
/

a de.cisão do· Governo· de não intervir fai ·recebida com reUDsijo.
- O Governador em �exercicio renunciará.·

MANAUS; 23 (V. A.) - Tão logo a "Rádio Baré" trans
mitiu a noticia da negativa do pedido ele intervenção fede
ral no-Amazonas, houve grandes marnrestaçõss de regoeijo
por parte da população. Espoucaram bombas'} fogueteEi cm
vários cantos da capital.

A satisfação em Manaus decorre, também, da ínrorma
ção veiculada pela emissora dos "Diárfios Asscclados" ,'e
gundo a qual o Banco elo Brasil fornecerá recursos para G

pagamento dos. vencimentos dos meses de novembro e de
zembro ao funcionalismo estadual.

. OS DEPUTADOS AUMENTAM SEUS SUBSIDIO':;

• MANAUS, 23 (V. A.) - Novo ato vergonhoso, diante da

situação de penuria do Amazonas, vem de praticar a As

sembléía Legislativa. Em sessão reservada, há dias realiza

da, os deputados estaduais decidiram aumentar seus sub
sidios ele 14 para 17 mil cruzeiros, onerando ainda rnaís o

combalido Tesouro Estadual.
A absurda decisão dos parlamentares amazonenses só

hoje foi tornado pública e mereceu a mais formal conde-'
nação da imprensa de Manaus.
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1 Concedido . Habeas . Corpus Preven
tivo ao Diretor· d� «I ·lmprenSB»

CAFE' FILHO VAI A' PORTUGAL
RIO, 23 (v. A:) - o pre- militar; sr. Monteiro de Cas

sidente da República, sr. tro, chefe da casa civil; mi

João Café Filho dever-i SÜ- nistro José Jobim, chefe do

guír para Portugal em mar- cerimonial; capitão Geraldo
ço ou abril dó .ano lJrr:sxi.m'J. Queiroz de Almeida, aiudan- MANAUS, 23 (V. A.). - O governador, interino, sr. 00-
Sabemos que farão parte da te de campo 'da presídencra: riolano Lindoso, declarou que renunciará à chefia do Exe-

° diretor do JOl'llal "A Irn- • sabemos que a nossa, segu- I MANOEL BRIGIDO COS- comitiva do sr. Café i"liho as I e capitão Díxon, ajudante de cutivo amazonense, se fôr real a declaração atribuída ::la

prensa", de Tubarào, por in- ! rança e' integridade serâo : TA - TublUão: seguintes pessoas: :;�l1ernl ordens do general Juarez 7á- presidente da República, de que o pagamento do tunoíonn
termédio de seu [1.':-X0g-aàO! mantidas. ° conforto qne j;� Pelo seu telegrama 9.(, Ne- Juarez Távora, chefe da rasa vora. lismo estadual seria feito com dinheiro do Banco elo Brasil,
doutor Franéísco Ca:'lo3 '.�é- mos recebido de nossos. cor- rêu tomei conhecimento vío ••••••••••••••••••••••••.•••5•••••••••••••••• mas através os "guichets" dei estabelecimento oficial ele

gís, requereu ao íntegro Juiz religionárros é grande e eles .. lêncías partidas Delegado e ESCOTE-IROCv EM CAM'PANHA crédito. Assim agiria o governador, porque a tal atitude, ím-
de Direito da Comarca de tacamos a de nosso emiuente I Prefeito pt Tenho estado 1,1i- '- .. J..

-

-

plícítamente, seria um "recibo" de falta defdonoírtndc dos
· Laguna, doutor .João Mar- chfee dr. Nerêu Ramos, qie nístro Justiça que conforme CONTRA A MA' LITERATURA atuais governantes do Amazonas.:

condes de Mattos, Habeas :;8.0 logo tomou conhecímento telegramu você já deve ter .

.'
.

,

.

\. I -' Salientou ainda o S1'. Coriolano Líndoso que o titular do

Corpus Preventivo. A rnedlda do que se passava em r-ussa recebido tomou providências (SNA) _ Escoteiros jle' cidade em seu carro equipa- Executivo, governador Paulo Marinho, há dias se encontra

solicitada, em brilh.,ante c ju- cidade, apressou-se em' nos junto Govern\1dor pt Com Wínslow, Estados Unidos, do com um aperêlho-de alto- no Rio pleiteando um adiantamento do Govêrno, Federal,
rídíca sentença, ll1e foi. con- prestar sua valiosa assístên- I meus abraços solídaríedade 'ev:l.ntaram . uma grande j' falante, pedindo que os pais por conta da indenização do. território do Acre, que nunca

cedida. ,

�. cía, como bem demorv.traiu I aguardo notícias pt (A) JGa-
zampanha contra o. "lixo' entregassem tôda má lite- : foi paga. Mais uma vez, nada foi obtido, ficando apenas tu-

A propósito àquele órgâo os telegramas que ab.vtxo quim Ramos. impresso", indo de casa em
/

ratu)'a aos escoteiros. I do nas "promessas de empréstimos .(I:1,S autoridades tl�" ca ..

da imprensa tubaronense as- transcrevemos ; MANOEL :BRIGIDO OOS- li
. 1 A

. A . . / pital do país" .

,casa ,so ícitando que sé lhes s cerrmoruas da queIma· ,:
. ,

.
,. _'. .

sim se manifestou: MANOEL 'ERIGIDO COS- TA - Tubarão. I E evidente prosseguiu Cl Idessem todo e qualquer, foram precedidas pelo son i- -.'
-

.

to -,-- ue 11;10 pre?iSamo'l G 1-

- "Como é, do conheci- TA - Tubarão. Tomei aqui ímedlat.o; pro- exemplar de literatura per-" do de dois sistemas de alar- zer mais nada da nossa tristeza sabendo que sómente um

mento público, o diretor dês- Acusando recebimento tc-: vidências sôbre situacâo ex-
niciosa. Uma vez .de posse

.I
ma da cidade. I milagre .salvaria a situação .ela. União ..Assim sendo (falo em

te semanário, em face de cri- legramaf corrente vg ccmu- i posta seu telegramr. infor- dêsses livros inedificàntes, I O chefe dos escoteiros pôs, tese) fOl. que o Po��r Judíciárío, seI:tl11da-st; sem g-Ul'�'.JltL1.:l
ticas construtívasJeítas por nico-lhe vg ordemsenhor MI- mando que Ministro justiça queimaram-nos em praça: fogo à pilha dos livros, que I para o lIvre. �X�l'CI�lO de suas funçoes,. S?br('tl�(lO porque :i. '

êste jornal, vinha sofrendo nistro vg assunto foi trans- oelo rádio sso de 3 do cor-
pública. I eram mais de 1.000, pUbli-1 f�m�, e a rmseria sao sempre um mau JUlZ, ]JleJtC'ftLl a me-

por parte das autoridades 10- mítído sr. Gavánadol' '=:'.3e ['ente tninsmitiu que;:;:.t Go-' \ dlda
.' O Chefe de POl,ícia da' ci- ca.ções essas de cai'áter da- .',..

.

'-

.. " , .. ,. 1. ...• �. ,.cais, especialmente pelo iõe- Estado IJt Saudi1c_'Í):�, (A). v�rno do Estado soJ:citando . A seI e l"cle q e o PIC" lente ( R bl ,,__'

I dade, ' o sr. Raymond La-, vldoso, referentes ao crime, -,
,

V lC.. U
.

"l( ,a epJ Ica m"11,,O,[

nhor Delegado Regional'de Junqueira . Ayres .

- '1J�1ef<; I.providências pt Cor-lialn:wn
::;hance, andou pelas ruas da ! horror e sexo.

efetuar o pagamento ele dOlS -meses dos atdsados elo fu�--
Polícia, ameaças n<;() só de Jabinete Ministro ,Tnstiç'l • �e (A) Nel'i!u Rallln,� '.

..•••••••••••••••••••••••••••••à•••••••••••• fIII cionalismo através os "guichets" das agencLis do Banco rlo

prisão comó ainda de agres-'
__ OEPUTADDEONTAADCIO- Ronda Soc"lal

BrasiÍ - o governador falava 'melancólico - devo der,Jarar

.são, justamente por q::tem quo recebemos essa notícia com maior tristeza do que a qw'
pela segurança do mesmo" ,., ·tiíH S:J.l�-"; aos dá a fome. Essa intervencão na órbita administrativa
tem .obrigação de zelar, dada tU1ElHORAMENiOS' MUNIClPAJS RIO,23 (V. A,) De 3 ilegal, pudmente ilegal; seri� melhor que o chefe elo CiO-

'à sua função de J.utoridade IV . 'I -I '. '

,

.
'

" Curitiba, verll",nos' -notíc�a_Q.f B. 1. S. Néto vêrno, coerente con1 o seu ponto' de vista mandando pagar
policial do município. Ef,te 'ONTE D� CIMENTO I\It- �stá terminado e dcntl'.3 de ,ue, capotou D carro ,:io 'val'- -

nos -"gülcneis"; clecrebsw loto 'U' i·Ilt�nrqHç5.0. A·sel' ver--

.lie,manário;, &empre se recu- /[ADO SOBRE O 'i'tIO D�\
"'

_oUl'to espaç" eL, t.elllpc �(,:,;:.. .amentar gaúcho Co"lO! Ilha. NATAL dadeira a notícia que aqui chegou, o' que não quero aCl'ecU-:
sou em toda sua I,Jl1g3. e pe- lUBEIRA �ntregue d') tr;ll�sit:(' plILlL('o Dirigindo o carro de sua 1J1'0- tar, eu renunciaFei;' marcando o meu protesto a esse ate3-

nosa vida de jornal do int.e- Uma velha· � perigosa púnfe para p�dr:estec:"e veículus 1i:'iecláde o deputad.)' '\Iodoi ° Clube L'!api:irio'", -
Cata tad0-vivo que teríamos daelo ele consentir numa.interven�ijo

ri()l' [!,. dar agasalho a quais- 3ôbre o :Rio da Ribe\�tI. no A reportagem dêste di&.(io [lha sofreu uin acídentC:' no rinense, órgão que associ[ ilegal na ôI;bita administl'ativa-:financeira clo,,:nosso Gové,:
quer notícias ou comentários, Pantanal,' há' muito tempu esteve presente na ocasião 1uilometro 31 da e,�trada os fúncionários do In:;tituü no.

mentirosos ou desabanadores :Jue vinha sendo motivo para 2m que se procedia o asseil·· 0uritiba-Rio Negro, capotan- de Aposentadoria e P-?n�iõç: 1•••••••••••••••••&laeefl••e9�hl«t&.(j50••�8�8�•••

�ontra quem quer qlle Eeja. �onstantes reclamações 1)01' tamento da lage de r,Íll1en�c do o carro espetacuhl'mente, dos Industriárlos em S",:nt: Falec'eu deQlaccldo
'

Porém, jámais 'l'e'!uará, em- parte de qllantos eraI)-l obri- naquela obra que t.anto virá Uma ambulância do corpo de Catarina, rea;i:�ou no u:t!.l1tc �

bora continuem todas as a- �ados a transitarem por a- beneficiar,"f!> populaçá,J,lqeaL )ombeiro trouxe na,',l esta d'ómingo, 19, llUiis um Nat.al

dl-plomat� mexI-cano
· meaças, a registrar e censu- quelas imediações. QUD,lque!' xxx capital a f,amília -rl0 p::\rÍa- do Beneficiá:'b cip IAPJ., P, a QUi

rar todos os ato.3 que fujam 2huva era o bastante !�,U:l CALÇAMENTOS DE RUAS mental' gaúcho. Também '=s- exemplo dos \l,nos antel'il'reS MEXICO, 23 (U,' P.) foi designado para revesen-

a, linha reta do dever, ve- tornar passagem perigm;[I, tá ferida a senhorn: Godôi' (êste é o Oit8VO ano que :;r. Francisco Castilló Najera, um tar seu país na� Naç,'5es Uni-

nham eles donde viere:a, pois ;Jorque o madeiramento apo- Co.ntinua em rítimo ace\e- Ilha. realiza). foi, :1!ais Ul",,� veZ, dos mais destacados diplo- das. Em sua versatil caItei-

a noss'a -responsabiliriade co- lrecido cedia constantemen� rado o calçamento a parale- consa�'l'ado de plêrio exltü.

I
matas do México, faleceu à ra, prestou serviços ao Exér-

mo nOl:pEms de optlsiçã.o é tão te. Procedia-se, então, ,aos' l�pipedos de diversas, ruas LIBERADO. O ·PRE- Presentes: o Sr.IEul'leo de noite de 20 do corrente, ne:-:ta cito mexicano, chegando até

graÍÍdé,ou talvez maior' do :::onsertos que se suet' liam da Gl�pital enquanto as lrdt- �O .DA BANHA Siqueim Lisboa, DelegaJo do l·ctaPidtal.
° teX�into fê�'8, minis.. a patente de' general; F.oi

_ quê> aquela .dos· homel):, ))0" continuamente,' Era como quinas ela Prefeitura entc-e Instituto neste Estado (r,Gom 1'0 o Ex enol' e amda pm- membrO da AcadeInia je lin-
• RIO, 23 (V. A,) _:_ A CO- .

b' d
,�

t d�:lerósos do'pode�. Por e,f.a i'a- "por pano novo em roup:t ve- gues a PJ'ofissionais váo pre- "'AP c
.,

t
.

t panhado de três de ';ens fi- alxa 01' nos Es a os Unidos guas e autor de. clivci's03 :/i-

zãó,.:, a' nossa missáo será lha". 'para sanar de ve:� essa, panindo o leito. Brevemer::te ;eso,ive:rnl��e�':: �i�.'J��:���S�jO� lhos);. a sra. dr. Heitor 1"er- e Inglaterra. Posterio�'mente, vros.
, -,.,' .

,

1 t d
-' C'h f d S

.

(� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8••• '

cumprida fielmente, e, 1.Ji'Íqe a situação, houve por brnl ') começara o ca çamen o a banha. ° pl'eço da tabel3. era ran, e e o� ervlços ,-,c·

op�niáo pública ter certezj ele p1-efeito Osmar Cünhct man- Travessa, Urussang:a. 'l1ma de vinte sete cruzeIros
rais (é de ,se frisar que a srà

,

qúe 'todos os atos merew.:1o- dar tirar elo camini.lCl !lyUf,le das máquinas segUll'a por, quilo, más no comereiJ vale� Helena S. Ferrrai é um2, da�

r,é's. :ct'e crítica' sel'rto por FÓS .1rremendo de pOI\te' e COl'S- esses dias para o Fstreito a- , maioreE; batalhadoraS na exe
jista não se conseguia porvérit1lados é todos (os 11iIl�l- truir outra de cimeríl,o al'- .fim de preparll,r o leito (la
menos de trinta e cinco. A cução dêsses Natais); o sr:

cipés,terão conhecim.ento dos mado 90m seis l'wtl'OS de hJy- rua pâra o prolongamento (le
COFAP, que acaba de impar- Cyro Belli Müller,' Chefe do CAIRO, 23 (U. P.) - A pena de chicote em públiço <>erá

mesmos, pois êste é no;,so IJC- gura e 8 ele compn ,11fnr,f). O serviço de calçamento, .[d, tal' de uni' miihão de quEos, Serviço de Benefícios (tam- 'lplieada a tôdas as pessoas' que provocarem desordens ou

ver 'e falhariamos 1')11 nessa [I :1b:11ho ia:',;' ,d',' lIa c!i:,�, .'::t inciàdo. propõe-se a' vende-:a [;. vinte
bém aéompanhado ele sew )ilharem as ruinas ocasionadas pelas inundações no Egito.

missã:o se assifll não proce- e oitocruzeiJ:bi'i. filhos); a srta. Agne�e A. Fa-· médio, onde cinco mil pessoas perdéam tudo, - eis a de- ,

dessemos. No regimen dt'l110- i.l6eS��í'HJ.$�$�íl'.�oe•••(••••••••••••••••••••• raco (notável o d;inamismd '2isão tomada hoje pelo ministro dos Assuntos sociais. Fo-
· crático, esta é a fuU(,ão da O-I

.

d C I MANOBRAS
desta); o dr. Antônio 11os!. :am enviados oDtem, pelo e�rército egipcio, às populações a-

���iÇs��te���iC:a(i�/:l��c'��;��� l Placi -O de", aslro _

AMERICANAS ��n�:r���s d����������i��:!E ,�i��i�:S !�l�:n���s:���.�����.das enchentes mais de 50 va-

;iza homens e 3uas açÕes,:....
-

.""

-

/' .';"'''4..�f-;' '��.;._;���;:::p!II1It WASHINGTON, 23 (U. P.I clica; e quase todos os flm- ).fi. •••oe*••••••••9"e@�••••••••�.et••••••••
mas de uma oposição \,ig-il:l.l1-'· No' vO's 'd !Idos t!obre 'a' v,·da do - ° Exército e Fôrça i'),érea cionáriQs daquela autárqt:lJ �-k'

te, honesta e seguI:t, Que de- . 11,". anunciaram que realt:3(lXP.O (impossível relacioná-los no· H 18
,."

I
·

tve honrar a qualqr,er go",êr-
.

.berõe·,�CreaD.O
manobras conj].mtas no Abs- minalmenteL mas todos tr,:,- I e ICOp era a

.

Jq o
no, mesmo os (�onsiderados U ka, no mês vindouro,. para 'balhando muito.

'f
Ao

piores do mundo. E C) doutor RIO,23 (V. A.) - ° conhecimento da história do Acre testar soldados e equip,l,/I'.en· Porém, a presença nuii� A.jogiu sua ase de' ·voo
Delegado Regional de P,)l[cla será enriquecid0 éom informações de testemun�a de impor- to na baixa temperatlll'a cio notável, era, sem dúvida, a

e demais autoridades, devem tantes fatos; da sra. Vitória Ramalho de Castro, filha de Artico, As manobras .'erão alegria sem par de tôdl�, experimental
"""1 t 1 'Pala-cl'o de Oastro, herói acreano que em 1902 levou aó tl'l:. l'eaII'zadas ele 13 de J'''''lE'l'l'O aquela' crI'ançada que I'I1°PI'H"Clmen e compt'f�en[ er nos..

.

"u<.
'

,.,. LONÚB-ES, 23 CU. P.l --- O

I
por meio ele hélices, enql1an-

I')a,s ações, pois (!scl[�recidos unfo forcas brasileiras que pretendiam a anexação daquele a 13 ele fevereiro.' Srl'ão efe- ra anualmente os flUleicnâ- . ,
"

t
- -

TerrI·to'ri� ao nosso país. Especialm.ente para colher tais in- tuado's exercicios (_10 TJ'''l·a-,. I l'I'OS do Instit,'lt'o elos Jl'_O'US-
senhor Selwyn L.loYd, Mims.. o �ua suste:1ta.çuo ",C:'l't,ical

que são, não hão de querer ' ,o.'

'" t·' L tro ele A.basteclment,.o[; da sera proporclOnac1a por um

que ensarilhemos ::li; arma,';, formes, irá a Valparaiso, Chi!e, onel ereside aquela senhora, quedas,.o que jam:üs :-oi 1:::n-- triários, componentes ao Clu- Grã-Bretanha, deClarou re- Lll1ICO retor equipado por
eleI'xan,d'o o camn.o abe·,·t,o l-)a- o· presidente ela Casa Acreana no Rio de. Janeiro, sr. Fran- tado no

.

.Álaska. ! be Inapiários Càtarinense.
,- centemente na Gâmar::1.' dos unidades a jato nas extremi,-

ra uma ditadura jn1:erior. cisco Norton CollaTes. Nessa oportunidadt:, receberá da des- .••••••••••8••••••�e••••••••e•••••CI!I�(;Gg.I}®�O. Comuns que o pequeno IH.�li- dacles e por meio de 2.sas fi,-
'Confiantes no' dIto f:,�l)írito cendente de Plácido de Castro diversos troféus· destinado'.: RECEBERÃO NOVO EXE1VIPLAR coptêro experimental h.wia xas, 0 helicoptero em ques-

-

bl' d
'

10 Museu do Acre, ora em reorganização para melhor e·Vc' CSMÀ) AS' d d f
.

'

t dpu ICO os governantes, con-
, o" t , " .', •

_

" -. ,ocle a e

I
aZIa ]_)�r e o prog�'ama es.... atingido sua fase�de vôo de tão será equipado con� elo;"

tinoúaremos, pois contando 'ar a VIda do caudIlho pavr,clO. .Com esse::; dados podem Blbhca de ChIcago ofere- tabelecldo pelos que funda .,. . el' t T b
.

tv

•

, t
. ,.' .' b'

<

• l
<

•

'

.

-

expenenCIU, proporc:ona::1 o mo ores a· ur o-Ja o,
especialmente com uma J'us- :ompol'-se malS exa amente a.Nova HlSbona Acreana, o 1:'1.

ceu-se a dar uma Eíblla no- ram a SOCIedade há 114 a- '
-

t' .. �

_ "'t b c·· ." I M" t'·'" 1,' I i mformaçoes u eIS pUJ cC a

tiça inatacável e inatln :i;vlll que est� sendo "ser. fi. so ou ausplCIOS c o 111IS ellO ;"a va a todos que tiveram seu 1 nós passados .. Um dos �aio- / produção do primei::o heli-

(:,�mo a de Santa Caül'iJl�", Educaçao. exemp,lar d�nificfLdo' p�las, res empreendImentos desses: coptero a jato Rotoc1.yne, O�, a
')

l'ecentes inundações que' a:-I fundadores, disse êle, foi o! em cons�rução. ° segundo
tIn;giram .�quela cidade, se-

I
de, fazer um recenseamento I prototipo ,já foi eÍlcomenrla

�kul1do informa:.o Rev. Don! em 1840 �ara se saber quan- do, acrescentou o sr .. S01w:/:1

�ói'marí, 'secret��'i� , e�ecu- II t,os l�res não possuiam- as i Lloyd, e Possl.Jirá ..

fuse:agern
[IVO daauela agenCIa: ESCrIturas, e colocar um' d etamanho aproxll11adamen-

� I ,
. . w

. ", ,.
_,

,

'

,
, exemplar em' cada casa.' 10- te da dos helicopteros de Pflr-

"Não' qÚeremós" 'quehaja I go que tivessem' os resulta-
I
gas para operações CiVlS.

um lár sem'" b confôrto das I dos dêsse·levantamento. Na-j As principaiS caractensti-_

Sagl'aclas ES�i�tu,ras.. nesAtes ! q,uele tempo� Chicago era cas d�ssa máq.uh�m (prodnto
,d,ias de prc;l;V-aç-ao,f' .chsse ele. I uma povoaçao com Jlpenas da Falrey AvwtlOn COml)'1.

O
.

sr: 'N'�rman; ,. 'assÍlúilotl I anos de existéncia,_ coneluiu i ny) são que a propnlsfto e11-

qLte o eSDlt·i�Jde::t�l;,�,!:oferta /.êle. ,anteira será proporcioüacl"

de.chicote.Plna

deputados comuni;>tad apre,
sentaram a_nte-ontrm-. nume
rosos proj etos de lei e el11e�
das, à Câmara dos Depma
dos, num esforço !igei.l'a
mçnte velado para teatar (1e
impedir o voto sobre os �l'cor

elos de Paris, que dispõem SD

bre o' rearmamento (la li!C
manha ocidental.

AÇÃO OBSTRUCIO
NISTA
ROMA, 23 (U. 'P.l

Govêrno processará
o des·embargadur.,

RIO, 23 �v. A.) - ri C�Ü;.;-
. '._ l Fazenda. Essa,\r}i,�o}uÇ�O foi

:,te acabá.,. de
.

inforn�a�' que .nal pe cont�s. Mal'l� �lt,cn� I a,do�ad� p�lo �.o�y�r!l�� \t;��.�!il
:§erá processado cl'lillirral- court SampalO, P?r. \.lesaca�o I d: fICar eV���,n;?���l:1:�;-tc,1 (;T
.inente o ministto· do Tribu- ; e agressão ao M1l11stro na sao. .• _: ,ti ;:, ';"'�'., l,-,� "

o

.,

Os
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Havio-Molar «Carl'" Hoelcke)l �
Viage�!e.F.ZFLO=:�&-:���o �fSmRI�nD

Escalas Intermediárias em Itajaí, Santos, São S...
bastião, n.l)a' Bela; U�atublt, sendo )lest�s quatro últi-lmos apenas pára movimento de passageíros.

As escalas em s: Sebasttão, Ilha Bela, Ubatuba não,,'p1'ej�dic.arão o horário de ch,ega�a. no RIO (Ua) e,

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

lIDfl.. 'VOLTA � I
Itajaí RIo Santos
7/12 12/12 13/12
19/12 24/12 25/12

,
.

leiTE
Agência
'de

'PU blicidade

-0-
-

ADMINISTRAçÃO
Redação e Oficinas,' à rua Con
selheiro Mafra, n. 160 Tel. 3(122
-.i ex. Postal' 139. '

biretor: RUBEN::; A, RAMOS,
,/ Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO
." Representantes r

Representações ,A. S. Lara.
Ltda.

'

Rua Senador Dantas, 40 '- 5°
andar.

I Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
,
Rua 1,5 de Novembro 228 5°

andar sala 512 - São Paulo.

0Iba P..,al. ..
J':ledaa'''U.
I..ta CUadaa

ASSINATURAS
Na Capital

Ano :",'" Cr$ 170,00
Semestre .. "".,.", Cr$ 90,00

,

No Interior
Ano ... , , ., CI" '200,00
Semestre , ,.,. Cr$llO,OO
.An úncio mediante' contráto,
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão 'dev(\;lvidos,
A di reçú o não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇÕES
UTEIS

-.

E na Firma
SYLVIO ORLANDO DAMIANI' s ·eIA.

lrDA'I • I �

Revendedores eutcrizadcs da
-ANTAf<CTICA

Rua São Jorge, 14�.[sQuina /D. Joaquim
, -\ Tel'efone: 3.019 - .'

.

, ,

. ,,'

I DR. ROMEU BASTÓS DR. JULIOPAUPITZ

INDICADOR PR'OFI,SSIONA'Li ���I�� 'Ex intern�Id��� enferrnarta

I
Com prática .no

: Hospital São e Serviço de gastro-e,nteroloP:iq IDR. I. LOBATO �' DR. W�LMOR ZOMER
,

Francisco de '\ssis: e na. ":lnta da Santa Casa do Rio de Janeiro'
,

'FILHO I GARCIA I Casa do lho de Janeiro (Prof. W. Berardinelli).
, • •

•

1 ,CLINICA 'MÉDICA Curso de. neurologia (Prof,
Doenças d. aparelho respí ratúrln

.

�Iplomado pela Faculdade. Na-, C.ARDIQLOGIA
'

Austregesilo).
TUBERCULO'SE \

cirma l de, Medícína d� Unlver- Contultório: Rua: Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater-
RADIOGRAFIA E RADTOSCO:eIA RI�ade do Brasll reles, 22 Tel. 2675, ' / nidade V. Amaral.

i ,DOS PULMÕES' Ex-Ititerno p,?r concurso ,da Ma-j Horários: Segundas, Qu ...rtas e Doenças do estômago' intesti-
,

Cirurgia do Torax 1
._ termdade.Escola, .

,Sext:t feitas: nos' figado e vras biliares; dos
Formado pela Faculdade .Nacioo (Servlêo do, Prof. .

Octávio RO"I Das 16 às 18 horas. vins, útero e ovários.

CI-RUMRGÉTIDAI�COL1NrCA .nul de Medicina, Tisiologista e
E

.

t Ijrldguesl! LI.ma)d C.
Residência: Rua Felipe, Sch- .Dis tu rb rcs nervosos.

",.,. .-

d H It I N sx-m erno o ervrco e rrurv :

idt 23 2° d t 1 Consu ltó
,

Vit R' IGERAL-PAR'fOS risrocrru rgrao o OSpl a e-,
d ii It I I A' P E '1" C 1011<, ,- an ar, apt, - o ns u orro I 01" erre es

S
", completo e aspeclalt- , rêu Ramos \ ,gla o

d OSRP! a d •

J' : .
•

• Te l, 3,002 '22.
.

erVlço, '-C d
.'

I' ão pela o 10 e anerro
,-, '-- Das 16 a's 1� horas

zado das DOENÇAS DE SEN:HO- urso .e .especla rzaça
.,' Médico' do Hospital de r ,

.

o.

RAS, com modernos métodos de S. N. T..E�'lRte.rno e Ex-assls-
'Caridade' ....

DR NEWTON- ,,'. kestdência : Bocaíuva 20.
diagnósticos e tratamento, tente de çJrur�la do.Prof. Ugo DOENÇAS' DE SENHORAS b'ÁVILÃ

. DR. MÁRio,' W'EN-=- DR. ACHILL�(.SULPOSCOPIA - HISTERO -

o GUllT!araes (RI!!). ': PARTOS - OPE'I�AÇOES CIRURGIA GERAL ,

I'J�
SALPINGOGRAFIA - ME'rABO- Co'ns : Felipe Schm idt, ,38 -:-

Cons: Rua João' Pinto n, 16; Doenças de Senhoras o-« Proctn- DHAUSEN "B/\LSIT,TlLISMO BASAL Fone 3801 I das 1600 'às 1800 horas losia - Eletricidade Médica CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS ."'j

,.' ,Radioterapià por ondas curtas-
I

Atende em _h�ra marcada. Pela n;anhã atende "iã: Co nsu I tó I"i o :, Rua Vitor Mei-, E CRIANÇAS Ad-
'

dEletrocoagulação - Raios Ultra Reg: Rua Sao Jorge 8 - Fon,e ,i
i-iamente no Hospital de reles n,' 28 _ Telefone: 3307. Consultório _ Rua João Pin- voga o

Violéta e' Infra Vermelho.. ,2395., Caridade.' i Consultas: Das 15 horas em to, 10 - Te!. M. 7G9. , R P d' R 40Consultório: ,�u� Trajano. n',l, , --T'--R'--'CORR""'A í Residência: diante. Consultas: Das 4 às 6 ho�' ,. uà a re om,l.· .)
:t°andar.-EdIflclodoMonteplo., DR. YLMA, �. Rua' General Bittencourt n i li' '1-

,

F 3422 I 'Pes'lênc'u Rua Et J'
""

,Hor4.rio:: Das 9 às 12 horas - i CLíNICA MÉDICA' 1101.' \, '1 R��l� e�fl��;en;r�, 71. ' nio;', ��. T�I.:'2 812: � eves u\- DR. JOSÉ M. CARVALHO
'''Dr. MUS·gI.\ '

! CONSULTAS das 10 '- 13 ho- Telzfone: 2,692. 'DOENÇAS DO APARELHO DI-
'

Das 15 às 18 horas - �ra, raso
'

,I -,' ..._-,_"., --�' GESTIVO - u'LCERAS Di) ES-', DR. CARLOS F.
MUSSI I Rua Tiradentc 9 - Fone 3415 i.' MÁRIO DE LARMO p'OMAGO E DUODENO. ALER- ENGELSING
po!��i;l,ê��i,a: Avenida Trom-: DR. JOSÉ TAVARES I CA�TIÇÃO I (aA-DE��'ÁT�i�<;"� E C,LI- Médico dos Hospit�i.s A_m.e:ricanos,

I IRACEMA' I MEDIC') I' •
e da Força ExpedIClOnarla Bra-

! �OLE'STIAS NERVOSAS E CLíNIC1D��TCtJANÇAS 1 DR. HENRIQUE PRISCO II MÉDICO _:;il�i;�RADOR � 'I
---

R NEY PERRONE MENTAIS _: CLINICA QE�AL' Doenças Internas \ PARAISO PARTEIRO
.

_'

D. .,
, Do Serviço Nacional de Doen- ,CORAÇÃO - FIGADO - RINS' l\fÉDICO

'

, CIRURGIA EM GERAL Dr AOloolo' Bati ta /'oo·lor'MUND ças Mentais.
, .' .' I, '- IN'DESTINOS

' I Operações - Doenças de Se. ATENDE A QUALQUER HORA . .'
I

. S
.

II
Formado. pela Faculdade Naci Chefe do AmQulatol'lo de HIgle- Tratament,o ,I!loderno dll; SIFILIS nhoras - Clínica de Ádilltos. -.I !lO J?I;\ 1';. �A NOITE De voltá de sua viágem de estu.dos na Capital Fede-'naol de Medicina Univer�jdade ne,

>Men,tal, " .",'
çonsuJtprJo - Rua TIradentes, ' Curso de Especialização no' ÇOllsultor!o: ,�ua: Deodoro, es- . ,

_

do Brasil
.

I:!I�U1atIa,' do ',Hqspüal - 9,

IHosPital
dos Servidores do' Es- q\llRa.l!.� '_Tldal Ramos,

,

ra( avisa a seus clientes e amigos que reassumiu sua
RIO DE JANEIRO ColuUla SantAna' ,,' ',',

.

HORÁRIO:' tado. '\Resldencla: Coqueiros, Praia elinica de criancas.
Aperfeiç0amente na "Cas.a de Convulsotel'll:pia pelo. eletro- As 13 às t6 horas: I

.

lSecviço do Prof. Mariano de .de Itaguaçú Casa da, Torre: ,. -

, Saude São Miguel", ,,�oque e �ardlaZ?1. In�ulmote:z:a- .Tel.: Cons
.. -, 3,4�5 - Res, - Andrade) ,. I Cons. e, Res.: Padre Miguelinho, 12.

Prof. Fernando Paulino pIa: MalarlOterapl�. PSICotera�,HI. �:27G - Flol'lunopohs. Consultas Pela manhã no DR. ANTóNIO MONIZ Fpolis.
Interno por 3 anos do Serviço CONSULT:'-S: 'Ierças e QUIR�. Hospital de Caridade,

I DE' ARAGÃO
de Cirurgia tas da� 15 as 15, horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN , À tárde das 1530 hs', enl dian-

Prof.' Pedro de Moura
• ,(manha) . " . ,'VIEIRA ' te no consultório á Rua NlInes

Estagio por 1 ano na "Hater- Rua Anita <?arlbaldl, esqullla 1
, Machado 17· Esquiná de Tira-; CIRURGIA TREUMATOLOGIA

rudade - Escola" de Genéo'ral Blttencourt. ,I ME�O, dentes Tel2766 Ortopedia
Prof. Otávi ... Roa1'igues Lima I"

RESIDENGIA: Rua Bocaitiv!l,' EE'PECTALISTA EM 'OLHOS" Hesidenci� -- ruà Presidente' 'Consultório: João Pinto, 18,
Interno por 2 "no do Pl'ont,) 139 'I'e1.2901 , 10UVIDOS, NARIZ E GARGANTA, Coutinho 4'> Das 15 às 17 diãriamente.

\ Socorro \
' '----_---- TRATAMENTO E OPE.RAÇOES· J\o[en'os, aos Sábados

I
DR. ARMANDO VALÉ- ,Infra-Vermel�o - Nebuhzaçao - --D-n-'-G-U-E-R-R-E-IR-O-D-A-- Res: 'Bocaiuva 135.

/ - x -

IS
Ultra-Som \. .

F 2'
OPERAÇÕ.ES RIO I{E ASS� '(Tratamento: de sinusite sem • FdNSECA

'olle: - .714.

CLINICA DE ADULTr j Dos Servicos' de Clínica Infantil operacão) I \

Ch f d
' -.

d Ot'
DOENÇAS DE SENHORAS da Assistê'ncia Municipal e HOll- Anglo.refinoscopia .._ Receita de \,

e e o servIço e orla0

CONSULTAS: No Hospital de pital de Ca-ridade " Ocu,los' - Moderiro' equipamento do Hos,pital de Fpolis,', I. ' ,DR. VIDAL
Caridade, diariamente das 8 à� CLINICA MÉDICA DE CRIAN· de Oto·Rinolaringologia (un_!cô A �Iinica está montada com os CLíNICA DE 'CRIANÇAS
10., 'I I ÇAS E ADULTOS I 'no Estado) mais modernos Aparelhos para Con'sultório: - Felipe Schmidt, O serviço noturno será efetua,do pelas farm,áciasNo consultório, à Rua João; - Alergia - Horário das 9,às 12 hot�s e .Tratamento das doenç,ll�, da Es- �8.
Pinto nr, 16 (lo andar) I Consultório: Rua Nunes Ma-' (las H; às 18 horas.

'

.

: pecialidade. , CONSULTAS -Das 4 as 6 ,Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi-
DiariameJ:]te das 10 às 12 e das chado, 7 -" Consultas das 15 às!' Consúltório: - Rua Vi'tor Mei- 1 Consultório - 'Visconde de horas, dt n. 43 e Trajano.

'

14 às 16 horas. ,

'

'

'118 hora�.' '. 'I reles 22, -:- Fone �675, 'I
Ouro 'p:et� 2 '. ' Residência: Tenente Silveir'a.. A p'''esente tabela na-o poder'a' seI' alt'erada sem pre'-RESIDENCIA: - Rua Duarte Res,dencla: Rua Marechal GUI- Res.' - Rua Sao .Jorge 20 ResldencJa Felipe Schmldt, 130 " ,

'"

Shutel, 129 - Florianópolis, Iherme, 5 - Fone: 3783, Fone 2421.
'

113, Tel. 2365 FONE - 3,16ã. via, a:utorill'ação dêste DepartamentQ.

,

,

DRA.WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTôNIO DIB
MUSSI

, <

.._--�-_._------------,

"Uma casa de alvenaria,

Dr. V,"dal Du't"r� Filhn construção nova, á rua Ne-
•• "[ reu Ramos. Pequena entra-

ÉSPEcIALISTA EM'DOENÇA DE CRIANÇAS I da e o saldo a combinar.
REASSUMIU ,SUA CLíNICA

'

Tratar no Edificio São'
-Cousultôrío: F�lipe Schmidt, 38 das 3% às' 5 horas Jorge Sala 4 - Fone
Fone 3165.

.
•

2192.

Fpolis
5/12
17/12

------,--------,--------------------------.-------

\

,Jtpal'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radiegrartae e radíoseeptas..
Pulmões e coração (tnrax),
J�stomago - intestinos e ligado (colecistografia).
Rins e bexiga (Píeloguafla). \'
Utero e anexos: Hísterc-salplngugraría com insufla

ção das trompas para diagnõstiéo da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral. J
Medidas exa ..as dos diametros da bacia para orienta-

ção do parto (Rádío-pelvtmetrta),
-

D!àriamente na-Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

EXPRESSO FLORIANÚPOllS
ANDRADE &. KOERICH

i'ransporte �e
o

cargas em geral entre Florian6pQIiI,
Curitiba e ,São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLlS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone; 2534 - Caixa Postal. 435
End. Telegr.: SANDRADE

i\ gencia _. CURTTU:3/\
A venida 7 de Setembro aa20/24

r'ont>: B47 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTl[)RA

Agência: - SAO, PAULO .

Avenida do Estado 16 f)6/1678 Fone: '37-30;91
Er.d. Telegr:: SANDRADE

Agências no 'Rio de Janeiro e em Belo ,Horizonte
com tráfego mútuo até Sio Pavio com a Emprisa

�. Transporte. Minas Gerais SIA.)

OG

Advogados'
DR. CLARNO G.

GALLETTI
.:_ ADVOGADO -

Rua Vítor Meireles, 60,
" FONE: 2.468

- Florianópolis -

---------.-.- _ ... --....1

DR. JOSÉ MEDEIROS·
VIEIRA I� ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itaja! _'
Santa Catarina,

,
REIS,

ADVOGADO

Rua. Frei Caneca .122

o ESTADO

Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
'&eSsões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 _.' 2°
andar.

I) ENTRADA FRANCA .!;,.

ICasa de
madeire

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600- m2.

I Toda pintada a óleo interna

l ê externamente. Com os se-

'Io'uintes compa\·timentos 1
'" ..

,. sala de visita, 1 sala de J,�n-
tar, 2 quartos, 1 cozinha, W.

C., 'Chuveiro, Tem Luz, A
�'l1a e Esgoto. Preço 60 mil
Cruzeiros.
Tratar com A.J. Dias,

Rua Pedro' Ivo, 'I (Sapata
ria) Florianópolis.

V'ende, ·se,

·ALUGA-S,E,I
'j Aluga-se, á rua Conselheiro
Mafra, NO 152 um quarto,
com entrada independente
para 2 moços com Café.

'.,'\ '

,

O MELHOR JURO '

,-..,:/,:,.,

,5%"·
/

,',: ,.

.'.:,DE'P8SIT0$ POPULARES

BANCO,· AGRíCOLA
i>:�UA'TRAJ�NO: ..

16
" ,

'

FÍORIAN6pOLlS:
.

'

--------------��----------------,------�

FARMACIA DE PLANTA0
18 Sáhado (tarde) � Farmác�a Noturna - Rua

Tl'\l,iano
/,

19 'Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano
25 Natal - Faí'n1ácia Esperança - Rüa Conselhei-

ro Mafra'
' "

\

26' Domingo - Farmácia Moderna - Rua ·João
Pinto'

,

-

-�------'--------�---------------------- -----------�----------��

Lavando com, Sabão

)/irgem EspeCialidade
da Cla. :WITZIL INDOSTIIIL-Jolnvllle. (marca registrada)'

economiza-ser tempo e dinheiro
.

"
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o ESTADO

.' "O ESTADO"
NO LAR E NA· SOCIEDADE.

IDEALlZAr:mo A MORTE
-

Morrer por uma tarde como esta tarde,
fim de dia outonal, tristonho e doloroso,

.

quando o lago adormece e o vento está em repouso,

e a lâmpada do sol no altar do céu não arde.

.Morrer com a placidez de unia flor que se corte

rezando a mesma prece, ao 'pé do mesmo santo,
vos ambas tendo o olhar estrelado de pranto,
e no rosto e nas _mãos palidezes 'de lua.

.

Morrer com a placidez de uma flor que se corta,
com a mansidão de um sol que desce no horizonte,
sentido a uncão do vosso beijo ungir-me a fronte
_ beijo de noiva e mãe, 'Irmanados na morte.

.

1 E morrer ... e levar com a vida que se' trunca,
tudo que de doçura e amargor teve a vida:

.

o sonho enfermo, a gloria obscura; a f'é perdida,
e o sagrêdo de amor, que não te disse, nunca!

ALCEU WAMOSY

ANIVERSÁRIOS

-:

Participação
Anselmo Pereira Viana

I
Viúva Aldalgída Fialho

e Sra. partícipam aos pa-, Nascimento, participa. aos

rentes e pessoas àmigas o I parentes e pessoas amigas o

contrato de casamento de

I
contrato de casamento de

sua filha Marta com o Sr. seu filho Walmir com a

\valmir Ramos Nascimento. Sta.' Marta Pereira Viana.

Marta e Walmir
Confirmam

Fpolis 19/12/54.

EMPREGO'
,

PRECISA-SE - Pessôa Quites com o Serviço Mili

tar, � .Com conhecimentos de Datilografia - Con.heci
menta· Básico secundário para serviços de secretarIa

Horário de trabalho: das 9 ás 12 e das 14 ás 17 horas -

Tratar na Federação Catarinense de Futebol das 20 ás

20,30 horas diàriamente com o sr. Pre,sidente.

,

•

•
\

-

'- I#.
,,!�:�n ,... ..

.

Restaurante Rapoli
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 __ ANIVERSARIaS E REPORTAGENS EM

GERAL.
R OD O L F O C E R N Y, Foiografo do Jornal "O

-ESTADO".
Chamados: Rua Conselheir� Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022. -,'

Casa estilo colonial. californiano
. ,

Vende-se, à Vila Cél. Lopes Vieira nr. 7, (transver-
sal da rua Presidente Coutinho), de alvenaria, area de

150m2, contendo sala de janta,r, três quartos, casinha,
banlú�iro 'duas varandas e ·duas passagens e mais, gara

gem com' porta de àço corrediçá. e rancho de materia1,
tudo construido em terreno de, 25Qm2.

Tratar no lócal, a qualquer Hora do_ dia. Motivo da

venda: mudança.

pelo

H OJ E NO PASSÃDO

--(0)-- 1

l-sr.
Silvio Mello; \

( Bibli MN
FAZEM, ANOS HOJE: nior, �,�'Si�!����li� el���u��� I om a I Ia na ao
",,,0,"0,,", hoje, ° aní-

nau

sr, Amou Silva;
•

, '«No Cenaculo» ,1
ve�'sário do galante menino - sr. Jnrge Coríno da SEXTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO

Marcelo, diléto filhinho do Luz Vem e vê. (João 1 :39). Ler João 1 :3E-42.

nosso gerente sr. 'Domingos - sr Ruy Pereira OBSERVEI há dias um cartaz que apresenta uma ca-

F. de Aquino e de sua digna - sr, Rubens Vieira
. sal moderno por ocaaião do Natal, 'sendo recebido pelo

esposa d. Maria de L. C. de - ar. Jaime Silva"rádio- porteiro de lima loja da cidade. O homem está com ar

Aquino. telegrafista

I
grosseiro, mal humorado. A espôsa diz. 'ao marido:

Ao pequeno "peralta", e - sr. Gustavo Silveira
.

"Quando será que êle vai p�r a sua cara de Natal?" É

seus dignos pais, "O Esta- � I certo que o porteiro não porá a "cara de Natal",+.do" formula votos de feli- MENINA LUCIA HELEN!. to não admitir a Cristo em seu coração. '

cidades, junto com os seus A estrada para o Natal é velha e bem sinalizada. Há

pequenos amiguinhos, que Entre festas vê trarrs- ,i\\:,is como estcs : "Vem ,e vê." "Segue-me", e "outros.' O

por certo irão visitar quan- correr hoje o seu prlmeirr [ue se requer do viajar é ,qüe se submeta a Cristo, o

do serão recepcionados com aniversário natalício ,a gra- :3cflhol', (
doces e guaranas. ciosa menina Lucia Hele- Viver ;:0 espírito de Cristo é amar e se .in ter'esar

jovem Amaury Cardo- na, encantadora' filhinha do

H.ais pela feJiddade alheia dó que pela sua própria..É Iso : distinto casal sr. Ney Ha- .raba lhar pela paz com tanto ardor como oramos pela
sra. Natalina Barreto milton de Oliveira e sua )àZ que sobrepuja todo o entendimento no nosso coração.

Machado, esposa do sr, Flo- exma. esposa d; Delorme di' 3(� assim vivermos, acharemos o caminho de Belém. Te

rentino Machado, comerei- Oliveira. remos descoberto que no nascimento de Jesus há uma luz

ante em Henrlque Laje; 'Por tão auspiciosa data a
que as trevas não podem estancar.

_ sta. Zulmira Aguiar, galante aniversar-iante \ re- A rota para a vida de resplendor nunca está impedi-
funcionária da Imprensa cepcionará as pessoas amí- da. Que andemos por ela no dia de hoje e descobriremos I
Oficial; .

gas: de seus dignos g':nito- lOi' nós mesmos o Çristo do Natal. I
,

-sra .. Helena Simone, res e ao seu grande numero 9 R A ç Ã O

Ferrari, esposa do dr. Hei-I de amiguinhas, :om lautas Ó Pai, ajuda-nos hoje a enveredarmos pela estrada
tor Ferrari, funcioná,rio da i rn.es:1s de doces fl�OS e gua- me conduz ao Natal. Ensina-nos a exercitar a,_noss� fé

União; Iranas. ;endo bondosos e compreens.ivos pà-rà cOin os dutr'os e

_ sr. Hulio Nicolau Her- . O ESTADO formulas as dan do sem esperar r-ecompensa. Em nome do Cristo 'de
• ",O Consul do 'Uruguay

I
melhores felicidades pára Belém. Amém.1 e1 «, , , "

n.esta Capital ; I a encantado,ra amversarran- Cristo é a luz do mundo, o Salvador de todo o que
_ sr. Ronildo Augusto da : te, I extensl;�s aos

A

das) nêle crer,
Silva, comerciante;

I Exmas. Familias.

Proibida (I'exporla"çã'o de gCJdo�
4o�o !!É!S, ç;,!�i��!�'"� .l!�,e�E�E C�U�E[��,� PREÇO i

. .A.) - Visando impedir a Essa providencia foi adotada DO BOI VIVOW. Ralph Ward Jr. (Pennsylvania)
_____'_._. --'-

. saída de grandes quantidades por terem aumentado nos úi- Por outro lado, a re.o')�·-
'oe gado para fora do Estado, timos dias os pedidos de li- tagem foi informada de que
enquanto o Instituto Sul F�io cencíamentos de embarque o 'Instituto Sul Rio Granden
'Gràndense de Carnes não fi- 'de gado para Santa Catarín-c se de Carnes fixará em :"ete
xa as quotas de matança pa- e Paraná, citando o presí- cruzeiros o quilo do boi V11'0

(Q REGULADOR VIEIRA) ra 1955, o presidente da' . . dente da COAP como exem- na próxima safra, basea-i-

Á mulher evitar' doré. COAP acaba de baixar uma plo um pedido nêsse sentido do-se para is� 'no preço (lo

\I.J V lA AS CóLICAS UTERINAS I portari� rest:;belecendo a de Julio de Castilhos soltei- charque, no .nordeste, atual
proibicao de venda de <"ado tando autorização para em,

i
mente de cerca de trmta cru-

:��;:::,�::!:;::�.�� I eM'
m

p1éNpaEra ftalemftdLas f�,onft- baarcOar ItrOês ,ftmil,b01iS VgOl'OdC';.
zeirol- o quilo.

parto, e Dores DOI ovário••
� poderoso calmante e Reguta

do" por excelência.
-Lt. xu �EUATINA;. pda iIIl-U, ';UID

,Jl'�Jvltda efícacía é receitada poJ
médicol iluatrel.

I'·LUX':) SEDATINA encolltr�.... em

toda parte.

24 DE. DEIlEMBRO
A data de' hoje recorda-uos que:

- em 1.634, os holandeses, já senhores dos fortes

da barra ela Paraíba, se apóssarárn da cida.de;
em 1.821"a Junta de São Paulo dirigiu uma Re

presentação. ao Principe-regente D. Pedro, para

que ficasse no Brasil; I

� em 1.832, no Rio de Janeiro, nasceu o' teatrologo
Francisco Pinheiro Guimarães, vindo a falecer
na mesma cidade em 5 de Outubro de 1877; é

em 1.865, o Exército Brasileiro, sob o comando
do Gener-al Manuel Luiz Osório, acampou em .La

gana-Brava, nas proximidad�s do, Passo da Pá
tria;

- em 1.866, Curupaití sofreu sérios ataques por

parte de navios da Esquadra Brasileira;
em 1.868, antes das 6,30 horas, em Lamas Valen

tinas, cessou 'à. tiroteio. Um parlamentar brasi
leiro fez entrega ao inimigo de uma nota assina

da pelo Marechal Duque de Caxias e Generais
,Gelly y Obes (argentino) e Enrique Castro (cri
ental), intimando Solano -Lopes a depor as armas;
tendo este respondido que não aceitava a' intima

cão mas estava disposto a tratar de paz com ba

ses igualmente honrosas para os beligerante;
-

em 1.915, em São Francisco do Sul" Santa Cata
rina foi inaugurado 'o Forte "Marechal Luiz".

André Nilo 'I'adasco

na mesma

CAFE' FILHO JA' TEM
JAZIGO PÊ'RPÉTUO

......

posa, seus descendentes, fi

. lhos, nestos, genros, SOgTOS,
colaterais e afins", O terre-

no mede' um metro e dez por
dois metros e cinquenta, A

concessão !foi feita tendo em

vista os grandes serviços
prestados pelo sr. João Gafé
Filho à Santa Cas'l, - con-_

RIO, 22 (V. AJ - Infor

ma "O Globo" que o sr. Ca

ré Filho já obteve um tumu
o no cemitério de '3<>'0 João

Batista, nesta càpitaL Depbi�
de fazer votos para que sua

morte se verifique "daqui a

!ymitos decenios".
Informa o referidu ,iornnl

Ciue o atual �h;fe do gover: cluiu "O Globo".

J�O há muito temp·) I haviü

pensadO em adCJI1ii'h' um pe- AI
'

daço d.e terra IJara sua �últi-
. uga-se'

ma morada, Aluga-se 4 apartamentos
Do assunto tl:ãtoa o sr, rec�m-construidos � Rua

Austregesilo de Ataíde, seu Anita Ga'ribaldi 83.
oficiãl de gabinete. Ontem Ver e tratat'
mesmo o sr, Ataíde rôi levar R o 80na n -.

ao sr. Café Filho o documen-

to que lhe havia enviado o

provedor da Sar:t,8, CrrS:l de (

Misericordia. Dizia o papei,
em letras �oticas, presta, da
tado de 29 de agosto de 1953.

"O ministro Antonio Carlos

'Lafaiete de Andrade, prove
dor de Santa Casa de Mise

ricOl'dia faz saber que em,

virtude do regulamento dos

cemitérios públicos, tem feit'J

conceseio perpetüa a João

Café F'ilho, do sarcófago nu

mero 39, ouaclrct 42, de :�(;,ni-

tério de São João Batist,\,. o
que servirá' oportl1nr,mente
de sepultura para si, sua es-

I· .",'-:'

r]'rl!
1 .,m cada 6 fumantes prefere clgarr�':i' I.� ,II �JI /

'. � ;�II

I·,
Uma frota_de camionetas perco're

rn'f�Y: III'
�;J].. .

: c):;(/�
• I i". I \I{i'estoques, a fim de manter {���

-
..�.

à venda cigarros

país inteiro, renovando constantemente os

"

Continental

sempre novos

o
•

ln
- uma prclerência naéional

IM '.ooutO SOUZA"CROI (.8·
.

.

encontrado em Santa Catarina"
RIO, 22 (V. A.) _.- Mais

f
serviço desse orgão do Minis- 'matíto (rocha granltícai en- \,

uma ocorrencia de minel'al tél'io da Agricultma'procediu contrado em l\IIa�sanmduba,
radioativo' foi localizad\ cm a estudos na região de Ul'- município de GWlxam::im.
território brasileiro, desta vez' leães e Joinville, no l,,)ferido Verificou entã� tra�ar-",e do
no Estado de Santa Catari-- Estado sulino. Dando conta .que contem torio, um dos
ná, O' autor da deseobe,·t:t de I sua descoberta ao diJ'p.tor mais requisitados metais ra
foi o geologo Hann�rit J3ut- da bivisão de Fomento do dioativos. A torita aeha-s� a
zer da Divisão de' Fomento D,N,P.M., aquele tecnico es- gregada à rocha granitica.
do Departamento Nadon;ü clareceu haver nohclo CErta como ocorre frequentemen-
da Produção MinerJ'l), que a radfoatividade em um peg- te em casos dessf'; gHle�'(J .

,

400.000 Trabalhadores
, entrarão em greve êm janeiro na 100lal8rrl

LONDRES, 22 (U. P.) .--' meses sobre ,o aumenlZ) de Além de paralizar pratiea-
Uma greve nacional ferrovia- salarjos, mente .todos os trens da In-
ria, que afetará a naçãG e que glaterra, a greve aineia afe-
comprometerá a 400 rr'U tra-

V'ende-se-
tará o metro de Londre,:;.

balhadores, foi de(:1.J,md:1., es-
. ta noite, para en:l'ar·em ,,1-

gOl" a 9 de janeiro, O comi- Uma belà vivenda, esti
té grevista declarou, (I mcvi- lo s'uisso, com Jardim, ga�

.

mento .paredista .. depois de rage, etc ...

negociações com" o Mini3t(�rio Tratar: Edifio São Jorge'
de Transportes por:li ?;UflS - Sala 4. Fo_ne: 1292.

IMPUREZAS DO SANGUE?
tt

�MXIR Df H06Utl8A

AVENTURAS'OO ZE ..MUTRETA ...

'

'.

------�-----=--;<--.:.--,....--
-,.
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"O Estado"· Esportivo
CI�E SAO JOSE'

,RETORNO AO, RIACHUElONoticias de Joinville MAIS UMA DO ARYBAlDO
'

As 3 - 8 Hs
Rod Cameron Ruth

'o _ •••• Hussey - John Agar - Ga-
Prezado leitor. Voce que por acaso haja Ilda mm�a no-

le Sterm J. Carrol Naish
to, ele despedida do Riachuelo e sendo c�mo eu admírador

AVALANCHE DE ODIOS
elo simpático clube alvi-celeste, talvez nao compreenda a

atitude que tomei.
Porém, bem, informado dos fatos ocorrtdos, talvez des

ses razão a mim.
Tomei tal atitude diante da mágua que havia atingido

o 'meu orgulho, meu caráter de jovem educado. '

Entretanto, em conversa com meus pais cheguei a con-.

vencer-me de que deveria olhar os últimos acontecimentos

por outro ângulo.
Deram-me sábios conselhos.' Abriram-me a consclôn

cia, para que visse, corno também os .meus acusados da

quela diretoria que eu chamo de desorganizada, os quais
têm também bôas intenções para com o pavilhão ríachue-

Em nota que fez inserir no semanário "O In-

victo" que aqui se edita, o sr. Arybahlo PÓ
voas quiz expressar seus agredecimentos a quantos
colaboraram com a Preliminar da Corrida de São
Silvestre deste 0010, dizendo que "os desafetos de
ôutem são os meus amigos de hoje, que, felizmen-

'te, em tempo oportuno, tiveram a necessária com

preensão do êrro cometido".

Quer se referir a nós.
Temos a dizer ao pseudo-jornalistà que repre

senta "A 'Gazeta Bsporjrva", de São Paulo, que,
desde que foi Instltuida a Preliminar da Corrida
de São Silvestre, sempre demos o maior apôlo á
sensacional Inova rústica, contribuindo, desta for

ma, para o seu brilhantismo, solicitados ou não.
Temos um programa e o cumprimos com grnn
de sacrifício, pois bem compreendemos o papel da \

crônica na divulgação de iniciativas, de tamanho

CAXIAS F. C. - CAMPEÃO' INVICTO DE
1954 DA LIGA JOINVllENSE OE

FUTEBOL

No Programa:
Atual. Atlantida 54 x 49

Nac.

Preços: 10,00 ,

Imp, até 10 anos.

5,00

As 5 - 8 horas.
E O SUCESSO CONTINÚA
Ramon Armengod - Pe

dro Vargas - Ana Maria
Conzalez - Peres Prado -

Boby Capo - Quilhermlna
é o maravilhoso elenco do
melhor filme mexicano, de
todos os tempos.

O PECADO, DE SER
POBRE

lino.

Entretanto, não posso deixar de afirmar que tal dire
toria seja desorganizada. Pois uma organízacâo em que
seu secretário desde que assumiu o cargo jamais escreveu a

palavra Riachuelo, quiçá um ofício ou. ata. Ata é palavra
desconhecida de nossa diretoria. Não possui um livro para
êste fim, nem estatuto organizado, nem arquivo, nem ordem,

O senhor tesoureiro vem assiduamente pedindo reu

niões, no que' não é atendido. Alegam falta de tempo. Coo.
mo se explica então que hajam aceito o cargo que lhes
.toí ofertado. Se querem fazer parte de diretorias somente
por vaidade, então melhor seria não houvessem sido es

colhidos para tal. Necessitamos de homens de bem, cons

cios de suas obrígncões.

recompensa de espécie'vulto. }i� nunca espetamos
alguma.

Só não fazemos o papel ridículo de' elogiar a

quem não merece, 110 CãSO o, sr. Arybaldo Póvoas,
cuja pena ao que sabemos, nunca esteve ao servi

ço elos esportes, muito menos da Corr-ida de São
Silvestre.

' No Programa:
Noticias, da Semana
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

54xMais uma vez f<li i.lfeliz o sr. Arybahlo Póvoas.
Em vista disso consegui dilatar o escore: S x O, a

meu ravor, é claro.
PEDRO PAULO MACHADO

111 S- i!�IDJ
As 8 Hs

Maria Montez - Jean
Pierre Aumont
BRUMAS SANGRENTAS
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
lmp. até 18 anos.

As 8 Hs
Mel])leBcy'I'uran

Oberon
NOITE NO PARAISO
No·Programa:
Paisagens do Brasil Nac.
Preços 6,20 - 3,50.
Censura Até 14 anos

(3Lt)�IA
EstreUo .

As 8 horas.
Louis Jouvet Daniel

Gelin - Dany Robin em:

"ROMANCE PROIBIDO"
No Programa:
Vida Carioca Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 18 anos.

Diante dos últimos fatos ocorridos em nossa sociedade
esportiva, quer da parte dos atlétas, quer da parte da di

retoria, dessa diretoria desorganizada, mas que t�ve a om

bridade de humilhar-se vindo ao meu encontro, convidan
do-me a retornar ao clube, reconheceu que também, estav.
errada. Pois, se todo atléta que espatifa uma embarcação
sem más intenções, corno ocorreu comigo, for escurraçado
do clube, chegará adia

_

em que, não mais se praticará o

salutar esporte do remo.

III � OSCAR

Rogando á diretoria para que jamais torne a fazer a

remadores o que fez comigo, em atenção aos meus colegas
e aos meus amigos que tenho na mesma; entrarei em en

tendimento para retirar minha demissão. Aproveito mais
este meio de comunicação e esclarecimento, para, assim,
volver, à querida agremiação esportiva. Aproveito ainda a

oportunidade para dirigir meu protesto de revolta a certos
mteresseiros e intrigantes que- demonstram desenvolvi
mento no físico, mas mentalmente fracos.

Meu\ sinceros agradecimentos a este conceituado
nal que sempre me acolheu com carinho.

As 8 Hs
1a) Noticiario Guaiba.
20) GENIOS DA PELO

TA

30) HOMICIDIO SEM
CRIME Com: Johnny Mac
Brown

4<0 GODY, MARECHAL
jor- DO UNIVERSSO 5/6 _Eps.

, Nac.
, Preços: 6,20 - 3,50.
Imp, até 14. anos.ALTAMIRO CUNHA

NA "lACA RIVADAVIA"
•

O fato passou-se assim
todos os competidores aos lO

mil metros .haviam completa
do as 31 voltas na pista de

"Aconteceu na tarde che.a que: constava a prova: En
de sol do domingo de 5 de Quanto isto, Rômulo dava
dezembro, no estádio cio F'lu- sua 29a. volta uma vez que
minense. Disputnva-ze ali o atrasara-se no último lugar.
Campeonato de. Atletismo ele Em tais círcunstâncías "se-
1954. Após realízacào de '13 - ria mais prático parar rie
rias provas, chegou o mornon- uma vez evitando o ricJ',,;td0
Lo dos 10 mil metros rasos da sítuaçâo". Este o pens.i-,
que contava com a partictpa- menta que poderia ocorrer a

cão de 8 corredores dlmt.re os 1 qualquer um-, menos a um-

•••••••••••••••••••••• missão ou da própria CBD.I quais dest�c!lva-se, como,' verdadeiro atléta como €-le

I franco favonto, J0'10 Caeta- o é. Mesmo cambaleante. e0111 mula queria contribuir ('Clí11 AS COTAS
no, do C. R. Plamengo. Ao fi- o corpo cheio de cãibras e seu pontinho para 'ajudar 1\011 Os clubes nacionais que
aal desta 'Prova conrírma- visivelmente dominado pelo clube na contagem rinal. E participaram dos jogos pre
ram-se os prognósticos g;,- cansaço continuou a correr. isto fez com bravura encos- liminares recebezão uma
nhando o' favorito, seguido As dores provocadas pelus tando (sem a elégância com cota fixa de 200 mil cruzei
dos que realmente haviam cãibras fizeram com que ule que o faz um vencedor ele ros. Para os semi-finalistas,
cumprido melhores "per ror- chorasse. Todo o público pre- verdade) o peito na fita de 250 mil cruzeiros. E, para
mances", O público, na au- sente ao estádio pôde presen- chegada para logo em segui- os finalistas, 300 mil cruzei
sêncía cle maiores C((t(\(:,\()S, cíar quando êle deu a últlma da desmaiar. Cumprira-Si! a ros por partida.
deveria ter se mantido ím- volta na pista banhado pelo I vontade de um atleta, e o Os clubes estrangeiros
passível não fosse o dr.una suor e de lágrimas e também ideal Olímpico. " ... o impor- perceberão as seguintes co
profundamente humano vivi- de dígntdade. De nada vale- tante é competir". tas fixas por jôgo: prelimi'do sôbre a pista pelo brioso ram os apêlos, mesmos dos determinadas as cotas a nares, 3.000 dólares; semi
atleta do C, H. V;lSCO d�l Ga- diretores elo Vasco 'para que serem distribuídas pelos finais, 3.500 dólares, finais,
ma, Rômulo l!'erreira. ele abandonasse a prova. Hô- I participantes, tanto a na- l4.QOO dólares.

Da Revista "O Cruzeiro",
data võnía transcrevemos o

comentário ��baixo:
lUO, 23 (V.A.) - A "Ta- cionais como

:

a estrangei-
ca Rivadávia Corrêa Méier" 'ros.

.

�erá disputada, doravante, I CAMPEÃO E VICE
por 'quatro clubes brasilei- Segundo o que determina
1'08 e quatro estrangeiros" o regulamento da "Taça 'Ri-_
de acôrdo com o que' ficou

I vadávia", os clubes nacio

regulamentado, ontem, na
I
nais que deverão participar

reunião da Comíssão de 'I'or-
,I
do certame 'são os campeões

neios internacionais' da e vice-campeões do Rio de'
CBD.

.

Janeiro e de São Paulo. A
NI1t mesma reunião foram escolha dos internacionais

I
será ,feita a critério da Co ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Floríanópollc, Sexta-feira, 24 ele Dezembro de 19M 5

IIJ!!D��TO IDA vIE:iU.�' .:= J!!DE IDJ!TO IDA! 0<�ant'! JY.!!'u��:�t�
COMARCA ,; DE TIJUCAS.I dia e hora para a justifi- COMARCA DE TIJUCAS. querem se digne V. iExch1. j D��gh, com 4 �etros com

_EDITAL DE 'ClTAÇÃO, cação prévia, quando de- EDITAL DE CITAÇÃO, mandar designar dia e hora pll�ento pOI 1,80 boca

COM O PRAZO· DE TRIN- I vem ser inquiridas
/

as tes- COM -o PRAZO DE TRI�- para a justificação prévia, equipado c�m mot�r popa

,TA DIAS, DE,.INTERES-Itemunhas Antonio Anastá- TA DIAS, DE INTERES- quando .devem ser inquiri- Scot� de 7,;) HP:. Tratar na
SADOS AUSENT.E)S, IN ;cio Pereira e Francisco Cel- SADQS AUSENTES, IN- das as testemunhas Ante- Fa�llc� de Ladrilhos San,ta
CERTOS E DESCONHE- f so de Lemos, as quais com- CERTOS E' DESCONHE- nio Anastácio Pereira,· Gra- Efigenia -,Rua Matos Are-

__!. emos., I parecerão independéntemen- CIDOS. ciliano João Correia e Mar- as - Estreito ou pelo Tele-

. _
. .' te de intimação. 6. Reque- O Cidadão Carlos Ternes, tin Honorato Casas, todos fone 3187, fal�r com Rebe-

? cldupdao Car��s �e.rnes,
'

rem; outrossim, de acôrdo Juiz de Paz no exercício do residentes .e domiciliados 10.

JUIZ de az no exercrcro do t 4r:r.:: d C P C carao de Juiz de Direito da Iti
d J

.

d D'
.

a
com o .arr, U;)" o . .., �

em mga, que se apresen-
cargo e UlZ ·e· ireíto -a .'" -

-

d E
C d T··· .

d E
que, feita a justificação, se Comarca de Tijucas, o s- tarão independentemente de

comarca e íjucas, o s- '
. -"

d d S t C t
.'

R
d d S C t

. proceda a citação do atual tá o e an a . a arma, na intimação. 6. equerem, V'ENOE-SE ._

;�����as��;�c� �.rm:��: ��n�:o�t:���, FI��:��:�1�eC�I� fo�az d\��;�C ..

�_ todos ���::;�s��5 �� a�����l:o�,O�
a local do imóvel, os in teres- quantos interessar possa o cesso Civil que, feita a jus-

quantos interessár possa o sados ausentes, incertos e presente edital de citação, tificação de posse e jul-
presente edital d� cita�ão, desconhecidos, por edital, com o prazo de trinta dias, gada a mesma por sentença,
c?m o praz<;l de trmta .dlas, com o prazo de trinta dias; virem ou dele conhecimen- se proceda a citação dos

vlre� ou dele conheclmen-Io Representante do Minis- to tiverem, que por parte atuais' confrontantes:
to tIve�em, que. por pa�te tério Público e o Represen- de Felipe José Mafra e sI. Antonio Anastácio Pereira,

Bde J?lse IJoaql'hUlm lFhehfP� tante do Domínio da União, mulher, lhe foi dirigida a Alcerino João Marcelino e
rasl e s mu er, e OI I ., ' .'

. -

d' S'l'
di " id . -'

d t •
pOI pr ecatória, todos para petição o teor segumte: Bento José da I va, resi-

Ing. a a petição o eOI acompanharem os termos _ "Exmo. Sr. Dr. Juiz de dentes no mesmo focal, bem
se�umte: .-. "Exmo, Sr. Dr. da presente ação, por meio Direito da Comarca de Ti- como o Dr. Promotor PÚ
Jl1lZ de Direito da Comarca. da qual deverá ser reconhe- jucas. Felipe José Mafra e blico da Comarca e o Re-
José Joaquim �elipe. Brasil cido e declarado o domínio sua mulher Eremita Mafra, presentante do Domínio da

�. s/�ulh:r �arIa Luíza F�- dos Suplicantes" sobre o brasileiros, lavradores, resi- União, e, por editais, os in-
ipe, raSllell'?S, casados, l�- aludido imóvel, ficando to- dentes e domiciliados na teressados ausentes e des
vrodores, residente e domi- dos citados, ainda, para, Itin ga, Distrito e Município conhecidos, todos para
.z iliados no lugar ITINGA, no prazo legal, c�nt'estarem de Tijucas, por seu assisten- acompanhar os termos da I:iêste Município e Comarca, e para os demais termos da te infra-assinado, com fun- presente ação de usucapião,
por seu Assistente infra-as- causa até final sentença. damento nos artigos 454 e I por meio da qual, deverá
sinado, com. fundamento ...l"Dá-se a esta, para os efei- seguintes da nossa lei

pro-,
ser reco,nhecido e declarado.

:10S arts. 550 e 552 do C.C� ,

tos ,fiscais, o valor de cessual, vêm perante V. o domínio dos Suplicantes
� de conformidade com o CI'$- 2.500,00, protestando-se Excia. usando o benefício sobre o aludido imóvel, fi-
estlpulado-pelos arts .. 454 e

provar o alegado com o de- da assistência judiciária cando todos citados, ainda,
seguintes ida nossa lei pro- poimento pessoal dos inte- que lhes foi concedido, pro- para, no prazo. legal con-

cessual, vêm perante' V. '

ressados, testemunhas, vis- mover a presente Ação de �estarem,·e para os demais Aluga-se em prédio novo,
Excia. promover a presente tortas, documentos e ou- Usocapíão, propondo-se a .errnos do processo até fi- apartamento para casal,
Ação de Usocapião, propon. -

.

cros meios de provas em di- provar mediante prévia jus- oal, sob pena de revelia. 7. com Fogão e,!etrico e tam
do-se provar, mediante pré- reito permitidas. PP. Res- tificação o que se segue: - Dá-se á esta .para os ef'ei- bém uma loja á Rua 7 de
>'ia justificação, o seguinte: peitosamente def rimento. 1. Os Suplicantes residem tos fiscais, o valor de cinco Setembro n. 5 Tratas na
- 1. Há mais de trinta "I'ij ucas, 3 de dezembro de e exercem suas atividades mil cruzeiros. S'. Protesta- Rua major Costa 13.
.mos, por sí e seus anteces-, 19.:>4. (as) José Gallotti Pei- agrícolas no terrend obje- se provar com o depoimento
seres, possuem os Suplican- coto _ Assistente indica- to desta açã,9, cuja posse pessoal dos interessados' e

.es, como seu.. no lugar do." Em dita petição foi adquiriram do Sr. Manoel de testemunhas; vistorias,'
[tinga, dêste "Murrie ípio e

I

exarado o seguinte despa- dQ.:l Santos, o qual por sua documentos e outros meios
':;omarca, sem qualquer in- h "R h'

, d d' 't� o: - ." o.le, A., desig- vez suceCleu a seu pai Ma- e provas em Irei o per-
;errupção e ,sem qualquer .1e-se data para a justifica- noel João dos' Santos,. que mitidas. PP. Respeitosa
JpOSlçao, um terreno onde �ào, fazendo-se as neCeS- já possuia as mesmas terras mente Deferimento. (ass)
.Jm sua residência e exer- ül'Ías intimações. Tijucas, como sua, desde 1919. 2. O José Gallotti Peixoto - As-
:em �suas atividades agr.í- J 12 1954 ) C I T t

-

t- 't tI' d "E d'" -.

,-, .' (as ,ar.os. e_r� I erre,no em qU,es ao tem as 31S en e (eslgna o. m 1-

:olas, CUjas
. dimensões e -

'

leso FeJta a J ustJflcacao segUIntes devlsas e con- ta petição foi exarado o se-

--:onfrontações são, .as, se- foi exarado o seguinte d'es- frontações: -
. Faz fren:te guinte despacho: - A., co

Juintes: ..::_ 'Frentes, ao )acho: "Façam-se as cita- com 40 braças no caminho 1110 pedem. Tijucas, 9-8-54.
�orte, numa . extensão' de ;ões requeridas na' inicial. UO mOlTO em terras de An- (ase;) Clovis Ayres 'Gama."
'102 metros, com terras d,e ?ubliquem-se editais e ex- tônio Anastácio Pereira; ex- feita a justificação foi exa-

ALU'GA SE!lerdeiros
.

de Alfredo . Luiz )eça-se C;:trta Precatória pa- tremando a Leste com 500 rado o seguinte despacho: -'

'30ares i com 620 ditos de -.-a o-�J uiz de Direito da- la l;>.raças em ditas do mesmo ;- "FAÇAM-SE as citacões
[u.nelos, com terras de her- r d C I \ ,,'

A 'd'
- ...

1
•

v.::tr� a. omarca. de_ Flo- }\nto111O nastácio Perei- cequel'l as na llllCla. Pu-
"eiros de 'digo

.

terras de Clanopohs, para cJtaçao do ta; extremando a Oeste bliquem-se editais com o
Francisco· Celso de Lemos' Domínio da União. Tijucas, ! 250 braças com as terras prez'o de trinta dias e expé
extrema a Oeste com terra� l3 de dezembro de -1954. de Alcerino João Marcelino ça�se Carta Precatória ao
Je herdeiros de' Silvano as) Carlos Temes, Juiz de e outras 250 braças com di- ftiizo de Direito da la Vara
"entura dos SAntos; a Les- ?az no exercício do cargo tas de Bento Josê da Silva; da Comarca de Florianópo
_e,' até a altura dos 465 me- .te Juiz de Direito." E, para fazendo fundos com 40 bra- lis, para citação do Domínio
�l'OS extrema com terras de S 1 U·lue chegue ao conhecimen- çns ao ui no Travessào Ge- c a mão. Tijucas, 13-12-
nerdeif'OS de Manoel Nicá- .0' ele tod.os e ninguem pos- ral do Quilombo, com uma 1954. (ass) Carlos Ternes,
�io Pereira; daí até alcan- ;:1 alegar ignorância, man- área total de 88.800 metros Juiz de Paz no exercício do
;ar os 620 metros segue Jou expedir o presente edi- quadrados, 3. Mas, embora cargo çle Juiz de Direito:"
,penas com 200 metros de .;íd que será 'afixado na se- poss'l1indo, ..mansa e pacifi- E para que cheg'ue ao co-
.argura e extrema com ter- Je dêste JLlizo, no lugar camente, com o "animus si- nhecim:ento 'de todos' e nin
l'as de herdeiros de José Pe- .lo costume, P, por copIa bi habendi", e sendo essa guem possa alegar ignorân-
:eira; ,dito terreno pel';- b

.'

JU licado uma yê$ no Diá- posse suce'ssiva por mais de Cla, mandou expedir Q pre-
raz uma área .de, '327.160 io Oficial do Estado e três' trinta anos, sendo o refe- sente edital que será afi-
.netros quadrados; 2. O ter- veses no jornal "O ESTA. ('ido terreno sempre a resi- 'Ca'do na- sede dêste Jui.zo,
"eTlO'; em questão consUtuiu JO", de. Florianópolis. Da- dência e o loca.l das ativida- 110 lu'gar do costume, e, por
óos�;(:i 'de João Bernardino .lo e passado nesta cidade des agrícolas de se�lS pos- cópia publicado uma vêz
Mafra, durante o 'periodo je Tijucas, aos vinte e um ,eiros citados, como o con- no Diário Oficial do Estado
Je tl'inta anos,'que, pór fa� dias do mês de dezembro jnua sendo dos Suplican- � três veses no Jornal "O
lecinlento pass t t' .as, Crônicas ou A"'udas) e
, , ou au om.a 1- l'o ano de mil novecentos e tes, não têm entretanto êles ESTADO", de FlorianÓ-po-

lo

�ªmente para' o poder de �incoentll e quatro. Eu, (as) _Iualquer título formal, pe- lis. Dado e passado nesta ci- as suas manifestações (Tos-
;cus filhos 'Maria, Mafra. e d d d T" 'R 'd-' .

R f
\
d. ��el'cy dos Anjos, EscrivàÇJ, .1) qual possam prov�r a. a e e IJucas, aos vinte ,es, oUqUl oes, es na os,

Iosé Bernar.dino Mafrt!, ,que ) datilografei; e1mferí e sua qualidade de verdadei- dias do mês de dezembro do
,la vinte e um anos, vende- ;ubscreví. (as) Carlos Ter- 'os proprietários. 4. Assim, ano de mil novecentos' e.
iam a· Francisco Celso de nes, Juiz (le, Par no exercí- .os Suplicantes cabe' o di- clnc'Oenta ' e ,quatro. Eu,
Gemo's,' tendo ê'ste, uni aRO .

( ) G
. �io do cargo de Juiz de Di- _'eIto de legitimar a sua pos- ass ercy dos Anjos,· Es-

LpÕS. n revendido'aos l'eqltê': :eito. Está conforme o ori- 3e e a posse de seus ante- ;::rivão, o datilogtafei, Cbn-
tório e àevem' ser tratnda�

:entes, que lá residem até ,dtÍal afixado na sede dêste �esso,res para somar á 'de- ferí e subscreví.· (ass) Cal'-. com um medicamento ener
�sta data-. 3. Mas, 'embora fub;o,' n.o lugar do costume, lei?, para Usuc-a-pião legali- los Temes, Juiz de Paz no. gico que combate o mal, evi
possuindo, mansa e pacifi- ;obre o qual me reporto e �al' a situação de fato, va-' �xercíci6 do cargd de Juiz tando complicações graves.
�amente, 'com' o "animus' si- lou fé. .endo a sentença como título de Direito da Comarca. Está Procure hoje o seu vidro de
vi habendi", por \mais de Data supra. O Escrivão: formal para o Registro de ::onforme o original afixado "SA'l'OSIN" nas' boas, far-
trinta anos, sem.interrupção Gercy dos Anjos. .móveis. 5 Em face do ex- na sede dêste Juizo, no lu- mácias e drogarias,
�lelll oposição de terceiros, gar do costume, sobre o

i'esi,dindo e cultivando toda 'qual me reporto e dou fé.
CASA MISCELANIA d"tl"�

:t área antes referida, 'não Data supra. O Escrivão: I
bll\dora doa Rádio. R.�.A,

�êlJl o� s\lplicantes qualquer
-

Gel'cy dos Anjos. Vitor, Valvulu e DlIeGi,
título formal, pelo qU�'1 pro-. VAod'Lse uma "a.mlou"tA em

I

vem sua qualidade··de pro- (,I (,1- � (J (,I
'_�----_';'-------.--------

:���::::� ':beA:��;it:;: perfeito estado de conservação, ','WJe I'fII\de n-''1''legitimar su� 'posse, pelo
ma.re8 C'BEVRutET.' ,.

", I
Usocapião, valendo a sen�

_

;ença como título parao·T t A A'· d
.

TAV à Uma caldeira :BUTTNER, de fabricação alemã, com

l'egistro de imóveis. 5. Em
.

,ra ar na· gtiD�la a �

,
'. lQOmts3 de capacidade para aquecimento. Ver e tratar

face .do exposto, os Su.pli- Rua Fellp" (l "bml·dt 2.1 I à .rua Henriqu.e Boiteu�, 1�7, no Estreito com as Indús-
�antes requérem, se digne' li 111J ,'I. tl'laS de MadeIras NaclOnals SIA.

Negocio de ocasião
Residencia sita, na Rua

Major Costa (Vila Celso
Veiga) com' três quartos,
sala de jantar, copa, co

zinha, quarto de banho e

dois varandões, e mais lote
de terreno anexo 10x10 m. "

Tratar Rua Uruguai na
17.

,

Guaraná Caçula
DA

pANTARTICA
.,

,

�

\'ONE '

Me\bor _ 3019 Refrigeranteo

PELO .lVU';NOR PHEÇO
l<EVENDEDOR AU I ORIZÃlJO:

I

SYL {TIO ORLANDO DAMIANl & çrA., LTDA
. ;';

.

Fornecemos gratis os ca,'Í1.udinhrs

1Il10'
.
UOIIG8l1tl t

11111 [UBSOT IDO

CLUB� DOZ� 'D�- AGOSTO
FESTIVA-REABERTURA DE SEUS SALõES

,

A Direto.ria do Clube Doze de Agosto têm o prazer

de anunciar aos seus dignos Associados que, após minu

ciosa vistoria procedida pelo srs. Engenheiros GEORGE
WILDE - CALVY DE SOUZA TAVARES - FER

NANDO FILOMENO BRITO - levantou a imterdição
dos salêes, 'que apenas a mr.is elementar proudencia ha

via imposto, pois nunca tinhnm sido' áfetados em sua se-

gurança.
A demora dessa decisão proveio .un ícamente da ne-

cessidade de repintura do sr.lão e obras da nova toalete

para o Clube.
Assim, pois dará o .Vetcrano o BAILE INFANTIL

e o de S.' SILVEST�E em sua otogenaria sêde.
No baile infantil, a se realizar na 'tarde de 25 do

andante, com inicio ás 15 horas e término, ás 20 horas

serão sorteados cinco ótimos premíos
'

para' meninas e

outros cinco para rapazes, além da farta distribuição de

bonbons., .

No baile de sxo SIL\'ESTRE serão apresentadas
[,!'l DEBUTANTES, eleita 'fi nova RAINHA DO CLUBE �
lançada a campanha da SÉDE SOCIAL.
,_'

- 'A Diretoria solicita às candidatas a: çlebutação de

SÃÔ SILVESTRE, que se i�1screvam, na' Secretária do

Doze até o dia 27, das S'ás 11 horas, diariamente, não
1 . �.. li

podendo ser prorrogado esse prazo. ,
A DIRETORIA

Pelo presente. C()mlH\'ic�.mos que nomeamos os S1's.

.

IRMÃOS GLAVAM, p:wa desempenharem as' funções de

nossoS' agentes, nos municillios de 'FLORIANOPOLlS,

TI.JUCAS, SÃO JOSl�, BIGUAlÇÚ, PALHOÇA, SANTO

. AMARO E LAGUNA, neste Estado.

.�,._--

EMItIO HOMAj\n & CIA. S. A.

Sindicato dos Trabathadores no Co
mércio Armazenador de Florianópolis

Deseja a tôdas às pessoas com quem mantém relações
:

de amizades, feliz NATAL e muita prosperidades para o
.

ANO NOVO de 1955,

Florianópolis, 21 de Dezembro' de 1954.
A DIRETORIA

LIRA 'TEMIS CLUBE
FORMATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 1954

Dia 25 - sabado - Tradicional Soireé· de :Watal 7-
.

Grandiosa P:il'ada de Eleganéia - DistribuiçãoJIW pre

mios - Ornamentação a carater. Reserya de 'Mes�s na

Joalheraira Muller a partir de 16 do corrente.
Dia 26 - domingo - Retumbante Matiné Infantil

de Natal - Apresentação do notavel show - O Circo

vem ah.i - com 25 figuras. Papai Noel tará fart'a distri

buição de bombons. A postos criançadas.
'Dia 31 - Sexta-feira '- Empolgante "Reveillon de

são SiÍvestre" Apresentação d�s "Debutantes' de 1954"
_ Nota:vel show por al'tistas do Rio. D!lnça da Polonaise

(I. LYII.·.)
GI""NDE TONIOO

CA.SA

VenC:l&-.se
Alugam-se l)ons' quartos

Com ou Sem Pensão.
. Bôas Condições.
Rua General Bittencóurt

na 43.

Um nutomovel "CITRO
EN" equipado. Ver e tratar
a Praça Getulio Vargas 19.
das 14 as 16 horas.

SALAS
Alugam-se 2 salas de

frente, para escritório, com

entrada independente.
Tratar na Rua Anita Ga-

dbaldi �5.
,-

Trate das Vias
Respiratórias
'As Bronquites (Asml1ti.

)

eatarro.s), assim como as

g!'ipes, são moléstias q.ue
atacam o aparelho respira-

oS

(PraiD�Jll
.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DUAS LEGISLACOES SEMELHANTES
,

APRECIADAS DE�MODO DIVERSO,,�
Lei N. 159, de 27 de Maio Lei Federal N. 2370, de 9 dê

de 1954, da Assembléia Le"1 Dezembro de 1954.

gislativa do Estl}do (J,tegula a inatividade dos

<Dando nova redação ao militares)
Estatuto da Policia Militar) Artigo 55 - Serão premo-
,

Art. 50 - O militar ao pas- vidas ao posto imediato, a -

sal' automaticamente para a contar da data da publicação
Reserva será promovido - ao desta lei, os Primeiros 'I'e

posto imediato:- nentes professores do quadro
§ 2° - Aplica-se o díspos- de Professores do Ensino E10-

to neste artigo aos militares mentar da Marinha que fo

que tenham sido transrerí- ram transferidos para a Re-.

dos compulsoriamente para, a serva
- remunerada ou reror- ,j" , .

Reserva -Rernunerada, ante-. mados com 30 ou mais anos i '
.

:, •••riOl'mente' á Lei N. 346, de lO de serviço, antes do Decreto- • • , ••
- de Dezembro de 1949, em data lei N. 5991, de 12 de Novem- : SAL 'v E 195,5 S A L V E : ••••posterior a 1° de Janeiro de bro de 1943. -,. .,. : •

1946..,
,

. I : :, ,Cl._. •• IJ?�"
OBSERVACÃO - A legis.açào estadual, visando\ de I: � ···········.1 SEGURO POR CONTA DA EMPRE�SAjustiça igualar" a�s demais a situação do unico oficial de ': Queridas Fãs :'

_

.

nossa milicia com mais de 30 anos de bons serviços, trans-I: I
ferido compulsoriamente para a Reserva no mesmo posto,. eu que tenho o poder de eliminar sardas, espinhas, cravos, manchas e tôdas as

I AGtNCIA EM FLORIANóPOLIS
foi vetada pelo Sr. Governador, como disposição pessoal, I imperfeições da pele. . .

'.'. . .• Rua 7 de Setembro nO. "I _ TeI. 3.178
véto regeitado pela Assembléia por maioria de votos; en- _: eu que tenho o poder de re�ovar as celulas envelhecidas e cansadas da sua cútís., I -,

t -etanto dispositivó sernelhan �e contido na lei federal, a-· eu que tenho o poder de evitar e fazer desaparecer as rugas preeoces . . .

: S
-

O U O
..

;ezar d� beneficiar apenas a tr�s ou quatro oficiais 'da Re- I eu que te��o õ poder.de fortalecer e vivificar a pele, fazcndu-a readquirir a elas-
• A PA L (Matriz)

serva de nossa Marinha de Guerra, notadamente o Sr. De- • tícidade perdida. . .

. .

i'
.

'

-putado Wanderley Junior, elemento de destaque da U.D.N,·. eu que tenho o poder de conservar a sua pele assetm�da\ e seu, �os.to sempre Jovem ..

1 1 1 t h d t b e t Rua, Behring, 278
o qual foi professor de nossa Escola de Aprendizes Mari-: eu que tenho o poc er ( e (e er a mare a o e.mpo so � sua cu IS. . .

Tel. 9-8101-
nheiros e se encontra na Inatividade como 1° Tenente, cuja. eu que tenho o poder de prolongar a sua mocidade ...

parlamentar muito se interessou pela aprovação do Proje,.;·: eu que sou a fada protetora da cútis feminina - agradeço a preferên.cia que me

to não foi vetado pelo Presidente Café Filho, o que acha-'I,' deram �u�ante o ano que se fmda, alme-
, ',.

�
,

íto I t ,I. jando a todas un. FELIZ NATAL e NOVO •
- mos mUI o JUs o. '

• (
,

.

• /
ANO exuberante de saúde, ventura c' •

t agradecimento e Míssa I
eu sou - ANTISARÔíN"A'dad•. I

i 'a melhor e mais fiel amiga da beleza feminina '.

i iNDJSíiRíAS 'ANTlSARDlNA LTDA .

A' I,• Oumprímentam e agradecem aos seus amigos, fl'e;l. eses, consumídores e' / ' I
I í'ornecedures, transmitindo a todos os votos de FELIZ NATAL e /" I
• PRóSPERO ANO NOVO. 'I/_ I• , ""'"' ,��� I• . -j�i)�tt�·��ff�����·"I!(íf!!4y

I b��.�0I1.�f8;;81.0�•••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••�� .�•••.:-

I

NO EDUCANDÁRIO SANTA CATARINA

l

Florianópolis, Sexta-feira, 24 de Dezembro de 1954

o Educandário já deu ao Brasil e ao EsL{do técnicos,

operáríos, militares, professoras, comerciárias, esposas e

mães exemplares. Para isso cria, educa e instrui essas ert

ancas, com o apoio moral e 6. auxílio financeiro, vindos de

todos os' setores sadios de todas as classes.

A família Costa Mello, abalada nestes últimos mêses
com os rudes golpes ela perda de seu chefe LUíS DA COf-;

TA MELLO e ele IVINA MEr_LO, aquele falecido a 24 de

setembro e esta "a 20 do corrente, vem agora fraduzir sua

imensa e profunda gratidão a todos quantos procuraram
confortá-la nesses momentos de dor e de luto, através de

visitas, mensagens e expressões de solidariedade. De mo
do especial apresenta seus ag radecímentos à classe médica

da Capital pela dedícação e ínterêsse no tratamento do',

queridos extintos, expressando-os, em parbíeular ao dr.

Antonio .Dib Mussi, assistente, pela incansável abnegação
com que se houve; às devotaúas Irmãs do Hospital de Ca

ridade, pelo carinho que cercaram os enfêrmos, nas suas

longas enfermidades, destacando o nome da zelosa Irmã

Bernadete, Inexcedível em atenções; ao sr. Provedor Me

deiros Fflho, pela solicitude com que sempre acolheu toda'

as providências sugeridas para os pranteados doentes.

Convida', outrossim, os parentes e' pessôas amigas par';_j,
assistirem à Missa que, por alma da querida Ivina, manda
celebrar na Catedral Metropolitana, no próximo dia ��7,
segunda-feira, às, 7,30 horas:,'

.

Florianópolis, 23 de dezembro de 1�5(

Um eõro orfeonieo amanhã, no Rilz
'Eotre DÓS O Prof. Silva Novo, da

Universidade do Brasil,
Florianópolis hospeda, no no Brasil, ensaiou, nestes úl- i dado

�

o Interesse qU�'!)' exí
momento, o ilustre Prof. I·m-- tímos dias, um conjunto or- "bição tem 'p�rà "::t' 'Clâssp,'.
la Novo, catedrático de ('"n- reoníco, que será apl'�senta-' I As apresentações do Prof -.
;0 Coral da Escola Nacional do, em duas demonstrações,

I
Silva Novo, com 'os 'SI"US' ím-:

.íe Música da Universidade nesta' Capital. A primeira, a- provísados € quase mllagro-,
do Brasil. O Prof. Silva Novo, manhã, às 10 horas, na ma- 30S; coros orreonícos, consü-;
recentemente agraciado, com tinada.do Cíne-Ritz; e a :;,e- tuem 'sempre ",êxoito espeta-;
J, medalha daHonra ao Mé- .gunda, no próximo dia 27, às cular, em têdas as capitais e.

rito, habituou-se
.

a passar 20 horas, no mesmo 10Gal; cidades brasileiras, nào só pe -

suas férias ensinando eanto Nesta' apresentai'á progl'arn:l lo primoroso desempenh) que·
�oral nos preventõ1'los brasi- para platéia I adulta_e, por' o. renomado rpestl'c conse-"

nosso intermécQ.o,· �a� lllU gue, -como ainda pela simp:Í.-
_

convite\ aos educadores - tia que a sua benemérita ini-'
professoras - para asslstíclJ., ciativa desperta.

AUTOMOVEL CLUBE SUL CATARINENSE

o NAlÂL NA FEDERACÃO ESPIRITA
� ,

A Federacão Espir:td Catito
, do serão distribuidos prêrni.:;s

rinense reaÍizará noje às 20 j e presentes ás crianças, Fin
horas em sua sede social, f.ita I da, a cerirbonia será feito um

á Avenida Mauro Rarp.os, n. sorteio de varias presp-ntes âe

305, uma. encantadora festá Natal á petizada pl'e'lcnte.
de Natal. Nessa ocasião �e-

rão entregues os rlilJlomas 'Pela manhã do dia 25, c

das ,professoras do Curilo de' Departamento da Jl1ventude

Preparação ás Escolas Evan- da Federação distribn:rú ár

gélicas da Capital, Tambem crianças do Distrito da Trin

no ensejo far-se-á o �n('i:!ITa- dade, inscritas na Eseola E

menta das. aulas, da EscoJ�_ vangélica, farta entrega de

Evangélica dêste ano, quan-
I presentes.,

,
••••••••••••••••••••••

ieiros, organizando COl'OS 01'

feonicos. Visitando-nos. on�
I :

tem, esclareceu que as I'uas

lições, sen� poucas ,e nipi,
:las, não visam a api'esent,ar
música e éanto artístico, Dias
�ducacionais. No Educandá
rio Santa' Catarina, no qual
vê uma organização moLlêlo

• i
Recebemos e agradecemos! '. 2° Secretário: Elmo Pah!

a seguinte comunicação: 1° Tesoureiro: Eudalício A-
- "Tubarão, 16 de dezen1- morim,

bro de 1954. 2° Tesoureiro - Carlos Lo·
Ilmo. Snr. tim.'

.

Diretor do Jornar "O ES- Orador: Joaquini. A. Co.,tá.
TADO". Conselho Fiscal: Octaviano
Florianópolis. 3rodbeck ..:.... João o'ttõ Avila
Prezado Senhor. I � Nestor' Núnes.

['Temos a súbida honra de "SUPlentes,,: paulino, A,ll\?·l.lS-·
•

,comunicar a V. S. que foi e- to da Silvá - Francisco Sal- :
A nossa Capital hospeda leita e empossada a .Dire.toi:·la gado � Silvio Silva'. 1

.

�esde ante::'ontem, o ilustre-- que':'1'egerá os destinos elo Au- Sem outrq particlllul' no

I3 l'enom�do .Ministro da Igre-I tOl11óvel Club Sul C:lLanr,en- momento, aproveitamos I) 0n-'
Ia Presbltenana do Bn.",l" se, durante o período €le ::;0 seja para ap�esentar as

nOS-I'Rev.. Nathanaél Emmeri(�h� I
de novembro de 1954· à �§ de sas '

'lue aqui. vf.iu ii serviço do. novembro de 19�5. que ficou Cordiais Sauctaçõ�s ,
"

Lnstituto de Cultum ReJigio-
I

assim constituida:' p. Automóvel Club Sul Ca�
sa afim de prol11mdar uma . Presidente: Manoel L'lzídé- tarinense.
série de confere"cias, 5em- rio Alves.

'.

. .Manoel Luzidi�rii' ftj'i'CS _..,;,
)re opor'tuna� 2 ar.ireci:tdas.

.
Vice-Presidente: Waldemal' Presidente.'

.Amanhã, dia 25, as !) horas,
.

Sa1les. Elmo Pahl _ ::0 Secl'ctá:io:
no Templo da Igreja Presbi-. 1° Secretário: Roberto P�
terilj,na, à Rua Visconde de Lima.
Ouro Preto, o ilustre visitan-
te dirigirá o QuIto de lll'atal, P'··R···E-·_·M··

....

I�O·······;-:--RU··
.........

BE
..

N'�··S
...

_'sendo, que o Culto ele NaÜ.l
·da Igreja Presbiteria.na Inde- TULIO CALLADO"
pendente, à Rua João' Pinto

Loteria do' ·Estadó· Rev. Nath�aDaél
Resulfados de, onfem Emmertcb

\

Cr$ 500.000,00 - Florianópolis
Cr$ 50.pOO,00 - Caçador
Cr$ ·30.000,00 - Blumenau.
Cr$ 20.000,00 - Joinville

Çr� 15.000,00 - Tubarão

10.762
2.287
3.076
11.607
2.269

GRANDE.MOVIMENTO NO COMÉRCIO'
"

�mbora neste ano, os preços
'tenham subidD muito.

Tôdas as A:330ehiçõe;; de

Assistência Sor.i 1J sediadas

O/ comércio de Florianópo
lis tem vivido horas de in

tenso movimento nestes últi
mos dias e à no":�e

REVISÃO DE TRA
TADO

na Cidade" ,inc1llsiveis as igl'e-
Pelas ruas princlpa',s até às )tS de tqdás ai profissões ré-

22 horas, quandO ainda se a- ligiosas _nest'e ano muito (,on

cham apertas a:; loi,as, tem tribuirão para um melhor

sido muito grande �, ])I'ocura
I
Natal em favor dos necessi.,

dos tradicionais !Jrysentes, tados.
_

LONDRES, 23 (U. p.)
segundo declarações feits..?

O .Prêmio "Rubens-Túlio pelo Primeiro Ministro dO
0allado", instituido .an\111·· Iraque, o governo :le.%.3 país
mente para o aluno "m8.is a-'- proj-eta dar flor temlinado o

plicatlo do Grupo Eséólar Ar- tratado assinado cmn a,'Jn

quicliocesano' I<São ,,J.o,'é' r�o ghiterra-, ante', de 3 de O1LtU

corrente,:arl.o letivo... f�i. con- bro de 1957, datá em que éx- .

qu!stado,p:lO me�ino :tVIfil';O�ll pirará,. de ó�oál).i\{)ol1l·P t�
Soares, resldente a rua Alnll-I tabelecIdo no J.lle�r:to. ;') MJ

rante . Lamego 274, filho do nistério 1as �e]açi'.e" Fxte,'
sr. Luiz Pedro pa Silva I){ LIt: rim'es, dis�, SGb'I_'� ,�Sl'e_ par
dona Maria Soares. ...

.

,ticular, 'qu(�' iI, 1_;"ij,-:13tetálllH
Manoel Soàres é aluno elo ·estâ sempre disposfti a '2-on-

3° ano X, que funcio110L! :il.b sideral' qU:1tqt:er sug('stão
a l',egência da profes�.ol�t-·J '0- fe�ta ,para s\.!bstit�lil")S elá q-
na Sofia Gra���·

-

-';i'
h,,>' '-sulas" do anual.,.tr}l.t.u.'}l'ó, ou a

O Prêmio cm'tsiÍ;Üu 1".ui'u dar-lhes' l:1nfJ cÓllte':!'dJ que

e�tojo Pal;ker 51"dou'hu'\o, de esteja mais en1/ hDxnlO'úa

c�neta:tittte�t�,l,e, IpJil!yeiJ�a. I,com 98 t�l1�POS atll::1i�}' ,�
',' , -";',_ �,j:6,,ª, ... -,'" � . ." , "'� ��. .' �r' 'Iof ,

n. 37, terá lugar" tamhp.m a

manhã e às 9 horas, ;;endo

de fôm e, pregador o Rev. Jonas Ho-

landa de Oliveira.
Os que passavam ontem, creança com<:çou a 'de8.h!e- Domingo, por oc:tsij,) .cas

cerca das.8 e meia pelas ime- cel:. relJniões da Escola Domini ..

diacões do Instituto- de Edu- Chamada a ambulj,nciq, CIO cal das duas Igrejas, o Hev.
cac"a-o, notaram '--'3, presen;�a, Samdú, esta cOl1liJareceü"'irne- fi'

.

h t· t
_

- ",mmenc es ara p1'€',o1". e e,
de uma creanç,a

de "eus cinco

I
diatamente" tra,l1spor-tando o is 20 horas, encenará a bé

anos, 111agra, l'aquiti<.:a, COlIl- pequeno enfe�·mo. de· de conferência,s tIue' vem
pletamente -. ct'esllutrid,a, a- Em meio d:1 vlaf�em, 9. 'c�'e- ,)roceclendo na Ip;l'eja Presbi

companhada de uma ;;-enhc- ança expirava. despedindo-se teriana.
ra pobre, .

dêste mundo às ve:1peras. do
Natal.

Morreu

,

o ESTADO "visitand(� for
mula ao ilustre visitante vo

para quem nasceu em ext.re- tos de feliz e be,m sUCedlclu,

ma li)obreza e morria. à min- permanência em 'nossa Cap!-
gua de nodos os recursos 1 • ia}.

"

Tinham vindo ,ie Barrei

ros, para obte�wm da carida

'de pública algumas esmolas.

Em dado m<!I1l��to, a .R�bre

do Céo, tal'v,;s,Presente

·1

IRMANDADE DE N. S. DO PARlO'),
CONVITE

De ordem do irmão prove- vando a imagem do Menino
dor desta Irmandade tenho Jesús de Belem; onde será

colocado no Presépio.
Benzimento do novo

ramento oferecido por
comissão de Senhoras.

Pa
uma

Em seguida terá inicio a

missa festiva €1'11 . louvor ao

Menino Jesus com pra tíca ao

evangelho.

Transporte R 1ST A R -S/l�
NQVAS. TARIFAS A'PARTIR DE 1° DE

DEZEMBRO DE 1954

De São .Paulo a Florianópolis ... ,...... -k", 1,40
Do Rio de Janeiro a Flori:lnópolis k", 2,00
CAUGAS LEVES E MÁQUINAS TARIFA ESPECIAL

A COMDINAR
.

RIO (Filial)
Praia S. Cristóvão, 183

Te!. 48-9930

•

-:

Mister Peterpan veio alarmado do .sul catarínen
se porque lhe disseram, por lá, que � um hospital de
Imarui recebe a subvenção de Cr$ 80.000,00 e não existe.

Pede o, sr. Peterpan rigorosas sindicâncias a res

peito. Aquela importância, doada pela União --_. porque
para Imarui o govêrno do Estado não dá nem dois cen

tavos, ---;- deve necessariamente ter aplícacáo compro ..

vada. Se il: não tivesse, já estaria cortada..
.

'1i'açam�se, pois, .as investigacões. Elas sertam en
. sejõ':pitr'à' du':tras. Pal�ii' seapurar

-

o destino' nào de mi

Ihares.jrnas de.milhões de cruzeiros para aqui envíados
. pelo gôvêthQ;'f�dêr.a�:'·'o·'Abrigo de Menores :e-cebé!i:va
rios mílhõespara c); seu 'aumento e nada foi feito. Ave

,

ríguou-se, também, que outros vários milhões, destina
dos à dj;!fesa ',da ci'dade de 'Blumenau contra as 'aguas

/' do, rio Itajai, estão �Jn berço' esplendido. e dentro de
poucos dias serão' devolvidos à União porque o sr. Bor
nhausen não· providenciou a sua aplicação, �Úl'avés. da
respectiva concorrência das obras. As verbas para
núcleos, segundo entrevista do Ministro da Agricultu
ra foram aqui esbanjadas paternalmente e não. assis
tencialmente! Os jeeps dos colonos ,acabaram nas

mãos dos' chefetes udenistas. Sabe-se que o Ministério
'da Agricultura está denunciando, isto é, revo'gando,
anulando, muitos dos acôl'dos com o Estado, porque es�
,te não os cumpre e não presta contas. A aplicação de
verbas federais, desse Ministério, já passou a ser feita
",iretam�nte por funcibn'ários federais!, ..

..
.

'i\êll0 justo', por isso tudo, o zelo dô' Sl'� Pete�pan;
em tôrno, da verl:>inha de Imarui. E' dinheiro púlJlico e

deve a denúncia ser' apurada. Mas, nessa denúnei.a
�

o

móvel é 'PQlitico e visa ao 'prestigioSO chefe pêssedista
Pedro Bittencourt, vítima de- inquerito,s fraudulentos,
nos qua.is até sua.defesa foi proibida.

.

Se .0 móvel não é politico, diga lá o sr. PeterpaÍl 'se
concorda com que também" os milhões acima apontados
devam ser

-

objeto de sindicâncias? Vamos! Concot'da)
x x

x

Aq tempo do e�-prefei!9, pelo Natal, .só alguns 'na
Prefeitura recebiam gratificações.' Daí, ontem, o Ce
bola abrir a boca de espanto ao receber a sua, como os

.. Rutros, sem discriminações odiosas. O Cebola ficou ale
'grissimo e para afirmar que o novo Prefeito não era

vingativo, largou o verbo:
- Eu sabia. Todos diziam que o dr. Osmar não

era negativo!!!
x x

x

Depois que mandaram daqUi para o Rio um volu
moso affaire de documentos falsos e de infornlacties
tendenciosas, corn o fim de intrigar o sr. N�rêu 'Ra
mos com as �orças armadas, o ilustre ca�arinense já

.-.

foi distinguida com as insignias da' Ordem do Mél'ito
Militar e com o diploma honoris causa, da Escola Su-
perior de Guerra.

, "\"
, E o Palácio nem desconfia!!! . Gl 'i.\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


