetlCLU� to- Samuel 80uz!1 Le�o GlSlcie. :
��;�!

acusaçÕes, em discurso pro-·
nunciado perante a Assem-

HOJE':
'

.·.·1·"
, bléia Nacional ao se inicia

rem os ·debates em tôrno da

f2·0'0·.•00'0'1110·O' situação dos -territÓl'ios lJOr-

., tugueses ultra-marinos.

..

.'

1° - que o telegrama do
sr. Colonetti' foi res

pondido;
2° - que êste jornal' pos

sui a cópia fotostáti
ca publicada.

Recente nota da Prefeitura anunciou que o abuso
-de animais à solta, pela cidacle, vai ser c0ibldo.

E deve de ser mesmo.

Fora ctáqui, quem quer criar porcos, galinhas, va
cas, cabritos, corvos, cavalos, ovelhas, (lU' compra túna

�ranja nas zonas sub-rurais ou se mudá logo para um

rincão pecuniário. Aqui, não. Vai morar ali pelas vi

zinhanças da Praça da Bandeira, a 300 metros da Pre-
feitura! '\

O curral do Conselho, "de priscas e longínquás dá
tas", vai funcionar. E, na quebradeira em que o ex

prefeito deixou a Prefeitura, a renda que arrecadará,
pelos rebanhos apreendidos, não será nada desprezí
vel.

A propósito, ouvi do próprio Prefeito o seguinte:
- "As posturas municipais proibem animais à sol-

•
- ta. E' à solta êles não andam por vontaqe própria, se�

não dos donos. Estes, ou são meus amigos e correli-
.

gionários ,e '"a�igos da,Capital, ou são meus adversá
rios 'e inimigos da Cidade. No primeiro caso, devem
colaborar comIgo, cumprindo a lei; no segundo caso,
a lei será a minha colaboradora. Nos dois casos, es

tou perfeitamente à vontade para agir em benefício da
Capital. Dentro de alguns dias o assunto vai dar as

sunto':.
* •

*

Disse· ao Prefeito:
- Tô te gostando, indio!
Sabem lá o que é ouv,ir-se todo o dia cavalos re

lincharem, ovelhas balirem, porcos grunhirem, mulas
zurrarem, burros ornejarem, galinhas cacarejarem,
cães ladrarem', urubús cl'ocitarem e bodes pigarrea
rem? E ainda ter que ler os artigos do dr. Paulo Born
hausen?

Esse jazz-band precisa de uma sede. E.não havera
outra melhor do que o Curral do Conselho.

E' o meu conselho !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


