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AINDA NÃoFol APRECIADA A DENUN
CIA CONTRA O BRIGADEIRO

EPAMINONDAS
RIO, 16 (v. A) - Ainda

não foi apreciada pelo Con
selho de Instrução a denun
cia oferecida contra o briga
deiro Epaminondas dos San

tos, ultimo Ministro da Aero

nautíca, 'do presidente Getú
lio Vargas, pela entrevista
que concedeu (contra seus

colegas de farda) à revista
"O Cruzeiro",
Motivo: um dos juizes ju

rou suspeição, Hoje o Conse
lho deverá reunir-se pare.

iniciar seus trabalhos, a

guardando a indicação do

juiz substituto a ser designa
do pelo Superior

.

Tribunal
'

Militar, Para apreciar a de
nuncia feita pelo procurador
Fernando Guimárães o Con
selho (atualmente constituído
pelo Almirante -Otavio Medei
ros e ministros Boea.iuva
Cunha e Edgard do Amaral)
deverá estar completo, sendo
um dos seus membros substí
tuído por um brigadeiro.
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Moscou�a�oia a C�ina vBrmBJ�a!
MOSCOU, 16 (U.P�) - taram em virtude de ac-ordo

O ministro do 'Exterior da propósito de' estabelecer' internacional". Diz mais
Un-ião Soviética manifestou, 'seus dominios em territó-. adiante que o govêrno so-

,.9utem, o apôio do govêrno rios chineses. E comenta: 'I viético apoia plenamente as

-russo áo govêrno da China "Esta ação dos Estados

I
exigências do govêrno chi

comunista, no problema de Unidos da América repre- n ês quanto à retirada de
Formosa e aos recentes a- senta uma clar�, violação tropas norte-americanas da
contecimentos em tôrno do dos compromissos que aceí- ilha de Formosa.

_

regime da China nacionalis-
ta. A .emíssora de Moscou FICARAM PARA OUTRA VEZ OS r

.

I

���f��;:E���:��� (U�p�������A�;��s����g����������;:�.[strBmBclmento ... turto-�(e�o
"'mosa.:�:ánsIÍlíss��jói "re'1. �tà rfoíte a lut�1- que vinha iam 11 abstençõesventre as ; �.t\.NÇ.ARA, 16 (U _,P.).- A8 prq�af.' (}lIe'C!�iPre,_situa,Fi�_atturcas,-faz parte, integrante
g·is'trada; em Londres: A no- sustentando, para que as 1 quais figuraram as de �in" maniiestações de ontem, em 50 quilometr8s das costas de Anatolia". -

ta diz que "a 2 de dezembro Nações Unidas se pronull-I co nações do bloco soviêtí- Atenas contra a Turquia, a
"

ê!'
,

'

foi assinado em Washington 'ciassem em favor da auto- co. A Grécia votou a favor Cl-rã;-Eretanha e os Estados O'· "RI-.80' a -eladade
0, çh�m�do tratado ,de segu- nomia do povo da ilha de da resolução, depois que a

Unidos provocaram viva ai-

r�-mútua entre os Esta- Chipre, onde a Inglaterra Nova Zelândia
-

concordou dignação. nos círculos poütí-
dos'Unidos e a camarilha de estabeleceu sua nova base com uma emenda de Colem- ocos turcos. r�....M.__............•••.__

.

Chiang Kaí Shek, que se militar no Oriente Médio. bia e Salvador, em virtude ° jornal orícíoso 'Zafer',
oculta em Formosa. O se- A Comissão Política da da quel o assunto será exa- num dos seus editorial." es

eretârio de Estado norte- Assembléia Geral aprovou minado noutra oporturrida- creve notadamente: "E' faci!
americano, John Foster Dul- um projeto da Nova Zeelân- de. arrastar multidões fazendo-

lei, revelou o caráter agres- dia, para não tratar da ques-
.

"

'lhes promessas que não po-

sivo de tal declaração, ao. tão agora. Votaram a favor
.

O sr. Alexis Kyroy, dire- derão ser cumpridas, Os' ver
dizer i "Espero que com a tal' do Ministério das Rela- dadeiros estadistas devem ser

assínatura do tratado de çeõs Exterio�es da Grécia, I mais prudentes e se recordar
Defesa se acabe de uma vez declarou mais tarde que o que os povosacabam por pe

por todas com os boatos e PARA SOLUCIONAR assunto não tinha termina- ii dir contas aos que os enga-

as versões' no sentido de TOQUIO, 16 (U: P.) _ ° do, porque "agora era de nam".' .

que os Estados Unidos con- Cambodge decidiu pedir ao índole internacional". O .

cordarão,: de qualquer for- Japão reparação dos prejuí- problema de Chipre causou Depois de ter acusado os

ma. em aceitar a transfe- zos de guerra causados du- tal tensão ontem em Atenas, "dírígentes gregos de "sabo

rêncía de Formosa e das rante o segundo conflito que os estudantes se entre- tar" a amizade turco-grega.
-

fOI' 'f t
-

d 'o "Zafer" prossegue: "A nos-Uha1J Peaca,dores .ao contro- mundial. Essa decisao garam amam es açoes . e

le dos comunistas". comunicada oficialmente ao violência ,contra os Estados sa decisão é irrevoga,vel:
Acrescenta a nota que, a Minist0rio do ExtenoI' do Unidos. O primeiro mmlS- Chipre não será grega. S;J

se depreender das decla- Japão por intermédio do em- tro Pap'agos apresentou es- os gregos continuarem a fa-
- Que será isso? De quem- será?

rações de 'Dulles, os Estados baixador nipônico '(10 0am- cusas ao embaixador norte- lar da maioria grega da ilha, � Não sabes? Esse é o Palácio da Agtônômica do
Unidos continuam com o bodge, H. Moritak Yoshioka. americano pelos incidentes. estamos prontos para lllel> Barnabé!
,._ - .._ ..,._ ._.._-_-_.._·.-J" J" ·_ • - ·....,._,._��·.- ·J-...wJ"_'flj -.-......,._- a..__ -...,...._.",._•••....,._-_-_ _-_ ....,. _._ ",. M••.I'� _.� _J'\Jl

Acompanhamos, os catarinenseS, Senhor Presidente '_ _ vam, cruze�ros, que faziam falta até à sopa dos escolares,
Café Filho, sempre de muito perto; a viua pública daque-

P4LAVO4S AO
aqui suprimida, ali racionada.

les que, por lobras .valorosas, como poetava Camões, lide-
.

Bem compreendemos; Senhor Presidente, que a obra
ram a política nacional. V. Exa., mesmo antes de projetar- que V. Exa. foi convidado a inaugurar não lhe desperte en-

• se na Vice e agora na Presidência da República, já era a�
,

'tusiasmo. Ela tanto se divorcia da aceitação popular, como
tentamente vigiado pela nossa atenção, a cada passo soli- da de V.,Exa. e dos propósitos do seu govêrno, erigidos sô-

citada para aplàudir o vigoroso deputado potiguar. Não 'bre o mais enérgico rigor na aplicação útil' e reprodutiva
lhe deve constituir surprêsa, pois, -se lhe evocarem, aqui,

r8E-SID.ENTE,
dos recursQs do erário.

njio só acontecimentos decisivos na sua carreira de infati- Infelizmente, Excelência, a outra grande realização do

gável lutador da democracia, como também pequenos
- fa- sr. Governador, a distensão da linha de energia elétrica

. tos ocorrido� com V. Exa. e que a.penas a curiosidade re- para a nossa zona de maior densidade industrial, não

gistou, numa prova muito lisongeira da popularidade do pode nem ser mencionada a V., Exa., porque consumiu 70

seu honrado nome. milhões do Tesouro e só (uncionou durante 15 dias, res-

E' bem possivel, por exemplo, que V. Exa. já se não ré- tando agora mais inútil do que um fósforo riscado.
corde do que lhe aconteceu, quando esteve pela última vez RUBENS DE ARRUDA RAMOS E, Senhor Presidente, afora essas duas custosas realiza- ,

nesta Capital, em companhia de diversos colegas de parla- ções, nada mais lhe poderá ofertar o governador 'catari-
mento. Acometeu-» uma gripe, fórte e perversa, que obri- nossos educandários: teria visto uma· ala nova e )l1oderna nense, nem mesmo a viagem por terra daqui a Itajaí. V.

gou V. Exa. a guardar o leito, no La Porta Hotel. Lamenta- da PenitenCiária, modelada pelo que de melhor ainda há Exa. não a suportaria, que humanamente suportável, por fe

mOS intensa e duplamente a insidia dessa moléstia: lamen- no genero: teria percorrido o Abrig'o de Menores, destinado liz e não procurada coincidência, dentro do extenso plano
tamo-Ia, à época, pelo mal que lhe/causou e ainda pela aos pequenos abandonados e faltosos, para. subtraí-los do rodoviário barriga-verde, é tão só e justamente o trechi

oportunidade que lhe rou�ou de visitar e observar' diversas rol dos imprestáveis à sociedaae; teria,' ainda, examinado' nho que V. Exa. vai percorrer.

realizações governamentais, no campo da assistênc,a so- um hospital para .doenças infecto·contagiosas tido igual- Perdoe-nos, Senhor Presidente, o tempo que porventu
cial; e lall].entamo.::la agora, novamente, quando V. Exa., mente por um dos mais completos do país. Essa obras, Se- 'ra lhe roubamos com estas palavras. V. Exa., cujas teri.den
nesta cid{!.de, presente ao ato inaugural de uma obra' do nhor Presidente; na sua quase totalidade foram inaugura- cias tão bem conhecemos, cujas lutas tanto o exaltam na

govêrno a que fazemos oposição, perderá ensejo para um das por um Chde .!ia Naçã,o. Dest�nando-as ao povo, ao� confiança do povo e cuja ação, agora, se enquadra, exata,
paralelo oportuno e, sem duvida, do maiGr interêsse à enfêrmos, aos humildes; aos pequeninos, o seu realizador, o no sentido .do bem social da sua predicação passada, há-de
acuidade observadora· do Presidente da República. sr. Nerêu Ramos, sentiu-se COIn, autoridade para formular nos compreender, com a mesma certeza com que podemos_

.

Não fôra aquela' gripe impertinente e traiçoeira e V. ao Primeiro Magil;t!c"ado o convite para vir inaugurá-las. afirmar que a inauguração de palácios de' luxo nunca es-

Exa. teria conhecido, há alguns anos, as Colônias Sant'Ana O Governador que se honra' em hospedá-lo Senhor teve e nunca estará na linha justa do sr. João Café Filho. '

e Santa Teresa, aquela destinada aos insanos mentais e Presidente, para tristeza nossa, somente tem para lhe mos� Os'barrigas-verdes, que sempre de tão perto lhe acom

esta aos hansenianos, obras que os mais notáveis técnicos trar um }fIllácio resideqcial, obra' de ostentação e de luxo; panhamos a brilhante c:;trreira, guardaremos a memória
classificam de perfeitas:,teria visitado o Departamento de inconseqt�nea à simplicidade e à modestia dos nossos ho- da sua visita pela inauguração apenas do extensão ferro

Saúde do Estado, órgão que superintende uma cadeia de mens públicos.E'êsse solar faustoso,'Excelênci�, teve a'sua viáriadeBlumenauaItajaí-obra 'custeada pela União _

centros e postos de saúde, rut- realização da nossa política construção condenada pelo povo, ,que nele via desaparece- por que essa, pelo que r�resenta para o Estado, merece a

profUática; �rÜ!- obse�ado, nos grupos escolar� de Saço l�em. ipilliõ!,s
de &rúz_eit�s� ��� 'que" ,as nossas rodovias 1presença ��svanecedora de V .Exa

..e, se casa, à perf&.ição,
jolJ Lilnóet e' de Coqueiro. unidades que ,n4olÚZam os abandonadas aOIl ,atoleIros e aos buracos tanto reclama· com as idetas e os e$forços do I'resulentç Oft.fé Filho.
-'. ,I '4 .

_.... .

,- ; . f
_. '�.' '�..' ;i�''_' .'

.

Câmara dos Deputados
,

'.

Resenha dos trabalhos Legi'5laliv,os
RIO, 16 (V. A.) -- Estando enviados ao Senado 324 pro- Presidente do Congresso Na-

o congresso Nacional convo- [etcs enviados à sanção pre- cional 9, promulgados pelo
cada extraordináriamente sidencial 51" arquívados 44, Presidente da Câmara. dos
para se reunir a partir da rc-eítaõos '18,' rottrao.is 4, Deputados 131 e aprovados
próxima segunda-teíra, dia enviados à promulgução do 380.

20, o presidente da oãmara,
"ir. Nerêu Ramss, decidiu nao
realízar o encerramento sole
ne da sessão legislativa ordí-

,

nárta.
Assim, aprovada a ata da

sessão, ·-foi encaminhada à

publicação a resenha dos tra
balhos legislativos realízados

pela Câmara dos Deputados
no Período compreendido en

tre 15 de março e 15 de de
zembro do corrente ano.

Segundo esta resenha, a

Câmara realizou 297 sessões,
tendo sido apresentados S�W

projetos de, leí, e 149 resolu

.ções, .373 requerimentos, 16

pareceres, 1 indicação, alem
de '4 emendas à Constituição.
Nesse mêsmo período, foram

AUMENlARAM SEUS SUBSIDIOS OS
-VEREADORES CARIOCAS

RIO, ·16 (V. A.) - A C:\-- ceberão uma ajuda de custa
mara Munícípal do Rio de; anual de trinta mil cruzei
Janeiro, a famosa "Gaiola de ros. ° presidente da Câmara
Ouro", aprovou ontem;" em terá uma verba de represen
sessão extraordinária o pro- tação de dez. mil cruzeiros

jeto de decreto legislativo mensais. Votaram contra o

que fixa em trinta e seis mil aumento dos súbsídlos, os ve:_
cruzeiros os subsídios dos ve- readores da União Dernocrá
readores; dezoito mil fixos e tíca Nacional Hiram Dutra,
seiscentos por sessão. O pro- Paulo Area!, João Freitas é o

jeto aumenta tambem os sub- próprio sr. Mourão Filho, do
sídíos do prefeito do Distrito Partido Social Progressista,
Federal para quarenta mil um dos autores da proposição
cruzeiros. Os vereadores re- aprovada.

/ .
'

., Cr$. 100

Por que o dinheiro da
União é pOUCO?

Em recente enirevista, o sr. Ministro Costa
Pôrto, da Agricultura, citando Santa Catarina- en
tre os Estados que, beneficiados CGm vultosos au
xílios federais, não apresentam o correspondente .

emprego das ,verbas recebidas, explicava porque o
. dinheiro da União nunca chega.

Exemplo evidente disso está no que vem ocor
rendo 'com o' Abrigo de Menores. O Govêrno Fede
ral pelo Ministério da Justiça, em 1952 e 1953, des
tinou apreciáveis somas ao aumento e melhorias
daquela benemérita ínstltuíção, por intermédio do
Govêrno do Estado.

,

Eis as importâncias recebidas pelo Estado para
aqueles fins específicos,' de aumento e melhorias:

Em 30 de abril de 1952 , ";,, ... 1.999.746,10
Em 28 de março de 1953 _ , .. , .. 950.000,00
Ainda-em 1953, data não especifícada 2.598.375,88

Total ., ... , .... ,.".,., 5.398.121,90
Afora essas Importâneías, há a de Cr$ ', .....

1.400.000,00, votada' e aprovada pelo Congresso e'
/

que não podemos informar se foi ou não recebida.
Se o foi, o total de auxílios da União será de .. , ...

Cr$ 6.798.121,90. Se não fo�, restarão os .,. _ .. , . : .

oes 5.398.121,90.
Pois bem! Desses CINCO MILHõES E QUA

SE QUATROCENTOS MIL CRUZEIROS, afora uma

ligeira e nunca acabada .píntura no Abrigo, 'ali só
foram empregados.Qr$ 150.000,00, na reforma da

cozinha e do' fogão.
.

O restante, em parte, ou está depositado nos

bancos ou foi tomado de empréstimo para outros

_ fins.
Eis aí mais um exemplo do porqUe o dinheiro .

da: União nunca chega..
O caso, sem dúvida, está a exigir uma rigorosa

providência dos poderes federais.

AMEACA 'DE GREVE GERAL NA•

ESTRADA BRASll-BOUVIA
RIO, 16 (V. A,) - Segundo I maratí está em permanente

informa o vespertino "O Glo- contato com o governo boli-
bo" d i v u I g a n d o in

formações colhidas junto ao

Itamaratí, confirma a exís
teneia da ameaça de greve

víano, procurando inteirar-se
dos acontecimentos, tendo em
vista a proxima visita do
presidente ,Café Filho à Bo
"livía, no dia 4 de janeiro pro-
ximo, exatamente para inau
gurar a referida estrada, Des
te modo, a viagem do sr. Ca
fé Filho, possivelmente, será
transferida.

geral na Estrada de Ferro
Brasil-Bolívia. ° movimento
liga-se a reivindicações dos
trabalhadores que querem
aumento de salários. ° Ita-

AnUDcla-se em São Pauto a cons
trução- de nova refi!1uria

de petróleo
COM ESSE OBJETIVO, O GOVítRNO BRASILEIRO JÁ TE

"
RIA ACERTADO UM EMPRÉSTIMO DE 100 MILHÕES DE
DÓLARES NOS ESTÀDOS UNIDOS - AINDA ESTA SE

MANA SERA INAUGURADA A REFINARIA UNIÃO,
'-"-. EM CAPUAVA

SAO PAULO, 16 (V. A.) - importância essa destinada a

Noticia-se nesta capital que cobrir as despesas com a ms
o govêrno brasileiro construi- talação da usina.
rá mais 'uma Refinaria de A nova refinaria será cons

Petróleo, com capacidade pa- truída entre São Paulo e l{Ío
ra 80.000 barris diários. Nes- de Janeiro, em local a ser o

s-e sentido, já acertou um em.- portunamente escolhido e as

préstimo de 100 milhões de obras deverão ter início no

dólares, nos Estados Unídos, próximo. ano de 1955.

.

.....

i

Inauguração da Refinaria de
Capuava

SÃO PAULO, 16 (V. A.) -
Ainda esta semana, será
inaugurada a refinaria de pe
tróleo de caouava, Dent'ro
� _próximos dias, portanto,
teÍ'ernos gasolina paulista a-,
lém de óleos diesel e combus
tíveis, e 100 toneladas díárías
de gás de cozinha. A refina
ria de Capuava é uma das
mais modernas e foi cons
.,truida em tempo recorde por
engenheiros brasileiros e nor

te-americanos. Mil e qui
nhentos operarios, traba
lhando día' e noite, instala
ram a- grande destilaria em

dez meses, A refinaria de Oa
puava trabalhará 24 horas,
ininterruptamente po� dia.

RETIRADA A PRO.
POSIÇÃO RUSSA

Nações Unidas, 16 m. P.) -

Depois de três dias de ara

ques á suposta "pirataria dos
Estados Unidos' no Mar dll
China, a União Soviética re

tirou sua proposta, em que
pede a censura ao govêrno
de Washington em termos
enérgicos.

QUEREM AUMENrrO
OS MOTORISTAS
FLUMINENSES

RIO, 16 (V. A.) - Infor
mam de Niteroi que o líder
udenista Alberto Torres re

velou da tribuna da Câmara

que os motoristas quel'em um

aumento de 50 por ,cento nos

preços ·das corridas, em face
do precedente aberto pelo
governo .do Estado, aumen

tando excessivamente os

preços das passagens de bon
des na capital fluminense.

CONDENAÇÕES
EGITO

NO

CAIRO, 16 (U, P.) - Um
tribunal egípCiO condenou

hoje á morte Mohamed Has

sanein, dirigente da Irman

dade Muçulmana, julgado
culpado do crime de traição,
por tentar derrubar � gover
no egipcio. Achava-se êle
entre os oitenta e tres mem

bros càa instituição que ouvi
ram suas sentenças, as quais
variaram desde a absolv.ição
até .penas de vjnte anos de
prlsão,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

o ESTADOFlorianópolis, Sexta-feira, 17 de Dezembro de 1954
._, .•__�,_ _ _- ,..L .t. -.,._

•

Navio-Mola, ((Carl Hoepcke)ll
.

.

.

Viag����FLOg>,.���S-:����RO *(SmRI�O
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela., Ubatubil não
/pr�judic.arão o horário de cheg4da no RIO (Ida) •

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

o ESTADO•

_,..o-

ADMINISTRAÇÃO
Redação e Oficinas, à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3022
- Cx, Postal' 139.
'Diretor: RUBEN::; A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS ·F. DE

AQUINO
. Representantes:

Representações A. S. Lara,
Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 5°

andar.
I Te!.: 22-5924 -.Rio de Janeiro.

Rua ,15 de Novembro 228 5°
andar sala 512 - São Paulo.

VOLTA -

Santos-.
13/12
25/12

IDA
Fpolis
5/12
17/1.2

Itajaí
7/12
19/12

Rio
12/12
24/12

As:!Nt�yt�tS
Ano' Cr$ 170,00
Semestre Cr$ 90,00

No Intertoe
; Ano . Cr$ 200,00

II
Semestre Cr$llO,OO
An úncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devqlvídcs.
A direção não se responsabiliza

pelos eonceitos emitidos nos ar
.

tigos assinados.

Raios X .'��i I
..

, .' o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas' as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

I
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. \(• ENTRADA FRANCA' 'I

l'lpal'eibagem moderna e, completa para qualquer 'exame
radioló&,ico •

Radiograttal e radioscoplas.
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (PieJoguafia). _

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla-
'

d.ção das trompas para diagnósticQ�a esterilidade. Cas'a' e
�adiografias de ossos em geral.'

.

Medid�s exasas dos diametros da bacia para ertenta-
_ mad.e'l-r'a'ção do parto (Rádio-pelvimetria). I \IA

Dlàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
-

INFORMAÇõES
UTEIS
-0-

o leitor encontrará, nesta co

luna,' informações que neceaaita,
diàriamente e de imeâtato :

JORNAIS Telefone
O Estado ..........•..... 8.022
A Gazeta ..

'

.............• ' 2.656
Diário da Tarde 3..579

IA Verdade............... 2.010
Imprensa Oficial .......• 2.688,

I
HOSPITAIS '

Cal'idade: ,

(Provedor) 2.814
(Por tarta) 2.086
-Ne rêu Ramos ...........• 3.831
Militar : : 3.157
São Sebostião (Casa de
Saúde) ...........•. :.. 3.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR-
GENTES

'

Corpo de Bombeiros ...• 3.313
Serviço LuZ (Reclama: I

ções) . 2.404
Polícia (Sala Comissário 2.088
Polícia. (Gab. Delegado) ... 2.694

ICOMPANHIAS DE
TRANSPORTES

IT.tlR.��.....•. ,......... 3.700'
/IIIF' Cruzeiro do Sul 2.5()0

__________---.------"-------- Pan�ir ,
'

' 3.653

Vai'ig 2.325

CASA I l��dll�set �madcaOlJon8te e,!D �g1;:�;·:: :::::::::: H!!f
Vende-se uma de madeira, per 81 o es ao. e CODservacao, ���e�ti·c.. :::::::::::::::: �:���,

toda pintada a óleo, com to-

marca í'B'VROLET.
--

M,etr.'OPO.I
, ...... �:��i

dos os eonrôrtos, água, luz, " D La Porta " , .. ".

, Cacique ,.......... 3.449
esgoto. Tratar Da AgAo"ia da T I.� à Centrul L, .••••.•••.••• ·•• 2.694

Vêr e/tratar à rua: Cruz"e ti, "r) ,\'� 'lU, }�t!,ela i: ...�( �.�
...

_ ..... �·:i�-
Souza, (Travessa .santos IRua Felip" Scbml·'dt! 2,1

i
I \ 1. f��t��Ei{o" .: :.;

..

r
.

30-A) nesta cidade. -
� V <, ,'I. � Disque .'_,. '

.. ,�: ':..... OI) •

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

Vende-se uma, somente. à
vista, localizada à rua 1?��
Carlos Corrêa, edificada nu
ma área de terra .de 600 m2.

'I'oda pintada a ólea iritêrna
r,

e externamente." Com os .se

guintes eompartfmentos 1

sala de visita, 1 sala de Jan-.
tal', 2 quartos, 1 cozinha, W.

C., Chuveiro, Tem· Luz, -4.
gua e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzeiros.
Tratar com A.J. -Dias;':

Rua Pedro Ivo, 1 (Sapata"
ria·) FIonianôpolls. '.

EXPRESSO FlORIANOPOllS
ANDRADE & KOERICH

l'ransport•. de cargas em geral entre Florian6poUs,
,

Curitiba e' São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Mat:riz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, 4.a5
End. Telegr.: SANDRADE

'Agência - CUR1TIBA
Avenída 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTTDRA

Agência; - SAO PAULO
Avenida- do Estado 16 ô6/1678 Fone: 37':30-91

Er.d. Telegr;: SANDRADE
Agências ,",o Rio df!t Janeiro e .m Belo Horizonte
com tráfego mÓtuo até São PauJo com 1- Empr'sa -

. de Transporte. Minas Gerais SIA.'
.

I

i

Ven'de-se
Uma casa· de- .alvenaría;

'.

construção 'neva, á rua 'Ne
réu Ramos; Pequena entra
da e o saldo. a combinar.
Tratar no Edificio. São

Jorge Sala 4. -_ Fone
2192.

J)r. Vidâl Dufra ·Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

{REASSUMIU SUA CLíNICA
Cousuitórioi Felipe Schmidt, 38 das 3'lh às 5 horas
Fone 3165.

IN. .DICA·doR PROFI1SSIONAL.I' r5R./ROM�E��DUIECSoBASTOS
DR. JtI�:2:OAUPITZ
Ex interno da 20& enfermaria

I', •
-

.
Com prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterologia

DRA_. WLADYSLAVA DR I. LOBATO I DR: WALMOR ZOMER Francisco ele A;ssill
.

e na. P:mta da Santa Casa do Rio de Janeiro
.

FILHO
.

. GARCIA
Casa do RIO de Janeiro (Prof: W. Berardinellí ).

W. MUSSI
, '. . CLINICA MÉDICA Curso de neurologia (Prof.

e Doenças do aparelho respiratório Diplomado' pela Faculdade Na-
, CARDIOLOGIA Austregesilo)._

DR. ANTôNIO DIB'
TUBERCULOSE I cional de Medicina da Univer- Cohtultório: Rua Vitor Mei- Ex ,interno do Hospital mater-

RADIO'GRAFIA E RADIOSCOPIA sidade do Brasil reles, 22 'I'el. 2675. nidade V. Amaral. .

MUSSI I ' DOS PULMõES '

I
Ex-interno por concurso da Ma- Horários: Segundas, Quurtas e Doenças. do estôm.ago' intesti

..

" Cí rurefa do Torax' ,ternidade-Escola Sexta feiras:

IUos'
figado e vias biliares;

,

dos
_ MÉDICOS _ Formado pel; Faculdade Nacio- (Serviço do. Prof•. Octáyio RO"' Das 16 às 18 horas.

_ rins! útero e ovários.
_

CIRURGIA-CLiNICA ,I nal de Medicina 'I'lslologlsta e I. drlgues Lima) Residência: Rua Felipe Sch- !hsturbros nervosos.

GERAL-PARTOS
.

Tisiocirurgião d� Hospital Ne-; E,x-interno �o Serviço de Círur- midt, 23 - 2° andar, apto 1 - Consurtório.·· Vitor Reireles

Serviço completo e especiali- rêu Ramos "

I'
gra do Hosp!tal I. A. P. E. T. C. Te!. 3.002. .

,22.
. �

zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de especiàlização pela' . �o. RIO de Jan�lro

I'
Das I? ,as .1S horas:

RAS, com modernos métodos de S. N. T. Ex-interno e Ex-assis- MedICo. do. Hospital !le DR NEWTON ReSIdenCIa: Bocaluva 20

diagnósticos e tratamento.

)'
tente de Çirur�ia do.Prof. Ugo DÓENÇÁS C��d��NHORAS _ D'AVILA 'DR MARIO WEN'-'SULPOSCOPIA - HISTERO - Guimarães (RIO). 'I'

..-

SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons : Felipe Schmidt, 38 _. ,PARTOS -:: OPE!RAÇÕES , CIR�RGIA GERAL DHAUSEN
.

'

LISMO BASAL Fone 3801' ..
Cons: Rua Joao Pinto n. 16, Doenças de Senhoras - Procto-. ,

Radioterapia por ondas curtas- Atende em 'hor" marcada .

' das 16,00 às 18,00 horas. I logia...., Eletricidade· Médica .

CLINIQA MEDICA DE ADULTOS
".

a , P I h- t d' diã , C' Itô ni R' vu M' r E CRIANÇAS

IEletrocoagulação _ Raios Ultra Res: Rua São Jorge 8 _ Fone ..e a man

a.
a en ,e .

la-
I

onsu 01:10:, t
ua

.

I OT el-
j C 1'" _.

Violeta e Infra Vermelho. 2395.
.

l'Iau:e te, o HospItal de
I
reles 1). 28 - Telefone: 3307.. ·

- onsu.torJO - Rua J'oao PIIl-

Consultól'Ío: Rua Trajano. n. 1, .

. �al'l. c.
_ ,

..

I .

Consultas:· Das .15 horas em to, 10 ---o Te!. M. 769., I
..

10 d EdT' d M- t
. , DR YLMAR CORR-I!oA R,esldencla:, ,dIante, Consultas. Das 4 as 6 hOT. l.

an ar - i ICIO o on epio.. .c. . R' . G I B·tt

t'l
'R 'dA

•

F 3422 Residência' Rua Esteves J'
.

Horario: Das 9 às 12 horas _

(
,

CLiNICA M'DICA' I ua. enera. I encour n, .eSl enCla: one, ' .,.., u-

DR .

... --

D,l'. MUSSI.' CONSULTAS das ElO � 13 ho-
101..'

.

'
.Rua: BI�menau n. 71.

I.
mor, 45. Te!. 2.812. .' JOSÉ M. CARVALHO

Das 15 às 18 horas - Dra. ras
'

I
Tel<!fone. 2.692. - DOENÇAS DO APARELHO DI- DR' CARLOS' IMUSSI R' I GESTIVO -, ULCERAS DI) ES- • F. REIS

Residência: Avenida Trom-
ua Tiradente 9 - Fone 3415 I MARIO DE LARMO TOMAGO E DUODENO; ALER- .'

_ ENGELSING .

P k 84 JOS+" R S I CANTI'ÇA-O GIA-DERMATOLOGIA E CLI- l\"d' d H 't' A .
ADEVOGADO I

.. ows y, . DR. \ !Co TAVA E, . "
. NICA GERAL

' .e iCO os OSpl �1.S ,m,er1canos Causas comerciais e civis

IRACEMA I
MÉDICI) e . da Força, Ex:pe�hclOnarla Br\l- Rua Frei Caneca 122,

.

.. CLnHCA DE Cl;UANÇAS DR HENRIQUE PRISCO sI1elra
,MOLE'STIAS NE,RVOSAS

.

E ADULTOS
" MÉDICO .".- OPERADOR

·DR. NEY PERRONE MENTAIS.- CL!NICA GERAL
..

'

Doenças Internas .'

l'
PARAISO .

PARTEIRO ------------------...;..--..;_�-:..

MUND I Do Ser."�ço �aclonal de Doen-. CORAÇ.\_O - FIGADO � RINS MÉDICO . CIRURGIA EM GERAL Dr,.· ..Aoto·u' lo' Batl�ta -,··Joo·-Ior' .. _' .'.
.

,

. ças M�ntals. , ". .,' ,- INTESTINOS Operações _ Doenças de Se- ATENDE A QUALQUER HORA! O _

Formado pel� . .Faculda�e �aci I Chefe do Ambulatorlo de'HlglC' Tratamento moilerno da SIFILIS nhoras - Clínica de Ad'ultos. DO J?I;\ E DA NOITE I ,De. volta de sua viagem' d� estudos' na C'·.apl·taI"Fede:. '

naol de Medicllla .UOlversIdade ne Men�al ,- .

I ' Consultó,l'io - Rua Tiradentes, I' Curso de' Especializàção no �onsultor�o: Rua' Deodoro, es-
,

.

do BraSIl I PSIquIatra do HospItal - D.

I
Hospital dos Servidores do Es- 'qullla da VIda! Ramos.- , I ral, aVIsa a seu& chentes e. amigos que reassumiu sua:

�IO DE JANEI�O .,' Colôni;l Sant'An.a .

I
- HORARIÓ: tado.· . Residênci_a:. Coqueiros, .

Praia 'clinica de crian as.
Aperfelçoamente na Casa de

. COI1Vlllsoterapla
.
pelo eletro- As 13 às 16 horas . (Serviço 'do Prof. Mariano 'de de Itag,uaçu Casa da Torré. . i

C
_ •

ç

Sande São Miguel". cl.lOque e �ardiaz?!. I��ulinotex:a- Te).: Cons. - 3.4i5.-- Res. - Andrade) I ,- 'i"
ons. e �es.: Padre Miguelinho, ].2:

,

Prof.. Fernando Pauhno. pIa. MalarlOterapla, PSI�oteraP.la. 2.276 -. Florian.óPolis. .

' Consultas _ Pela manhã no DR. ANTÓN�O MONIZ, Fpohs.
Interno por 3 �nos. do SerViço CONSULT�S: Terças e QUIll- \ -- . --, _" .- .-.-,_"-- Hospital de Caridade, DE ARAGÃO .-:-_�_______________ ,,'

de en'urgla tas da� 15 as 15 horas. Sabado
• DR.' JULIO DOIN I À tarde das 1530 hs- em dian-

.

.

; ,

FARMAC'IA D.E. PlAN.T'ANO'�rof. Pedro de MO'ura

I
(manha)

. .. . f . VIEIRA te 'no éonsultório á Rua Nunes
EstagIO 'p0� 1 ano na "Mate r- Rua Alllta <?al'lbaldl" esquU;la I .

I Machado 17 Esquina de T'r _
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

mdade - Escola" "de GeIleral Bittencourt, MEDICO d te _ T 12766
J a

Ortopedia .

Prof. Otávio ROdrigues Lima I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, ESPECIALIS.
TA

.'
EM OLH'OS, e�es�den�i'a _ rua Presidente I Consultório: João Pinto, '18,

Interno por 2 "no do Pronto 139 Te!.2901
I
OUVIDOS, NARIZ E GAR9-ANTA C t' h 44 Das 15 às 17 diàfiamente.

'

Socorro -_.. TRATAMENTO E OPERAÇõES "ou III o .

Menos aos Sábados

I
DR. ARMANDO VAL.É- ,In.rra"vermelho

� Nebulização -I DR. GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135.
- x -

RIO DE ASSIS I· Ultra-Som . Fone: - 2.714.
OPERAÇÕES

.• . .
(Tratamento de sinusite sem FONSECA

CLINICA..- DE ADULTr:J Dos ServIços de Chmça InfantIl! .operacão)·\ I ,.....
- DOENÇAS DE SENHO�AS da Assis!ência 'Muni�ipal e ,Hos-

.

Anglo-reiinoscopia - Receita de \
Chefe .do serViço .de, Otormo j' DR�. VID··AL'CONSULTAS: No Hospital de ! pital ,de Caridade Oculos - Moderno equipamento ,do HospItal de Fp011s.

'

Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MEDICA DE CRIAN, de' Oto-Rinolaringologia (único I A clinica está montada com os CLíNICA DE CRIANÇAS
10. ÇAS E ADULTOS '1 no Estado)- . mais modernos Aparelhos' para Consultório: - Felipe Schmidt,
No consultório, à Rua João - Alergia :- Horário das 9 às 12.horas e· Tratamento. das doenças da Es- 38.. .

Pinto nr·. 16 (1° andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas.
.. I pecialidade.· . CONSULTAS

-

-Das 4.as 6
Diadamente das-lO às 12 e das chado, 7 - Gonsultas das 15 às Consultório: _:_ Rua, Vitor M.ei-I consult.Ól'iO'

- Visconde de horas.�. .

.

14 às 16 horas. 18' horas rfiles 22 � Fone 2675, , .. Ouro Preto 2 Residência: 'Tenente_ Silvein,
RESIDENCIA: - Rua Duarte Re��dência:· Rua Marechal G'ui- Res, - Rua São Jorge 20 - Residência -' Felipe Schmidt� 130

'

Shutel, 129 - Floriauópolis. Iherme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421, 113. Te!. 2365 , FONE - 3.165.

Advogados·
DR. CLARNO G.

'GALLETTI
-APVOGADO -

Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- F!o,r..i.anópolis -

ALUGA-SE·�I .

í

Aluga-se, á rua Conselheiro .. :',
,

Mafí'a;: N0 152 um quarte I

com
. entrada independentes-,

para 2 .moços com ·.Café:, ,; ,

DR. JOSÉ MEDEiRós
.VIEIRA

-- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajal
Santa Catarina.··

DR. ACHILLE�.
BALSINI
Advo�ado

Ru.1 Padre RonD,43

(tarde) - Farmácia :Noturna - Rua- 18 Sábado
Tl�âjano

19, Domingo -, Fal;mácia Noturnà -' Rua Trajario
25 Natal - Farmácia Esperança ...:.__ Ruá;,�consélhei-'

ro Mafra
'

' ",

26 Domingo - Farmácia Moderna - 'Rua João
Pinto

o serviço noturno será efetuado �pelas farmácias;'
Sto, Antônio e Noturnà, situadas às rUas Felipê Schmi-'
dt n. 43 e Trajano. �'

. .... l

A presente tabela não pOdérá ser aÍteràda á�mc pre-
via autori;zação dêste Depart�mento. .,-

I
I Lavando ,com Baba0

V>irgem Especia'lídade
� da Cla. IITZIL I,NDOSTII1L-JolovUle. (marca reglltrada)

, , ecoD�miz8.s:e[teiDpo e 'dinheiro
' ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

"O ESTADO"
. NO LAR E NA SOCIEDADE
1_ __ , -'- .. --.-_, ' � ..

Os Rios
WALDEMAll DE VASCONCELLOS

o rios, que passais, as vossas glórias
nada mais são que efêrmeros instantes

das vossas longas águas incessantes,
a refletir as vossas margens flôreas !

�i's da terra em f'lôr, tristes amantes,
cujo õhóro, a dizer vossas memórias,
"rola nas vossas águas' migratórias,

hoje tão só como já fôra dantes!
.

�-_�ts _������ "�:lÍ��t..�·-·�:·�, :�" .�,f@?�����_!
Refletis no cristal das vossas aguas

a beleza em redor, tendo só mágoas,
a sombra só de quanto haveis de amar!

Mundo que Deus criou vós recriais,
-

e uma posse ideal é o que levais'
à morte, lá, na solidão do mar!

ANIVERSÁRIOS

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, 'no sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os. senhores viajantes.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM�SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS -

BATISADOS -- ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
RODOLFO

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

Telefone: 3.022.

estilo colonial callfornlaooCasa
Vende-se, à vilà Cél. Lopes Vieira nr. 7, (transver-

sal da rua Presidente Coutinho), de alvenaria, area de

150m2, contendo sala de jantar, três quartos, casinha,
banheiro, !luas varandas e ,duas passagens e mais, gara
gem com porta de aço con'ediça e raneho de material,
tudo construid;:; em terreno de 250m2.

Tratar no lócal, a qualquer h.ora do
venda: mudança.

Aluga-.se
Aluga-se 4 apartamentos

recem-construidos à Rua
Anita Garibaldi 83.

SALAS

Ver e tratar
Rua nO 80.,

na mesma

Florianópolis, Sexta-feira, 17 de Dezembro de 1954

HOJE NO PASSADO

-0-'
11<'AZEM ANOS, HOJE: I

I-menina
Nacy, galante

WILSON LEAL MOURA filhinha do sr: Artur Rosa
. A Sociedade Catarinen- I Filho e sua exma. esposa

se, se congratula, no dia de d. Nacy Vaz Rosa;

hoje, com a pessoa do sr; - Prof. Edí Rosa, desta

WILSON LEAL MOURA, cado elemento do Magisté
nosso mui prezado conter- rio Catarinense e filha do

r'aneo, pela passagem de distinto casal João Texeira . �

COMO ARRANJAR UMA aplicaçao em cada seis me-

seu aniversário. da Rosa - Olga Luz Rosa; PELE NOVA? zes é o suficiente.
Radicado há alguns anos - sta. Ester Silva;

na Capital Federal, não -. menina Elizabeth, fi- tores poderão solicitar qual-
deixa de ser o sempre lem- lhinha do sr. Dalmiro Duar

quer conselho sobre o tra-
brado amigo, quando por te Silva; Entre os processos mais tamento da pele e cabelos
aqui nos visita, "revendo pa- - sta, Zul Ferrari; . I

usados para se consezuir ao medico especialista Dr.
rentes e amigos. - sra, Djan ira Tavares;

.uma pele nova, o peeling Pires, á Rua Mexíco, 31 _
Por cedo hoje, será al- - sr, Wilson Leal Mou-

ocupa o primeiro 10gar.\Con- Rio de Janeiro, bastando en-

vo das mais expressivas ra :
forme o proprio nome indi- viar o presente artigo deste

manifes,tações de amizade, � Sra. Edite Andrade e
ca, isto significa pelar, des- jornal e o endereço comple-

naquela cidade, onde exer- Costa;
cascar. O metodo é í'eito por to para a resposta.

ce altas funções no Comêr- - sr. Hélio Carreiráo; meio de liquidos ou poma-
cios das Indústrias, des- - sr. Paulo Almendros;

das que contêm na sua com-

frutando de um largo cír-. - sgt. José João Pereira,
posição corpos quimic�s

culo social. do Exército Nacional, ser-
como beta naftol, sabão

O ESTADO, associando- vindo 'no 14° B.C., onde é
verde, acido salicilico, etc.

se a seus amigos, pelo a- muito est�mado;. .. Regra geral as pomadas
contecimento, apresenta-lhe - menmo SIdnei Filho, são nÚLÍs usadas e têm co

votos de dias venturosos e i inteligente e estremoso fi- . veiculo para o respec-
,

felizes. [lhinho do 8,1'. Sidnei Noceti': i t.ivo fabrico -a vaselina, la-
,

'!l"'_':" ..",',..;!l�;l�tj;,:·!!�rri.l�D nolina ou a diaderinina.
Os institutos de beleza

usam muito o peeling e cada

PartlclpaçaO um deles tem uma maneira
'" particular de o aplicar mas,

. FRANCISCO FERREIRA E SENHORA na sua essencia, o resultado

Participam aos parentes e pessôas de suas relações o é o mesmo. Um dos incon

contrato de casamento de seu filho ARMANDO JOSE' com venientes e que precisa s�r
a Srta. Dóris Maria Momm Azevedo. lembrado é o perigo de quer- 3ABE VOCÊ O QU� DEVE. anúncio é que lhe possihili-

, . ,
.. · ..

"..,"��[i madura. Ê uma circun�-I A PROPAGANDA? Ita tudo aquilo. E é uma in-

VIUVA IDATILIA MOMM AZEVEDO . tância que pode ser obseI-'. justiça qjue você o receba

Participam aos parentes e pessôas de suas relações o vada, aliás, com quaisquer I
A .qu_em VIva

. d.e�t�'o d� com antipatia pelo tanto

contrato de casamento de sua filha DóRIS MARIA com ri outros preparados conheci- profissão publicitária, e
que você lhe deve!

SI\; Armando José Ferreira.
.

dos como "fortes" e que se bastante coml�m ouvir com A propaganda tem sido
ARMANDO E DóRIS deetínam a fazer cair a pe- cer,to .ab�rreclm�nto, que ?\ um dos maiores- veículos de

.
noivos le.

.

anuncio e. dem�ls, que esta
progresso em todos o,,'

.

Florianópolis, 14 de dezembro de 1954 Para evitar surpresas de- colocado indevidamente, to- tidos na higiene nos hâbí-
. .,�_ sagradaveis o melhor é fa- mando o espaço de algo tos, na alimentação, no ves-

CONVIT I]·'t�t!l_ zer uni teste num pequeno mais útil. . . til'. A propaganda tem fun
.

, ::I::1i ",.;�J'!'.J) ponto do braço ou da per- O jsrnal pelo preço que ção altamente educativa,
O padre Hélio José de Simas - S.J. tem o prazer na. Urna vez que não haja � vendido, a revista pelo pois o progresso das suas

de eosvidar os seus amigos c '�x-colegas para a missa que reação e que possa lesar a custo que o leitor paga por mensagens, apresentadas
celebrará no sabado: dia 18 do corrente, às 7,30 horas na pele, passa-se então a porna- exemplar, se cobrem por cada vez melhores pela con

Capela do Ginásio Catarinense, na intenção dos mes- da no rosto com o auxil io acaso das despesas' de sua corrência do próprio an ún

mos. J de um pincelou espatula. confecção? O rádio que se cio, leva-se para 'o ângulo
Há pessôas que suportam, ouve prazeirosamente em' do esclarecimento de certos

logo no primeiro dia, uma casa, custa alguma coisa? assuntos,
aplicação em toda cutis, en- Ê só apertar o milagroso Uma análise mais profun
quanto que em outras, a botão e a sua residência se da do valor no anúncio o

preparação só poderá ser enche de boa música, de hu- elevaria a sua simpatia até
usada parceladamente, em murismo, de bom entreteni-

um pedestal, pelo que êle
vista da sensibilidade da mento. Quanto você paga realiza no bem da humaní- I

i cutis. Por causa ;das duvi- por isso? A televisão agora dade. Como esta análise não

das O melhor e' aplicar o se desenvolvendo entre nós, d f it
.

po e ser ei a aSSIm em es-

peel ing por sessões : testa, leva para. dentro da casa aos _,

deseípaço tao eXlguo, esejamos
nariz, queixo e assim por seus olhos, confortavelmen-

apenas que você o receba
'diante. Certos locais onde a te sentado numa poltrona, a em sua casa através da sua

spiderme e' mais delicada imagem do mundo, os jogos .

t dil dreVIS a pre I eta, o seu

(perto dos 01110s,' p�scoço) de futebol e de outras com- . .

.� Jornal preferido e da sua

ficam logo 'veI'melhos (in- petições esportivas. Quanto. .

emissora mais simpática,
flamadoa). Nos prímeiros custa a'quem possui apare- .

hcom o carin o e com a sim-
"dias o ardor é acentuado e lho? patia que lhe merece e isto
a pele fica muito sensivel, E isso seria possível, não '

I'e pouco pe o muito que você
C E R N Y, Fotografo do Jornal "O

mesmo ao tocar. Tem-se a í'ôra a publicidade? O anún- lhe deve ! .

impressão. de que sofreu um cio que alí está esperando
pelo processo de envetnizamen- que você o 'ature com pa- ·.·.·_·.....·A......,.....·�·........• ....Q·...._·....a'

to. A melhor hora de apli- ciência, que lhe tenha certa
CASA MISCELANIA dgtt'j.

car" O p'eeling
�

é .antes de contemplaço/>, que espera
d

�

f
�. bQ.Wora dOI Rádlol R.C.A.

deitar. Após uma semana e voce apre erenCla, pe-

a pele velha cai e o resul- justiça que vôve o receba Vitor, ValvuIaJl e DIIICM.

tado é o aparecimento de
uma outra nova. Já depois
do quarto dia observa-se

que perto dos alhos, nariz e

boca a epiderme antiga vai

d· M t' d se despregando e ,pode-sela. o IyO a
então fazer uma compara-
ção entre·a que surgiu e a

que ainda resta.
Outros - pequenos, defei

tos do rosto, como cravos,

espinhas e sar,das tambern
Alugam-se 2 salas de de!>aparecem com o peeling.

frente, para escritório, com Embora sendo um proces
entrada independente. so que possa dar bons re

Tratar na Rua Anita Ga- sultados, não convem abu-
ribaldi 35. dar do seu emprego e uma

17 DE DEZEMBRO·
A data de hoje recorda-nos que:

- em 1.817,'preso por estar comprometido na Re
f volução de Pernambuco, faleceu o hidrografo

José Fernandes Portugal;
- em 1.819, no Passo do Rosário, as trópas do dita

'dor José Artigas, compostas de corrientinos, en

trerianos e orientais, foram repelidas pelas tro

pas do General José de Abreu e Bento Corrreia
da Camara;
em 1.830, faleceu Simon Bolivar, cognominado
"O Libertador";
direita do Paraná, entre Obligado e Ramallo, na
Província de Buenos Aires, travou-se o célebre
combate de Tonelero, entre forças brasileiras e

as de Urguiza, durante a guerra contra Rosas e

Oribe;
em 1.868, o 450 Regimento de Cavalaria Para

guaia foi surpreendido e derrotado, em Santa
Blanca, entre Villeta e Lomas Valentinas, pelas
tropas do Coronél Brasileiro Vasco Alves Pe-

reira; ,

- em 1.822, o pequeno vapor, "Cruzeiro", começou
a navegar no curso superior do Rio Iguaçú, aflu
ente do Paraná, cuja primeira viagem foi feita
entre os portos de Amazonas (perto de Palmei

ra) até o de União da Vitória, em Palmas;
- em 1.880, nasceu o General Mauricio José Car

doso, do Exército Brasileiro;
- em 1.894, nasceu Angelo Mendes de Morais, Ge

.

neral do Exército Brasileiro.
André Nilo 'I'adasco

Conselhos de Beleza

Nota: - Os nossos lei-
Dr. Pires.

Vende-se
Um automovel "CITRO-

EN" equipado. Ver e tratar
<l Praça Getulio Vargas 19.
das 14 as 16 horas.

3

\.

p.orque. isto ê verdade:

Continental 6 fabricado

.com fumo d. primeira qualidade,

rigorosamente 'selecionado

desde a safra

até â manufatura.

- uma IIIllerencJa lacianal •
UM PRODUTO SOUZA c.uz

-, LO.JAS�
Eletro-Técnica

(A ORGANIZ:A�ÃO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casa, a maravilhosa
E�GIN

(A MAQUINA DE COSTURA DE FAMA
MUNDIAL)

Pelos serviços prestados ao s_eu lar e
pela valorização sempre constante.,

ElGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUiÇÃO EXCLUSIVA DE
ElETRO-TÉCNICA INDOSTRIA' E

.

COMÉRCIO S. A.
Rua Tte. Silveira 24 e 28 - End. leI.

ElETROTECNICA
Caixa Postal'193 - Telefone 3.793
Florianópolis .- Santa Catarina

Participação

..
,� .

Walmir Dias e Sra. têm o prazer ,de participar a

seus parentes e pessoas de suas relações o nascimento de
sua primogênita Cleusa , ocorrido dia 10 do corrente na

Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

AVENTURAS 00 ZE-MUT�ETA .. ,

_.

!
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Encerramento ,do Campeonato de 54
COM DUAS PARTtDAS EMPOLGANTES, SERA' ENCERRADO O CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS DE 1954,

, DEVENDO O ESTA'DIO DA F."C. F. APANHAR ENORMES ASSISTÊNCIAS, SÁBADO O FIGUEIRENSE,' LlDER, ENFRENTA
RA' O GUARANI E DOMINGO O PAULA RAMOS TENTARA' DESFORRAR-SE DO REVÉS QUE NO 1° TURNO LHE INFlIN

GIU O IMBITUBA, VICE-LIDER. AGUARDEMOS!
i

"O "Estado" Esportivo
AS MANCADAS DO ARYBALDO TODAS AS FEDERACÕES DISPUTARIAM

,

A TACA BRASIL
,

RIO, 16 (V.A.) - A idéia travados entre si, nesse tur
da da realização da "Taça I no, pelos concorrentes do
Brasil" - aventada, verda- Rio e de São Paulo influên

, Diante disso sou obrigado a defender-me.
\ deiramente, na noite de an- cia seria observada, quando

"O ESTADO" foi e é o único jornal noticioso onde de-
teontem, quando dirigentes os concorrentes guanabarí-

Como na sua primeira réplica, estampada nos jornais sempenho função que é a de diretor esportivo, isto há mais cariocas estiveram reunidos nos e bandeirantes se de-

"Diário da Tarde", "A Gazeta" e "O Invicto", o sr. Arybal- de 10 anos. Na Imprensa Oficial do Estado ocupo função na residência do sr. Wilson frontassem em disputa do

do Póvoas perde-se em infantilidades que se coadunam técnica, há 19 anos. Nunca fiz cobrança de espécie alguma, Cintra, diretor de futebol do "Rio São Paulo".
Botafogo - teve também a Planeja-se também que os

melhor acolhida por parte jogos dos clubes cariocas e
Ingressei no "O ESTADO" quando era diretor-proprie- do presidente da Federação 'paulistas com os clubes dos

Mas uma vez se valeu da mentira e da difamação, vi- tário o sr. AItino Flores, jornalista dos mais conceituados, Paulista de Futebol. Estados serão realizados

sando, com isto, diminuir-me no conceito do esporte ea- atualmente desempenhando o cargo de secretário do sr, O sr. Mário Frugiulli a- sempre nas sedes dêsses úl

tarinense. Tacha-me de 'cérebro tarado, ambicioso e cretino. Governador do Estado. Tenho um atestado firmado por êle: chou, igualmente, muito in- timos. Planeja-se, ainda

Fraquinha sua defesa. "Quando proprietário do jornal O ESTADO, que nesta teressante a disputa da "Ta- que, quando fôr ó caso, o

redator ça" tais os moldes que a íns- concorrente carioca e pau
piram. Cumpre salientar, lista que, pela "Taça Bra

esportivo do referido diário, o sr. Pedro Paulo Machado, o então,' que, respeitadas as sil", tiver jogado nos Esta-
condições do regulamento a dos 'não enfrentará a seguir
ser elaborado, as inscrições ao intervir no primeiro turno
no certame seriam abertas de seu campeonato, co-ir-

Antônio Salum, alguns cronistas esportivos da Capital, en- Passando o jornal para as mãos do sr. Moacyr Iguate- aos clubes de tôdas as fede- mão que seja também par-

d Silvei f' t··l• f t d
-

tí rações, regionais do país ticipante (la Taça".
tre os quais aquele senhor e o que rabisca estas linhas, fo- my a I verra, UI mail auo a ren e a secçao espor iva,

sendo que a F. M. F. e a F. O presidente da Federa-
ram àquela adiantada cidade do Vale do Itajai no intuito Vejamos o que aquele jornalista atesta:

P . F., porém, inscreveriam, ção Paulista ficou de trans-
Iid d d "Declaro que o sr. Pedro Paulo Machado, durante o di'de apreciar o jogo e dar uma impressão das qua I a es o ca a qua, Cll1CO clubes no mitir aos clubes de sua en-

querido clube carioca, através das colunas dos jornais des- tempo que dirigi o jornal "O ESTADO", que se edita nesta máximo. tidade os planos que nortei

ta Capital Acusa-me êle .de comportamento inconveniente Capital e de minha proprIedade, desempenhou com hones- De outra parte a compe- am a instituição da "Taça
tidade e correção o cargo de Diretor Esportivo do referido tição seria paralelamente Brasil". Está certo, porem,diante de uma homenagem a um, esportista falecido, com
.

1 d' t d disputada com o primeiros que o certame, em
'

sua li-
grave desrespeito ás normas esportivas. E arrola como tes- Jorna, merecen o por ISSO o o o meu respeito e admiração.

turno dos campeonatos ca- nhas geraís, terá mesmo tô
-temunha o sr. Antônio Salum, .dízendo que o estimado es-

Autorizo o sr. Pedro Paulo Machado a fazer deste o uso rioca e paulista. Diante dis- da a aprovação dos bandei-
portista tem vistas Iargas e não poderá contestar. que entender. Florianópolis, 13 de dezembro de 1954. (as.) so os resultados dos jogos rances.

Mente o sr. Arybaldo Póvoas, acusando-me de tal pro- ,Moacyr Iguatemy da SÜveira, ex-diretor proprietário do I
"O ESTADO". -------------------------

.

.�
O sr. Arybaldo Póvoas, conhecido pseudo-jornalista, 'Quer dizer, o sr. Arybaldo Póvoas não cumpriu a palavra

dia 4 último resolveu ocupar o microfone da Rádio Anita empenhada.

Garibaldi para responder á minha crônica "Paspalhão",
inserida nesta folha.

perfeitamente com a sua escassa compostura. Falta-lhe posso garantir.

autoridade moral para atacar-me.

Duas acusações graves me são feitas. Capital se publica, tive, por algum tempo, como

Defendo-me e o faço honestamente, com provas.

Diz o sr. Arybalrlo Póvoas que, por ocasião da visita do qual, 110 desempenho daquele cargo, procedeu sempre com

Botafogo de Futebol e Regatas, elo Rio de Janeiro, à Blu- intcira correção. Florianópolis, 13-XII-54. (as.) Altino

menau, há anos, por uma dcferencia do grande esportista Flôres".

cedimento. Mais um argumento falso.

PEDRO PAULO MACHADO

O "mais antigo diário de Santa Catarina" não tardou
a ter novo proprietário, ficando até hoje como diretor res-

ponsável o dr. Rubens de Arruda Ramos, o qual firmou o

FLA'MENGO E VASCO CAMPEÕES
CARIOCAS DE ATLETISMO

Tenho, em meu poder um atestado firmado pelo sr.

Antônio Salum sôbre minha conduta na referída excursão.

Ei-Io:
atestado que segue:

"Atesto, pelo presente, que, por ocasião da visita do

Botafogo de Futebol e Regatas, do.Rio de Janeiro, á cidade

de Blumenau, onde realizou uma exibição, a meu convite

acompanharam-me -àquela cidade, viajando em automóvel
de minha propriedade e sob meu contrôle, vários repre

sentantes da crônica. esportiva desta Capital, entre eles o

jornalista Pedro Paulo Machado, redator de "O ESTADO".

Atesto mais que a conduta do citado homem de imprensa
na referida excursão foi a melhor possível, logrando, as

sim, realizar a sua finalidade, qual seja a de dar através

das colunas do seu jornal todos os pormenores do grande

jogo interestadual. Florianópolis, 13 de Dezembro de 1954.

"Atesto que, desde quando assumi a direção d' O Estado, RIO, 16 (V.A.) - O Fla- prova perdeu, com isso, seu

interêsse e mesmo em tôrno
da "performance" de Teles
da Conceição não houve
maior sensação, já que a

maioria das provas de do

mingo não eram de sua es

pecialidade. Mesmo assim,
o gran.de atléta assinalou
novo recorde carioca e bra
sileiro, marcando 6,1 3 pon
tos, contra 5.261, de Arí

Façanha de Sá.
No certame feminino, o

Vasco ampliou a vantagem
conseguida na primeira par
te e assim. arrebatou ao

Fluminense um titulo de on

ze anos consecutivos.

vem o sr, Pedro Paulo Machado dirigindo a secção esporti- mengo é o novo campeão ca
va do jornal. Além de se demonstrar o profissional eompe- rioca de atletismo masculi
tente e ativo, o referido colega se destaca pela �a hones- no, e o Vasco da Gama, do

tidade, pelo seu zelo e pelos assinalados serviços que pres-" atletismo feminino.

(as.) Antônio Jorge Salum",

O sr. Antônio Salum é figura de projeção nos círculos

comerciais e esportivos, gosando de justificado conceito pe

los seus dotes de coração e espírito. Irá o sr. Arybaldo' PÓ

Ivoas desmenti-lo?

A outra acusação é dirigida ao Peter Pat (não confun

dam com o Pan) , pseudônimo que, como muita gente sabe,
adotei redigindo "Entrevistando" o "jornalista". Diz o sr.

Arybaldo Póvoas lembrar-se perfeitamente ter Peter Pat

em meados (e não meiados) de 48, ou 49 ou 50, percorrido
todo o sul do Estado á procura de cobrança para determi

nado jornal e que ao regressar não prestou conta ao refe

rido jornal, obrigando seu diretor a desmascará-lo" cha

mando-o de ladrão. Ante a gravidade de tal afirmativa fui

pessoalmente pediu satisfações ao sr. Arybaldo Póvoas, o

qual, na 'Presença do sr, Nívio de Andra'de, secretário da

Federação Atlética Catarinense, disse ter havido equívoco
de sua parte, pois entendeu que Peter Pat fosse o pseudô
nimo de outro jornalista e que faria uma retificação atra

vés da imprensa. Aceitei as explicações.
Os dias correram e, nada de aparecer a tal retificação.

ta ao esporte catarinense. Cronista dos mais completos,
Pedro Paulo Machado, com o seu nome, dá prestígio à sua

Como se esp.er_ava,. José
. .

'

.. _
Teles da Conceição triunfoupagrna esportiva e as suas colaboracoes em outras folhas' D tl d'

. . no eca o, asseguran o o
Neste diário gosa da estima de todos e não há favor en;t de-. titulo ao seu clube. O Vas-
clarar que nos círculos esportivos goza do mais alto e ínve- co, aliás, já estava vencido
jável conceito. Florianópolis, 13 de dezembro de 1954. (as.) logo no inicio da fase final
Rubens de Arruda Ramos, diretor d'O ESTADO", (lo certame, porque Wilson

Gomes Carn-eiro não pode
completar a prova e Ijoel
Rosa da Silva, por 110 me

tros, com barreiras, disten
deu um músculo e teve que
abandonar a competição. A

Quanto ,á Imprensa Oficial do Estado, apresentarei um
atestado de conduta desde que o sr. Arybaldo me faça essa

solicitação. E' só pedir.
Os que firmaram os atestados acima são homens que

gosam do maior conceito nos círculos póliticos, jornalísti
cos, sociais e esportivos e aos quais devo grande parte do
meu êxito á frente da página esportiva de "O ESTADO".

A luta do verdadeiro jornalista é por demais árdua, po
rém honrosa. De dia nas oficinas da I, O. E. e á noite re

digindo a página esportiva, como vê, pouco disponho para
refazer as energias gastas, com um bom descanso.

PÓde o sr, Arybaldo Póvoas mentir quantas vezes de
sejar. Mas, faça-o com cuidado afim de não voltar a fazer
papel ridículo. E' feio.

PRODUTOS

Antarctica
CERVEJAS - REGRIFERANTES

LICORES DUBAR
sempre à Disposição

DEPÓSITO FLORIANÓPOLIS
DA elA. ANTARCTICA PAULISTA

I. B. B. e.
Rua Silva Jardim: lBO-Telefone, 3.800
��,�, J PRA INHA
,;) I,

E na Firma
SYlvia ,ORLANDO DAMIANI & CIA.
'\ 'c LTDA.
�I� Reveniledores autorizados da

-'ANTARCTICA
Rua São Jorge, 14-Esquina D. Joaquim,

�,[�t Telefone:'3.019

Em minha vida não há mancha de espécie alguma,
Vícios não possuo.

Voltarei ao assunto se assim desejar.
Bem dizia Valtour: "A difama!;ão é um veneno que não

faz efeito quando administrado em grandes doses".

VELEIROS DA ILHA DE
SANTA CATARINA

, Alugam-se bons quarl;os
Com ou Sem Pensão,
Bôas Condições.
Rua General Bittencourt

na 43.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO
CARIOCA

Recebemos e agradecemos
a seguinte comunicação: \

1° Secretário:
D' Alascio

Humberto ��Jft!f�..,....-.��.-...,..,.,.
RIO, 16 (V.A.) - Após a

quinta rodada do returno,
a estatistice- do Campeonato
Carioca nas três divisões,
profissionais, aspirantes e

Nivaldo juvenis, ficou sen do a, se

guinte':

'4' /-,:�.
'_ -

W r rp.'r
80 Portuguêsa '. . 25
9° Bonsucesso....... 26
100 Canto do Rio 29
(*) Resta o jogo entre

Madureira x Olaria na tarde
de hoje.

2° Secretário: Celso Car

Florianópolis, 6 de dezem- los Pôrto
bra de 1954 1° 'I'esoureiro r ; Isaias

Presado Senhor Ulisséia
Tenho o prazer de comu- 20 Tesoureiro:

nicar-lhe .que a Diretoria Hubner
desta Sociedade eleita para Orador: Dr: Romeu Se-
biênio 1955/1956 e empos- bastião Neves
sada no dia 5 do corrente Aproveitá o ensejo, pára
mês, ficou assim constitui- renovar-lhe os nossos pro-
da: testos de alta estima e dis-
Comodoro: João tinta consideração.

ALUGA-SE
1°' Flamengo (invicto)
.................. '3

2° Bangu 7
30 Vasco e Fluminense 8

9
11
20

ves Júnior
Vice Comodoro :

CERrAME
PAULISTA

São Paulo, 16 (V.A.) -
Com os resultados de sába
do e domingo os clubes que
disputam o campeonato pau
lista, ficaram assim coloca
dos, por pontos perdidos.

10 - Corintians com 6
pontos; 20 - São Paulo
Santos e Portuguêsa de Des
portos com 10; 30 - Pal-'
meiras com 11; 40 - XV, de
Jaú com 16; 5° - Guarani
com 17; 6° - Ponte Preta

c
com 18; 70 Linense e N01'0-

este com 21; 80 - J'uventus
com 22; 90 - XV de Piraci
caba, 24; e em 100 e último
lugar - Ipiranga e São
Bento com 26 pontos perdi
dos.
A próxima rodada, assi-

nala os seguintes jogos:
quarta-feira á noite, no Pa
caembu - Portuguêsa de
Desportos x Linense; Sába
do, no Parque Antártica -

Palmeiras x São Bento; Do
mingo" pela manhã, no Pa
caembu: - Corintians x XV
de Jaú; A tarde. no Pacaem
bu - São Paúlo x Santos;
Na rua Javarí - Juventus
x Portuguesa de Desportos;
Em Lins - Linense x Gua
rani; Em Piracicaba - XV'
de Novembro x Ipiranga;
Em Campinas - P. Preta x

Noroeste.

APROXIMA RODt,
�DA DO CERTAME
GUANABARINO
RIO, 16 (V.A.) - São os

seguintes os jogos marcados
para a, próxima rodada do
campeonato carioca de futé
boi: sábado Vasco x Bangu,
no Maracanã; domingo
Flá-Flu, também no "colos
so" de cimento armad�. Os
demais embates são os que
se seguem: Botafogo x Can
to do Rio, em General Se
veriano: América x Bonsu
cesso, em Campos Sales;
São Cristóvão x Olaria, em

Figueira de Melo e final
mente Portuguêsa x Madu
reira, em Teixeira de Cas
tro.

REPRESENTANTES ou

'DISTRIBUIDORES precisam
se com freguêzía no ramo

construções, ferragens, en

canadores, eventualm e n t e
com exclusividade.
Artigo de consumo cons

cante. Ofertas:
"BOM NEGOCIO" Caixa

Postal 7100 - São Paulo.

lell'E
Agência

de
Pu blicidade
..... P_tal..'
I'I.rIu.,.u.
..... Cúadu

DeClaração '

Para os devidos fins decla
ro ter-se estraviado a carde
neta n. 1.841. <DEPOSITO
POPULARES) da' Caixa Eco
nômica Federal de Santa Ca
tarina.
Maria Ignês Bienhaencheky
.. ,_ -------

CASA,
Aluga-se em prédio novo,

apartamento 'para casal,
com Fogãc eletrico e tam
bém uma loja á Rua 7 de
Setembro n. 5 Tratas na

Rua major Costa 13.
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RIO (BJl) - "O recurso

de aumentar os impostos,
. que o govêrno está usando

para conseguir o equilíbrio
; orçamentário, não me pare

ce o mais indicado na pre

sente conjuntura"'Com estas,

palavras, o sr. Hamilton Pra

do, ex-membro do Conselho

Nacional de Economia e di

retor da Federação das In

dústrias . do Estado de São

pauló, iniciou considerações

Uma II·ça-o qu'e cu'mpre a.pre'nder
.

sôbre as providências que es-

_tão sendo encaminhadas pe

l� sr. Eugênia Gudin, atual
Roberto Brandão hoje não há companhia que I

nesta base honesta e lúcida,
ministro da Fazenda, no sen-

Itido do combate à inflação Dentre as numerosas li- se preze que não o possua como, de resto, é a escola e

atravéz da normalização das ções que as temporadas es- I e,
até certo ponto, o acate, o estilo de mestre Ziembins

finanças públicas e do mer- trangeiras de teatro dra- não tanto- ainda, contudo, ky, que sabe o que faz e co

cada do crédito. mático no nosso Municipal quanto deverá ser acotado. mo o faz; mas não o é ri dos

No entender do sr. Hamil-, estão a repetir cada ano pa- Mas a verdade é que a li- que pensam �star fazendo

ton Prado, a conjuntura por ra a nossa desordenada

ex-,
ção foi aprendida mais mal as cousas a sua semelhança

que atravessa o país se dis- periência teatral avulta em do que bem. E, ainda mais, mas na verdade não sabem

tíngue por uma inflação cujo primeiro lugar a da bõa di- [aprendida com um diretor o que fazem.

ritmo de crescimento se vem reção. Lição que estamos
I
de méritos excepcionais po-

a�entuando pelos acréscimos tardando a aprender como rém os mais contraindicados Se tivessem' tido, êstes

constantes dos custos de pro- I antes tardaremos em rela- para servirem de modelo ú\ltimos, modelos mais di

dução, em que a instituição I ção a aula precedente: a didático. Com efeito, im- dáticos, talvez, na ausência

dos ágios tomou parte rele- de direção, "tout court", pregnado profundamente da do equivoco, ja tivessem

vante, e a falta de correla- Porque a verdade é que tradição cênica da Europa aprendido. Por isso é que

cão entre o aumento do po- custamos muito a conven- Central e encontrando, aqui, deveriam, por exemplo, ter

der de compra e o da produ- cer-nes da necessidade (e como matéria prima ideal assistido e meditado as

çâo, até hoje não no� capacita- para suas tendências cria- duas últimas temporadas es-

mos da importância capital

I
deras, o teatro expressionis- trangeiras: a de Barrault

IMPOSTOS E CUSTOS do elemento direção na so- ta do sr. Nelson Rodrigues e a do Teatro de Milão, on-

I ma das tres parcelas que _ o diretor Ziembinsky de- de aprenderiam a lição de

- "Se assim é - ponde- I compõem um bom espetá- I sencadeou no teatro tupini- que a melhor direção é a

I:OU o sr. Hamilton Prado culo teatral texto, direção e quim a convicção de que quela que, pelas impressão
para combater a inflação interpretação. Precisou que direção cênica era aquilo e de simplicidade, de facilida
não bastará reduzir o poder os azares .da última guer- somente aquilo, aquela mar- de, mais se oculta do que

de compra do mercado con-

I
ra fizessem com que um ca deformadora da real ida- se exibe ao espectador. Por

sumidor, como vem �azen�o atol' polonês, inteligentis- de de superfície, que, no ex- que o melhor teatro, o ver

a govêrno com as medidas rí-

I simo, o sr, Zigbniev Ziem- pressionismo, é o caminho 'da-deiro, não é aquele em

nanceiras que tem adotado. binsky, desse com os cos- dé expressão da realidade. que o 'texto se exibe, a di

Torna:se nece�sário, tam�é�, I tados por estas bandas do de merguho, que é a pró- reção se ixibe, a representa
que nao pressione com medi- . mundo e que um grupo de pria substância do teatro ção se exibe; mas aquele
das mal pensadas de sua po- I intelectuais (literatos e ar- expressionista, da arte ex- Ii outro em que texto, direção
litíca social e tributária, os tistas plásticos) amorosos pression ista em geral, e e interpretação se .contêm
preços de custo da nossa pro- do Teatro constituissem uma constitue, portanto, uma de- 'em si mesmos para exibi� Graças a Deus, pois, pelo seu dom inefável. (II Cor.
dução. Ora, aumentar os trí- companhia de amadores no formação com propósito e apenas o espetaculo, que e 9:15). Ler João.1:6-12.
butos para obter sete .bílíões melhor sentido da palavra. efeito· de transfiguração. a unidade múltipla da cria-I No Natal passado recebi um 'pacote com esta notí
de cruzeiros a mais, num só. "O� Comediantes", _ para Deformação que os maca- ção dramática. (Ag-ência Na- nha-: "Não abra até o dia 25 de dezembro." Eu podeiria,
exercício, como quer o govêr- que esta terceira entidade queadores sem propósito cional). no entanto, ter feito coisa pior do que abri-lo mais cedo;
no, é fazer.essa pressão, pois da trindade teatral se jun- convertem numa simples poderia ter me esquecido de abri-lo no dia de Natal e
o aumento terá de sair dos

tasse as duas outras unicas desfiguração.
. . .

h' d d IaSSIm Igl)0rar o que meu arrugo avia man a o para a e-

�[çe���
das utilidades e ser-

antes existentes para com- E esta é justamente a li-

E euo'
>�.i!L�,�

grar-me,

pôr afinal o mistério cêni- ção que. no_s resta ap.render: mpr Deus enviou sua dádiva inefável há. cerca de dois
Continuando, aürmou: _

co dos três criadores dís- o da direção propositada. O mil anos. Que tragédia que desde então tantos tenham
- O pior, porém, é que tal I

.

tintos numa só criação ver- da direção em te.rmos de Precisa-se de moços de pôsto de lado o seu presente. Êstes se têm privado da
aumento repercutirá, multi- dadeira: o espetáculo dra- normalidade, de símplícída-] 20 'até 35 anos, solteiros, alegria de ver e gozar da maravilhosa dádiva de Deus
pli�'lclo por um fator dCHCO' I

'

nr ec do, da-ta a psicose ln-
mático. Antes disso, � que de, de modestia e humildade quites com o Serviço Mili- enviada para seu gôzo e felicidade.

. havia era, ainda, apenas, a criadoras. Ai está osentido, tar, datilógrafos e ginasta- Gostamos de um presente de valor? Jesus é o mais
flacionária que já estamos.

scrrenco, no custo da vida e,
figura do ensaiador, com i o ponto de partida de' tôda nos. precioso tesouro do céu. Gostamos de um presente boni-

pois, na depreciação do pró- função, tão somente, de bôa direção teatral. A par- Ordenado' de Cr$ 2.400,00. to? "Êle é o mais formoso entre os milhares e igualmen-
marcar muito por alto a a- til' daí nascem e cabem tô- Carta de próprio punho pa- te adorável". Gostamos de um presente distinto? Êle é

prío dinheiro. E assim, para
pagar as mesmas utilidades e tuação individual de um ou das as escolas e todos os es- ra Caixa Postal 192 - Flo- o Rei dos Reis e o Senhor dos senhores. Gostamos de pre-

serviços, o govêrno terá ne-
outro intérprete menos Im- tilos _ escolas e estilos só iíanôpolis, acompanhada' de sentes úteis? Êle promete ser uma porção de cada expe-

cessídade de mais numerário portante _ função que es- legítimos quando assentam uma foto 3 x 4. - riência de nossa vida. Gostamos de presentes duráveis?

do que agora prevê, no pro- tá para a do diretor, diga-' Êle será nossa luz e nossa vida por tôda a eternidade.

ximo ano, não nos devendo mos, como e do "ponto" pa- Jesus é o dom inefável de Deus.

causar estranheza, em con- ra a do autor.

sequência, se nó final elo e- Afinal, porém, à fôrça do

xercícío vindouro novas emís- confronto interno, bem ou

sões forem solicitadas para mal aprendemos a lição da

pagamentos de "deficits" cu I necessidade do diretor e já

esacomIliãvelô:'iiêurso
de

.

aumentar impostos para
("DilIbrio orçamentário

Preceílo do Dia
AR LIVRE E SAúDE

O
Permanecer grande parte

do tempo ao ar livre e dor
mir com, as janelas abertas
constituem ótimos recursos

'para fortalecer o organismo
contra as infecções. São há
bitos sanitários que prote-:
gem o indivíduo contra' o

ataque de algumas infec

ções.
Fortaleça o organismo,
vivendo ao arlivre e fu

gindo dos ambientes
confinados. - SNES •

"FATAL A REPERCUSS§.O

pA MAJORAÇÃO NO CUSTO

pA VIDA" - RITMO DE

CRESCIMENTO DA INFLA-

çÃO NO PAíS

mcipios, nestes últimos dez

anos. Quem fizer tal con

fronto verá que, até 19·17, in
clusive, o volume de papel
moeda era maior e uue, a

partir de 1948, o dos impos
tos caminhou na frente, ace
lerando, ou melhor, forçan
do, também, o crescimento do

'volume de moedas. A meu

ver - concluiu o),.r. Hamil
ton Prado - certos tributos

mal considerados econômica-

novos aumentos tributários
forem pleiteados".

ção.

TRIBUTOS E MEIO

CIRCULANTE
O sr. Hamilton Prado é de

parecer que os impostos in
fluem de forma acentuada.

para o desenvolvimento elo
meio circulante, em nosso

país.
..:_ "Uma idéia dêsse efeito

inflacionário - lembrou -

tem-se ao fazer o confronto
do volume de papel-moeda e

dos tributos recebidos pela
União, pelos Estados e Mu-

Vende-se um ótimo Ponto
Comercial rre Coração da
Cidade
Informações nesta Reda-

mente provocam piores l'C

percussões que uma missão

planejada e executada com

critério e controle".

PREfEITURA MUNICIPAL DE
FlORIANO'POllS

REQUERIMENTOS 'DES-' Guia: _ Acelon Pacheco
PACHADOS da Costa;_ 3.433/54

Hercilio Luz Filho. 3.190/54.
Dias 9 e 10,de Dezembro Diversos: _ Bernardino

de 1954. Manoel Nunes _' 3.155/54
Transferencia: - Acelon Humberto Zatariani

Pacheco da Costa - 3.4'34/ 3.425/54. _ aguarde opor-
54 _ Maria Silva Ramos - tunidade, nos termos das

1.887/54 _ Odilon Bartolo- informações. Marieta Ra
meu Vieira - 3.443/54 - malho Xavier _ 3.421/54.
Wilson Luz _ 3.456/54.' Ulisséa. Gentil & Cia Ltda.
Habite-se: _, Calvy de 3.473/54. Doris Tertschitsch

Souza Tavares -:- 3.051/54. '- 3.374/54. Maria Santa da

Esqueça-se o "Habite-se" Silveira 3.483/54. - José
_ Moellmann & ;Rau_ Ltda Manoel Luiz - 2.724/54. C.
- 3.178/54. Esqueça-se o Rosa Boabaid. 3.475/54.
"Habite-se" Teodoro Construções: - Laticia
Bruggemann 3.371/54� 'Matos Moura -:- 3.207/54 -
Esqueça-se o "Habite-se" Arquive-se á vista do pro
_ Gilberto da Fontoura Rey cesso nO 3.360/54. Clemente
- 1.186/54. José Schmidt. 3.373/54.

/

(O REGULADOR VIEIRA)
Â mulher evitari C\orel

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS

P.mprega-se com vantal!jllm pata
combater as Flores BranClilJl. CóU·
cas Uterinas, Menstruael e ap';. o

parto, e' Dores nOIl ovirio••

I!:
. poderollo calmante e Regula·

do!' por excelência.
FLUXO SEDATINA, pela � com·

provada eficacia é receitada PC))

médicos iluatrel.
FLUXe SEDATINA encoDtr�.... OI

,

toda pArte.

Acaba de .ser lançado
no Rio de Jonelro,

com absoluto êxito, o

Recreio dos

Bandeirantes

A cidade satélite do Rio, em pleno Distrito Federal

o complemento urbanístico que faltava à Cidade Maravilhosa
para edíncação de seu elegante bairro residencial, hoje em
rase ativa de construção.

Para residir ou' para lucrar com sua vertiginosa valori
zação, compre agora o seu lote de terreno no Recreio dos
Bandeirantes, onde, nos próximos 4 anos, serão invertidos
105 milhões de cruzeiros em obras de urbanização, já ínten- .

samente atacadas,
Lotes a partir de Cr$ 150.000,00, pagáveis à vista
ou em suaves prestações, no prazo de 10 anos,
com garantia bancária de devoLução das presta
ções, acrescidas de juros, em caso de desistência.

'...,_,
,

CAMINHAo R I O PARA o RECREIO
Loteam=rrto "provado pela P. D. F. sob o no 17906 e registrado, de acõr
do com o Decreto-Lei ,H, nd 9 .• Reg. de Imóveis, sob n.• 149 em u/a!u.

RECREiO DOS, BANDEIRANTES
Imobiliária S. A.

Representantes autorizado em Santa Catarina
ROBERTO OÚVEIRA

'

Rua Trajano na 23
11.-1161

DELEqACIA FISCALCom a' 8iblía na Mão NOTA
A Delegacia Fiscal do Te

souro Nacional comunica aos

interessados que, tendo em

vista a conveniência dos ser

viços de encerramento do e
I
xercício financeiro, os paga
mentos de APOSENTADOS,
relativos ao mês de dezembro,
serão antecipados, iniciando
se no próximo día 14 de de
zembro corrente.
D. F. em- Florianópolis, 11

de dezembro de 19M.
Mário Salema Teixeira

Coelho - Delegado Fiscal.

SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO

Trale das Vias
BesDira lérlas
.As Bronquites CAsm4ti-'

cas, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões- Resfriados,'
catarros), assim como as

gripes, são moléstias que
atacam o aparelho respira
\ório e devem se'r tratadas
com um medicamento enér
gico que combate o mal, evi
tando complícaçõss graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN" nas boas far
mácias e �rogarias.

ORAÇÃO

Perdoa-nos, ó Deus, ter rejeitado por tanto tempo a

preciosa dádiva de teu amado Filho. Ajuda-nos a voltar
nos para o teu melhor dom de amor e aceitar nosso Sal
vador, pois tu o enviaste para nosso gôzo, felicidade e

paz. Em seu santo nome oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
A dádiva de Deus é indizível, mas apreciáveL

J. ENOS WINDSOR (Minnesota) CI"VII.A)
."ANDI TOM'OO

;fJI, Par(icipação
---------------------- Antônio Pereira Oliveira

18AHCO
de CRf�ITO POrUL'AR

[I ���: eO�f:�i�;o;:r�:f�::e�
� AGRíCOLA I I todos os parentes e amigos

.

Rv.o." �tt.aÂ11ML'1, 16
. ., o nascimento de seu filho

---6�_
--

Carlos Alberto, ocorrido na
f"LORlANOPOLIS - Sió..eórô.rIn6. Màternida�e Carlos Correia

dia 8 do corrente.

Leve e saborosa para os paladares mais exigeJltes
Ef{ija eerveja PILSENER
ANTARCTICA: \ Rua SilvaJardim (rrainha)Deposito FONE 3.800

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,E C I T A L'E I:) 1 T A LIC in e In as PW�I!!i�a���açt��
JUIZO DE DIREITO DA final, ser a ação julgada JUIZO DE DIREITO DA cesso; dá á presente o va- prazerx de participar a seus'
4a VARA DA COMARCA procedente e a sentença COMARCA DE TIJUCAS 101' de Cr$ 2.100,00 e protes- -" parentes e pessoas de suas

DE FLORIANóPOLIS transcr-ita no registro de EDITAL DE CITAÇÃO DE ta pelas provas testemunhal, CINE SÃO JOSE" I
�-, -.-- ',:- -,I(;m-'--.'

_., relações o 'nascimento de'
EDITAL DE CITAÇÃO imóveis. O Suplicante pro- INTERESSADOS AUSEN- pericial, vistorias e demais �fdi"l sua primogênita CLEUSA,
COM O PRAZO DE' (30) cesta 'pela prestação de todo TES, INCERTOS E" DES- permitidas em

'

direito. Em As 3 - 8 Hs � ocorrido dia 10 do corrente

DIAS genero de prova em direito CONHECIDOS, COM, O tempo, requer a citação do _F' ·
----- - "

na M.arternidade Dr. Carlos

O Doutor Eugênio 'I'rom- admitido, como documental, PRAZO DE 30 DIAS. Domínio da União. Termos "NA TÊLA PANORÂMICA"
As 8 Hs

Corrêa.
- I - Bobert Stack - Jan Tai-

powsky Taulois Filho, Juiz testemunhas e pericial. Pa- O Cidadão Carlos Ternes, em que' P. Deferimento. Ti-
I 101'- Peter Graves em

Privativo de Menores, no ta OS' 'efeitos fiscais, dá à Juiz de Paz no exercício do jucas 20 de setembro de

exercício do cargo de Juiz presente o valor de. tres cargo de' Juiz de Direito da 1954. (as) Marinho Laus. TRILHA DA ARMAGURA

de Direito' da 4a Vara da mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00). Comarca de Tijucas, do Es- Em dita petição foi exarado (Technicolor)
No Programa:Comarca de Florianópolis, O advogado que esta subs- tado de Santa Catarina, na o seguinte 'despacho:-

d T·· Atualidade Atlantida Nac
Capital do Estado de Santa creve, recebe as intimações forma da lei, etc... "A., como pe e. ijucas,

Catarina, na forma da lei, relativas à presente em seu FAZ SABER a todos 19-X-54. (as) Clovis Ayres 54 x 48 Nac.

etc. escritório à rua Bocaíuva, quantos interessar o pre- Gama - Juiz de Direito." ������� 11t�0 1i:n5��0
FAZ SABER aos que o n0161. Têrmos em que Pe- sente edital de citação, com Feita a justificação, foi

I
presente edital Ide citação de e espera . deferimento. o prazo de trinta dias, vi- exarado o seguinte despa-
com o prazo de trinta (30) (Sôbre estampilhas esta- rem ou dele conhecimento' cho.: - "Façam-se as cita

dias virem ou dêle conheci- duais no valor de Cr$ 3,50, tiverem, que por parte de ções requeridas na inicial

mento t.iverem que, por par- inclusive a respectiva taxa Júlio Caetano Pereira, lhe publicando-se editais e ex- ATENÇÃO
te de NILO JOÃO 'DAMAS:' de S. P. Estadual, devida- foi dirigido a petição do ped-indo-se Carta Precató- A "EMPREZA" avisa a.os ças ve vigor. Procure nas

I
. .

J' d Direit _: As 5 - 8 Hs. -
CENO, na ação de usuca- mente inutil izadas) : F ,ona- teor seguinte: - "Exmo. na para o UlZO e irei o srs, "MOTORISTAS PRO- tarrnâclas e drogarias "Sa,
Pião em que requereu pe- nópolis, 3, de novembro "de Sr. Dr. Juiz de Direito de da la Vara de Elor ianôpo- FISSIONAIS" que a: partir do

O Grande Sucesso da tos in", que combate as bron,
rante êste Juizo, lhe foi di- 1.954. (assinado) pp. Telmo Tijucas. J'úlio Caetano Pe- lis, para citação do Domí-

.

,

dia 5 do corrente o abati-

r ig ida a petição do teôr se- Vieira Ribeiro. ROL DAS reira, brasileiro, viuvo, la- nio da União. Tijucas, 10- Semana" mento será concedido exclu- quites, as tosses e as con-

guinte: - Exmo. Srrr. Dr. TESTEMUNHAS: P. vrador, residente em i'bnga, 12-1954. (as) Carlos Ter- 'Marga Lopez - Fernan- sivamente nas sessões Díur- sequências dos resfriados.

Juiz de Direito da 4a Vara - Ricardo Soares de O1i- dêste Município e Comarca, nes - Juiz de Paz no exer- do Fernandez Pedro
.

A-
de Florianópolis: NILO veira. 2a. - Agenor José querendo intentar neste cicio do cargo de Juiz de Vargas - Trio Los Panchos

JOÃO DAMASCENO, bra- de Andrade.-·3a. - Sever ia- Juizo uma ação de usoca- Direito." E, para que che- e�'�LMA DE ASFALTO"

(l.C'e'�í4/e--""-----���f�'e��G·��·�S-.1"sileiro, casado, lavrador, no Rocha, todos residentes pião, vem por seu assisten- gue ao conhecimento de to- -, __

domiciliado e residente no em Santo Antonio de Üs- ce judiciário, abaixo as- dos e ni'nguem possa alegar No Programa:
I distrito de Santo Antonio bôa. Em a dita petição foi sinado, expor a V. Excia, e ign�rância, mandou expe- Noticias da Semana. Nac.

de Lisbôa, .nêste Municipio proferido o despacho do teôr "final requerer o seguinte: dir o presente edital que 54 x 48. Nac:

,Agde Florianópolis, por seu seguinte ;' - A Designe-se. - 1) Que é legítimo

'POS-Iserá
afixado na sede' dêste Preços: 7,60 - 3,50.

.,. �!� I�",
-

/'- . t

advogado e com a compe- dia e hora para a justifica- suidor, há mais de trinta Juizo, n� l:lgar d? costume, Censura Até 14 anos

i7 "1
tente outorga uxória (doc. ção, intimações necessárias. anos de uma área de ternas, e, por copia publicado uma \ , __:.....,;..::�-=;:::;===?�;:::;:�::=�_
1), com fundamento nos Em 4.11.54. (assinado) E. sita em Itinga, medindo vêz no Diário Oficial

d0:C
.

.
.

--
.

- e-"_.�_-:-----.

art, 550 e 552, do Código T. T. Fi,lho. SENTENÇA 88 ms. de frente que faz ao Estado e três veses no Jor- .�, !l_" __

=0!1 III s:-=_;�:�-�ª:;---Civil, e 454 e seguintes do DE FôLHAS OITO VER- Norte com terras do espólio nal "O ESTADO", de Fl.ó-
__ ii =- � __� .___

.
,\)j���,.

Código do Processo Civil, SO '(8v). Vistos, etc. Julgo de Marcelino Virtuoso da rianópolis. Pado e passado
".. ..

- �-....
vem à presença de V. Excia., por sentença a justificação Silva com 482 ms. de fundos nesta cidade de Tijucas, aos As 8 Hs :..-

com o devido acatamento, de fls. e· fls., em que é re- que faz ao Sul com o Ri- onze dias do mês de de- ;::.
promover a presente ação 'querente 'Nilo João Damas- beirãozinho de João Felles; zembro do ano de mil nove- June foJlyson - James

I Stewart em:
de usucapião, propondo-se ceno, afim de que produza extrema a Leste com o es- centos e cincoenta e qua-

. MUSICA E LAGRIMAS
provar, mediante prévia os seus devidos e legais pólio de Marcelino Virtuoso troo Eu, (as) Gercy -dos

justificação, o seguinte: efeitos.. Expeça-se manda- da Silva e a Oeste com o re- Anjos, Escrivão, o datilo

PRIMEIRO - Que, por si e do de citação aos confinan- querente. Perfaz referido grafei, cbnferí e subscrevi,

seus antecessores possue, tes do imóvel 'em questão, terreno uma área de 40.656 (as) Carlos Ternes, Juiz de
.

há mais de trinta anos, man- bem como ao Diretor do m. CJ..; (Conforme croquis Paz no exercício do cargo

sa, pacifica e ininterrupta- Serviço do Patrimônio da junto); 2) Que, possue es- de Juiz- de Direito .. Está

ménte, sem embargos ou União e do dr. PromotOl� ta área sem interrupção conforme o original afixado

oposição de quem quer que Público, na qjual idade de re- nem oposição pelo lapso de aa sede dêste Juizo, no lu

seja, duas glebas de ter- Público, na qualidade de re- tempo para usocapir, atri- gar do costume, sobre o

ras, situadas no distrito de presentante do Ministério buindo a si a propriedade,' qual me reporto e dou fé.

Santo Antonio . de Lisbôa, Estado, para todos êontes- na forma do art. 550 do C.C. Data supra.' O Escrivão:
com a situação, metragem tarem o pedido, querendo, muito embora não possua Gercy . dos Anjos,
e confrontações a seguir no prazo legal. Outrossim, qualquer título formal de

descritas: a)' um terreno de citem-se, por edital, com o prova de domínio; 3) Que,
forma retangular, com a prazo de trinta (30) -dias, atualmente sua posse se

área aproximada de cento as interessados incertos, ci- manifesta no vartado gêne- 'Pa.r'icipaçâoe oito mil metros quadra- cação éssa que deverá ser ro de lavoura que cultiva
dos, medindo 108,00 metros (eita na conformidade com sobre as mesmas terras e

N P"1 o' A ·th o F" o rograma :

de frente, igual-la�gura nos o art igo 455 § 1° do Código estas são perfeitamente res-
l' alio I Ul erraresi �- - .

d P Civil C t peitadas e demarcadas em' Olza Frietlriéh Ferraresl, Bandeirantes Na Tela Nac.
fundos, por 1.000 metros de e rocesso _ lVl. us as �

f d f· aI FI:'
- ,

I' 19 d d t
-

sendo pa.r.ticipam. ao,s pare,nte.s e Preços: 7,60 - 3,50.
extensão de frente a un os, a m' .. Ol'lanopo IS, e co a sua ex ensao; '.

b d 1 954 (
. amIgos o naSCImento de seu' Censura Até 14 Anos.

por ambas os lados, con- novem 1'0 e. . assma- reconhecido publicamente o

�%::�::���!i::!:�i"�: �r.�:;:�:!;�i:;:,��t�:::.� ;!;:�,,�,:,�i.�:;iõ�n::� f::2F��o:��:�:�:Lg� .1"._ -�_.. ,_--�_U..

,

ti [Iaviso aos \ in,leressados
vertentes do Morro dos Ra- Vara.' E, para que chegue, C. pede a V..Excia. que, -----•
tones, pelo !lado esquerdo ,w conhecimento de todos preliminarmente,. marque. ParljcipaL'ão As 8,30 horas.

-

I A COMPANHIA INDUSTRIAL \E COMERCIAL
(sul) com terras de ,Roldão mandou expedir o presente dia e hora para a justifica- Y BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES, Produ-
da Rocha Pires e pelo lado edital que será afixado no ção; uma vês feita, sejam Cantiqio Alberto Ferroresi Gene Kelly - Leslie Ca- ,tos Nestlé, por sua Filial em Curitiba -:- Estado do Pa-
direItó (nol�te) com ditas lugar de costume e publica- citados os i,teressados cer- e Volga Platt Fetraresi, par- ron _ Mina Foch em raná, á Rua Visconde de Guarapuava 258, avisa a quem
de Lidio João Damasceno; do na forma da lei. Dado tos e incertos e os confinan- ti-cipam aós parentes e ami- SINFONIA DE PARIS posso interessar que o SR. ANTóNIO HELIO SANTOS,
_ b) Ull). terreno de fórma e passado nésta cidade de ,tes do imóvJ;lI,_ para que gos o nascimento de seu pri- ·(Tecnnicoloí·) que exerceu as funções de viajantes da referida Filial é

retangular, com a área a- Florianópolis, aos vinte e dentro do prazo legal apre- mogenito CEZAR AUGUS- No Programa: 'que a seu pedido se acha desligado 'do seu quadro de pes-
proximada de dezesseis mil nove, (29) dias do mês de se��e!l1 sua�: ;cê.�ntestações, TO ocorrido no dia 12 de Vida Carioca. Nac. 'so�l desde 30.11.54, deixou, em c�nsequência, de ser pes-

quinhentos f} se il s e n t a, novembrb do ano de 'mil s.o!b\pena de ju'stificada am- Dezembro, na Casa de Saude Preços: 7,60 � 3,50. 'I sôa autorizada a tratar de qualquer assunto que se rela-
(16.560,000) metros qua- novecentos e cincoenta e �i����te qu� éstá. a posse s. S�J:)astião.

.

Censura A�é 14 Anos. cione, direta ou indirétaqlente, com a Companhia. .

dra.dos, medindo setenta e quatro (1.954). Eu, Vinicius' do·,rl}.querente,. ser"- imedia-
seis (76,00) metros de fren- Gonzaga, Escrivão, o subs- ta��li.te julgada a' proce'
te, igual largura no,s fun- creví. (assinado)'" Eugenio d�nüia ,dia ação e expedido
dos por duzentos e 'trinta Trompowsky TauIois. Filho. o man-dado que autOi.'ize a

, (230,00)' metros' de, exten-- Jui.z Privativo -de,«(\1;!'l110res, respectiva transcrição. Às

são, de frente a fundos, por no exercício d9.f.6'�).1i;q _de sim D-: e,A. com/os documen

ambos os lados, .

cónfron- Juiz de Direito dà.;;'4�:�'::V:�ra. tos juntos e de tudo se dan-'
tando na frente, com ter-: Está· éonforme.' ::.::.,,- � do ciência ao re�resentante
ras de Roldão da Rocha ·Pi-.' O Escrivão do Ministério Púplicú, paloa

res, nos fundos, ,com um Vinicius Gonzaga. que intervenha em todo pro-

riacho que desagua no

mar, pelo lado direito (nor
te) com terras do Suplican-

, te e Pflo esquerdo (sul),
com ditas de Rosa Marla

José; SEGUNDO - Que,
nos referidos terrenos o

Suplicante possue benfeito

rias, cultivando lavouras e

mantendo ,pastagens, 'para
a criacão de gado; . TER-

, > - I dCEIRO ___:_ Assim sen o, re-

quer a V. Excia. se digne
mandar designar dia e ho

ra para a justificação pré
via, ·com ciencia do repre

sentante do' Ministério PÚ

blico, ouvindo-se as teste

munhas constàntes do rol

abaixo, as quais comparece
rão independentemente de

intimação. Outrossim, re

quer a V. Excia. que, feita
a justificação, se digne
mandar 'citar pessoalmente
os atuais confl:ontantes e,

-por edital, com prazo dr

trinta dias, os interessados
ausentos e desconhecidos,
para acompanharem os têr

mos da presente ação de

usucapião até final, sob pe
na de revelia, e apresenta
rem suas alegações, de

acôrdo com a Lei, para, a
. '\

Não deixe que as Bron,

Florianópolis, Sexta-feira, 17 de Dezembro de 1954 o JlSTADO

- (0)-

I

TOSSIU?

;

12 ·1 T Z

10) Noticiario Guaiba Nac.

20) BALA PERDIDA Com:
Joel Mac Crea

30) LU,TA PELA GLóRIA
Com: Bill Elliett

40) GODY, MARECHAL DO
UNIVERSO % Eps.
Preços: 6,20 - 350.
Censura Até 14 Anos.

quites, ou Rouquidões amea,

cem sua saúde! Ao primei.
1'0 acesso de tosse, tome "Sa-

tosin", o..antisêtico das vias
respirator ias. "Satosín" elí

mina a tosse, da novas for-

As-8 Hs

Distribuidor

.

(Technicolor)
No Programa:
Paisagens do Brasil Nac.
Preços: 7,60. - 3,50.
Censura Até 14 Anos.

Jane Wyman - Don Tay
lor - Charles Laughton -

Blondell
'

AINDA HÁ SOL EM MI
NHA VIDA

C. R,AMOS SIA
Comercio - Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL

!

!

\

AGORA NOVOS HORftRIOS
vI na

ERL ._�

Terças - Quintas· - Domingos
9:50 horas

Para: Curitiba S. Paulo Rio
(Correrão por o interior do Paraná S. Paulo a Norté

doPa�)
.

'(

.J

Segundas _ Quart�s __:_ Sabado�
16:15 horas

Para Porto Alegre

\/erldemos
""Uma caldeira llUTTNER, de fabricação alemã, com

lOOmts3 de capacidade para aquecimento. Ver e tra.tar
à rua Henrique Boiteux, 117, no Estreito com as Indús-
trias de Madeiras Nacionais' S;A. I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bdllal,����A .TENIS q.��E Resolução .d� 9 ,otencias
JUIZO DE "DIREITO DA FORMATURAS DO MJ!:S DE DEZEMBRO DE �954 A parltcipaçãe do Brasil
PRIMEIRA VARA DA co- ,16 _ Quinta-feira _ Soirée _ Normal do Instituto

_ _
. ,

:,.'
".

• �

,

MARCA DE FLORIAN.Ó- Educação Dias Velho
. NAÇOES UNIDAS, De�·.:-I be�. pel� .Canad�, França,

A_ famlh.a do sa�ldoso �RAN?ISCO �NTONIO FA-. POLIS 18 _ Sabado _ Soirée -...Ginasi!:)Ilos do Instituto (por Jae. Jones, BrazIl�an Gr�cIa, MexIC.o, !eru, Estad.,)s
RACO, falecido no dia 10 deste mes, convida os parentes "'d't. r d d aça e Educação Dias Velho I News Servíce) :- A partlCI-/ Umdos, Paquístão e Turquia,
A" •

70 d' f
' . , 1'. 1 ,a e segun a pr -,. .". ..

e pessoas-armgas para � Missa do, Ia, em su ra?,lO a
leilão com o prazo de 10 ! Dia 25 _ sabado _ Tradicional Soireé de Natal _ paça� ao �rasll em u�la ,re- afirmou ele, � que a Idela.tr�-

alma <daq.�H�Je ente .quar ido que s�ra rezada na Igreja de "

dias. I Grandiosa Parada d. e Elegancia _ Distribui ão de pre-I solução de nove potpncla�, duz a necessidade uma entí-

São Francisco às 7. horas
.

no dia 17 de Dezembro (6a O Doutor Adão Ber- mios _ Ornamentação a caráter. Reserva de Mesas na
recomendando o esta�ele�I-

.

dade dessa natureza em pro-

feira)." . ...
. .

.

' nardes, Juiz de Direito
I

Joalheraira- Muller a partir de 16 do corrente.
'

,,�ento d.e uma or.g�mzaçao visões objetivas para o seu

Outrossim. agradecem sinsibilizadas as- manifesta-
d a V d CiD' 26 dorni R t b t M ti

,

I f t.il
ínternaeíonal de fmancas, estabelecimento logo' que isso

.

I'
. A'

b d
. aI. ara a omarca la _ ommgo _ e um an e a me n an 1

f' l' d t
'

.

.tícá Ições de ?ezar, pe a triste ocorr�r:cfa, e so remo o as pes- de Florianópolis, Es- de Natal.- Apresentação do notável show _ O Circo
OI exp �ca a ,es _a semall�, seja pra reave .

sõas amigas que confortaram o mesmo durante sua en-
d d cs t C t

. h' 25 f' P' N 1 f 'f t di tr]
perante a comíssao Econo- O Delegado Brasileiro ex-

. . _ . -ta o e ",an a a arma, vem a I _ com Iguras. apal oe ara ar a IS 1'1- '; d A bl" G I
-

t bé
. '

f'ermidade, pela estremosa dedicação aquele ent�, querido na fórma da lei, etc.
.

buição de bombons. A postos criançadas. '" m.ca. � ss�m ela era. pressou am em a prererên-
e a todos aqueles que nos trouxeram á sua preciosa soli-

F' ber pre-' Dia 31 _ Sexta-feira '_ Empolgante "Reveillo a
das Naçoes .U�lldas pelo =: cía da sua delegação para

dariedade num gesto comevente de fraternidade cristã,
, taz sda'teII adaS que o

c m
I
são Silvestre" Apre�entacão das "Debuta t s de 1n954� legado Brasíleíro, EmbaIxa- que a projetada entidade

. '. . d
. .

' ",en e e I a e praça, o , '" c .< .

n e dor Abelardo Bueno do Pr'·- (Internatíonal Finanee Cor-nossos Slll.C�IOS agra ecimen tos.
oprazo de dez diasvirem ou 1- Notavel .show p'Ur artistas do Rio. Dança da Polonaise do.

...

I poratíon) seja mais uma 01'-

I
. ,

li 19 d D L d 1954
dêle conhecimento tiverem Observando que o Brasil ganízação autônoma do queF Ol'lanopo IS, ú e· ezem 1'0 e .' ,

d' 4 d J
. '

que, no Ia e anelro
I tem dado e continuará a (lar uma mera agência do Bauco

próximo vindouro, às 14

V
o seu apõio a todos 05 pro- Internacional, embora co-

horas a frente do edificio iagem com" segar,ança jetos destinados a ev,pandir operando com êle.
dó Palácio da Justiça, à as atividades das instituições Um dos seus méritos, afir-
praçá Pereira e Oliveira, o

'

e rapl'de'z internacionais de crédito, o i'nQu o Embaixador Bucne do
oort'eira dos auditórios . do

I
EmbaI'xador Buenos do Pra- Prado, é o de que p'odel'{L-pro-

J�izo, trará a .públic? _pre-I SO NOS CONFORTAVEIS, MICRO-ONIBUS DO do asseverou que a pro�ura porcionar uma orientaçào e

com ���� d�a::n�:r : �el��iO� i lAPIDO
.

�(SOL-BUSILEIBO)) ���';:�!�i:�aisf������'\:e���� ��n:�!\��!�;:;:�;:sesp:r�����
lanço oferecer· ·0; s:eguinte: I 'ó· sibilidages práticas das pou- lares. Entre' outros ':ampos
Uma máquina de Impressão, 'Florian polis - Itajaf - Joinv1lle - Cúritlba

. cas organizações mundiais' a- de ação em vista i]g,uraril os
'movida a ,elétrecidade, mar- '. fIiíi8"; "'ilh�� .. ' •. I ',.., ��.

'. tualmente em operação investimentoJ "portfolio'; e :lo

�a "Catú" com ,capacidade Agência· Kua Deodoro esquina�da Outro motívo pelfl qu�l, a cooperação com as organ,iza-
;lEr 1/4 de fôrça H.P., rota-

• Rua Tenente .Silveira Delegação Brasileira apoiou a ções financeiras nacionais

;ão mil trezentos impressos resolução, patrocinac!a tam- existentes .

por hora, em perfeito e.stadó
. de conservaçiíco e fu"uciona-'
.

menta, no valor de sessenta
mil cruzeiros. Dita mãquina
'foi penhorada à Nicanor
Soúia, na aç'ão executiva
que lhe. move 'M"igil�l da
Silva Leal. E 'para que ehe

�ue ao conhecimento de"to-
_..,., � . . dos' inandou expedir o com-

P�,I.I,:' ,�. cO.J'
petente edital que �erã a:Ú"

-

S
�à<;lQ no lugal"dé costume:l

� i/ ,ft� . .. : �:�t�:r;;�:l�:��:i.·ci::FayiSO'". "..oullAltTE rOOO DIA' quatorze dias do mes, de
.'

/

"
.. . Dezembro do ano de .mi1J'l,o= .

'

�

I
'

....

,' ,"� nO$. \I�f)f:Jf)S. :�" vecentos e cincgenta. e qua,- ". ,A ,OOMPANHI.I). INDySTRIAL E COMERCIAL
. tro, Eu, (as.) Hygino LuiZ. BRASILEIRA· DE PRODUTOS -ALIMENTAREs., Produ-

M/
I

'D�""R�"" 'to
Gónzaga, Es-crivão, O. subs,. !tO$ -Nestlé, por sua Filial em Curitiba _ Estado do Pa-

�

/.

.

� .". �i'eví: (as.) Adão'Bernardes Iraná, á Rua Visconde de Guara,puava 258, avisa a quero

�
,

r,'
_ .'

./ .'� � '4' i;' � .' - Juiz de Direito da 1aVa- posso interessar que o SR. ANTôNIO HELIO SANTOS, Mag-nl·fl·ca
�

reSI·deO·CI·a,. .

. '.... - ra. que. exerceu· as funções de viajantes da referjda Filial e
/ �!.,..', . � ..

"
.. "CQúfere com o original. qU�.a seu�pedido se acha 'desligado do seu qúadro de pes-' /

'

'

Hygino Luiz Gonzaga' sQal desde 30.11.54, deixou, em consequência, de ser pes- Vende-se, por motivo. de mudança, uma magnifica
'. Eilcrivão dQ Civel da ta. sôa autorizada a tratar de qualquer assunto que se reia- ,residência cQtendo: 4 espaçosas salas, inclusive sala de
Valia," cion�, di1reta QU indirétamente, com a ·Companhia'., 'jantar, 4 aniplos e arejados dormitórios, copa, cosinha

com armários embutidos, instalações sanitárias comple

.,
.."

. . . ... -- tas, varandão, quarto de empregada e respectiva .instala-

Alen�ão senhores socios do çãõ sanitária anexa, Area construida, 163m2 em centro
Y de terrello murade e ajaI�dinado de 13 x 55 metros

CI b d P
..

h' (715 m2). Nos fundos do segundo quintar existem 2 de-
U e' o en asco pósitos, sendo 1 para lenha e Qutrô, grande, pára gnar-·

F)
.'..'

. A' Diretoria do Clube do Penhasco; por nosso_inter- da de móveis, etc ... ôtima localização (Avenida Trom-
De ordem da Mesa Administrativa da- lrmandade do médio, <tende em vista o' que ·ficou deliberado 'na -reunião powsky 56).

.

,

Senhor Jesus dos'. Passo's e Hospital de Caridade, pre- de Assembléia peral, realiza'da 'em 8 de Novembro do cor- Preço de ocasião considerando o motivo da vendá.
vino aos interessados qu.e até o' dia 27 ,desde mês; .àS- �2 ....6iliillYiI!liiili:..i6�· rente' ano, quando se resolveu admitir a entrada .de mais Informações: Rua Crispim :&iira, 22 e Ayenida' Her-
horas receberá' esta'�lrmarÍ'dade e, Hospital; na súa Se- � cem (100) sócios-proprietários do Clube, avisa aos se- ejlio Luz, 60, nesta Capital.
cretál:ia, propostlls, em cúfa's-':féêhadas, para o forneci.: .

'I nhores sócios que, tenham interêsse em propôr a venda a,
'

menta de todos os artigos necessário ào seu consumo, dn- VEN'DE S' 14' pessoas de sua amizlt,le, que o façam com a maior tir- ,_--�--------- --..;....-----

rante o semestre de janeiro a junho do proximo "ano de ,
..l.J gência, nos escritórios da TAC, uma vez que o número de

1955. Ve:nde-se um Grupo Es- propostas que vêm sendo recebidas tem sido bastante
tófado e um Bureaux. elevado, estan,do próximo a ser preenchido o total de va-

Tratar na rua Dr. Victor gas proposto pela Assembléia Geral, e ficará definitiva-
Konder 60, mente encerrada a admissão de mais sócios.

Pelo presente, comunícamos que nomeamos os Srs,

IRMÃOS GLAVAM, para ,desempenharem as funções de

nOSSOS agentes, nos municiptos de FLORIANÓPOLIS,

TIJUCAS, SÃO-JOSÉ, BIGUAÇÚ, PALHOÇA, SANTO

. AMARO. E·LAGUNA, neste Estado.

EMILIO ROMANI & CIA. S. A.

_-

't Agradecimento e Míssa
JULIETA DOMINoNI

A mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos e primos de JU

LIETA DOMINONI, profundamente abalados, vêm exter-
Jo. .nar os seus mais profundos agradecimentos aos distintos

e competentes médicos dr. Antônio Moniz de' Aragão e- Jú

lio Doin Vieira pelos esforços empregadas para salvar a

querida extinta; às abnegadas Irmãs da Dívína Providên
cia pelo desvelado carinho que díspensaram.à entêrrna: ao

Revmo. Monsenhor Frederico Hobold pelo confôrto espírí-:
'tual, administrando-lhe os Santos Sacramentos.

Estendem ainda a sua imorredoura gratidão aos bons

vlsinhos que, com tanta solicitude, os auxilfaram nêste do:
loroso transe, e a todos as pessôas amigas que enviaram
flõres, e,: p()r: é�l'tâs -ou -telegramas, ou ·pessoa·lmente, ..os
confortaram, assim como aos que acompanharam a queri-
da extinta até à sua última, morada,

.

. Aproveitam o ensêjo para convídar a todos os' paren-.
tes e' amigos para a missa dê ia dia; que mandam celebrar
na Catedral Mêtropolitana, sábado, dia 18 do corrente, às
7 horas, externando mais uma vez sua gratidão par êste
áto de caridade. cristã.

t· Agra.etimento e Míssa

Atenção")' Alençao.!
Senhores' C'omerciaotes !

Lindos cromos e brocas de folhinhas para 1955,
Impressões á 'vontade e gosto do fiéguês

Preços Módicos - Unicos pa' praça
Empreza Gráfica Grajaú Ltda.

.

Rua Deodoro, 19 :_ NESTA: '

. -xxx-

Cartões de ':Natal" e Bôas Festas

Lindas. e modernas. padrolíizações
Impressos ao gosto do freguêS
Pedidós á Empreza:Gráfic� Grajaú Lida.
Deodoro, 19 - Florianópolis.

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

.. ,

IRMANDADE DO SENHOR.JESUS' DOS
PASSOS E HOSPITAL Df {Al�fDADE.,

,

EDITAL DE FORNECIMENTO

ConsistÓrio, 12 de dezembro ,de 1954
José Tolentino (le Souza - Secretário

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro'.
• Resistencia do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura pO" U.RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOMJA.

:, ,1)dlko' �GARAN'n O QUE
'" _.......,-. -

_"_'0_°:"
._---

___

' ... ,? I ... .>�'�
/

<. C. H � 108i8.11. Comê.cio 'e Agências
Rue Je;ãc Pinto, 9 Fp�lis.. ..Sta.Catarina

.

'Uma caldeira :rnJTTNER, de fabricação alemã, com

LOOmts3 de' capacidade para aquecimento. Ver e tratar
à rua Henriqüe: Boiteux, 117, no Estreito com ás Indús-'
trias de Madeiras Nacionais SIA.

:, \

�"""""".
-�

EC'Q'NOMJA absoluta
.

Q'rande . CONFORTO

<i

AQUECEDOR
ELÉTRICO

fnn-��
.IMERSÃ0t;

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobr,!.
• AQu�cimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe· •
'

ratuJlil de?êTada.

o MfS'rURAQOR DÁKO r : de regu·

fagem instantanea. permite o

maie, escola de graQuaçôe, de

TEMPERATURA.

�.�..
'"

�
<,_'

('

'V'endemos

aos, interessadas

"J. '

Vi(lfjens Dl R É TAS
flORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d',
FFOLlS.-S. PAULO, RIO " 4, ..

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA'�

'...._.

AQueCEDOR EUTRICO, CENTRAL

CapaCidade: .. t,,?':..
'"., J

100 iii 1,000 litrOs '

Fobricadot nos tipos
tíoriZQTltQJ • vertical.

......
"-

. (
- �

FABRICA

AbroiroÂ um& CIdfItA qUI
lhe t'flnd81'6 jW'Ó com·

penSlldoro fi

levuoÁ pArA SUA resid,,,-

, ..
cid. um lindo fi util pr.sente:

umBEUS$/MO eOFI?Ede J4CO eI?OMADO.
.

API"OCUI"! hoje o NOVO .

NCO" . GRICOLA
�r7 ,.

,16
FLORIANÓPOLIS �NTA CATARlI'IA ;;;;".D...••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hoie, em sessão pubfiéa�' àf15,30 -horas"u:Eurégio Tribua.f RegionaL Eleitoral
procederá à diplomação dos Senadores,· Suplenles, ·Depulados federaiS· e

.

Estaduais
,

,
élellos a 3· de outubro.

'���HãNftssiôib�TaTeis1iiíVã��doTst;do�
A bancada.fiituacioDí�ta contra
os interesses do Estado

Na sessão do dia 14, o dep. rio e' formulou um apêlo laos
Oswaldo R. Cabral, presíden- deputados, para que compa-

I. visita do. Presidente�al; a:",:o:
o plená- :���:::::a;�i:.,n�

Rec�pçãO-Programa·'BomeDageDS·
.

.

.

.

DISCOS A'{Ol\UCOS

o

Florianópolis; Sexta-fétra, 17 de Dezembro de 1954 bléia recebia do'Governador
5 têrmos de acôrdos da má
xima importância para o Es

tado, que implicavam, após a

aprovação, dar recursos, vin
dos dos cofres federais, no

valor de Cr$ 16.700.000,00, à

agricultura catarmense, -

foi nesse dia _:_ exatamente
nesse día - que a bancada
da União Democrática Na

cional deixou de comparecer
às sessões e' seu líder decla

rou da tribuna, lendo um

-o- jornal do Rio, que não havia
Esses acõrdos, embora rír- nenhum motivo para que

mados pelo Governador, em êles ficassem trabalhando,
fevereiro, março, abril do .requentando -as sessões!.,.
corrente ano, somente foram ;
encaminhados, pelo mesmo -o-

Governador, à Assembléia Os deputados Wilmar Dias

Legísiatíva, em 13 de novem- e Estivalet Pires, depois de

oro do corrente ano - sába- ouvirem atentamente as in

do, em que não' havia sessão rormações prestadas pelo
na Assembléia. �uando o Go- presidente Oswaldo R. Ca

vernador encaminhou ao Po- bral, ocuparam a tribuna e

der Legislativo tais acôrdos, mostraram que essa .oríenta-
ram-no, E não é tudo. depois de.retê-los quase- ion- ção do Governádor, retendo

.

Lá no Depanamento havia gos meses em suas gavetas,
.

in,justificávelmente em suas

aluda uma lotograf�a hístõ- com evidentes-e reais preiuí- .gavetas, durante 7 meses os

rica, que registrava o prí- :.i;OI;! para' o Estadói Yá ii:As: têrmos de irriportarités aõôr
meíropasso para o J;l.OSSO En- sembléia sOmente· poderia dos que 'benefiéiam:o Esta
sino subir tanto, como subiu, examiná-los na

-- sessão ,', de do, para. 'enviá-los ao Poder
ate hã pouco, quando

. co,- prorrogação. Se dia 13 foi. Legislatiyo. já;'noéúltiÍnI? dia
\

meçou a descer em

PiqUe.\ sábado, 14 -,domingo - 15' dá sessão .ordinária('é mais
Nessa fotografia, ladeado pe- -:- feria�� n�c�o�al,. s�mente 'U:� prp�a,' .éIi'l.>:fáy�r ��s
10 grande � sa�doso Mest�e -día 16 - primeiro ��a da muitas, !o)l:.tras,' 'qUe -abona a

Orestes Guimarães, o CeI. Vl-, prorrogação :-:-,.-ª'Mesa pode"; razão-de prorrog8:'ção�aos�trá
dal Ramos sancionava à,lei. ria c'o��iÍÍicar as, €omissôes, .bál�os,., a:w:;Sl �de i({ezemb!�. ,

de. reforma' do Ensiho cat�l'i- 'distribuindo, .,' às., mesm'as,'-:'à,
__ ,' -

..' ." ,,":.s'. ?·... ;r
.-
.. c,; .'

nense. Tamb�m eS$e,. retrato quem:'é�bê" estud�� tais a-o .'2 .i' : .�'-"." �:; . +.:
.

foi na ondinha. côrdos. E foi'o que aconte-
__ 'Acpntece que ã baricadb. da

Será issó tudo infl�ênéia da cêu. "
" .:'.

,UDN nega número, negam-
bomba atômica. Ou serão

,

� -Q-' ': : ,',) ".
I

se a comparecer seus depu:"
coisas de discos VOadores? . FçI n�sse .dia -:- 16', d� no';' tí1-pos, ,oe CQn+, iS$ó éSt'ió�;pri.-

:a u. M. v"émbro _:_, q.uando a ASsem": ji.Ídieado.s êsses"'aoordós e õ
. . .'

-.
' .'.

�stadoi dEl>i�.a,rá 'de receber :dos

CANCELADAS. AS PUNIÇÕ.E.S:·tO··NTRA" coúe� da 1Jnião, êste a.no, ,CiS',
de�eseis mUhõe-s' e: 700 mil.

OS MEDICaS GREVISTAS- �'��:�����!e�,ra>a agric'ulturâ

RIO, 16 (v. A.) - O presi- neira, os médicos cariocas' se." São �st�s ' os' ácôrdos _;_.
\

do aeroporto de Itaj'aí . para dente Café Filho mandou" consideram satisfeitos con- .seus,rtúmer.os e"suas datas,.de
cancelar ontem as punições forme declaraçõés antei-io,..·. assinat:ura: '

X administrativas que iam ser res do pro!.· Ermiro de' Limá Acôrdo:para á,'execução do

x aplicadas aos médicos que presidente da Associação Mé· plan� _ge Fomento'
.

Agrope-,
A visita do êminente Chefe da NàÇão é sobremanell'J. participaram da greve con- dica dó Distrito Federal

.

de cuário nO território de Santa

honrosa ao nosso Estado e ficará rggistrada cOm Q maior sequente elo veto ao projeto que a garantia da impuntda- Catarina.' Têrmo n. '10 assi":

carinhO e a melhOr gratidão pela nossa gente, já de há 1082. Hoje mesmo o presi:. de por parte do -Govl�rI'.o áa nado e'm 26.-2�54.

muito ligada ao preclarO visitante por laços da mais calo- dente da República expediu suficiente para justific3.r a Acõí:do para articulação
1'osa adm�l'ação.

.

.

uma circular reservada a to- cessação da greve. Assim sen- dos serviços de Defesa Sani-

E' que o Presidente.Café Filho, quando ainda no de-. dos os ministros e chefes de do, foram revogadas toda:') as tária Vegetal. Têrmo n. 14

Bémpenho do mandato de 'deputado à Câmara Federal orgãos subordinados ao Pa- portarias do Ministro do :::a- assinado em 27-4-1954.

onde se evidenciou como um dos mais completos e dinâ�, lácio do Catete. Dessa ma-, balho a. respeito. Acôrdo para o Serviço de

micos' parlamentares brasileiros, já se interessava- viva-
----------------''----------- Reflorestamento.' Têrmo n.

mente pelos problemas catarinerises, do que é testemunho Inst.!tut,o· dos In.d'· U.·Slrl'ar'l'o's' 13' assinado em, 27-4-1954.

a visita que fez _ e repetiu no cargo de Vice-Presidente _ .

AcôrdQ para a·recuperação
à zona carbonifera do Sul do Estado.

.

AVISO "OS EMP-ªEGADORES agrícola de Florianópolis.
Recebendo-o r.espeitosa e festivamente,' povo e gOvêr-. ,. ;·i��l1. Tênuo n.·12 assinado em 30-

no barrigas-verdes, cumprem assim, grato dever, que
I Tendo ém vistª o que foi determinado/�a ;0�:t��ia'174: 3-1954. .'.' _... I·

transborda dos. rigores pr'otocolares e das honras de estilo do Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, Acôrdo para construçao de I

devidos à sua posição de Primeiro Magistrado do Brasil prorrogandb, até 31 do corrente niês o pra'zo concedido no dois armazens 'destinados à

para se avolumar de justificada emoção e de espontâllea� art. 3° da Portaria Ii. 158, êste Instituto comunica aos srs. presservaçã,o' do trigo em

alegrias. empregadores, prejudicados pelo encerramento da arreca- grão nos Municípios de Ara-

Acresce ainda que S!Exa., no Vale do Itajaí: rincão de dação no dia 20 qo mês em. curso, que poderão valer-se dos rãnguá e Tubarão. Têrmo n.

que todos os catarinenses nos orgulhamos, ligará seu nome
favores da referida Portaria Ministerial até .10 de janeiro 11 assinado em 26-2-1954.

a mais uma.,obra util e necessária, porque novo instrumen- de 1955. I, ...
�

·-t... � �,,"�!f�t�:tf:!�ia;; .

to de progresso para aquela privilegiada zona e para o Es- Florianópolis, 16 de dezembro de 1954.

tado, qual seja a extensão ferroviária de Blumenau ao
Eurico de Siqueira Lisbôa - Delegado

pôrto de Itaj aí.
Saudando-o, na mais alta consideração, tr�nsmitÍl:nos a

S. Exa. e à sua ilustre comitiva, os nossos respeitosos vo
tos de feliz estada na terra catarinense.
�'lP.4<-�'

'APELO DO COME'RCIO E INDU'STRIA NOVA'S TARIFASDirigimos apêlo ao Comércio e Indústri'a de Florianó-
polis para que cessem suas atividades hoje, às 16 horas,
em homenagem ao Exmo. Sr.' PresIdente da República, Dr.
Joã� Café Filho, que visitará, em caráter oficial, a nossa

Capital.
A's 17 horas 'Sua Excelência receberá, no Palácio do

Govêrno, os çumpri�eritos 'das classes produtoras.
CHARLES EDGAR MORITZ ..

Presidente da Federação do Comércio ' de Santa
Catarina e Associação Comercial de .Flbrianópolis.

.

CELSO RAMOS
Preside.nte da Federação das Inc:lústrias de Sapta
Catari,na.

tarína.

-0-

Informou, nessa ocasião,
que estão prontos para se

rem votados alguns acôrdos
firmados entre os Oovêrnos
do Estado e da trníãc, benefi
ciando o Estado de Santa Ca-

Deverá chegar' hoje ao nosso Estado e a esta Capital,
S. Exa. o sr. Presidente da República, dr. João Café Filho.

Em FlorianópoÜs, de passagem para Itajaí, onde inau

gurará o trecho de Blumenau a Itajaí da Estrada de Ferro

Santa Catarina, S. Exa. estará presente ao ato inaugural
do Palácio da Estação Agronômica.

E' o seguinte o progra
ma para a sua estada em

santa Catarina:
HOJE

A's 16,3ã horas - Chegada
de sua Excelência ao aero

porto de Florianópolis, de

onde se dirigirá diretamente
ao Palácio do GovÊ'rno.
Das 17 às 18 horas - S.

Exa., o senhor Presldent·:; da

ltepública receberá, em Palá

'ciO, cumprimentos das auto

ridades, associações de clas-.
ses, sindicatos de operários e

povo em geral.
A's 21 horas - Banquete

em Palácio, oferecido a s.'

exa., pelo senhor Governa
dor do Estado ..

AMA�HÃ
A's 8,30 horas � Partida

do aeroporto para rtajai.
A's 9 horas - Partida i.le-··

. ltajaí para Blumenau; 'de
automóveL
,A;S 10 horas - Recepçao

na Prefeitura Municipal de
Blumenau.

A's. 11/ horas - COqUE:teI
oferecido a s. exa., pelo Pre
feito e classes conl;!ervajcras

A's 12 horas - Partida de BJ..umenau, em --trem, inuu·'
gurando o trecho Blumenau-�tajai, da Estrada de Ferro
Santa Catarina:

A's 13,30 horas - Almoço em Itajaí, oferecido pelas
class.es conservadoras.

A's 16 horas - Pal·tida
Curitiba.

O Prefeito Osmar Cunha

(eleito pela oposição) reco

'locou no salão nobre da Pre

feitura os retratos que dali

haviam sido retirados pelo
seu antecessor (nomeado pe
lO govêrno). Aderbal, Nerêu e

o Marechal Dutra voltaram.

E o do sr. Bornhausén ficou.

Como devia. Mas, à mesma

época, lá no Departamento
de Educação (que .t:ducação),
outro retrato, de Nerêu era

levado para os porões do

lumoxaru:ado; E aii, como

nos subterrâneos moscovitas;
I deram cabo úete. Truêida-

x

Aáesce uma circunstância
muito grave: o çUrtheiro man-
dado pela União, os .

Cr$ 16.700.000,00, já está na
"

Delegacia Fiscal de Floriam')

polis e não mais poderá ser

receoido
.

ê.:;tcl ano C'r.irá:' em
exercício findo. Será um pre
juizo para o Estado de San
ta Catarina.'
Esses são os acôJ:9os. fir

mados, no Rio, pelo Oovern_\l
dor e que levaram meses pa
ra chegar a .Assembléia Le

gislativa, partindo do. Palá
cio do (Jovêrno, em Florianó-

. polis, uma quadra distante.
Quem será ó responsável por
êsse enorme prejuizo?

.
,

.

Transporte
A PARTIR. DE l° DE

)
DEZEMBRO DE 1954

De São Paulo a Florianópolis .,........ kO. 1,40
Do Rio de Janeiro a Florianópolis ..... kO. 2,00
ÇARGAS LEVES E MAQUINAS 'TARIFA ESPECIAL

A COMBINAR

SEGURO POR CONTA DA EMPRESA
.. AGÊNCIA EM FLORIANóPOLIS

Rua 7 de Setembro nO. 7 - TeJ. 3.178 Acôrd'os assinados . em a

bril sÓ 'chégaram� à Assem�
bléiá 7 meses após, eÍlviado_s
pelo Govérnadór, no exàto
'dia ém que ti báI)ca4a da U� r

D. N. 'não mais 'queria traba-
lhar":.�.

.,

�.AO PAULO (Matriz) RIO (Filial)PREFEITURA MUNICIPAL
�or becreto nr, 51, de ônt{�m, ó sr. Prefeito MuniciPaÍ

cons:d�ro� ponto .facultativo O expediente d�s repartições·
nwmclpaI5 li partIr das 14 hora� do dia de hoje,

Rua Behrinr, 278
Tel. 9-8101

Praia. S. "<lristóvão, 1$8
Til. 48-9930

......; ':

Resultados de oofe.
1.944 - Cr$ 200.000,00 - Florianópolis
1.654 - Cr$ 25.000,00 - Joinville
6.239 - Cr$ 15.000,00 - Joillville
1.764 - Cr$ 10.000,00 - Concórdia

11.101 - Cr$ 5.000,00 - FIQria�ópólis

"

\�::��;:·;��:;���:s:-��p�rs' de postas e�' �o�sê�
go por mais de meio século, voltam a ser ameaçadas.

Lendo as folhas, recordo-me das Farpas, do Rama

lho Ortígâo e do Eça. Quando,<ao',seu 'tempo, pesou

Igual cobiça sôbre as possessões ultrãmarínas de Por

tugal, os patriotarrecas, para defendê-las, aludiam. à

tradíção e às glórias lusitanas. ,Ecet,a1n' farpeadoa pelos
.

dois .' imortais íronístas, com o· ,mars�.. fino humor : e o

mais :-tr;opical dos sarcasmos ..

·

; < ;;'
.

.; A.-.Nª-ção, diziam el�!, .pãO �possuia uma esquadra,
, m.�s ti�a uma Histórfi.l, .. i Ál-,i:\lbarrota; 'Afortso Henri

,9úes"Nu;nalvares, Alcacer"Q.uebi-l';"D.' Sebastjão, qs.; Lu

:Sl�das, Alexandre Hercu��Jl,o.�serjam,;wrIrià$ Contra a :in
':'.'�o de �oçambiql.!-e,' 4�golã•.CabG:qf,êfàé;: o�n�. �.E

. concluíamt, CODvenhamôS',que tU(lO:::cisSct:é'>muito' bPul:-
. :,tõ; �as ,ajndá üni tanto: trâgii.. '''' .;.;;- ",; .. ', .

,:.
i .�.�; .. .-

�.. .

x" "x' ·"''_·l.'�:-l i.;' to<

x

Nós, de nossa parte, aqui n�ta terra santa até no

nome e nas perspectivas radiosas do seu porvir, .,t\é.t9
temos ,mais. estradas. Os puracos'>e. 08�'atolelr& à,cába':":
ram..com ;elas, à' hiedfdEt .q'U� iam.,átimentarido,'ã:; q��lk.
dàde, e dim,inuindo "a q�.tl-iltidade, Sim;' por 'qu� ." midá .

mêl). que passa; o's buràçÇJs péquenos vão-se utlÚido. tln,.:
tre, si de forma que-'dé �:OOO.OóO deles acabam. restan..

do �ó· 1.500.000. E' dos enormes. '
.

"

.

O .Norte do Estad() .J,1�9. tem energia elétrica. fá
bricas 'JP�radas; operários �em que fazer, deséquilíbrio,
econgmico à vista e à esper� da pasme"ira e' da incom
petência administrativa.

' .. .

: ó. funcionalismo, à's v�sp�ras. do t,latal; nem' sonha.
com pe:t:ú. v Limita�se a

..
peris�r nó pé-de-galo em que.

vive, s,em·o necessár� pára ll1\lniciar a mesa, 'ii1dlvicía- ..

dO, desesperado·... I

..
'

.

�os orçamentos, atotam-se as verbas pará os hos
pitais, para o' rac�onamento da sopa escolar � engros

sàm,-:se",as do. Palácio, dos palácios, dos expephmtesJ
mais as secret.as.
1 O M,ontepio;' para sÓ socorrer à minoria situacio
nista,.exige atestado ideológico, nos seus pequenos em�

préstimo�;- .• , '....,' . '

Ná Caixa Econômica a é!).rteira de penhores' ,nãó'"
tem mãos a: medir.

,

. Campeiam escandaIos e sobe ,a estatística dos'des
falques.

A Coap não para: de baixar .. ,portarias, aútilen-
tando os 'prêços.

" ,

.

. '

'c"

,
Abasteciamos o Brasil de manteiga. Hoje já a 'im

portamos de Mato-Grosso. Serramos, anualmente mi
lhões de pinheiros, mas ainda, importamos palito� de
Lisbôa.

x x

x

.
,Mas, não há:'de ser nada. Pois não temos nós, ago

ra, o Palácio Encantado da Agronômica? Tendo-o, pa
Fa quê chorar? Nele não está a contra-fé da nossa far..,

�ura, da nossa abastança, da nossa prosperidade, da
nossa riquesa? 5e o construímos, requintado, pelo prê
,ço dos olhos da cara, é que já os outros problemas, os
do povo, estavam definitivamente resolvidos. Clarq que
o nosso estadista de Massarandu'ba, aJ).tes de salvar <>.
Est�do e garan�ir a p,�oinetida felicidade ao povo,' não
tena coragem de pensar em si, no seu -conforto nos

'regal d
._

to d 'f' , \ " "

os o s�u pos e sacrl leIo., '

:. :. ., .

.

é�",
Bem haja, assim, o Castelo Governamenta.l.- 'Ainda

,hoje estará inaugurado. Ainda hOje seremos felize�! E .,

:podemos cantar aquela canció que dezia:
.",

Você pensa que cachaça é água?
Cachaça.não é água, não!

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


