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ABONO AO FUNCIONALISMO FEDERAL
'Enviada ao Congress9 a

respectiva mensaçem
RIO, 3 (v. A.) � Ouvido var: "O que h:t de v.erdade

pela reportagem sobre o pro- sobre o abono é o seguinte:
jetado Abono de Natal ao o presidente da República es

funcionalismo disse o diretor tá interessado em conseguír
geral do DASP, sr. Jair To- meios para contornar essa

situação angustiante 'em que

se vêem os funcionários pú-

'u I rem lutar �'ela II'� I 'r�a�e �!i���od������n�o :,d;:�!Ois:o�
. detérminou ao DASP o estu-

'do de várias tabelas que lhe
.

I

. ���d�i��p����',e���������� p��:
Japones,es .de 8a-o Paulo 8'11·.m querem com cos dias dará uma solução,

_, enviando uma delas ao poder

Formosa," ilO lado 'da Chln.a comolllsta legislativo, a fim de que pro-

ceda à votação se achar o-

RlO, 3 (V. A.) _. Transmi- a polícia está investigando I liberação
a respeito da con-

portuno.
'

tido pelo seu correspondente. antes de tomar qualquer de- centração de Santo André".
Penso que tem havido cer-

.em São Paulo, "O Glob.o" re-

O C ADAS
ta precipitação nas, notícias.

gistra o seguínte i "Cinco mil
. VENCIMENTOS DAS F R AS ARM ,Todos os jornais estão ávidos

japoneses, representando cer- � por levar aos interessados, o
co, de quinhentas famílias O CI b M ilit t".-

U e I I a r p' res ou sua conhecimento do que se pas-
estão se concentrandono.

.

.

município' de Santo André,
"

sa,

para inici�r uma viagem de colaboraca-o, '.

O que posso dizer, continua
o sr. Tovar é que essa demo-

retorno ao Japão com a in-.' '
..

. .- t "'�

tenção de partícíparem da I RIO,. 3 (V. A.) -:- O gene- Os. mínístros .exammarao ra tem sido resultan e Uil re-

"luta pela libertação da llhn, ral Canrobert Pereira da_Cos- as �Iferentes hl�)oteses rlC' �ercussio que qualquer abono

de Formosa". I ta entregou esta manha aos reajustamento ali aventadas -trará às finanças do. país.

I ministros rnítítares Lott, E- I e decidirão como o melhor Nào se trata de ímportancía
No memorial. que enviaram duardo Gomes, Amorim do lhes aprouver. Após esse exa- irrisória, por menor que sela

à Secretaria 'de Segurança, . Valle os estudos ,realizados 'me, os ministros militares se o benefício e daí a pondera
afirmam claramente que pre- pelo Clube Militar para o dirigirão diretamente ao sr. cão na remessa da mensa

tendem, como voluntários, I
.

presidente da República, a gem pelo presidente da Re

"ao lado' da China comunís- 'reajustamento dos mtlítares. quem transmitirão o seu pro- pública ao poder legislativo.

ta", lutar pela liberdade «o. Esses estudos _ como salien- nunciamento. Em seguida o Após os estudos' feitos, .creío
povo formosense e pelo bem

I
tou o general' Canrobert à' presidente Café Filho, tendo que chegamos a uma conclu

da humanidade". O instiga- reportagem _ representam em conta esses pronuncía-. são. Segundo ainda me pare

dor desse movimento ao que I apenas uma colaboração do mentes determinará a elabo- ce, o chefe elo govêrno en

parece, é o japonês Rínousu- Clube ao encaminhamento do ração de uma mensagem ao viará sua mensagem de hoje

ke Manome, cujas atividades problema. legislativo. para amanhã.
--------�---------------
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Banco Nacional Inter-americano
.

, ,

fechado em São Paulo - Nota a .Imprens,
RIO, 3 (v. A.) _ Nos meios Banco Nacional Inter-Ameri- . sem prejuízo para os deposí

bancários e eomercíals desta cano, podemos informar' aos tantes;

capital causou grande sensa- leitores o seguinte: I 2.0 _ O patrimônio do B.

cão a notícia do fechamento �.o -- O passado indica que. N. 1. é sólido, atendendo per

do Banco Nacional Inter- A- as dificuldades dos estabele-
.

feitamente a todos os seus

mericano, estabelecido na cimentos bancários, uma vez
I
compromissos;

capital paulista. assitídos pelas autoridades I 3.0 _ E' prematura qual-
Era seu presidente o co- públicas competentes, sem- quer outra 'informação ten

nhecído cirurgião paulista, pre têm sielo solucionados' elenciosamente espalhada".

professor Benedito Montene�

gro e principal diretor o sr.

Orozimbo Roxo Loureiro, re

�ém eleito deputadO federoal

pela legenda do PSD. O refe

rido estabelecimento de cré

dito constituía um dos prtn

cípaís élos da cadeia das em

presas do grupo Roxo-Lourei

ro.

SegundO noticias de São

Paulo, aguardava-se ali a in

tervenção da Superintenden
cía da Moeda e do Crédito

como medida de salvação. Is

to porque uma comissão ele

técnícos da SUMOC há dias

vinha, fazendo um levanta

mento da situação d ) Banco

Nacional Inter-Americano,
tida como precária nos meios

bancários do Estado Bandei

rante.
SegundO se registra aqui,

o caso do Banco Nacional In

ter-Americano será resolvido

com a sua liquidação extra

judicial. Entretanto, a SU

MOC deverá designar um ín

terventor a fim de atender os

credores e depositantes do a

ludido patrimônio apurado. .

Fase à suspensão do 1un-1
cíonamento do Banco Na

cional Inter-Americano, esse I
estabelecimento distribuiu à

imprensa, a seguinte nota:

"Em relação às atividades do

ORDEM NÃO'EN
VIADA

LONDRES, 3 (U. P') - O

Primeiro Ministro [.:1' Wins- I
"ton Churchaill confessou

contritamente, ante os Co-

900 MllH
-

ES EMITIDOS EM'rnuns, que a memória lhe tn-
c

•

'

O"
.

lhou, há alguns dias, quan-
.. - de um Inês ·e num ambiente

do revelou, num discurso pú- NOVEMBRO tenso, foi apllOvadQ o docu-

blico que, ao fim da última PERECERAM mento, que entre outras cou-

gutú';a, havia ordenado a não RIO, 3 (V. A.) - O gabi- resgatados mais 55a milhões LIMA, 3 (U. P.) - Dezoito sas afirma haver o senador

. destruicão dos armamentos nete do ministro da Fazenda e 220 mil cr�zeiros em letras'. mineiros que trabalh:lvam deixado de auxiliar a sub-co-

aiemãe; para seu possivel. dis.tribuiu à i�prens.a � se-: do . :resourQ, a?teriorm:n�e I.em u'a mina �e cobre �e Ca- .. ... missão de investigação, cons-

emprego. contra os russos. g'umte nota: As emlSSOW; de. emItidas. Deverao ser l1.maa sa,palca, locahdade dlst::mte tituida para tirar a limpo as

A ordem, na realidade, não ,papel-moeda durante o 11'08 i resgatados até 31 do COlTente 100 quilômetros d� Lima" G()vernildo _ Você leu as respostas dos delegados munlci- acusações contra êle. O se-

• Jamais enviada, segundo ele novembro montaram a I mes 772 milhões e 900 ni] perto 'dos Andes, morreram pais? Meus pratos, agora, 'estão limpos! E' nador, com o braço numa ti-

afirmou sir Winston ChUl'-1 povecentos milhões de cru-j cruzeiros das referidas letras no. sábado passado, segundo a sua vez de fazer alguma coisa! poia, entrou no recinto quan-

chill. zeiros. No mesmo mes fm:a{J1 I com Juros em dolare3". se soube nesta capital. Udcuilda _ Vou sujá-los outra vez!!! do a votação estava em seu

D).....()....t)---()..... ().....()�()......()---()....()---()........()._.()....,)....()---()._.().....()...--()...��)���).-.<)�).-.<).-.<)--.<).......)-. final.
.... ....._--_._-

I - Ao autor destas considerações preocupa menos a

A U
'

· ·

d d
III _ Joaqulm Madeira Neves, docente livre de Mecli- BRINQUEDOS PARA

realidade material'da Universidade'de Santa'Catarina que

. n.,lverSI a e lcina Legal da Faculd.ade de Direito de Santa Catarina;

o conjunto de homens que a vão dinamizar e espirituali- I Prêmio Alcantara Machado, de Medicina Legal, 'de 1954; OS PRINCIPES
zar. A Universidade se me apresenta não como um edifí-

I
médico; criminologista; membro de sociedade cientificas LONDRES, 3 (U. P.) _ A

cio ou como uma denomina(,:'"w. A existencia de Escolas e .

.

p t
\

n�cionais e estrangeiras, é llm professor na acepção real rainha El1zabeth II passou

Institutos exigidos pela Lei, para a formação da unidade' e um' . ro eSSor I
ela palavra. Não tem os meios das grandes Escolas, mas, mais de uma hora na secção

universitária, é, apenas um fato secundário. Sabemos, de rivaliza com os mestres de qualquer Universidade, pela se- de brinquedos de uma loja de

resto, como é relativámente facil, no Brasil, criar. uma mizar a sua Escola de tal sorte que o seu engenheiro, que riedade cintifica, pelo espirita critico, pelo amor à pesqu�- Londres, comprando presen

Escola Superior, satisfeitos, mesmo, os menores detalhes será também doutor, leva para a vida a certeza de que só za, pela dedicação e pela probidade intelectual. tes para os dois filhos. Ela

legais. Do mesmo passo, conhecemos também as limitações ,lo trabalho, mesmo o braçal, garante ao homem o sucesso Politico uma vez, ,médico todo dia, estudioso sempre, I comprou um jog'o para o fi-

'e as insuficiencias do nosso ensino, em todos os graus. e o engrandecimento moral. Vai ter êxito a Escola, como acaba de lançar HEREDITARIEDADE E TENDÊNCIA CRI- lho no valor çle cerca de 70

Uma legislação ::mtiqua�a: q�e não. reconhece as. moclifi- i está te�do. E terão êxito os engenheiros que ela vai dar MIN�L.
.

,.'
,

. ..' cent�vos e para a filha um

cações impostas pela dmall1lCa SOCIal, preocupa-se antes i ao BraSIl.
. E um RelatorlO com o valor e a essenCIa de uma nt0- carrmho de boneca, no valor

com insignificâncias e pormenores do que, propriamente, I II - Veiu-�e esta divagação a propósito da nossa fu- nografia. Escreveu-o e o apresentou ao I Congresso Brasi-
' de quase 30 dólares. Os' pre

com as exigências da atualidade. Somos excessivamente
I
tura Universidade a quem a Assembléia Legislativa acaba leiro de MedicÍna Legal e Criminologia, 'realizado em São sentes serão entregues no.

teóricos e profundamente meticulosos no respeito aos re- de conceder a á.rea de terras em que vai ser construida.· Paulo, em 1953. Natal para o principe Char-

guIamentos.
. I E me veiu sobretudo pela figura de um cidadão como Quem já teve a oportunidade de comparecer a reuniões les e para a princesa Anne,

Ai.nda
há poueo, ouvia uma Conferenci� do profes.s�r Paulo .Sá, que vive conosco. Vive da medicina porque não ,'cientificas, p'ode aquilatar a responsabilidade que se come- que está com 4 anos.

Paulo Sá, diretor da Faculdade de Engenhana da Pontlfl- pode Vlver de professor. Mas abandonaria aquela se a cátedra te a �ma pessoa que seja encarregada de elaborar o Rela-

cia Uhiversidade Católica do Rio de Janeiro. Industrial por pudesse bastar-lhe à mantença, E, a cátedra, para ser exer- . tório. O Relator colige \ts opiniões, endossa-as ou as rejei- COTAÇÃO DO CAFÉ
acoso _ disse-o ele -- mas professor por vocação, astll- cida com proveito, deve àtender aos reclamos materiais de ta. Fundamenta, cria, ·conclui. Ensina, finalmente. Cada NOVO IORQUE, 2 (U. P,)

miu o compromisso de criar uma Escola de Engenharia quem a ocupa. O professor deve ser por intéiro, de horário afirmação envolve uma prova. Cada conclusão exige e su- - O café Santos, "S" a têr

para formar homens qU? pudessem 's�rvir �o BrasH na sua integral (usando a terminolog'ia mo"?erna). Ele não é. ape- põe.premissas cel:tas. O Relató�io é o tema. do debate.

I
mo fechou hoje em alta de 50

atual fase de desenvolvimento. Quena apllcar na sua Es- nas o mestre que fala sessenta mmutos, duas vezes por faze-lo bem, cerca-lo de garantias que o valldem e trans- a 120 pontos. Foram vendi-

cola. a experiência elo homem que vive da indústria por- sema�a, a um auditório nem sempre muito ,interessado, E' formem em docunientq sério, não é tarefa para qualquer I
dos 260�contr'1tos. .

que não quer morrer da cátedra; Pretendia transferir pa- n:uito �nais do que isso: resume os anseios 'coletivos, conto um. Não é trabalho de arrôjo, é de ciência. Para fazê-lo, há No mercado para entrcr.:�
ra o' curriculum da sua Faculdade os problel�las do enge- dlssemma a herança cultural. E não espalh;:l. tão somente que se possuir lucidez, conhecimento, .profundidade,

se-I
imediata, o Sant9s 4 cotou-se

nheiro no exercicio profissiol1al. Intentou sltuar os pro- o que os outros descobriram e afirmam. Confirma os fatos �urança. São homens, de ciência que o discutem, analisam, a 70 centavos de dólar d, 11-

gramas dentro da realidade e não adatar a realidade às cientificos porque os comprova; inova porque pesquiza: cl'ia dissec,am. Deve' ter espirito cientifico quem o elabora. Ca- bra-peso, caindo % centavo

fórmulas estatuidas em lei. Aboliria cadeiras sem
I

fu_nÇão, porque se embala na ânsia de ir a fundo no conhecimento I be-lhe a defesa das àfirmações e a contradita das razões, de dólar.,
crian<lq outras impostas pelo progresso. Transfonnana a do mundo e das coisas. E' um homem de ciência que crê

I
que se levantam sobre o seu ra�iocínio. À at'te de

argu-,--_·-.------_
_.._..

maneira elássica. de ensinar falando, pel� ?utl'a de apre�- no que prega porque se-_ntiu e sent� .0 q�e ensina,�' um. mental' com palavras, sO,ma�se a de esgrimir com argu-. PROIBIÇAO
der fazendo. Fa_na da Escola um laboratono, u�a equaçao professor .porque o �trUlram as sol��lta.çoes .e. os estlm�los n:�nt?s' pro��de�tes. Ve�ce sempre, no m�io dos homens de

I RIO, 3 (V. A.) - O Sena
e um centro, nao apenas de estudo, �as, tambem de pes- do, saber. E' um veIculo. das expenenClaS VIVIdas, do fra- ClenCla,. a menela. Ela e que sai fortaleCIda do Congresso. ' do aprovou em segunda dis

qUlza. Daria aos seM alunos o espetáculo real e uma mos- casso de algumas e da realidade magnifica çle outras, Não, Não interessam os pontos de vista pessoais, conjecturais, � cussão, o projeto do senador,
tra tamb�m real dos problemas normais da carreira. Cria- tem alunos; tem companheiros de trabalho, a querh -a sita I sem consistência. A verdade cientifica é o que

I
se procura. Nestor Massena estabelecen

ria homens, de trabalho e de ação e 'não. figuras fátuas de ciência ajuda a �escohrÍl;{ a ·'criar; 'a produzir,
.

a ser util. I Ela' ell}erge da palavra do Relator que consolida as várias do que Ilão pod� exercer fun
um pretenso saber, Não é apenas um recêp�áculo de conhecim(lnto. E' um ma- I exp,eriências .

e\.extrai do conhecimento geral, aposição do ções de prefeito e de vice-
Não conseguiu muito. Esbarrou nos regulamentos, nas nancial que se não esgota ·POl:qu_,.e continuamente re�ovado. 'conclàve face ao problema em discussão. .

. I prefeito: ou' de sub-prefei.to

por�arias, na lei, n�s fó:'mulas an.tigas e _nas conjec�uras E' um homem qu� .se
_
distribui,. fi�ando 'cada �e�. mais ín-I 9 pr�f�ss�r Madeira Neves a�uou com segurança. O quem as houver desempenha

que o tempo, de ha mUIto, destrUIU. Vencldo pela leI po- tegro, Dando d� SI, na?' se subtrai: sem ampha.t'· .

seu ,Relatono e um testemunho. E me�mo um atestado da ! do no periodo imeditamente

derosa, vai faze�' a Faculdade n?s moldes �mpostos, .

com Há .homens assim, pOl�qU,e há,. pr�lessores aSi_ijm. �, um I sua i�discutivel vocação �e P:squizador e de mestre. anterior, de conformidade
as cadeiras �Xigld�s, com o CUlTI�=�1�l11

..

_antlqUa�o. '::11. fa- del�s, 'VIve �esta Ilha, e, sera: e�t?u certo, um dos llUcleos ..!" E.? qu: veremos malS .adIante� ,a? e.�pormos as idéias com o artIgo 139, número 3

zer, 11)aS, vaI reagIr. Dentro das 11m1 a,çoes da 1e1 va1 dma- malS produtlvos da nossa Umversldade. . CiO protessOl, enquadradas no Relatorlo Ja nomeado. : da Constituição l;<ederal.

.
.

_ .

.IIi

"'_'-._'-_. --------------------

Nótulas
_ A Lei de Organização Judiciária do Estado es

tabelece, no seu tirt, 52, que os juizes de paz

sejam nomeados por indicação dos juizes de
direito. O da Palhoça, pelo oficio n. 62, de 23 de

outubro do corrente ano _ conforme' certi
dão que possuimos _ indicou os srs, Moacir

Cristomo, Salomão Brigido de Farias e Iná
cio Paulo Dauri para juizes de paz da sede,
de Enseada do Brito e suplente, deste, respec
tIvamente.

_ Essas indicações foram feitas ao exmo, .sr. De

.sembargador Secretário do Interior e. Justiça,..
- A U.D.N. da Palhoça reuniu-se e indicou pa

ra aqueles Cargos;
.

os .

seus correligionários
J'oào

.

Julio Borja, Tomé Domingos da Silva e

Rodolfo Amâncio de Abreu.

.- Essas indicações foram feitas ao Exmo.

Governador do Estado.
Sr.

No Diário Oficial, de 24 de novembro foram

publicadas as nomeações dos indicados pelo
diretório udenista.

- Tres nomeações. Três canetaços governamen
tais: uma contra lei, outra contra o Juiz e Ou

tt':1. contra o Desembargador Secretário.
_ A lei gemeu. O juiz, ao que sabemos, agiu díg

nínamente, recusando-se a dai; . posse aos

nomeados, não indicados. Não conhecemos,
ainda, a atitude. do sr. Desembargador seere

tarío, homem comprovadamente digno e de re

conhecida compostura.
O sr. Bornhausen vai inaugurar. a segunda
grande realização do seu govêrno: o Palácio

Encantado,
.

Astronômico, Salomônieo e Agro
nômíco, A primeira, foi a da definitiva extin

ção do racionamento de energia, no Norte!

Nunca, até hoje, êsse racionamento foi tão

rigoroso como depois de inaugurada a sua ex

tinção!
- _-,-_ .._---- -------_.

Cr$. 100

CONDENADA
PARIS, 3 (U. P') _ Regina

Elizabeth Brockes, a jovem
de raça branca que preferiu ,
o modo de vida dos Indígenas
:10 da; civilização européia,·
foi condenada em Johannes

burg, assim como Rumalo,
sargento da policla Indígena,
:1 4 meses de prisão por ter
.nfrtngrdo a lei que, na Uni
âo Sul-A n-ícnnu, proíbe a co

habítacào entre brancos e

pessoas de outra raça. __..

5°. Congresso Mundial de Municipios
In8uguraçlo - Numerosas Delegacões em .San Juan

- 120 municipalistas pres.eotes
SAN JUAN, 3 (U. P.) - Cuba, 10 de Costa Rica, 2 de

!UrUgUai
e 2 de Níearngua. A

Foi 'inaugurado, ontem, o 5.0 El Salvadcf, ! do Haiti, 10 do primeira .sessão de trabalhos

Congresso Internacional de,' Panamá, 1 de Perú, 2 do IvIé- ,fOi marcada para amanhã do

Munícípulídades, sendo as xíco, 7 da Guatemala, 6 do ,tarde.
mais numerosas as delega-! .

cões .dos Estado� Unidos e do O RI-so da '-'1"dadeBrasil. A� encerrar-se, o 1'e- I \.I
gístro oficial das delegações,
representantes de 120 muni

palídades estavam inscritos.
O registro dos delegados con

bínuará: Enti'e
-

o.� rcpresen
tantes figuram os ele 40 mu-'

nicípalídades cios Estados U

nidos e 30 do Brasil. Oficial-

MCCAR1'HY CENSU
RADO

WASH�NGTON, 3 (U, PJ
") senado aprovou a resolu

ção condenando a conduta
do senador Joseph McCarthy,
por 67x62 votos, mas recusou
se a censura-lo tambem pelas
-:'uas denuncias contra o bri

gadeiro general Ralph W
Zwicker. Depois de um perío
do se sessões extraordinárias

mente se diz que mais 30

prefeitos virão dos Estados
Unidos. Entre os registrados

figurytm 2 do Chile, 2 era Re

publica Dominicana, 13 de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i tlensaçao no', OIDerelO e e�! OSI l�:':�!�::��E;:�:�,�A��, �:�;

i A CASA O'RIENT"AL i L�:����:��J�Jâ�::,��M::.
....

' :. I Rua Senador Dantas, 40 - 50

..
' ... andar .

•:.. :. ,'fel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

�..
••• Rua 15 de Novembro 228 5u

t ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS �I�. andar sala 512 - São Paulo,

� I

....... OS MELHORES, OS MAIS BONITOS; OS MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS
,•••

....... MENORES PREÇOS, SO' NA'CASA ORIENTAL ..._+.
ASSINATURAS

.�.
'

:"'.. .
Na Capital

�
,� Ano"" , , , , , , , , , , "Cr$ 170,00

••• Organdy SUl'�SO branco larg 115
. .

70 00 �•• Semestre """"'" Cr$ 90,00
..

'" " . , , , , , . , , .. , , , , , .., , � No Interior

�:. Organdy suísso em cores, largo 1,15 ; : .. ; 75,00 ��: Ano Cr$ 200.00

.••• Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1.40 100,00 ,� Semestre Cr$110.00

�. +..... Anúncio mediante contrato.

�:. Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00 ,I' OS originais, mesmo não pu-

�:. Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 . 200,00 �:. b l icados , não serão devolvidos.

••• LaiseSuissa, Iarg, 90 ......... .-.......................... 240,00 �...
A direção não se responsabí ltza

..
� .pe los conceitos emitidos nos ar-

•••
Meio linho pi lençois, largo 2,20 ;................. 140,00 tigos assinados.

...... Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 210,00 � ,

.:.- Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 ·•. 200,oó

i_ Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 135,00

.:. Linho misto pi roupa de homem 50.00

I Puro linho para roupa de homem 85.00 INFORMAÇÕES
. �r

Setin Iangeríe, Iarg. 1,00 60.00 UTEIS
"" Tafetá faile ,................... 34,00 -0-

".
.

/
.

•:.�
Faile grosso em todas as cores, lurg. 90 59,00 �; O leitor encontrará. nesta co-

P 11 h I tído melh q e ex' te 1 g 90 120 I lunh. í

nformaeôes que neceastta,

"r
uro n o p ves 1 , o or U 1S, ar, . . . . . . . . ,00 �

diàriamente e de imediato:

,
•.,

Faile escocez, l�rg. 90 ,............ 40,00 , JORNAIS Telefone

+. setín duchese, extra especial, largo 90 48,00' O Estado 3.022

.... Setin duchese, artigo muito bom, largo 90 39,00' AD' ?�zedta T'
..

d·········· �.655796
.� �

í

arto a ar e .... , ,. Ú.

•....
San Jan, larg, 11,40 , ,........... 85,00 � iA

Verdade .. :............. 22'608180
.'" Lonita Bangu arg 100' 4800 I Imprensa OfICIaI ... ,.... .

.+. O d t' d"
.......

"d'
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

18',00 II'
HOSPITAIS )

:. rgan y es ampa O, a come<;ar e , , Caridade:

.� Opala estampada, a começar de o : . . . 11,00 • (Provedor) 2.314

.i. Fustão branco, a clom��ar 1
de .

80"
. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 18,00 .. iJ:�.��al�::!m��· : : : : : : : : : : :: ;:���

•••
Tafetá escocez de a go ao; algo , .. , . . . . . . . . . . . 24,00 •• Militar ,.......... 3.157

.. Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 48,00 São Sebostião (Casa de I

., Morin Ave Maria........................................ 19,50 M�t����áad�"D��t��"c��: 3,153

.,. Cretone branco. largo 1,40 .- , ,........ 33,00' los Corrêa 3.121

.,t Cretone branco, largo 2,00 o , . , . . . . . . . . 44,00 _ C�����S UR-

.:+ Cretone. branco, larg. 2,20 , :. ". . 46.00 Corpo de Bombeiros 3.313

••• Cretone Linhol, largo 2,20 67;00 Serviço Luz (Reclama-

..... Percal larg 220 9000 ções) •................ 2.404

r ,. ,
'

,. . . . . . Polícia (Sala Comtssário 2.038

•• Materia plastica lisa, largo 1,40 :..... 34.00 I Polícia (Gab. Delegado).. 2.594

•f. Materia plastica estampada, largo 1,40 ,.... 43,00 � COMPANHIAS DE

�
, � TRANSPORTES

.... Toalhas plasticas Americanas 59.00 � AÉREO

:. Meias nylon pi senhoras :... 44,00 TAC .

.:+ Meias nylon pi senhoras, malha 60 : '. . 5r,00 Cruzeiro do Sul .

.. � I b I h
Panair .................•

: Meias ny on Der y, p omem.............. 65,00 Varig
'

.

.:. Colcha de seda e/ bico, pi Casal :............. 200,00 • 4 Lóide Aéreo ..

_.+ Colcha de seda cl franja, pi Casal ..•................... 220,00 ,Rseald' : � , .

..
can Inavas ' ..

_.. Colcha de pura seda cl franja, pi C9.�al 280,00 • HOTÉIS

.�. Lux 2.021

.!. Estas são algumas entre as muitas pechinchas ofereciqas pela CASA ORIEN- ::fl�:;�� : :':: <::::::::: ;:il� Dr. V,-dal 'Ou' 'ra F.-Iho

.... rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos ·preços. La Porta ,.......... 3.321 I

:. CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e'melhor atende. Cacique ,............ 3.449 ESPECIALISTA 'EM DOENÇA DE CRIANÇAS
•:. Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis. ���;!r� :: : : : : : : : : : : : : : :: �:��i REASSUMIU SUA CLíNICA

•••I'
•

IIdeal' :............. 3.659 Cousultório: Felipe S_chmidt, 38 das 3% às 5 horas bl,;'dors dos Rádlol!l R.C.A•

•••.
•� .. � '" .. ..... .. � � ..

'

� �-.... .. '-�. � ...........:...��
ESTREITO - � F 3165

-

<.........."...."."••••"..�...++;. " " �"......�."."."."•...,.........,...� Disque " .. , ...

;.:_._._._
..

_._._.__
OG o_n_e •._· V_it-o-r-,-v-s_J.v_U_l_&_I!I_e_D_I_I!I_C_OII,'

3.700
2.500
3.553
2.325
2.4.02
2.358' o

2.500

(

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações - Doenças de Se
.
nhoras - Clínica de Adutos. '

Curso de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es
tado
(Serviço do Prof. Mariano de

AnclTade)
Consultas - Pela manhã no

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

te no consultório, á Rua Nunes
Machado 17. Esquina de Tira
dentes. Te]. 2.'766.
Residencia - rua Presidente

Coutinho 44.

,;..

EXPRESSO FLORIANOPOllS,
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas- em geral entre Florian6polis, ,

Curitiba e
-

São Paulo
Com viagens diretas e. permanentes

Matriz: - I"LORIAl\IO'POLlS
.

Rua Conselheiro Mafra, t35
.

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURJTIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SA�TTDRA

Agência: '- SÃO PAULO /

Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37·30·91
ELd. Télegr.: SANDRADE

Agências no Rio de- Janeiro e .m Belo Horizont.
corri tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa

d. Transport.. Minas G.rals SIA.)

Navio-Motur «Carl 'Hoeocke>l_'
.

RAPIDEZ :- CONFORTO - SEGURANÇA
Viage�s entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaf, Santos, São S.
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãc

prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTA

\.

Fpolis Italaí
Rio
6/H
18/11

. 30/11

Santos

1���t12 Restrfou-se 1
\ 11/11' 13/11

CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS NARIZ E PROFISSIONALI
DR NEWTON r

GAR��!A INDICADOR'
"

CIR��1;::I��RAL o

"

Doenças de Senhoras - Procto- 'o
"IHJ

OR GU'ERRE IRO DRA. WLADYSLAVA DR. 1. LOBATO I 'DR. WALMOR ZOMER log'ia - Eletricidade Médica ,l\1echco dos Hospitais Americanós

W .. MUSSI FILHO'I GARCIA Consultório: Rua Vitor Mei-
e da Força Expedicionária Bra-

.
o .' reles n. 28 - Telefone' 3307 sileira

• .

Doeneas do aparelho respiratório �Iplomado p�l� Faculdade. Na- Gonsultas: Das 15 h�ras e'n; MÉDICO --; OPERADOR '_

• .

. e TUBEROULOSE clOnai de Medicina da Umver- diante
. PARTEI'RO

Cbt:fe do serviço de Ouvidos _ Nariz e Garganta. DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA I. sidade do Brasil Resi'dência: Fone 3.422 CIRURGIA EM GERAL

.do Hospital de Florian6polis MUSSI _ I DOS PULMõES I
EX-Interno P?r concurso da Ma· Rua: B1umenau �. 71 ATENDE A QUALQUER HORA

Cirurgia do Torax , . termdade-Escola,. DOENÇAS DO APARELHO DI- DO DIA E DA NOITE

A clínica está montada com os mais "Ínodernos _ MÉDICOS _ Formado pela Faculdade Nacio·
I
(ServIço :0. Profi; OctavlO Ro- GESTIVO - ULCERAS DO ES- Consultório: Rua Deodoro es-

Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade CIRURGIA-CLINICA n�l. dt; Me��cina. Tisi�logista e
E __

o
rlgues I.ma) .

_

TOMAGO E DUODENO, ALER- quina, d!l '-'i daI Ramos. .:
ULTRASON (Tratamento das Sinusites_sem operação) I

GERAL-PARTOS T181OClrUrgll�,0 do Hospltl!l Ne-

'lg?" Idte�o �� lS�rvlC;°pdÊ C�rué GIA-DERMATOLOGIA E CLI-I Resldencla: Coqueiros, Praia

� Serviço completo e especiali- reu Ramos
Ia o

d OSRP! a d .

J' :
. .' NIC;\ GERAL ,de Itaguaçú Casa da Torre

NEBULlSAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites � 'zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especialização pela M ,;. 10d eH an�:r� d

.

-,
.

inflamações do Nariz e Garganta) I RAS. com modernos métodos. de S. N. 1'. E�-inte.rno e Ex-assis- e 11:0Ca�ida;:Pl a e DR. MIGUEL NUNES

IONISAÇ�O MEDICAMENTOSA. (Moder,no ap·arelh.o
diagnósticos e tratamento.

1
tente de çIrur�la d�. Prof. Ueo

DOENÇAS DE SENHORAS - FERREIRA
.n. SULPOSCOPIA - HISTERO - GUlmaraes ( 10). I PARTOS OPERAÇõES

Para lon�sar Medicamentos. (Tratamento de dores de SALPINGOGRAFIA - METABO- (;ons: Felipe Schmidt, 38 -,
C . R J

-: p'. t
•

16
CONS. - A' RUA VICTOR I DR. ANTONIO MONIZ

LISMO BASAL Fone 3801 I
ons. ua. oao. 1Il o n. , MEIRELES N° 18. 10 ANDAR, DE ARAGÃO

Cabeça e Inflamações da Garganta e 01"1os. E'n muit(l"
.. Radioterapia por ondas curtas·

I
Atende em hora marcada. dpasl 16.00 h�s 18t,00dhOll'��' nAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÁRIA- I'

_

't d
-

dA' d 1 EI I
- R R S- J 8 li' e

e a man a a en e (Ia- MENTE
casos sao oeVl a as as operaçoes as mlg a as • etrocoagu acao - Raios Ultra es: ua ao orge - on .

t H't Idi' ,

ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Fa .. ingite� Violeta e !n,fra Vermel�o. ,2395. " �::.7��d:. no OSpl a

e,' N"H:SS:___-FODNUE�R3T1E40 SCHUTEL CmURGIAOTREUMATOLOGIA
• I ConsultorlO: Rua Tralano, n. 1.

- ,-- -

R 'd- O.
1 • • rtopedia'

e inflamações dos Ouvidos) 110 and!l� - Edifíci!> do

MontePio.,
DR. YLMAR �ORR1l:A R��\ e����'ral Bittencourt n. DR 'ROM-EU-BASTOS Consultório: João Pinto. 18.

RAIOS X (nadiografias da Cabeça) HorarlO� Das 9 as 12 horas - CLINICA MEiHCA 101
. nas 15 às 17 diàriamerlte.

Dr. MUSS�. . CONSULTAS das 10 - 13 ho- T'elefone: 2.692. PIRES Menos aos Sábados

REFRATOR (Moderno Aparelho para- RECEITA de I Das 15 as 18 horas _ Dra. raso . I
__ MÉDICO

Res: Bocaiuva 135.
.

(OCULOS) MUSS! _ . , Rua Tiradente 9 - Fone 3415j MÁRIO DE LARMO Com prática no Hospital São' Fone: - 2.714.

LAMPADA d� FENDA (Verificação e diagnostico d.' Re�lden8c4Ia: Avenida

Trom-, DR JOSÉ TAVARES CANTIÇA-O
'Francisco de �ssis e na. Santa

pows y,•. Casa do RIO de Janeiro ----�-----

lesões dos Olhos) IRACEMA I ,MÉDICI) CLINICA MÉDICA

. INFRA VERMELHO MOLE'STIAS NERVOSAS E
CLINICA DE CRIANÇAS <;�RDIOLOGI;\

DR. VIDAL

G d' P'
'

R' d d 'C E hd'
ADULTOS COlltultorlO: Rua VItor Mei-

'r8n e ratica na etlra a e orpos· stran os e
DR. NEY PERRONE

MENTAIS. - CL!NICA GERAL Doenças Internas I
I 22 T I 2675 CLINICA DE CRIANÇAS

Pulma-o e Esofago 'I Do ServIço NaclOnal de Doen- CORAÇA-O FIGADO RINS
re es,

,.

e.,
C It- ,'. F lO S

.

M
.

•
- -

I HorarlOS: Segundas Qu rtás e
onSll aIlO. - • e Ipe chnlldt

Consultório: Visconde de Ouro'Pretõ 2 (Altos da Casa MUND ças entals.
, . .,' '

- INTESTINOS Sexta feiras'
' ,

I
n

138.
'

Formado pela Fac"ldade NacI',
I Chefe do AmbulatorlO de Hlgle- Tratamento moderno da SIFILIS Da 16' '18 h CONSULTAS -Das 4 as 6

B I H· �_
., ne Mental ' I C

. , , I' s as oras. h
e o or1zon.,.. naol de Medicina Universidade 'P'

.

t d II
.

1
.
onsultorlO - Rua TIradentes. Residência' Rua Felipe S h oras.

R hm 'T I f
slqUla l'a o osplta - 9 .

.., c -, TI ,"1' O. T S

esidê,ncia _ Felipe Se idt, 113. �'e e one 2.365 do Brasil C I" S t'A
. -

I
nlldt 23 - 2°. andar apt 1 -

.eSH cncla. enente
.

i1veira,
RIO DE JANEIRO

o OnIa an n.a I HORÁRIO: Tel '3002 ,. 130

Consultas _ pela m&nhã no'Hospital - A tardE Aperfeiçoamente na "Casa de ConvulsQterll:pla pelo. eletro- As 13 às 16 horas.
. .

.
. FONE - 3,165.

das 2 horas em diante no Consult6rio Sande São Miguel" C�Oq� re :a�dlaz?]. ��ulmoter.a- Tel.: Cons. - 3.415 - Res. - "-

Prof. Fernando Paulino PI�ON��Z�:��pITa. slcotelQ'aP.J::I. 2,276 - FlorianópoHs.
J.

I t 3' d S
.

. erças e um- --

ln
el'no por _anos. o ervlC;O tas das 15' às 15 horas. Sabado DR JúLIO DOINde CIrurgIa (manhã) _

.

DR. JULIO PAUPITZ \. �rof. �edro de Mou,:a I Rua Anita, Garibllldi" esquina I
VIEIRA

FILHO I
EstagIO 'p0I 1 ano na,; Mater- de General Bittencourt. MÉDICO

• & • fild�d.e - E�cola I
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, . ESPECIALISTA EM OLHOS.

Ex,,- l!1terno da 20 enfermar�a Pl'O�. Otav�o Roorlgues Lima 139 Tel.2901 I OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
e SeI VIÇO de gast�o-enterolol?la Intemo pOI ? .. no do Pronto . I TRATAMENTO E OPERAÇÕES
da Santa Casa do :RIO ?e JaneIro Socorro

I
DR ARMANDA VALÉ- Infra-Verm Ih - N b I' �-

(Prof. W. BerardmellI). _ x _

. '" eUI� e u Izaçao, i

Curso de neurologia (Prof. OPE;RAÇõES. RIO DE ASSIS I (Tratan:ento rda-S0!ll 't
....ií6iiii...illiiÍIIII.iltj�.i.t.::.:

l\ustl'egesl'l ) CIINICA DE ADULTOS D S
.

d CIo, I f '1
e IImUSI e sem,'

.

.

o . I. ,,' os e.r.vI50s• e �n�ca n antI I operacão)
.Ex Intemo do HospItal mater- DOENÇAS DE SENHORAS da Asslstencla MumclpaVe Hos- Anglo-retinoscopiá - Rece'ta d I--D-R-.-M-A-·-R-I-O--W-E-N-._';'l1ldade V. Amaral.. I CONSULTAS: No Hospital de pital de Caridade IOcúlos _ Mod rno

.

I e

n.0e�ças do �stôm.a�o· intesti- Caridade, diariamente das 8 às CLINfcA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolar�ngolo:?:IPau.��!�. DHAUSEN
n.os f�gado.e VI�S. bIlIares; dos 10. I ÇAS E AD_lJLTOS I no Estado) CLíNICA MÉDICA D'E ADULTOS
rIns! utero e ovarlOS. No consultório, à Rua João - Alergia - Horário das' 9 às 12 horas e I E CRIANÇAS
Dlsturbros nervosos. Pinto nr. 16 (lU andar) , Consultório: Rua Nunes Ma-' das 16 à 18 h r,l· . -,

Consultório' Vitor Reireles Diariamente das 10 às 12 e das chado, 7 - Consultas das 15 às

I Consul:ório: �aR�a Vitor Mei- to C�3su.t��I� M. 7��.a Joao Pm-

22. 14 às 16 hora-s. .

. 18 horas r I 29 F 2675 I
'

.

DaRs l�d�So.lS. hBoras: RESIDENCIA:, - �'.l� �uarte' Re�;dência: Rua Marechal Gui- .

e ::s. �_-Ruo:eSão .iorge 20 _ ���isdul����. D;�a 4Ea: 6 hO�i!��
eSI enCla. ocalUva 20. Shutel, 129 - ·FlonanopolIs. . Iherme, 5 - Fone: 3783 j Fone 2421

o '" T 1'2812
s eves u Caixa

. nIor. '>O. \ e.. . San ta

'Raios X
fipal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograuas e radioscopias.
"Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral. .

Medidas exaeas dos diametros da bacia, para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

o "Satosin" é excelente
para combater as conse

quências dos resf'riados ;

irritações dos bronquios,
tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin', in
dicado, nas tr.aqueobron
quites e suas manifesta •

ções. Sedativo da tosse e

expectoran te.

IMPUREZAS DO SANGIIE?
t,

nlXIR Df H06UtlMA
AUX. TRAT. SfFILlS

CASA MISCELANIA dlat-rJ•

DR. CARLOS F.
ENGELSING

VW\] ns DIRÊTí\�
flORIANÓPOLIS, - RIO ÁS 3a$
FPOLlS.-S. PAULO--RIO " 4a�.
FPOllS.!. C:URITIBIi-RIO AOS SABt

SERViÇOS' �ÉREOS <
rDI '''7rID'' "" �I"

Lavando com Baba0'

�irgem ESlJecialidade
dI 018. IITZIL INDDSTBIIL�JoIDVIU8. (marca registrada) j

��

..��,� (conomiza,-se tempo e dinheiro

Advogados
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO -

Rua Vitor MeÍl'eles. 60:
FONE: 2.468

- Florianófjolis :.._

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO
.Postal 150' - Itajai
Catarina.

Sf>.����RCtA,
ESPECIALIDADE

____"'J�''_ií_'.....,..__���_� _
1"'"

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

•
'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 4 de Dezembro de 1954 3
--------------,----------------'-

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

-"o ESTADO" HOJE NO PASSADO N t p d p esso

NO,LAR. E N'" SO(;IEDADE . A�:T�fi:.�';:�:e�e::�o:.D:���c��:'chega'�mlcDOnytara-·Aadelmaor deroBCar'r'os.�, �
. em Laguna, neste Estado, dOIS podres jesu itas afim de \ ' ,. ,

I catequisarem os indigenas; . S. PA,ULO, 2 (V. A.) que lhe move o SI'. Adhemar! conformes, para todos os e-

I - em 1632, o forte holandês de Orange, na Ilha de Realizou-se na sala de �des- ele Barros. Presentes os advo- feitos. de direito. Finalmente,
Itamaracá, começou a ser bombardeado pela artilharia pachos do juiz da la. Var:.:. gados Hilario Freire e Henri- o juiz ordenou que se partes

! do Conde de Bagnuoli;
.

Civel, sr. João Batista Alves, que Brito Viana, foram exí- se manifestem, a fim de ser

I - em 1634, uma expedição holandeza qu.e foi atacar a audíencía de reconheci- bidos os originais, copiados, saneadoo processo.

'pela segunda v�z a Paraiba, apresentou-se diante do Ca- mento de documentos exibi- carta da General Motors do

I
PROCESSO CONTRA OS

bo Branco. Saíra de Recife em-zõ de Novembro, compu- dos pelo Banco do Estado de Brasil, etc. Os documentos DEPUTADOS

nha-se de 29 navios e' estava sob o comando do: Coronel São Paulo S. A., na ação de exibidos foram examinados S: PAULO, 2 (V. Á.) - O

Sigemundt von Schkoppe; consignação de pagamento confrontados e declarados juiz -em exercício na 3a. Va-

_ em 1810, por carta-régia 'do Principe-regento D. J \ ra Criminal sr. Mauro Muniz

VI, foi criado no Rio de Janeiro a Academia Militar, Barreto acaba de oncíar 'Í.

mais tarde convertida' em Escola MilHar; Cem a B·lbl�la na _MaNo-' Assembléia Legislativa solící-
-
__ em 1816, na Banda Oriental do Uruguai, no ar- tando autorização para que

rôío de Pablo-Paêz, um dos afluentes -do Tácuarembé, tra /'
os deputados Asdrubal Cunha

vou-se renhido combate entre 200 brasileiros comandados e Conceição Santa Maria se-

pelo 'I'enente-coronel Manuel Antônio, Peçanha e 800 0- «No Cenaculo» jam processados perante a-

dentais do Coronel Fernando Otorgués que retirou-se quele juizo.
'

com grandes perdas;
O pedido do magistrado se

SABADO, 4 DE DEZEMBRO d 'd
' . f' ld

_ em 1824, no Ceará foi jurada a Constituição do _)ren e a enuncia o ereci a

Império;
pelo promotor Valter Simar-

Recebi com mansidão a palavra em vós enxertada, di t d
.

_;_ em 1829, teve inicio o segundo ministério do, Mar-
I con ra os OIS represen-

- a qual pode salvar vosas almas (Tiago 1:21). Ler Sal. tant f 1'0
.

Isau
ques de Paranaguá, sendo 'dissolvido em 19 dé Março, de

san es e a une nana -

Oh! saudade, em que vejo revoando mos 119:105-12 ou Tiago 1:17·21. .a Viana Barcelíní com reff'-"..---'"

garças 'e pombas líricas em bando, 1831; rencía ao caso elo projeto 3�
em 1836, nasceu na Vila. de Itaguai, Estado do Rio,

,

e ouco o mugido bárbaro dos touros! GERTO homem, morador numa pequena fazenda O' I'Z ao' invés de receí
'" _ Ouintino de Sousa Bocaiuva, republicano fervoroso que

JU �

--0--- não alcançara ai-nda as luzes de Cristo e caminhava na íesde logo a denuncia J'
T dor d Sil

- expandiu suas idéias, pela tribuna popular e as defen-
-

I
eo Ola a I va, comer-.. I R' .d J' 1 ignorância do poder de Deus. Ao visitar seu vizinho, viu _50U necessario solicitar

ciante :
dia pela Imprensa. Fa eceu no . 10 e arieiro em 11 c e

um livro com o título: "Bíblia Sagrada". Pediu-o empres- cença á Assembléia em "

FAZEM ANOS HOJE' '� "

OI' d S P ,
" fo, Julho de 1912, desde muito cedo t�ndô começado co-

d S
.

Ih t �l 1 d vêzes
,.

SIa. 111 a . eIelIU, ., _
. " . r , ta o. eu amIgo o empres ou e e e eu-o uas .orrnídade com o que dt>,

_ sta. Marina Pereira I esposa do sr. Belmiro T. A'lmo bPografo: dedl�ou-se a currell'� das letras, especiali- num ano. Como resultado .tornou-se crente. mina a Constituição el

jovem Aulo Vasconce- Pereira; �landto-Se no jornalismo, tlecque veiu absl�r
um dos mais

Numa de minhas viagens evangelísticas eu o vencon- lual.

los' I - sr, Osvaldo Rosa Luz, I � �� res repres:ntantes., .

amo repu lca�o,. as su�� trei. Êle assistiu ao culto e peliu para ser batiiado e re-

sra. Maria Areias da funcionário do Serviço, Na- Idela\em favor
I
desse leglment sempre se fl�e�amd.ouvll cebido á comunhão da igreja. Tive o privilégio de rece-

Silva, esposa do sr. Licínio cional de Malária I na ,.tn una, popu ar, ao mesmo e,mp.o que �s e en la pe- bê-lo por profissão de fé.
. '!a Imprensa. Proclamada a República, fOI chamado pelo ALUGA SE--0-- Alí estava um que se assentara nas trevas' e vira

- �ovêrno Provisório para ocupar a pasta do Exterior. Fre- .' -

PELAS SOCIEDADES
LIma luz. Recebeu "com mansidão a palavra que lhe foi

,

[uentou o curso anexo da Faculdade de Direito de S.
,

•
. '.. enxertada" e achou luz e salvação para sua alma. Na ba- Alugam-se bons quartos

)aulo, não tendo se formado por avesso à disciplina ofi-
3e de sua exper-iência pessoal, êle podia testificar na

ver-,
Com ou Sem Pensão.

-

ial e ao convencionalismo dos' estudos limitados. Já na
dade encontrada em nosso texto. ' Bôas Condições.

-epública, foi nomeado ministro plenipotenciário emmis-' Rua General Bírtencourt
,ão especial 11a República Argentina, afim de tratar da

_ ORAÇÃO .Ino 43.
mt.iga questão elas Missões. Por essa ocasião foi firma-
Ia um tratado que não logrou' aprovação' da Câmara dos

Deputados, Foi senador pelo Distrito Federal e reeleito

sem competidor, apesar de manifestar-se contrário' a es

.a reeleição. Em seguida" desempenhou o cargo de pre

.idente do Estado do Rio de Janeiro. Foi um dos gene

rais honorários nomeados após a proclamação da repú
ilíca. Escreveu: "O Trovador", imitação, representada
lO Teatro S. Januário a 2 de janeiro de 1856; "Omfalia",
drama, representado no Teatro Variedades em 1860; "A
lama do véo"; o "Bandoleiro", opereta; "Claudio Ma

nuel", drama histórico, e outras muitas peças teatrais;
·GoWI.:1ga", poema em 6 cantos; "Estudos críticos e li

.erários'": "Sofismas eonstituiconaís' estudos históricos
iol i ticos; "Biblioteca rama n tica", revista men sal; "A 0-

,liniào e a corôa"; "A comé{lia constitucional"; "Os nos

�os ho'mens", retratos políticos e literários; "A crise da

,�Lvoura"; "Guerl':t do Parag'l1ai"; carta a um umigo; "A
oatalha de_ Campo Gi'ancl-e", - q'uadra-'h-istóriC"o; ./o'P;. con��
jtuições e os Povos do nio. da Prata", conferências'- Foi
,'edator de diversos jornais e revistas como o "Ac'aaba",
'A Honra", "Diário do Rio de, ,Janeiro", "A República'\,
'O Globo", e o "País", onde cpm mais fulgar se acentua

cam os, seus largos méritos de "principe dos jornalistas
'wasileil'os". Quintino Bocuiuva faleceu a 11 dejulho de

1912, tendo sido enterr:ldo, a seu pedido, em Jacarépa
guá.

- .em 1840, foi despachado Contador da. Fazenda
Pública o nosso mui dístinto conterraneo Comendador
.João Francisco de Sousa Coutinho;

- 1843, em Encruzilhada, um pequeno' corpo de re-

Tarde dansante no Coqueiros Praia Clube, Inicio às volucionários de Bento Gonçalves foi dispersado por gO

_ 16 horas. legalistas comandados pelo Tenent eJoaquim Lacerda;
- em 1843, em Jagu�ri Oriental, outra coluna revo

lucionária c�mandada pera Capitão Urbano Barbosa foi

dispersada pelo Capitão Manuel José ,de Albernaz;
- em 1857, nasceu em Marretes (Paraná), o histo-

riador José FrUJlcisco da Rocha Pombo;
,

- em 186'!-, nas provimidades de' Paissandú, elesem
b:1rcou o 1.0 de Infanta,ria, composto de 200 homens e

mais' 200 fuzileiros impel'iais, comandados pelo Capitão
Guimarães Peixoto, reunindo-se por ordem do Almirante
Tamanciãré ao pequeno exército de General Flores;

HILDA BOABAID B,RINA
- em 1891, naufragou na barra de São Francisco,

neste Estado <) hiate nacion:1l "Santo Antônio" que pro
cedia de Santos.

têm o IJraZer de partki-
par aos parentes e pf;.:;sóas
amig'as, o contrato ele c ..tsa-

mento de sua filha NELI

com a srta. Neli Sada Brinü. com o sr. Sidney Damiani.

Espôsa, filhos, pai, irmãos e sobrinhos, agradecem sen-

,
' sibilizados a todos que os confortaram no doloroso transe

por que passaram com o falecimento de seu Esposo, Pai, Fi-

P t
· · 1110, Irmão e Tio

a·r ICl-para.a-o OSCAR DOS SANTOS PEREIRA
,

y', e que enviaram corôas, flôres, cartões e telegramas.
Virgí_nio T. de Borja e Sra., participam aos parentes Servem-se da oportunidade p�ra convidar os parentes

e pessoas amigas o contrato de cas-amento de sua filha e amigos para assistirem a Missa de 7° Dia,' que mandam

DALVA com o Sr. Sebastião M. de Md�ra.
'

celebrar na Catedral Metropolitana, Altar de Nossa Senho

Constantino P. Moura e Sra. particfpam aos paren-' ra, no próximo dia 6, segunda-feira, às 6,30 horas" pelo que,

tes e pessoas amig�s o contrato de casamento de seu fi:- também, se manifestam agradecidos.
'

lho SEBASTIÃP com a Srta. Dalva L. de Borja.

NOSTALGIA
'. �

WALDEMAR DE VASCONCELOS

.Longe da minha terra, em pensamento
e longo olhar abraço-lhe a paisagem ...
Oh! nostalgâa l oh! estranho sentimento
'do que ela tem de idíl io e' selvagem!

Velhos umbús a farfalhar ao vento!

Pampas! Ocasos ricos em miragem! ...-

Potros revéis i E um povo sem 'lamento,
que é do meu sangue, a me inspirar coragem!

Não lhe faltam também, nessa bruteza,
"aquêles deslumbrantes miradouros

onde a alma sonha com a imortal beleza!

ANIVERSÁRIOS

pesas com o término de sua

construção.
;;enhor Diretor: Outrossi, temos a honra

Temos O· prazer de .eomu- de convidar-lhes para assis

nicar-lhes a realização de tirem ao referido Bingo.
um Bingo dançante; dia 5 Aproveito o ensejo, para

do corrente, na séde do Fla- apresentar-lhes nossos pro

mengo K C., cujos proven- testas de elevada. estima e

tos serão convertidos em

be-I
consideração.

nefício do Clube 12 de Se- Luiz Morais

tembro para custear .as des- Secretário
'-

Recebemos:

LIRA TENIS CLUBE
AOS SóCIOS DOS CLUBES "LIRA". E "12 DE AGôSTO

Para o Baile de Ga'la a -realizar-se nos salões _do
LIRA TENIS CLUBE, no dia 8 do corrente mês, com iní

cio às 22 horas, e promovido pelos bacharelandos de

195,1 da Faculdade de Direito de Santa Catarina, convi
da-se também os SóCIOS DOS CLUBES "LIRA" e "12

DE AGÔSTO".
Trage a rigôr.

'A Comissão

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

Coqueiros Praia Clube
DIA 5 DOMINGO DIA 5,

Apresentação do Gremio do Praia.
Não haverá reserva de mesas.

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

P.articÍpação
PEDRO BRINAORLANDO SYLVLO

DAMIANI
:e:

GUILHERMINA I,UZ

DAlUIANI

:e:

têm o prazer de partici
par aos paren�es· e pe:��ô'\s
::tmigas, o contrato do: casa

mento de seu filho 8IONE·.l

SIDNEY e NELI
Noi"'os

Florianópolis, 30 de Novembro de 195!i

DALVA e SEBASTIÃO
Nofvos

Florianópolis, 23-11-54

Restaurante· Napoli
RUA Marechal Deodoro 50. "

Em Lages, no sal dó Brasil, o melhor!

Desco,nto especial para os senhores viajantes,

.

,- �

•

Agradecemos-te, querido Senhor por tua palavra.
I qual pode salvar vossas almas (Tiago 2':21). Ler Sal

'xei. Êle assistiu ao culto e pediu para ser batizado e re

com a promessa de que ela jamais passará. Que a sua luz

ilumine nossos corações. Guia-nos nas veredas que nos

conduztrão afinal à vida eterna. Por Jesus Cristo, Nosso
'senhor, que nos ensinou a orar, dizendo: "Pai nosso que
-stá nos céus "Amém.

VENDE-SE,
Vende-se um Grupo Es-

tofado e um Bureaúx.
'

Tratar na rua Dr. Victor
onder 60.

PENSAMENTO PARA O DIA - --------

coração Vende�seA tua palavra tenho eu escondido em meu

�lIlra não pecar contra ti.
,_-,

-

Paul E. Buyer (Brasil) Vende-se um terreno me

Jin<;lo 10 x 16 situado á Rua

H.�uguay_" esquina da- Av.

[el�ciliq Luz,

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

�,�,-'"' '�I�rCQsinheira
Presisa=se de duas 'c;osinheiras para o Educandário

3an ta Catarina. (Preventório)
Paga-se bem.
Tratar à rua Saldanha Marfnho, 34.

Tratar á Rua Uruguay_ 25.

Vende-se
NOTA CAMINHÃO

Vende-se um: marca in
rernatíonal, tipo L 180, to
talmente r�formado. Tratar
à rua São Jorge 14 0\1 pelo
telefone 3019.

-

Venho, pela presente, comunicar aos Carnavalescos
do "Granadeiros da Ilha", nós companheirQs da "Comis
"iio de Trabalho" e aqueles que pelo seu voto me coloca'

mm na Direção do Galpão da. nossa Sociedade Carnava
,esca e ao povo em geral que, nesta data pedi, em cara

�el'
.

irrevogavel minha demissão do cargo que ocupava,
le dil'et�r de galpão por motivo de me ter faltado a ne

"essária colaboração da Diretoria e de quasi todos os

20mpo.nentes da referida Comissão.
Assim sendo fico isento de, qualquer responsabili

dade com referência ao préstito para o Carnaval de

L955, da referida Sociedade.
João Dionisio da Silva

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43 .

- - --, ._--- Preceílo do Di1ICHURCHlll E AS ARMAS NAZISTAS PREVENDO A VIDA FU
TURALONDRES, 2 (U. P.),,- O de, o .telegrama ni.i.'l foi pu

blicado' no livro. Expre.sso
meu pesar á 'Câmara: velo

hoje, na Câmara dos Cormll!s, que disse na semana �,aSf;a
seu "profundo pes:lr" por ter da".

dito, na semana passada,
que, em 1945, pensou' em I Churchill fez essa declara

usar tropas alem?,':> ccptnl, os I ção com rara humildsde, em
russos, se fosse n�::e,%ário. A

. resposta a uma interpelação
própósito dedarou: "Qauúdo I do e,x-ministro da Deff:sa,
falei em Woodford, thlr:a a

I
Emanuel Shinwell, trabaln:.;:

prOfunda. .impressão n':i,o so°' ta que, por sua vez, pediu
mente de que havia e-nviado- perdão por iniciar uma con

esse telegrama ao marer;hal t troversia com o primeiro mi

Montgomery .como '. tamben,1 I ?istro logo de?Ois ��s' t:ste
de que o haVIa publlcado; ha JOS do seu amversano nat<:t
um ano, no sexto volull\e de licio. Churchill lhe respQll
minha obra sobre a segunda I deu: "Está, bem. Não' p�ço
guerra mundial. Na realida- favores. Cumpra seu jever."

André 'Nilo Tadasco
orimeiro ministro, sir Wins

ton ,Ch(u'chill, manifestou
A criança precisa habi

tuar-se des/de cedo a parti
cipar da vida.' Brincand.o,
divertindó-se com outras
crianças é que ad'quire me

�hor compreensão das coisas
e das péssôas. ,

Contribua para o de
senvolvimento normal
da personalidade de seu

filho, criando·o em con

tato com outras crian
ças e educanudo·o para
a realidade' da vida.
- SNES.

t Agradecimento e Míssa

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA (IILV .. I.,
...ANDI' TONlOO

.. ,

.

COTAÇÃO DO GA�
CAU

.

NOVA IORQUE, 2 (U. P')
- O cacau' para entrega
imediatamen,te, cotou-se, ho
je, a 46 centavos e 87 centé
simo�s uk' dólar a libra-peso,
inalterado. 9 Bahia Superior
cotou-se a 47 centavos de cló-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



uarani I. Paula Ramos frente a frunte na tar�e �8
. �oiu

,!.tabela de jOgO,��2��TEM OS DOIS TRICOLORES UM DUELO RENHIDO E REPLETO DE SENSAÇOES
NOVO HO�ÁRIO I ;:e:o'�������,50

peonato Citadino de Pro- porte do pebol momentos de
I
feitas condições técnicas e da "lanterninha" e derrotar

I GUARANi _ LeIo, Eras-I Tendo em vista a chegada
I lmp, até 10 anos" '

fissionais marca para a tar- intensa vibração eom os 22 físicas para o que der e vier. 'o Figueirense em seu últi- mo e Papico; Jair, Nilo e
. da épocl} quente, o Departa-

de de hoje, no �'stadium" da Iplayrs buscando a vitória I Por sua .vez a Gua�aní 'mo ,compromisso no certame !Nenem; Victor, Ari, Nizeta, Imento de Futebol da F:C.F.

Wi�ldi"
_

-I'� 1.(1',Praia de Fóra, o confronto; que para ambos os clubes

I
não lhe fica atraz, pois der-II da ,cidade. '

. I Jaime e Pitola. I resolveu alterar a partir de "'. Iti, •
'

entre os times do Paula Ra- muito 'l'epresenta:. rotou com méritos o Atlé- Fala-se que Jair retorna- i
.

,hoje o horário dos jogos que .: ,.
mos Esporte Clube e o I O Paula Ramos vem de tico e passou pelo Avaí. TU-Irá ao quadro bugrino, en- PAULA RAMOS _

Brog-Ipasssou a ser êste: . I. "Clube A�lético Guára,?í. .' 1
uma �lássi:a vit�ri� sôbre I do farão os p,upilos do sr. quan:t0 no Paul� Ram?s é noli (ou Al�ides), �e�y e Jogo preliminar _' Às As 8 horás. .' \

'O cotejo entre os dOIS trI- o Aval, dIa 15 ultImo; em Newton Garces para ven- provavel que AlCIdes seja o

Iwalmor;
Mlllela, ValerIo e '14 horas. FACEIRA

cOlo.res ,deverá proporcio-ljOgO amistoso, encontrando- � cer o encontro, po.
is assim! arqueiro. Jacy; Wilson, Alípio, E'dio, J. Jogo' pr_incipal _ Às 16 Preços: ô,20 � 3,50.

,r'� público amante do es- se com seus valores em per-' estarão 'capacitados a fugir I Prováveis equipes: Barata e Jacó. I horas. Imp. até 14 anos .

Florianópolis, Sábado, 4 de Dezembro de 1954

DE ACORDO COM A TABELA DE JOGOS DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFiSSIONAIS, BATER-SE-ÃO.AMA N HÃ,
DECIDINDO A "LANT fRNi�" OS CONJUNTOS DO AVAl E ÀTLÉTICO. NÃO PERCAM!

-ta
.

at'�taf$ já in.$o_'itO$
CRESCENTE INTERESSE PELA PRELIMINAR DA CORRIDA DE SÃO SILVESTRE - A RELAÇÃO

Continua polartzando as do corrente, promovida pela lhemos na F.A.C,. até o dia I Jupiter Costa Líma

I
José Pereira Dantas Abílio José Brognolli

\fltenções do mundo esportivo "A Gazeta Esportiva" de São 130 último inscreveram-se 4:; Heraldo da Bilva Hamos Edmar Monteiro de Me- Renato Fagundes
ihéu a gigantesca Prelimi- Paulo, com o apôío da Fe'de-I atletas, sendo ].i da E::;coh José Guimarães Alves nezes José Azevedo
nar da Corrída de Sâc Sil- ração Atlética Catarinense. de Aprendizes ,\1arin1wiro. �O Sebastião Lima Sr)Uzll. Waldemar Paes Barreto

Segundo informes que co- do C. Fuzileiros Navais, 7 do Dermeval R. Cardoso Ivanildo Bernardo da Silva.
Lira Tenis Clube, 7 do Bota- Paulo Nunes
fogo, 1 do Paula Ramos, 1 Pedro André de Moraes
do Avaí e 2 avulsos. Edgar João Quirino
Eis a relação dos Inseri- Hélio da Silva Gomes

tos: Antonio Carlos de Andrade

vestre, que terá lugar dia 12 no AVAl

DO LutA

Martins de O!j- AVULSOS

José Ribeiro
Luiz Pegado Filho
Samuel Cristovam Soares.

Arnaldo Dutra

IRA' A RIBEIRÃO DA ILHA; AMANHÃ,
O IMPR'ENSA OFICIAL F. C.

r-

DO PAULA RAMOS

Domremy Magalhães Frei
tasDA E.A.A. MARíSHEHW DO C. FUZILEIROS Jurandyr Nascimento

Donald Rosemiro de Abreu
Rosélio Octávio da Silva
Osman Boabaid
Pedro Guilhon
Luis Alves Ferreira
Antonio Rosa

Afim de.enfrentar o esqua- I O time rubro-negro orien
drão local, do Canto do Rio, I tado por Antônio Botelho de

I

seguirá, domingo, pela' ma- Abreu acha-se em bôa forma I
nhã, para a localidade de física e técnica, esperando IRibeirão da Ilha, os esqua- impressionar be� aos

ribei-Idrões titular e suplente do ronenses que há muito a

'Imprensa Oficial Futebol guardam a visita do campeão
Clube. classista de Santa Catarina.

ICONVITES PARA A COPA ,RIO DE 55

Luiz Rochetti
Milton Mouran
Eduardo' Rodrigues
Gildo Nascimento

Joaquim
veíra

João Rodrigues de Melo
José Verimundo Barreto

Theodoro Fernandes
Jorge Cláudio Ramos.

DO BOTAFOGO

SUPLANTAÚOS PELOS BRITANICOS
OS CAMPEÕES DO MUNDO

. OUTRA VITIMA
DO BOX

Nelson Silveira
Claudio Fontana
Olivério Schodren
João Espindola

RIO, 3 (V.A.) - O CBD panha); Honved (Hungria) ;
vem de expedir convite pa- i-M i I a n o ou Internacional WEMBLEY, 2 (U.P.) _ tcen tuar-se o domínio bri-.
ra os clubes que disputarão.' (l t á I ia) e Djurdgarden Antes 51.700 espectadores tanico, que obrigou a maior
a Copa Rio, que será reaE-,1 (Suécia). dos quais procediam da AI�- '.esforço os visitantes.
zada, no Maracanã, no mês manha, o quadro nacional I O primeiro goal roi mar-
de julho, do ano próximo. 'NNo caso de .um tIos, club�s inglês de football derrotou, 'cada pelo inglês Bently, aos
Foram os seguintes os nao puder VIr, sera então ontem, á tarde, a seleção 28 minutos de jogo.

clubes c?nvid.ado�: Penarol
, cOl:vidado o clube, 'a�emão I alemã, �or 3 x 1.. Com bom i, I?Ul'ante o resto do prí

, (Urugaui) : Benfica (Por- j Kaiser Lauton, campeao do tempo, forte brisa e sol, melro tempo, houve momen-

tugal); Real Madrid (Es- ano de 1953. que secou a cancha, empata- I
tos de per igo para ambos

ela pela copiosa chuva dos 'os lados. A defesa alemã
.il timos dias, as equipes se j atuou com grande eficácia,
ipresentaram em campo sob, ante as frequentes íncur
t direção do italiano or-Isões inglesas, porém sua li
<andini, o prirniero árbitro nha de ataque também joga-

até às 10 horas do dia 6 desta nacionalidade que va muito bem, com precisos
passes, especialmente as ex

tremas,

LONDRES, 2 (U.P.) _

O pugilista Bobbie Cal1ag
han, de 21 anos de idade, fa-:
leceu no hospital onde foi
submetido a uma operação
no cérebro, por ter sofrido
ferimentos num "match"

'RIO, 3 (V.A,) - Decidiu que disputou, segunda-fel
J

; Conselho ,Técnico. modi- ra passada, à noite.
,

;:,�car a lei q�e �'ege. o sala: I
'

Calla.t:han, .

que sõmente
no dos profissíonaís. Esta conseguiu disputar cinco
previsto pelo regulamento, t_"matches" como profissio
que o primeiro contrato Iei- nal, saiu do ringue de Ley
to por um atleta,.. só poderá ton Bathe no final do "mat
ser no maximo de 800 cru- eh", em p a t a d o de 6
zeí ros. Entretanto, com o, "roun ds'" que disputou con
novo salario minimo no' tra Don Sleet. Uma vez no

país, de 2 mil e 400 cruzei- vestiário, Callaghan des
l'OS, não poderá, ser mantida maiou e foi levado, rápida-
1. lei dos 800 "cruzeiros. Por- mente ao hospital, onde foi
canto será aumentada a

par-I operado e veio a falecer,
til' de hoje. hoje.

SALA'RIO MINIMO
AOS JOGADORES

MAIS UMA VEZ TRANSFERIDO O JOGO
AVAl X OLlMPICO

FEDERAÇÃO ÀTlE'TICA CATARINENSE
, Nota Oficial N. 33-54

Resoluções do Conselho Téc

co, aprovadas pela Diretoria)
VII - Preliminar da "Corri-

'da São Silvestre"
1 - Informar de que, sua

realização, nesta Capital,
terá lugar dia 12 de De- Fpolís., 1.0 de Dezembro de

___ .

: zembro próximo, Domín- 1954.
-

go, às 9 horas da manhã, r tass.) _Nívio de Andrade -

com qualquer tempo; Secretário
2 - Informar de /' que, as Visto: (ass.) 'Roberto A.

Inscrições para a referi- Cintra Presidente em

da Corrida serão aceitas exercício.

'de Dezembro. Segunda
FeIra próxima, na Se
cretaria da FAC, Estádio
Santa Catarina.

atua na Inglaterra. Como
convidados de honrá, assis

Terminou a primeira fatiram á partida o secretário
se com a vantagem inglesaIe Negócios Estrangeiros, de] x 0, porém aos 2 minuSir Anthony Eden. Con-
tos da segunda etapa o mar-

quanto os alemães houves-
. d ):1' 2 O t. . .

d t '1
ca 01' SU lU para x, en-

sem 1l11Cla o o a aque, ogo t d AI A I I t. .

I
. . o e en. ng a erra

fizeram o mesmo os ocais

I'

10
.

t d
' 'cresceu nesta segunda me-

� aos mmu os e Jogo d'
" h" ilib

ta e, movendo-se com gran-
estava_ o mate eqUI,I ra-

de rapidez, para fechar a
do. Nao tardou, porem, a

defesa e preparar um ata
-----------------------------

que após outro contra o ar-

Programa dos festejos do aniversário ::�:���;:�:�, i::��;ade:e
do 80taloDo. de Saco dos Limões ���������i�: l:�:a:eenut;� ees�

,DIAS 3, 4 e 5 BARRA- 10,30, horas - Cabo de

I
DIA 7 (TERÇA-FEIRA) magadora vitória inglesa.

UINHAS _ com início 'ij.s I �uerra (Homenageado - Ca- Todavia, aos 33 minutos, o

alemão Seeler superou a de-i9 horas pítâo Pedro Bernardino). 20,00 horas - Corrida de
.

(Local: José Mendes) 11,00 horas -.Prova de na- .esístencía em Homenagem fesa britanica e passou a
,

tação para adultos e menores, LO Professor de Educação Fi Beck, extrema esquerda,
DIA 5 (DOMINGO) em .Homeúagem aos sonho- síca, sr. Oswaldo Meira. que, depois de burlar a

res Hélio Kersten Silva ,e Straniforth, lançou um Üro
João Vicente, Presidente

da]
DIA 3 (QUARTA-FEIRA) baixo, cuja entrada p.a rê-

Botafogo F. C. '20,00 horas_.,- Coroação 09. le nem foi percebida pelo
12,00 horas - Corrida de !ainha, em sua séde sita á arqueiro ingles, Williams.

lole de 2 remos, em Homena- [?,ua José Mendes, n. 40. O marcador acusou 2 x 1,
gem ao sr. Charles Elgal' DIA 12 (DOMINGO) e os espectadores alemães

Moritz, Presidente de Ponta 9,30 horas - Encerrancl.) se entusiasmaram. Porém
do Clube Náutico Riachuel.o. 's, festejos haverá uma _par' dois minutos depois, Sha-

ida de futebol no g'J'!unacllJ ckleton assegurou o triunfo
o Ipiranga F. C., entre casa- britanico, com o terceiro

t�nto de sua equipe, e ter
minou a partida sem outras

ollterações, com o triunfo
inglês por 3 x 1.

Mais uma vez teve que energia elétrica, comunica
ier adiada a ida do Avaí à cão que foi feita ao presí
Blumenau, a convite do Grê- dente. do Avaí, dr. Celso Ra
nie Esportivo Olímpico, mos Filho, quarta-feira, pe-
Desta vez o que impediu la manhã,

) encontro noturno entre

I
O prelio possivelmente

blumenauenses e florianó- será efetuado quarta-feira
politanos foi a falta de vindoura,

9,30 horas - Corrida do
ovo na colhér' para moças
(Homenageado - sr. João DIA 6, (SEGUNDA-FEIRA)
Carvalho).

10,00 horas - Quebra-pote
(Homenageado - sr. Heme
tério Silva).

os e solteiros, em homena

�ell1 ao Presidente de ,HOlUi:
'o Botafogo F.· C., sr. Patro
.:ínio Aguiar.

Depósito Antarctlca-'-
Cervejas e Refrigerantes

Licore,� Dubar.
FLoolANOPOLIS

Roa Silva 'Jardim, 180
(PRAINH&�). -Telefone 3800

,

8,30 noras - Corrida de
estafeta (Homenagem à Di
retoria do Botafogo F. C.)
-

9,00 horas - Corrida de
sacó (Homenageado - sr.

AItino Carvalho).

Ultima apuração do ,con
curso_ para Rainha do Bota·

fogo F, C.

O ESTADO

PELO ESPORTE
DA VELA
Dizem que ...
. .. O André irá a Porto

Alegre, afim de representar
J Iate Clube e a F.V.M.S.C.,
nas festas comemorativas
�LO 200 aniversário do "Ve
.eiros do Sul", daquela ci
Jade. (Desta vez, não pode
l'á ir o Sto. Onofre, motivo
,)elo qual, não haverá o tra
dicional "pirão a 1/2 força»,
regado a "frichilim")

l(--x"X'

. ,. O Lidio vestirá um

un if'orrne vermelho e ficará
.ia porta do "Veleiros", no
domingo, dia 5, quando se

cá realizada a posse da no

va diretoria do Clube, afim
de evitar a entrada dos
'perús". (Quem te viu e

{uem te, vê, hein Lidio!)

O Ditador ficou mui--
:0 triste por não ter conse

�'uido um boi para a chur
.ascada do "Veleiros", sen

.Io por êste motivo' obrigado'
do comprar a carne. (Mas
Jorginho, o boi que te ha
viam prometido, já tinha
feito "bodas de prata" e

nem todos possuem denta
dura natural, n.ão é Ono
fre)

Na regata feminina
que haverá no próximo dia
t9, na raia do "defunto" (no
setôr Vela) Coqueiros Praia
Clube, tomará parte entre
outras, a guarnição: Mary
,l1ustache e Onofre, 'sendo
uma das favoritas, à obten
ção do 10 lugar.

;.:.;.:.*

. .. Com a realização das
regatas patrocinadas pelo
Clube Dose de Agôsto, na

raia oficial do Coqueiros
Praia Clube, será possível
que o mesmo, saia da inati
vidade irritante em rela
ção ao Esporte à Vela e

volte a ser o Coqueiros
Praia Clube dos tempos
idos. (Queremos sugerir
ao Coqueiros a reorganiza
ção de seu Departamento de
Vela, pois, terá todo o apoio
dos Clubes e da Federação,
que jamais negaram auxilio
material, aos que deles ne

cessitaram) .

*.�:.*

Até Sábado
....Bar laven to

CINE SAO JOSE'
As 3 _ 7,30 _ 9,30 horas.

AMANHk É OUTRO DIA
Preços: 10,00 - 5,00
Imp, até 18 anos.

l?ITZ
As 8,30 horas.

PROCOPIO
(E seus Artistas)

A VIUVA DE GREGORIO
<Preços : Cadeira númera

daCr$ 30,00.
Cadeira não númeradas

20 Platéia c-s 20,00.
Imp, até 14 anos.

As 8 horàs.
MULHERES E LUZES
Preços: 7,60 _ 3,50.
Imp. até 14 anos.

·As 4 _ 8 horas.
O PERSEGUIDO
BARANCO DA MORTE
OS TAMBORES DE Fú

MANCHÚ 15 Eps. Final
Preços: 6,20 - 3,50.
.Imp. até 10 anos.

•
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Florianópolis, Sábado, 4 de Dezembro de 1954 r

JUIZO DE I>IR�ITO DA
I signar dia, hora e ,local pa

COMARCA UE TIJUCAS. ra a justificação prêvía, na
Edital de Citação de ínte- qual serão inquiridas três

ressados ausentes, incertos testemunhas que, oportuna
e desconhecidos, com o pra- 'mente, serão arroladas e

,

zo de trinta dias ! comparecerão independente
O Cidadão Carlos Ternes, ! mente de intimação. Após

Juiz de Paz-no exercício do isto, requerem mais a ci

cargo de Juiz de Direito da tação do Ministério Públi-

)
Comarca de Tijucas, do Es- co, dos atuais controntantes

tado de Santa Catarina, na Paulo Mendes, Crispim Ma-

l forma da lei, etc. . . noel de Melo, residente em

, FAZ SABER aos que in- Timbé, e Antonio Santiago
taressar possa o presente da Silva, residente nesta

edital de citação, eoríi o Cidade; do Domínio da Uni

prazo de trinta dias, virem ão, 'por, precatória, e, dos

ou dêle conhecimento tive- Interessados ausentes, in

rem, que por parte de 'José certos e desconhecidos, por

Aurelino Pereira e s /mu- editais com o prazo de

lher lhe foi dirigida a pe- trinta dias, todos para a

tição do teor seguinte: - companharem os termos da

"Exmo. Sr. Dr.•Juiz de Di- presente ação, até final sen
reito da Comarca. José AU:- tença, sob pena de revelia,
relino, tambem conhecido na qual V. Excia. deverá

por José Aurelino Pereira, reconhecer o domínio dos

brasilétro, casado, lavrador, Suplicantes sobre o aludido

l"esidente em Timbé e s/ terreno, determinando a ex

mulher Maria Joaquina Ro- pedição do competente man

iha Pereira, de prendes do- dado para, a necessãrtas
mésticas, por seu Asststen- n-anscrícão no Registro de

te Judiciário, infra-assina- Imóveis desta Comarca. Pro

do, nomeado por v.. Excia. testa-se provar o alegado
(doc. junto), com escritório com o depoimento pessoal
nesta Cidade, á Rua Coronel dos interessados, documen

Gallotti, nO 31, vêm expor tos, testemunhas, vistorias

e requerer o seguinte: - se necessárias, e com as de

I) Há mais de trinta anos, .mais provas em direito per

possuem os Suplicante, por mitidas. Dá-se á presente,
si e seus antecessores, co- para os efeitos fiscais, o

mo seu, no lugar Timbé, valor de Cr$ 2.100,00 (dois'
neste -Município e Comarca, mil- e cem 'cruzeiros). Nes

sem qualquer interrupção tes termos D. e A. .esta, PP.
e sem qualquer oposiçao, Deferimento. 'I'ijucas, 22 de

um terreno com 62 braças novembro de 1954. (ass)
de frentes, que as faz no José Gal'lotti Peixoto

"Lageiro", por 300 ditas de: Assistente Judiciário. "Em

fundos, que os faz na estra- 'a dita petição foi exarado. o

da geral Tijucas-Florianó- seguinte despacho: .:» A.,
polis; extremando ao Norte designe-se data para a jus
com terras de Antonio San- tificação, fazendo-se 'as in-

Ale'nca-o 1 Alença-o 1 tiago da Silva e ào Sul com timações necessárias. Ti-

.• .,. ditas de Paulo Mendes. jucas, 22-11-1954. (ass) Car-

S b C
·

t I 2) O referido terreno é los Ternes, Juiz de Paz no

en ores omerCI80 es .

, constituido de dois lotes de exercício do-cargo de Juiz
Lindos cromos e blocos de folhinhas para 1955, com terras, sendo um de 33 bra- de 'Direito". Feita a' jus-

impressões á vontade e gosto do freguês ças e outro de ,29 braças e tificação foi exarado o

Preços Módicos - Unicos na praça foram adquiridos de Virgí- seguinte despacho: - "Fa-
Empresa Gráfica Grajaú Ltda. lio Albano de Souza e Lúcia cam-se as citações reque-
nua Deoeloro, la - NESTA Zeferino dos Santos, em �idas na inicial. Publí-

-xxx- ,1941 e 1�43, respectivaIDen- quem-se JlÇU�ais e �x�éç�-se,
Cartõés ele Natal e' Bôas Festas te, que foi ocupado pelos carta precatória para o

Lindas e modernas padronizaçoes vendedores por. mais de Juizo de Direito da la Vara
Impressos ao gosto do freguês trinta anos, á cujo ocupa- para citação do DomíniQ da
Pedidos á Empreza Gráfica Grajaú Ltda. ção deve ser acrescentada a União. Tijucas, 30-11-1954.
Deodoro, 19 - Florianópolis. dos Suplicantes que assim (ass) Carlos Ternes, Juiz

.fazem jús á Usocapião. 3) de Paz no exercício do car

Mas, embora ,o possuindo, go de Juiz de Direito." E
mansa e pacificamente, com pai'a que' chegue ao conhe
'o "animus sibi habendi':, cimento de todos e ninguem
por mais de trinta anos, na possa alegar' ignorância,
forma indicada no item, 2), mandou expedir o presente
nãü têm os Suplicantes qual- ed,ital que será afj�ado na

quer título forma'!, pelo sede dêste Juizo, no lugar
qual provem sua qualidade do ,costume, e, por cópia,
de proprietário do mesmo publicado uma vêz no Diá
terreno. 4) Assim, sendo e rio Oficial do Estado e

atendendo ao que estatuém três veses no Jornal "O ES
os artigos 55{) 552 do C. C. TADO", de' Florianópolis.
que dá áquele que possuir, Dado e passa:do nesta cida·

por trinta anos, sem inter� de de Tijucas., ao primeiro
rupção nem oposição, como dia do mês de dezembro' do
seu um imóvel, direito de ano de mil nóvecentos e cin
adquirir o domíni� do mes- coenta e quatro. Eu, (ass)
'mo, indenpendetemente de Gercy dos Anjos, Escrivão',
título e boa fé que, em tal o datilograJei, conferí e'

caso se. presumem, podendo subscreví. (ass) Carlos Ter'
,requerer ao Juiz que assi\TI ntlS, Juiz de Paz no exer

o declare por', ,sentença, a cício do cargo de Juiz de Di
qual lhe servirá de título .teito. 'Está conforme o ori
para a transcrição no Re-. gisal afixado na sede dêste
gistro ,de Imóveis. 5) Nes- Juizo, no lugar do costume,
tas condições, nos termos sobre o qual me reporto e

dos artigQs 454 a 456 do ç. dou fé. •

P. C., podem e requerem a

V. Excia. que, preliminar
I mente, se digne mandar de-

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

Edital de citação de interessados ausentes, incertos .e

üescsnheeídos, com o prazo de trinta dias

O Cidadão Carlos Ternes, Juiz de Paz no exercício do

cargo de Jl.liz de' Direito da Comarca de Tijucas, do Estado

'de Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos que interessar possa o' presente edi

tal de eítaçào, com o prazo. de trinta dias, virem ou dêle

conhecimento tiverem, que por parte de Ramiro Cândido

da Silva e a/mulher, lhe foi dirigida a petição do teor se-

. gúinte: "Exmo. sr. dr. Juiz ele Direito ele Tijucas. Ramiro
Cândido da Silva e sua IIlJ!lher, brasileiros, lavradores, resi
dentes em Papagaios, dêste Município e Comarca, vem por.

seu assistente judiciário (doc. j.), intentar a presente ação
' 'AQU"ELES QUEde usocapíão extraordinário, na qual pedem permissão para -

expor a v. excía, e afinal, requerer o seguinte: 1) PP'. que DESEJAM a MAXIMa .

'são legítimos possuidores de, uni terreno sítojem Papagaios, I

dêste município, medindo 44 ms, de frente; ao Norte, que
fazem com o Rio Tijucas com 1.000 ditos de fundos, aoBul,
ria Cachoeira da Dona; extrema pelo lado de Leste com ter

ras de Januário Steil e pelo lado do Oeste com Jo'ão Cân-

dido da Silva até a estrada geral dos Papagaios que corta.o

refe�o terreno quasi ao meio e daí até a cachoeirá, con
fronta com terras de José Adolfo. Perfaz uma área total de

44.000 m.q.; 2) PP. que estão na posse mansa e pacífica sem

interrupção nem oposição, de quem quer que ,seja, há mais
'" de trinta anos, tendo adquirida antes dêste lapso de tem-

I.

po, de José Miguel Saramento, que virá pessoal prestar seu
.. depoimento; 3) PP. que vem. possuindo como deles, alí vi-I

, vendo e tirando o necessário para manutenção. da família
durante os decorridos trinta anos e ali construiram essa e I E'.

, eutras benfeitorias, sôbre esta área que não é terra devo-

luta. Nestas .condíçôes, requerem' a V. excia. com fundamen

to no art. 550 do 6. c. e na forma do art. 454 a 456 do C.P.C.'
,

sejam admitidos a justificarema posse em referência, e de

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

conjugues 13e casados forem, o Domínio da União, os inte-I AgeADCI-aressados certos e incertos e o órgão dei Ministério Público

para contestarem o presente pedido, no prazo legal, sob pe- J,

dna d.e "" decreta?a a proc:dência. da ação � reconhecido o �:! .
e

,
domínío dos Suphcantes sobre a area mencionada e cons- �

P bl' -d d,tante da planta inclusa, COlrl as dimensões e

conf.rontações 1";1, U lei a enela referidas. Dando o valor de Cr$ 2.100,00, protestam . - '

pelas' provas testemunhal, pericial e as demais em direito

�'
EaIu P..tal, .b

permitidas e pedem deferimento. Tijucas, 14 de setembro 3 J'1.rtu6peU.
de 1954. (Ass.) Marinho Laus", Em' dita petição foi exarado! IR Ba"_CatarIu
o seguinte despacho: "A., designe-se data para a justifica- :
ção. Tijucas, 19-10-54. (Ass.) Clovis Ayres Gama". Feita.a V' ENOE SEjustificação foi exarado o seguinte despacho: "Façam-se as'

.

-

citações requeridas na .ínícíal, Publiquem-se editais e ex-
Tpeça-se Carta Precatória para o Juízo de Direito da la. Va-

. V d
erreno

rua São
ra da, Comarca de Florianópolis, para citação do Dominió j '-'óe_n e-se

3nOa �etros de
da União. Tijuca.s, 20-11-1954. (Ass.) Carlos Ternes, Juiz de w�e, co�,
Paz no exercício do cargo de Juiz de Direito". E para que

Frente por, �O metr,os de'"

chegue .ao conhecimento de todos e ninguem pdssa alegar fund�. Poderá
..
tambem se!'

ignorância, mandou expedir o presente edital que será afi- vendido em dois .lctes �e
.xado na sede dêste Júízo, no lugar do costume, e, por cópia ,15 por 20. Tratar a rua Sao

publicado uma vez no Diário Oficial c,10 Estado e três vezes ;Jorge 14 ou pelo telefone

no jornal "O ESTADO", de Florianópolis. Dado e passado 3019.

nesta cidade de Tijucas, aos vinte e dois dias do mês de,
novembro do ano de mil novecentos e cincoenta e quatro.
Err, (ass.) Ger.cy dos Anjos, Escrivão, o dactilografei, con

ferí e subscrevi. (Ass.) Carlos Ternes, Juiz de Paz no exer

cício do cargo de Juiz de Direito. Está conforme o original
afixado na sede dêste .Tuízo, no lugar do costume, sôbre
o qual me reporto e dou fé, Data su'pra. O Escrivão: Gercy
dos Anjos.

. ,(
t Míssa de 7'· Dia

As famílias Dr. otto Entres e'l Godofredo Entres co

municam penhoradamente o falec�mento do seu inesque
cível, pai, sôgro, avô e irmão

ALBER'l'O ENTRES

EM CaRTEZiA

E EflCIENCIA

ocorrido em, 28-11-i�54 no Hospital São Lucas em Curitiba.

Aproveitam para convidar para a missa dé 7° dia, que
será celebrada sábado dia 4 de dezembro, às 7 horas na ICapela do Colégio Catarinense.

a c I T E

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

-.--� ,

AQUECEDOR

�LÉTRICO

fnn-�4,
_IMERSÃ0(j'

Capacidad_e 3 o LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Jâto abundante na tempe·
ratura deseiitda.

o MISTURADOR, DÁKO. de regu·

togem instonloneo, permite- o

maior estola de, gradudções de

TEMPERATURA.

/

'--,�.I:.
,,'.lo, , ' ,,'

DOMINGO
r

"Titânico"
\

EM EMOÇÃO ...

EM ESPETÁCULO ...

EM CLIMAX
\

EM ELENCO!

A FOX APRESENTA A GRANDIOSA REALIZA-
çÃO DE JEAN NEGULESCO: I

"NAUFRAGaS DO TITANIC"

CLIFTON WEBB - AUDREY DALTON - BAR
BARA STANWYCK - RICHARD BASEHART - RO
BERT WAGNER - THELMA RITTER.

Viagem com segurança
e, rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {(SOL-BUSILEIRO»
.Floríanõpolís - Itajaf - Joinville - Curitiba
r 1" � .04' " _:__-;__.� l..Ij._� �'fi"��l

Age
A

ncía • .Bua Deodoro esquina da
• Rua Tenente Silveira

..-------------------------------------------�

Vende-se uma camion.,te, em
perfeito estado de conservação,
marca CHEVROLET. '

Tratar na 4gên�ia da TAV, à
Rua Felipe Scbmidt, 24.

,CONFORTO absoluto "

I
Grande �CONOMIA

.}:����?T���
'.:�L�::�'·�

,

''''_'''

AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL

CapaCidade: $"
-'

100 a 1.000 litros

Fabricadas nos tipos
horizontal, e vertical,

·,·1),Ao
'
__

, .r

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de v'idro).
• Resistência dQ" tipo tubular, inteiramente blindada.

'

• Controle automático 'de temperatura por. TJRMOSTATO,
que proporciona grande ECONOM,IA.

'

,

/t---'------
r-

i
GARANTç P QUE FABRICA
"rir� ,,-

---------�

E C'I T A L-

C .. R f. M08 S.A. Cflmé{cio e 'gênci'as" >

R.Js Jcão Pinto, 9 Fpol'is., --5ta.Catarina

\

Data supra. O Escrivão:
Gercy dos Anjos.
_.' .cr: -::."':"",}"'-

MINISTÉRIO DA GUERRA
, ,

"

Ouartel General da I. D. 5a.
EXAME DE ADMISSAO AS ESCOLAS PREPARATóRIAS

DE CADETES
I

De ordem do Exmo. General Comand:::1nte da Guarnição

l1'4ili�ar de Florianópolis �evo ao conhecimento cj,os candid�
tos as Escolas Preparatorias de Cadetes, que o' exame me

dico será realizado, no período de 1° a 10 de Dezembro de

11954 diàriamente às 0800 horas, no Hospital Militar desta
Capftal. Os candidatos deverão comparecer munidos do res

. pectivo cartão de inscrição.
,

Florianópolis, 30 de Novembro de 1954.
EDlWAL OBERG - Capitão Ajudante Gei'al da l. D. 5a.

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

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

3 anos.

I A tratar no Cabo Submarino. ,,'

Rua João Pinto, 26 corri a Gérencia.
,

'
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'de 'prestar'
Biguaçú reage à Camara,

, ".\.. '" que quer saber onde esfã o dinheiro
,

A h�storIa se �epete. .Em I raría c lhe exibisse, em cai- "' -sore o seu cadáver. Saindo Se tudo está em ordem na Quem não deve não teme,
1, ubarâo, o Prefeito udemsta

I
xa, o saldo apregoado, de .. da Prefeitura, o sr. Cantidio Prefeitura, não se justifica a diz o ditado.

'reagiu a uma tomada ele CClI' Cr$ 486.023,90. Mas, o Prefei- ainda se pôs a' provocar os atitude do sr. Cantidio e a

,
tas. A�ui, depois de o sr. to estrilou, aos gritos, decla- membros da Comissão, amea- sua violenta reação ao poder Voltaremos ao' caso, para
Paulo F antes .h�ver entregue ran�o que para tomar suas çando-os até de matá-Iós". que o povo elegeu para rísca- divulgar-lhe outros -aspec-
o cargo, veríttcou-se que o comas teriam que passar por Que é que há? [Iízá-lo. 't
dinheiro em caixa não era

,ps.

Aos" runcíonános ':Ias mais dinheiro em caixa, mas papel
humildes categorias, 'tllie

.de contas pagas ... Em Di

dentro de minhas posslbtlí- guaçú, agora, está o caso, Pe

dades procurei melhorar a a- los balancetes da Prefettnra
flitiva situação financeira e

haverá em caixa I cerca de

com a ajuda de Deus, tíve meio milhão ele cruzeiro. En

êxito, agradeço igUalmente' quanto isso os serviços mais

os serviços prestados. prementes do município es-

Irei reassumir as mu-nas tão paralisados e leis ela Câ

funções de coleto- com a mara deixam de ser cumpri
conscíêncía do dever cumpri- das,

do, e sem.o remorso de qual- AI Câmara bíguaçuense re

quer Injustiça consciente- solveu, por maioria absoluta

mente praticada. dos seus representantes, pro-
mover uma tomada de con

tas, Essa decisão foi decor
rência do seguinte requeri
mento dirigido ao Presidente
da Câmara:

o Major Rui Stocldl�r d",
essa nom�ação , como. p�'ova

I
Souza, da Polícia Militu rlês

de que nao mais merecia a te Estado, é nome sobe ía-
contíanca de S Exa.: resolvi cornedacão expressa, deixou

"
'

'

.,' mente conhecido e elemento "

1, ·t
-

"
'

o 'referido documento de vir'

so 'lCI ar exoneraçao .' muito corisiderado, não sú Homenagem ào Prof, Urbano
Durante cêrca de um ano entre os .da Corporac'io a que

acompanhado elo certificado Müller Salles cia e Odontologia que vae

e nove meses estive a frente em questão, circunstancia
:

representar Ê:ste estabeled-
serve com devoção, ,�omo nos, No cemitério da Irmanda-

clesta repartl'ca-o' sem contes essa que a maioria desta, Câ- mento superior de ensino ncs
c "'

-

meios esportivos, onde é figu- de do S. dos Passos, às 11,00
t

-

a l"'pal'tl'ca-o chave do mara entende ser insencial dois grandes conclaves anele

F" Q"
açao 'e

", ,ra de grande projeção. horas será homenageado o

aEstado. Militar brioso, compenetra- �quele documento, o Qual, saudoso diretor da Faculda-
tomarãó parte todos os l",�-

t? 'G a'n a; Tendo encontrado o servi- do da sua nobre inissib, a llal'
por isso mesmo, deixou de de de Direito de Santa Cata- prese,�tantes d�s, paíse� ::Ul-, e. ..

ÇO em geral em fr�nca de- do seu cavalheirismo tcm-se
ter o valor probante que so- rina usando da palavra o amencano, Amenca CeHt!'al'

,

sorganização dei início à á�- firmado no conceito Imblice
mente o certificadC! exigido, bacharelando Aloysio CaIla-

e AméÍ'ica do 'Norte,
"

•

dua missão que pesava 'em pelas elevadas qualidades de
lhe poderia emprestar, e do.

Serão debatidos têmas t:e Da Prefeitura de São Miguel do Oeste" ao tempo

meus hombros.
l

espírito e coracão.
III -, Consideran�o que Colação de Gráu '

finalidades profissionais de do prefeito Walmir R, Daniel, temos conosco - firma

Dizer 40 que pude realizar, O Major R�i Stocl,!('l' ele nov� pedIdO ao executivo, no Nos salões do Lira Tenis
farmácia e blo-química, des- reconhecida, etc: - um,saboroso document(}, dirigido

creio desnecessário. Os servi- S C
- sentido, de suprir a lacuna tacando-se entre eles os ,'le- às professoras.

ouza na orporaçao a que I" Clnbe, às 18,00 horas,
cos "leais ,e dedicados" que "" .

I vereflCada, sena provocar de- A tlll'ma de 1954 teln pOI'
guintes: Diz ele o seguinte:

- serve "na Imprensa, 0.1\( e '
" , _

1.Jrestei ao Govêrno do Estado ·l·t d d I b Ilongas que o assunto Ja nao ,Têmas profissionais: "Em 4. de setembro de 1954
mI I a, sen o um os co a0-, .

desafiam qualquer contesta- I d' t J I I' comporta, e, fmalmente a) fomentar o progresso e Sem outro motivo a qtle, tenha refe-
ra( ores es e, orna, veln

IV At d d'
.,

--

ção. Parà que pudesse reali� prestando relevantes e a&si- -, en ,en o, a .malOna o prestigio ,da Farmácia e da rencia, venho COl't\ ci presente levar ao co-

7á-Ios, no entretanto, ,foram nala'loss' 1G'�t 1
desta .Que a leI orgamca, com Bioquimica em quaisquer d:ts nhecimento de V. S. que, de conformidade

l erVlços ao ,," !t( o.
l' 'd d 'TIM'

'.
,

, f:?t.ores primQrclhis: A
" .

d' I h' exc USIVI a e, concedeu a
'

suas manifestaçõ,es; I
com deliberação por mim tomada em mi':

1) _ a lúcida orientação sSlm: pOlIS, nto Ia (e ('Je, I Câmara de Vereadores, qual ,. • • b) trabalhar em favor :�o nha admini�ti�ação, nâo será consentido
que asSUla a o rans('I!t'fO de I .

d "f' l'
. . f

. f'�IO exmo. sr. Ú!'. João Bayer s
" . .

t I" seja e Isca Izar a admmls- aper eIçoamento do ensino e que, professores, professoras ou 'conjuges-
eu aniversarIO na!l !Vw _,

•

.

Filho, quando tibhlr da Se- 't
-

h
" tracao fmanceIra e, especial- PIRIQUITOS & PAPAGAIOS exercício das profissões de

I
dos mesmos aceitem candidaturas de qual-

mUI as serao as

omen;UeHS!'
_

cretaria da Faze'lda. Quer,o de
'

1
", mente, a execuçao orçamen- l"armácia e de Bioquimica:' quer.Partido Político que seja, mesmo o da

que se vera cerca, tl, as " . : \
deixar consign!l,do:; os meus quais prazerosamente o� d

tana do mumclpio" (art, 63, A cOllvençãozinha da UDN, c) promover maio!, àpro· situação. \

mais sinceros agradeclmentos O ESTADO se ass
.

•

.�,
e

item VIII, ela Lei Orgânica reunida' (a varejo) no Palá- ximação das entidades far-, Tal medida visa evitar desacordos en-

a S. Exa. pelà� �r.úilleras

pro-I
mlllando-Ihe os mo��a�'in:;� dos Munic_ípiO,S);, cio, deu ganho de causa ao macêu-Ucas e 'intercâmbi,o

I
tre professores e pais de alunos nos núcleos

vas de conIluw;lJ. que de- ros votos de felicidades.
Vem a 111alO1'1a absoluta Governador. Todos os dele- mais intenso entre os culto- coloniais, Recomendo, pelo. exposto que,.

monstrou, ber.l como pE'las ,

dos Vereadores da Câmara gados, votaram' de acôrdo res das ciências farmacêuti-, uma vez assim não seja procedido e no

sábias lições" de lealdad�, ProcóPI·O e su'a
\ Municipal de Biguaçu. solici- com o relator, que foi o Pau- 'cas 'de toda a América; caso de algum professor, professora ou

honradez e devotamento a
I

, tal' se digne V. Excia, de fa- linho Coca-COla. Todos disse- d) intensificar o progres- canjuge dos mesmos candidatarem-se, soli-

�ausa públiCa. J "0' bl zer eleg,er urna comissão de t'am que o govêrno atual é o

I
so da .indús,tria farmacêutica ,citar antes de assim proceder, sua demis-

2) _ a leal colaboraçãO. e U mpan a tres vereadores para, aten- maior. Para ser unânime a nos' países americanos; são' 'do cargo tanto municipal como esta,-

excelentes ,>�rviços dos �ú, Procópio Ferreira, inques- dendo, aos dispositivos legais decisão, o diretório de Join- e) encarecer, junto aos, '.. dual.

Sup-Diretorer Não posso dei- tionàvelmente o Astro do em vigor, promover "in con- ville não foi convocado. Os

I
governos americanos, ã ne-;I Aproveito para subscrever-me'muito

"xar dé:lazer especial refeJ'(.n- Teatro Nacional, vem delici- tinente" na Tesouraria da erros que originaram a der- cessidade de maior amparo e Atenciosamente,

cia ao Sub-Diretor da Recei- ando o Povo desta CJpital, Prefeitura e com assistencia rota (palavl'a feia.que os de- proteção ao desenv'olvimento ,�� Walmir B. Daniel

ta, sr. Waldyr da Luz Macu- com maravilhosas apre3enta- do Prefeito, a constatação da legados escondiam sob a me- das iniciativas é atividades Pref.. Mun.' Provisório"

co, pela mj1neira' dedicada, ções, nas quais não se póde, existencia real, em dinheiro," táfor.a, de resulta�os menos ,: fal:macêuticas nos respectivos x x

honesta e êficiente com que sem relutância, destacar qual dos saldos que são menciona- ausplclOS0S) foram derivados palses. x

se houve n� organização, da o melhor, 'pois que os que a dos nos documentos que ,o para os' setores políticos.'. Têmas cientificos: O sr.WahniT B. Daniel é um homem forte, De

Sub-Diretoria a seu cargo, compõem Ii'e 'estão' saindo I Prefeito tem encaminhado a Mas, os para-ráios desses I a) apreciar e discutir tra,.. I uma penada só derrogou a Constituição da República ..

mui especialmente nos servi- muito além 'das espect�,tjvas, esta Câmara, lavrando dita erros foram dois:, Bayer e' balhos cientificos e técnicos, e ainda fez a intel'vencão federal no Estado,
./ '

cos de mecanizacão, das Ta- Depois de um dia dé toraba- comissão, ato continou, o Collin. Ambos secretários e'll sôbre os têmas pertinentes, as Pela M_agna Carta "os professore;, professoras e seus

�as de Água e EsgÔtO e' Im.- lho, vefdad�iramel;te' 6ança- respectivo termo, o qual, ambos condenados, em fun- diversas Seções elo Congres:- conjuges, sãQ ilegíveis e podem candidatar-se,

pôsto Territorial. �
dos, estivemos no Cine Ritz, tambem assinado pelo Pre- ção administrativa. Foi uma,so;. Pelas leis' estaduais, inclusive a Básica, os pr,.ofes-

Os três Sub-Diretores ,5a. feira, e assistimos ma- feito, contador e Tesoureiro, luta (insana) para tirar o I Q) avaliar os recentes pro:' sores estaduais não estão sujeitos aos chefes dos go-,

........ (Waldir da Luz Macuco, Moa- ravilhados "O Marido rlE' Ni- junto a comissão, deverá l'ier sr. Bornhausen das responsa- -' gressos feitos nos paíse,> ame- vernos municipais.

cyr de, Morais Lima e Fru',1- na", Todo o nosso cançasso, encaminhado a esta Câmna, bilidildes. Como acusar o go-i'ricanos sôbre os pl'oblemas, �

Mas isso tudo não valia, lá ria cova do. Daniel:

cisco: Gouvêa) são merec(:do-· se foi.,. porque, maravilha- para os devidos fins. vêrno, se êle era o Governa- i
mais importantes' d''l.s cien� Êle, 'no seu poder provisório, cretava e discretava do

res' de minha mais pl'ofünda dos com as soberbas mter, Sala das Sessões dor? Como acusar o partido, i cias Iarmacêutica" e bi0qui- alto ,dos se_1.ls tamancos, imitando àquele zeloso fu'n-
gratidão, pretações de Procópio e seus Ass, José Lourenço Rios se êle era o presidente? Nem! micas, a fim d� ,,)t"Omov,�r ;� cionário do Tesouro que, informando um requerimen-
3) - a espontânp'rl l' lião Artistas, como Hamilfa P.o- Francisco Roberto Silva na garupa dava de tirá-lo. O

I
S1:.a difusão; to, sentenciou:

de�mentida c.ap:lcid8.de de drig,ues e 'Itálo .cúrcio, fica- Joã«;l Carrolino Zimmer- jeito foi massacrar o 3ayer e; c) estudar e l'P(:Dn'und�r "Não obstante o que dispõe a Constituição ,Fede-

trabalho çlo Secretário, sr. rÍlos refeitQs, porgue nos' fi- mann o Collin. Dividir as culpas: meios de ampliação e estJ- ral, no seu art. tal, que ampara a pretensão do contri-

Armando Beck, a que�ll 19ual- zeram rir." David Crispim Correia barreiras fiscais (Bayer), ga-, mulo à pesqu!,m uas ei;:m(�':Js 'l>uinte, há contra ela a portaria n. tal, do Exmo. Sr.

mente transmito meus ::wra- E os aplausos se fizeram Avelino Muller fe do racionamento (Collin), farmacêutico,,, e biúC]llimieas: Diretor do Tesouro. Pelo indeferimento, à vista do ex-

decimentos..
-

ouvir, calorosos porque n1e- Pedro Geronimo Gesser". p a I á c i o da Agronômica d) rJl'.):'lcver o intercán,-

Consigno o me,u recollheci- recidos) o mesmo acontec;n- Nomeada a Comissão, o sr, (Bayer), estradas de buracos bio conti:m('t�,l de ('onl'.u;;-

menta aos S);S. funcjonários do com outras' apresent:J,- Presidente da Câmara apre- e atoleiros (Collin). Final: mentos resultante:> íÍessas

quer da séde como das c:u]e- ções.
.,',

sentou-a por ofício, ao sr. empate ,de !fl a 16! Só faltou pesquisas.'
'

torias que dentro àe sllas Formulamos a Procópio e Prefeito Cantídio Veríssimo a notinha clássica à impren- Ao nosso ilustre coni:e"''l'à-jrespectivas atribulc;ões tam- seus Artistas nossos vntas de Bernardino, Esper�va essa sa: Da reunião o govêrno neo, formulamos o� nll:lhol'e!'

b"éíl1 procui:anim, auxular-I felicitações : qúe'nõvos t:'i� eomis�ão que o Prefeito, de saiu mais fortftleciclo, ; ; "vo�,os pelo ��,Ito j,);, ,,1Gh Im!l'
' unfos eonqUlstem, ' imediato, a levasflc à Tesou· I BUM., grandes conc'aves. '

Florianópolis, Sábado, 4 de Dezembro de 1954

A' direção do Tesouro
Circular do ex-utreter

TESOURO DO ESTADO DE
SANTA CATARINA

Florianópolis, 22 de

vembro de 1954.
CIRCULAR N, 888.

Venho comunicar aos srs,

funcionários .que, em data de
19 do corrente, solicitei ao

Govêrno do Estado demissão

I do cargo, em, comissão, de

Diretor dêste Tesouro, no

qual me encontro, desde 3 de

março do ano p.p.
" Aguardo nomeação de no-

vo Diretor ou designação de 'I'hornaz Meyt'f
um Sub-Diretor para respon- Diretcr
der pelo expediente, afim de N, R. -, A presente círcu-
transmitir o cargo. Iar foi distribuída pai' cópia,
Afim de evitar mal enten- de vez que os originais noa

elidos passo a relatar as ra- ram apreendidos no Tesouro,
zôes que determinaram mGU por ordem do sr. JIl'r:bt:rto
pedido de demissão, Hülse,

\ que não' admite elo-

"Quando em fins de [anei- gíos P.O sr. Bayer Fühc:

1:0 ele 1953, fui honrado com
_

o convite do exmo. sr, Gover- MAJOR RUI S; ,DE
;

nador do Estado para assu-

mir as funções de Diretor, SOUZA'
muito relutei por ter a fun

ção caráter político e ser eu

"avesso à' política". Razões
ele ordem admínístratíva [u-

'

diciosas ponderadas pelo en

tão Secretário dá Fazenda dr.

João Bayer Filho e o ajuste
de que meus auxiliares dire

tos seriam nomeados dentre

funcionários de minha conl
fiança, demoveram-me e re

solvi aceitar a nomeação.
Por ato de 19 do corrente,

no entretanto, o sr. Gover-"nador do Estado houve por

bem exonerar o Sub-Diretor

da Receita, distinto colega
Waldyr da Luz Macuco, sem
respeito ao ajuste feito quan
do de minha nomeação, no
meando outro funcionário à

minha revelia, Interpretando

xo-

Não gostam
o Prel�ifo de

contas

'ACHAREIS DE 1954
For�atura a 8, do: correntr.L,jder,bal 8. da Silva, o :patrono.
,Paraninfo, o Prof. MadelraRNEves. As Solfuidadef. N�lal.

No próxi�no dia 8, a turma

I
seu patrono o ilustre conter-I Prof:Afonso a, WanderJey

de bacharéis da nossa Facul- rãneo, dr, Aderbal Ramos da Júnior. '

dade de Direito colará grau Silva, Prof, Henrique ela Silva
solenemente às 18 horas, n� O Prof. Madeira Neves foi Fontes.
Lira Tenis Clube. o paraninfo escolhido. O ba

charelando Wilson Abraham

Franco

Mário de Andrade Lemos.
Milton Marques de Olíveí-

/ra.

Miriam Terezinha
Cabral.Prof. Henrique stouteck.

Prof. João Bayer Filha,

Prof. João' José de Souza

Cabral.

será o interprete dos colegas,
que prestam ainda ,as se

guíntes homenagens:
Homenagem Especial

Prof. Edmundo Accácío
Moreira,"Senhor Presidente

Prof. Osmundo \\Íande!'lty
da Nóbrega.
Prof. Othon ela Gama Lobo

d'Eça.
•

Homenagem de, Honra Prof, Renato de Medeiros

Gov$rnador Iríneu Bor- Barbosa. \
r.hausen.

Os Vereadores da Câmara

Municipal de Bíguaçu, tendo

presente o termo de tomada

de contas da Têsouraria da

Prefeltura Muuicípal, que o,
Prefeito, em obedíencia ao

solicitado em a representa- '

ção que V. Excia. lhe

enca-Iminhou em data de 29 de Ou-

I
tubro ultimo, mandou prece- i
der em 12 do corrente mês, e

que houve por bem remeter

a este Poder Legislativo em

igual data, pelo seu
I
ofício

sob n. 72, voltam ao presen

ça de V, Excia. para, em

relação ao aludido termo,
ponterar e finamente reque
rer as providencias a sc,'·
'guir enumeradas:

I -'- Solicitava a represen

tação que a maioria desta

Câmara encaminhou a V.

Excia, que do 'termo ele toma

da - de - contas constas

se o certificado da existencia

real, em caixa, do salto, em

dinheiro que os balacetes e

balanços vem . acusando.

(Item 5° da Representação)
II - Não obstante essa re-

Prof. Severino N. Alves Pe-

drosa.

nior.

Homenagens Póstumas
Des. Urbano Müller 'saües.

Alfeu Medeiros.

IAloysio Callado.
Di'. Hvppolítr- G. Pereira. Aloysio de Almeida Gon-!Homenageados I, ,ça ves.
Prof. Abelardo �h Silva

I
' ArnoFrancísco de AlbU-1' Dr. ADERBAL R. DA SILVA

Gomes.
, .

• querque Hübbe.
_ patrono da turma

Prof, Alcehiades Vatérío Cecília Medeiros.
Silveira ele' Souza, Cláudio Rodrigues ele A-I M_urillo de Andrade car-

Prof. Aldo Ávila da Lu? raújo Horn. \ queja.
Prof. Alfredo von Trom- Eunice Maria Valente Fer- Nauro Luiz Guimarães Col-

powsky. -reíra, laço.
-....... d' III....,. _ Fortunato Ferraz Gominho. Neusa Santos Machado.

5°.
'

C·ingresso Gastão Simone de Assis, Rodolpho Fernandes Ne-
V Helnz Arthur Frode, ves.

'Brasileiro de Henriquê Klappoth Júnior, i Solange Donner Pirajá
Idiomar Joaquim Cana Martins.

Verde. We�'ner Keunecke.
José Carlos Oubert. Wilson Abraham (Orador).
Laélío Luz. Yoldory Bittencourt.
Lauro Pereira Oliveira. O ESTADO, agradecendo a'
Leatrice Moellmann Klap- gentileza do convite especial

poth. que recebeu para as solení-

Lupércio Vilain João. dades, formula aos novos 'pa-
Maria de Nazareth de Mou-. chareís os mais efusivos vo-

ra Ferro. tos de exito na nobre profis-
Miguel Herminio Daux,

,
são de cultores do Direito,

Prof. MADEIRA NEVES
paraninfo

E' o seguinte o programa
das solenidades:
Missa emlAção de Graças'
Na Catedral Metropolitana,

às 9,00 horas celebrada pelo
Revmo, Pe. Ernesto Seidl
S, J,

'

Homenagem ao Prof. José
Arthur Boiteux

No Largo Fagundes, às Darmacla10,30 horas, será prestada I[, ._ .; .

uma homenagem ao funda- SegulU pelo aviao da TAL"

dor da Faculdade de Direito com- destino a Capital pau
de Santa Catarina, usando lista, o nosso prezado conter

da palavra a bacharelanda rãneo, dr. Ráulino Horn Fer

Maria de Nazareth de Moura 1'0, Professor de Química 10-

Ferro. xícologíca e Bromatologica de
no::;sa Faculdade de' Farmá-

posto".
x x

x

Fatos como esses,' na era bornhauseana, são cliá-
rios.

E' por isso que a luz, nó Estado, �ive racionada, ..

GUILHERME T�L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


