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Cucitação do Presidente Café Filhn para enfrentar a situação do País

•••••••••"."4Il.0 ...0••Ui"'l' ,e$600Saeli'l••eeli"*.(á;flCi!1»li>t I ,-RIO, 28 (v. A.) - Ao concluir sua oração do Natal, na

...; ; .• noite ele '24 do corrente. o presidente Café Filho fez estas

: DIRETOR � .0 •

,t· D" : I considerações sôbre a situação nacíonal ; "Tratã-se, 'evídén-

•• Rubens de � : •

mel •• ati Igo !a-:I temente, de uma situação deveras excepcional e délícada

� :rlo de S. Catarina: cm que sobressaem mesmo algumas côres dramáticas. Um

I Arruda Ramos � ·1: governo não cai sem promover a própria deresae um chefe

: GERENTE ; Ano XLI • de estado não põe termo à própria vida se não existirem

... .: .motívos muito fortes e muito sérios, absolutamente fora da

• Domingos' F. : .:: bitola comum.

I de Aquino! : N. 12.069 : _

A tragédia de 24 de agôsto não póde ser explicada se-

... ! t. nao nas tremendas dificuldades surgidas no país. Um gover-

:i�.�.�.=.�.�.�����.�.�.�.�G�.=&�.�.�.�8_.�I����������������������_����������������_._._._._c_��._._.�.�.�.�._.�.�._.�._o_e_._._� nante experimentado nis lutas como era, sem d6vida, meu

Edição de hoje _ 8 páginas Florianópolis, Quarta-feira, 29 de Dezembro de 1954 Cr$. 100 eminente antecessor, não iria ceder com o sacrirícío da prc-
_�����_���'�����_� ���_� �_�_�__� �ria existência se a situacão nacional não fosse extre�a·:

mente difícil, chegando a "parecer mesmo irremediável.
'

-Poís esta situação é a herança elo atual govêrno. Enca
rando a realidade por esse primas é de crer não seja custoso

compreender a conduta severa e cuidadosa que os respon
sáveis pela a íminístracão do país vem adotando, com a

preocupação rundamentul de impedir por todos os meios o

exacerbamento da crise. Não é possível, diante da situação
brasileira, raciocinar 'ou agir em termos ele normalidade.

Se é verdade que está superada uma etapa aguda da

crise política e militar não menos certo é que perdura a cri

serviços secretos norte-ame- se econômica e financeira com seus reflexos sociais. Nestas

condições, cumpre que entre todos os brasileiros se estabe

ieça uma consciência civica ele seus deveres. Os interesses

pessoais e partidários devem ceder lugar a um sentimento
de renúncia. Esta não é uma hora de soluções individuais
ou de grupos, mas um momento excepcional que está recla
mando formulas altas, impessoais, ele cunho nacional e ele

sentido patriótico.
Em vez ela vitória ele um partido ou o sucesso de um

nome, deveremos buscar um triunfo que não seja partícu-,
lannente ele ninguem mas sim de todos e, acima ele tudo,
elo Brasil, Faço votos para que O"S altos e,sadios sentimentos

desta data sugestiva, que éa festa máxima ela tratermdade,
inspirem os meus compatrícios e os ajudem a encontrar na

unidade que os graves problemas do momento exigem, o

caminho para melhores dias e um Natal mais feliz do quo
êste, que é o justo anseio de todas as familias brnsíleiras"
1.�.O..•..•••.••9••••• ;J•••••••••••••,' IM•••'

O PRESIDENTE VETOU
Projeto sobre fiscal do imposto

,

da renda

Renuncia do Governador do Amazonas CONDENADA
Consumada. Protesto contra o paga- Tl�!����Ii�i�a�'UN�:�e-A;l;;�
mento pelo Banco do Brasil ����en�led�1����1�,Ci���I:(:��

MANAUS, 28 ·(V. A.) - ° mo determinado pelo presí- -orrtda recepção. No aero- de prisão Irmgard Margarete

governador Coriolano Lin-I dente da Repúbllca. porto declarou que o , eu pro- schmídt presa no dia pri
eloso enviou mensagem á As- I Com a renuncia do Si'. Co- pósito, como já, afirmou a meiro de dezembro sol 1 a a

sembléía Legislativa renun- riolano Lindoso, a Assem- imprensa do Rio, é meter na I cusacào de e plonagem a í'a

ciando aos cargos de gover- bléia elegerá novo víca-pre- cadeia o governador elo Esta- vor elos serviços sovíétlcos. A

nador e vice-presidente da sidente, o sr. Perseverando do e os outros elementos rés- senhorita Schmidt, que era

Assembléia Legislativa, COI'l- Garcia, que será o novo go- pcnsaveis pela crítica situa- secretária em um servl:!�}
firmando, assim, suas decla- vernador. Este será o oitavo ção em que se encontra o norte-americano, reconne-

.

rações anteriores de que 1'e- chefe do Executivo Amazo - Amazonas. geu-se culpada declnranrto

nunciaria, caso o pagamento nense, durante o quadriênio
ao runcíonalísmo fosse feito do sr. Alvaro Maia.

nos "guichets" do Banco do EM MANAUS O SR. PI_IN1ú

Brasil ' COELHO
.

MANAUS, 28 (V. A.) .� Via-

{

Sabe-se que, o governador
recebera comunicação c.Iíctal

sobre. o adiantamento do

dinheiro para o runcíonalts-

[ando num "Constellation',
chegou a Manaus o governa
dor eleito do Amazanos, sr.

Plínio Coelho, que 'teve éon-

,
.

DE LUTO A MARINHA DE GUERRA
Faleceu o Almirante
Jerônimo Golcalves

,

RIO, 28 (v. A.) -- Causou bo Gonçalves e dois filhos, os

a maior constel'1la(;ã,) ncs I srs. Américo José Lobo, en

meios navais e em nossa so- genheíro do Minist'ério da A

eiedade, a notícia elo raleei- gricultura e José Pedro de

mento dia 22, em sua resi- Souza Lobo, funcionário da

dencía, na Rua Gllst,,;V';1 �;am-I Secretaria Geral da Marinha.

paio, 723, do almirante ,ie� Seu enterramentô realizou

rônimo Frané1Sco (;j,-!Juçalves, I se. (�i� 22 às �5_hOl?S, noGe
um dos maiores vultos da mrteno de S[lO Joao Baüsta.

Marinha de Guerra Brasilei- saindo o corpo da Capela
Real Grandeza.

Deixa o saudoso almirante, dia e 1101':1. a serem desi,gna
viúva, a srá. Candelária Lo- dos.

\

1'a.

Natural desta cidacle, onde
nasceu a 16 de dezembro de

1888, teve praça de aspirante
a guarda-marinha. Pn1 1908,
sendo no ano segui,nte pro
movido a 2° tenente e, em

1914, alo tenente.
Em 1921 fOi promov:clo a

capitão-tenente e em 1932,
por merecimento, a capitão
de-corveta.
Á promoção a capit�o-de

fragatà, data de 1937 e a ca-

pitão-de-mar-e-guerra de

1943, ambas por merecimen

to. Em 1945 foi elevado ao

pôsto de contra-almirante
também por merecimento.
° almirante Jerônimo Gon

çalves desempenhou sempre
na Armada as mais elevadas

funções, comandando os nos

sos principais navios e di.ri
gindo os mais importantes
estabelecimentos navais. N�
última guerra assumiu o co"

mando da Base Naval de Na

tal.

Atendendo à solicitação da

família não foram prcstadm I
as honras militares ao extin
to,

JORNALISTA AGRA
CIADO

RIO, 29 (V. A.) -A Jjre

toria da Cruz Vel'meih�, Bra·

sileira, em SeSSdJ lk 2:3 de

novembro' últiml1, n'C'Dlltf'·

cendo os serviços que a ela

vem ,prestando o jOl'l1aEsL
Otávio S. de Cast,i:o no:;sc

companheiro de redaç�lO, re

solveu conferir-Ih,,, a "Meda

lha de Bons Serviços" (1:1'3."
ta)·. ° agraciado, qúe é tal1l

bém o coordenador do ServÍ·

ço da Imprensa do Mlnl,;;té
rio ela Guerra, vem rceellerl

do cumprimento ele seus

amigos e admiradores. A en

�rega daquela distinção serú

feita em sessão solene a reu-

[izar-se oportunamente

NATAL, COM· RISOS E lAGRIMA.s
RIO, 28 (V. A.) - como', granfina zona sul, a aleo;1'i(1

pôde, enfrentando proble-· era um:1 só, contagiante, 1..11111

mas cada vez mais graves, o vertigem estonteante e feiti

povo carioca viveu da ma- ::ei1'a como que a sublinhar (,

neira mais alegre possivel a prefácio elo carnaval que se

noite de Natal trinta suicídios aproxima.
se como só ele sabe fazer. n)S Dez mil perus - o (111e e

barracos, que são as cicatt'i- pouco em rel::t;ão a outros

zes de dor e de vida plama,- anos - foram sacrifieaJ0,;

das nos morros, no asfalto para os festejos. Quarenta a

da zona norte ou da areia da cinquenta mil outras alies ti-

veram o mesmo destino, (,n

•••••••••••••••••••••• quanto toneis e toneis ele vi-

MAIS UM AÇUDE nho de todas as procf'dencias
RIO, 28 (V. A.) -- O Le

partamento Naclra :ii de O

bras Contra as Serás ciedica
muita ·atenção aos açudes
construidos sob o regime de

cooperação. E é a constm,;üo
de mais um desses, o de "'.;f!

raldino", que acaba de Sér

autoriz�da pelo n-,;nistl'o da

Viacão. Ele ser:),. cOlls:;ruido

no Município de Rui Earl.oc'õa,
no Estado da Bali!;!.. em zo

na periodicament>; talflda I�e
lo flagelo dn,s lQI1<":t.;i pÚia.-

esvasiaram-se, coisa idf'ntica

sucedendo com a cerveja· e

bebidas sem alcooI.

Mas, em meio a tanh ale··

gria a tl'agéc1ia' andou, aqui e

ali a cobrar juros dRS ex

pansões do povo carioca. Na

'noite de Ntal trinta sulcit]hs

foram registrados na ,policia',
. duzentos acidentes de auto ..

moveis e onibus, com um pas
sivo de dor e ·mais duma ,'en

tena ele conflitos, alguns gra

ves, foram pontos !le 'janfi'j0

ela.�nele fes!;;"l.
.

lfie••••••••••••••••••••••,.•••e8••••••••••••••••••fj••o.fj.ee.fj••"��,1

Academia Brasileira de Letras

U.D.N , ,41 .

P.T.B ' 29 KENA, Alto Egito, 28 tU.
•••G•••••f!»••e�.OIIHjO.O(IJ'IJ••6io•••:HI;ê••af)•••••�. P.) - Foi chicoteado em pú'

blico, por ordem do governa·

ELEIÇÕES Vargas. Tres candidatos dís-

RIO, 27 (V. A.) - No' pró- putarão a vaga: Assis Cha
xirno diâ 30, a Academia Bra- teaubriand, Renato Mendon
sileira de Letras realizará sua ca e Petrarca Maranhão. Lo
última reunião deste ano, du- go depois da eleição, terá lu
rante a qual será realizada a gar, no Salão de Honra, a

eleição de mais um el� seus sessão solene de posse do no

membros, à nova vaga aberta vo presidente da Academia,
com a morte do sr. Getúlio sr. Rodrigo Otávio Filho. Es
I•••••••••••••••••••••G•••••••••••••••••••••,

Nótulas
No domingo, 26 do corrente, ali nos Barreiros,
município de São José, houve renovação de
uma urna, Só para a eleição dos vereadores.
Corvejando a secção, madrugaram ·à sua' porta
nada met;os de 15 jec.ps, élei;s�s:ag:dcotá,�udeh,is,_ _
tas, de safra Creofas. Para os· eleitores mais

exigentes, a U_ D. N. lJrovidenciou 9 limousines,
das requintadas. E não faltou, ainda, urna ca-

.

minhoneta militarizada quanto ao motorista e

anonima na ausência de placa. '

Os pl'úceres uelenistas lá estavam, aliás Cll})1-

lH'indo a sua obrigação partidária. A nossa re

portagem anotou, tirante os bágrinhos, os srs.

Nelson Brasil, Paulo Fontes, Jaime Ramos,
Abelardo RUllll, Bruno Schlemper, Dona Ma

rina ,o Tenente Insl1ctor do Trânsito e niais o

Tenente Ajudanlc de Ordens. Para haver co�

mando na ação, lá estava, chefiando a equipe,
S. Exa" o sr. dr. Oswa1clo Bulcão Viana, Ílltegl'O
Juiz de Direito em disllpnibilidade.
E por falar nesse ilustre magistrado, correu

pela cidade que seu c'tllega, dr. Newton Varela,
Juiz de São José, o havia arrolado como tesíe

mUlíba m�m .processo eleitoral, lá do sul. Mal

vadeza, do dr. Varela. Então ele não sabe que o

dr. Bulcáo é juiz e não se mete em políticas
porque a Constituição não lho permite?
Mas, revenons à nous moutons: o pleito de

Barreiros. A máquina udenilcÍa começou a fun

cionar .cedo, a todo o vapor, Dos 133 eleitores

que vieram votar, a U. D. N. transportou 81, o

P. S. D. 27 e o r. T. B. 25. Os 81 primeiros
cheg:uum na urna só delJois de rigorosa re

vista, feita à sombra de frondosa figueira.
Esses pleitos isolados são espetos llara a o}losi
ção. A entourage palaciana é muito forte. Fe

rida a eleiçào bal'rcirense, os chefes e pl'óccres
mlenistas fizeram peito de pombo e cantaram

de galo, desafiando apostas de metade por um,
mais um cm1Írapeso de lambujem.
Ante-ontem abriram a Ul'na e contaram:

P.S.D G3

em

UM DRAMA QUE SE REPETE
. 'PORTO ALEGRE, �8 {\', silos en1 quantidade sa1iisfa
A.) .....: Em i;eporta-gem, (lil/ui·· toria para armazenar o Cf'

gou o "Correio do PO\'o" as real enquanto aguardam (IS

dificuldades com que vêm lu- vagões ferroviái'ios.
tando os produtores ele triga A reportagem, f'Oi inf2r

face à ,falta de transpor te maela de que, para !1r"rp,var
suficiente para movimentar a ainda mais a situação, o silo

·)resente safra e, t:::unbem, a subterrâneo construido na ci

inexistencia de eleposito.:; e dade de Erechlm, com c9.{;a
•••••••••••••••••O••!í( cidade pàra cinco mil tonE'-

TUNEL 'lTAJAI- ladas, não está sendo ntw.;-;a-.

do, pois a aparelpagem de

BRUSQUE 'que dispõe para abSOrV81' a

RIO, 28 (V. A.) - Foram humidade ambiente, 'não

aprovados os projetos e 01'- funciona, e nestas cond\(;ões
çamentos para a construção se for aproveitádo se perde
de um túnel de 250 me',�o3 rá todo b cereal ensibdo, 1'5-

de cOli1primento, nl) tl'e<;hp se s\lo f?f construido 1'0 12.'0'

ferroviário Itajaí-Blmnen:lu. verno do sr. Getúlio Vargas.
A referida õóra arC0 enç4i'-1 Repete-�, assim, este ano o

tará sensivelme�te. âcj�"Hi:t i dli\�rn�':d�.todas as saf:�a[; an

ligação, no Esta(:ln d'3 S!l1l!.él. tel'lores� falta ele anilnZ8J\R'

Catárina,
. ',. .'

:!�em e 'P.:dth' de t!'anspOJ te.

I

que trabalhava para a espie
nagem soviética desde mato

de 1953. Tenelo prestado ln

formações a respeito do pos
soal e do runcíonamento elos

ricano havia pedido uma pe
na de tres anos de prisão. li
condenada, que tem 25 anos

de idade é originária d,� 1 :'j)
zlg, havia chegado a Berlim

Ocidental em 1953.

te, ouvido a respeito, disse

aos )ornais de hoje ,- "E' es
ta uma elas maiores honras

da minha vida. Meu pai foi
um dos fundaelores e um dos

presidentes desta Academia.
Foi no seu escritório onde,
durante sete\ anos, os acade

micos honraram as tradições
das 'letras brasileiras". No

próximo ano o Petit Trianon

realizará mais duas eleições RIO, 28 (V. A.) - ° pre 'mposto da renda ou tennam

para as vagas ele Roquete sidente da República vetou �xercido cargo em cornissào

Pinto e Celso Vieira. Para a totalmente, o projeto de le ou função gratrücada na

vaga do primeiro já estão que dispõe sobre a cnrreirc quela reparticão. Só em vir

inscritos oficialmente dois de fiscal 'do imposto da ren- tude dessa aliena mais ele ..

candidatos: Mauricio Me- da. Em mensagem ao presí- ,.000 funcionários e extrunu
drados e Alvaro Lins. ° dia dente do Senado Federal, ( .merários teriam asseguracio o

dessa eleição, possivelmente, sr. Café Filho expôs as ra- díreíto de ingressar na car

cana na prrmeira quinzena zões que o levaram a negai reira de agente fiscal el,:;, ilT'.·

Jô m0s -de a 'ril; ehquântb a sàrição. aqtele prôlétu, dI"St.ú- postÕ-mn'enda.
segunda, para a vaga de Cel- cando, inicialménte, que c Noutro artigo, o pl:o]da
so Vieira deverá ser marcada veto se impõe, porque em Ia' concede a todos os funcioná

para o fim daquele mesmo ce das profunelas modifica- rios do imposto ela ren(!:.t,
mês e para o qual já está lan- ções que sofreu o projeto oil· mesmo aos que não. eXerçal'l
çada a candidatura d,e Alva- '5inario enviado pelo Exe(:u:.i- diretamente a fiscalização elo
1'0 Moreira.

\
° ano de 1954, I vo, muitas das disposiçi'es tributo, uma partiCipação

foi d.e �uto para a Aca�emia nele contidas são contrarias que vai até 50% dos respec
Brasllelra de Letrás, rqls fa- aos interesses nacionais. tivos vencimentos. Essa 111e

leceram quatro de seus mem- Prossegue o presidente da dida provoc�ria apreciavel
bros; - os academicos Cláu- República acentuando que a aumento de despesa. Afinm:,
dio de Souza, Getúlio Vargas, inclusão de funcionários não mais adiante, o presidente
Roquete Pinto e Celso Vieira. qualificadOS na carreira de da �epública, que o pl'o,ie�o
Para a primeira vaga que se agente fiscal, função esta contém no artigo setimo c

I abriu, a de Cláudio de Souza, qúe exige especializaçào e parágrafos, materia inte:l.':'='
foi eleito o escritor baiano formação tecnica, apresenta. mentê estranha à pwpo.<:iç:=t:J
Luiz Viana Filho. serios inconveniente.;; para a governamental. Fin::tllt:unclo

NOVA DIRETORIA Fazenda Nacional. assegura o presidente ela Rc-

RIO, 28 (V. A.) - A Aca- Além disso, frisa o sr. Café pública que o Poder Executi-
demia Brasileira de Letras e- Filho, a extensão a outro;; vo encaminhará ao Congres
legeu a nova di�etoria que se:'vidores das vantagens que so Nacional no prazo mais
dirigirá a Casa de Machado se visava, inicialmente .asse- curto possivel, novo p!:ojetJ,
de Assis no próximo ano: g:'urar aos agentes fiscais, no qual sejam eOllwbstan
presidente, Rodrigo Otávio provocaria uma situaç�o in- ciadas as medidas (jue gal'::ln-

I
Filho; secretário geral, Ma- ju; ta e :1carrctari') prejuízos tam para tais servidores até
nuel Bandeira; 1° secretário, 10 rr:1rirJ. F. v case dr. alínea o justo limite da partiei!)a-

I
Carneiro Leão; 2° secretário, B do paragrafo primeiro do ção no incremento d:l arrc
Austegésilo de Ataide; tesou- artigo primeiro, que manrl:l cadação. Com e�se fim, afir-
reiro, Clementino Fraga; di- incluir na caI'reira de agente mau, estão sendo l'ealiz:1Clos

Iretor
da Revista da Acaele- fiscal os funcionários' e f X- estudos, que abrangem tam

mai, Barbosa Lima Sobrinho; tranumerários estaveis (iUe bem os fiscais do impo;·;to de
diretor da biblioteca, Menotti. tenham sido designados )Jcira consumo e funclon:idos ela
elel Picchia. serviços de fisc'aliza�üo· do Alfandega .

.O••••$(ij•••••••••••••�••••••••e••••••••••••e�.il(j•• '.f3..*••••88 'G••••• I

SE AQUI FOSSE ASSIM 'u.
,

Chicoteado elD público
o primeiro condenado o.ne

° número de chi.eotadas a sofreu essa pena !la elo:" dL1S
receber é fixado em '1-::e:·; ou foi um padeiro =.,!ue vendia
vinte, conforme o caS0. o e· pão aos sinistrados esf::l::ca
xecutor é um sargento ele po- dos por preço superior aü da
lícia, tabela ,noi·mal.
�•••e••@••••o••••••••••••••••••••••••••••••• ·

MORREU O PRIOR O RISO DA CIDADE,·,

dor militar da região, um el1t

preiteil'o que dera orde�n aos

seus operáriOS ele não partici·
parem dos trabalhos de lim

peza dos qmtrteirões destrui
dos pelas inundações. Essa fla
gelação foi 'a segunda reali
zada depois ela proclan1!3.(:�.o
do estado de sítio na zona si··

CIUDAD REAL, 28 CU. P,)
- Faleceu às primeiras ho

ras da tal'de de ontem, c()):�

a idade de 74 anos, D10DU.·

() velho l.av!1lctc utik:ado nhor Emetério Echeverria
Ju:de IDPio ·sp.culo nesse géne- Barrena, prelado "nulHu" c�e
1'0 de suplício havia saído d�L Ciudad Real, bispo titu:ar de

prisão provincial de Kena e Dora e prior das ordens inHi- I
instalado na praça principal tares da Espanha, :\101l,.,e[l110]' ;
da cidade. ° condenado foi Echeverria Barrena encon· i
ligado ao cávalete com b1'a- I trava-se em estado grave cles-Iços e pernas afastados, o pes- de alguns dias e no dIa :? do

coço apertado em uma gol11i·· corrente fôra subm[:tlcD a

nha. ° chicote utilizado ('l'!:j. uma intervenção cirúrgica.
uma espécie de martelo com Monsenhor Eeha<�rrja Bel'

cabo de madeira e com di- rena havia recebido a c;Lrc

versas c,orreias compridas ete ma unçi'í.o. no ,lominf.!,o .�: :1.i-

nistr<.t.:J..

"I

"A 31 de janeiro próxima
vai transcorrer o 4° aniver

sário da fecunda GESTA

çÃO do sr. Il'ineu Bor

nhausen à testa do Govêr-
110 de Santa Catarina".

(D'f\_GAZET,A, 4e ontel)l)�mo.couro,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

, e

DR. ANTÔNIO DIB
MUSSI

o ESTADO

Ano ",., €1'$ 170,00
Semestre "...... Cr$ 90,00

No Interior
Ano . Cr$ 200,00
Semestre Cr$110,00
Anúncio mediante contráto.
Os o-riginais, mesmo não pu-

blicados, não serão devqlvídcs.
A o ireção não se responsabiliza

P R O O U TOS p,elos conceitos emitidos nos ar-

• PERDEU-SE' j'�l"'()Sia�'sl.n�,:_s._Antarct Ica Ja;'::�'�:��;v:�,;\f,���' �� I INFO���?ÕES
CERVEJAS REGRIFERANTES ' :�:;'�a�:h��a�����b��,;: O leitor encont�ará;' �esta co-l

-

-

•

. luna, informações que necccstta,
n tmo. diàriamente e de imediato:

lIC'O"RES OUSAR Quem achou fará o favor JORNAIS
'

Telefone'

d t R V·
' O Estado 3.022

e en regar na ua rscon- A Gazeta :........ 2.656

'D'
''''' de de Ouro Preto, 61 (f'un- Diúví o da TaI-de.......... il.579

sempre a ISpOSIC,ao dos)", onde será gratificado. IA Ve,rdade .. ,':........... 2.010
I

_____

'

__
Imprensa Oficial 2.688

- - _, HOSPITAIS IDEPOSITO FLORIANÓPOLIS VENDE-SE l(pr;vaerJ,��fe� , 2.31�'
I.NTARCTICA PAULISTA

(Po rtarta) ,..... 2.0361DA elA A Vende-se um Grupo Es- Nerêu Ramos 3.831.
, '.

-

tofado e um Bureaux. M_ilitar :�
\- , 3.167

D· V· t
3ao SebostIao (Casa de

- II· BBC Tratar na rua r. ic 01' Saúde). 'c'
., '.' .:. 3.153

, , , , Konder 60. Maternidade Doutor Car-

R·ua SI'lva-jardim, lBO-Telefone, 3.800' CIWJ���ta UR-
·

3.1211
Corpo de Bombeiros 3.313'

PRAINHA Serviço Luz (Reclama- I.

ções ) 2.404,
Polícia (Sala Comissário 2.038

E na firma Polícia (Gab. Delegado) .. 2.694
-

COMPANHIAS DE
TRANSPORTES

e

I elA ; AÉREO

SYlVIO ORLANDO DAMIAN 8t· .

-

'�; 11�t�C���r�::��::��I:::::::::: H��
LTDA,

OI'lGAUISADO
Il::�;! Úr��":::::::::::: �::�L

K II i Heàr .......... !......... 2.358'

Revendedores autorizados da f__ I �c���\�avas ..

·'·i
.. · .. · .. 2.500 i

EDITADO . Lux ,.......... 2.021'

- A N _T A R·
-

C T I C A pOI'\ Magestic .. , '.... 2.276,
K Met.ropo l 3.147!

Rua São Jorge, 14-Esquina D. Joaquim Frfffi'l!fffJ ���t i '>. gg
� Telefonp" 3,019 _ FLORIANÓROLlS_SANTACA�ARINA l�f;�kEi1'O,":"',""';'"

3.659

...,
.

Disque 06 •

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

-INO'-I'C"--A;·,{t-""'O'"""0''� PRO'F'iSSIONAL\. DR.ROM�ÉI�DUIEcSoBASTOSn - Ex interno da 20" enfermaria
Com prática no Hospital São e Serviço de gastro-enterologia

DR. 1. LOBATO 'I DR. WALMOR ZOMER ,IFran����or :'�Si� � �:ir:lnta �� s�nt�caBar�ol�ol1�e Jan�iro
FILHO

..

GARCIA I. CLI�ICl M�DI�A ��I:SO .

de ene:r��og:a' (Prof.
Doencas do aparelho respiratório Diplomado p�l� Faculdade. Na- ',' CARDIOLOGIA

-

Austregesilo).
I

.

TUBERCULOSE ! donal de Mechcma da Umver- Contultório: Rua Vitor Mei- Ex interno do Hospital mater-
RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA'

.
sídade do Brasil ,I reles, 22 Tel. 2676. \nidade V. Amaral.

I DOS PULMõES

I
Ex-Interno P?r concurso da Ma- Horários: Segundas, QU'drtas e Doenças do estômago' intestí-

. Cirurgia do Torax
. termdade:Escola,. � Sexta feiras: ! nos' figado e vias biliares; dos

. Formado pela Faculdade Nacio- (Serviço do. Prof. .

Octâvlo RO-I' Das 16 às 18 horas.
. I rins! útero e ovár-ios. '

- MÉDICOSmCA i nnl de- Medicina, Tisiologista e
I -

.
drtgues Lima) . • Residência: Rua Felipe Sch- Distu rbrns nervosos. .

CIR�:tiAp���OS Tísiocirurgião do Hospital Ne�. E;\:-mterno' �o Serviço de Cí rur- midt, 23 - 2° andai, apto f - I Consultório' Vitor Reireles
.

G
i eciali- rêu Ramos )

gra do Hosp�tal I. A. �. E. T. C. ,Tel. 3.002. 22.
_

Serviço co�p eto e eskNHO_ Curso de especialização pela c!O. RIO de .Tan�lro --.------- - -----, Das 16 às 18 horas"zado das DOENÇAS DE, S
d S N T E _. t no e Ex-assis- MedICO do Hospital de DR NEWTON I

Residência: Bocaiuva 20RAS, com modernos metodos e . . . � m e.r i Caridade . ,-
•

diagnósticos e tratamento. ltente
de Clrurg!a do.Prof, Ugo DOENÇAS DE SENHORAS D AVILA 'DR MARIO WEN-SULPOSCOPIA - HISTERO � GUlll'!araes (RII�). I PARTOS - OPERAÇõES CIRURGIA GERAL

. .

.

SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: Felipe Schmldt,_ 38

-I' Cons: Rua João Pinto n. 16, Doenças de Senhoras _ Procto- DHAUSEN
• LISMq BASAL I Fo�� 3101 h d das 16,00 às 18,00 hnas. log'ia -. Eletricidade Médica CLíNICA MÉD.ICA DE ADULTOS
.. Radfoterajíía por ond�s

c�rtaS-1 R e� � emS_ OIt ,ma�ca a'y Pela 'manhã atend!lii:dià- _

Consu ltõr ío r, ,Rua Vitor Meio: • E CRIANÇASEletrocoagulaçao - RaIOS Ultra 2�95es. ua ao orge - ,one

I riamente no Hospitl'l de

.

reles n. 28 -., Telefone: 3307. Consultório - Rua João Pin-
Violeta e Infra Vermelho. . .

,.Y Caridade. ' Consultas: Das 16 horas em to, 10 - Tel. M,' 769.Consultó rio : Rua Trajano. n'.l,
------ .

Residência: I diante. Consultas: Das 4 às 6 horc s.1° andar - Edifíci? do Montepio. DR. YLMAR �ORRll:A i Rua: General Bittencourt

n'j
Residência: Fone, 3.422 I Residência: Rua Esteves Jú-

Ho rário : Das 9 as 12 horas -I CLINICA MEDICA -101. Rua: Blumenau n. 71. nior, 45. Tel. 2.812.Dr. MUSSI. , CONSULTAS das 10 - 13 ho- Te laf o ne i. 2.692. DOENÇAS DO APARELHO DI- .

Das 16 às 18 horas - Dra. . raso . t -- GESTIVO - ULCERAS DO ES-l DR. CARLOS F.MUSS! _ . 1.'Rua Tiradente 9 - Fon� 3415) MARIO DE LARMO ITOMAGO E DUODENO, ALER- ENGELSINGRes idência t, Avenida Trom-. -

I GIA.-DERMATOLOGIA E CLI-powsky, 84.

I'
I DR. JOSÉ TAVARES CANTIÇAO .

NICA GERAL I
Médico dos I!ospit�i,s �m.ericanos

IRACEMA· MÉDICI)
I 'j

e da Força bsx'lPleeI?rlaClOnal'l1l Bra- Rua Frei Can'eca 122CLíNICA DE CRIANÇAS ÚR HENRIQUE PRISCOMOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS' MÉDICO - OPERADOR -

DR. NEY PERRONE 'MENTAIS - CLINICA GERAL Doenças Internas 1 PARAISO -

PARTEIRO
t Do Serviço Nacional de Doen- CO AÇÃO - FIGADO -- RINS! - MÉDICO CIRURGIA EM GERAL Dr 101001·0 B8t,·lta JUD'·OrMUND

.

ças Mentais.
, . ..

I - INTESTINOS ! Operações _ Doenças de Se- ATENDE A QUALQUER HORA I •. �.Formado pel�. Faculda?e �acI' t Chefe do AmbulatorIorde HIgW-- Tratament,o.moderno d� SIFILIS nhoras - Clínica de
..A�ult�8. I DO :ç>��. E DA NOITE

I De volta de sua viagem de estudos na Capital Fede-naol de MedICIna Umversldade ne J\.Ien�al .
l Consultorlo - Rua Tiradentes, I Curso de EspeCII,!!Jzaçao no

- <?onsultoI�O. Rua Deodoro, es- ,
._. . .do Brasil ' P:n�Ulatra, do HospItal - 9. IHospital dos Servidores do Es- qUlna.d� '(Idal Ram?s.". .

IraI, aVIsa a seus chentes e amlgos que reassumiu sua
RIO DE JANEIRO Coloma Sant Ana I HORÁRIO: tado. Resldencl,a: CoqueIros, PraIa cliIlica de criancas.Ape'rfeiço,amente ne "Casa de Convulsoter!l;Pla pelo. eletro- As 13 às 16 horas. I '(Serviço do Prof. Mariano de 'de Itaguaçu 9asa da Torre. I C R '. P d'

.

M' I' h 12Saude São Miguel" c�oque e �ardlaz?l. Ins,ulmoter,ll- • Tel.: Cons, _ 3.415 _ Res. _ Andrade) I

I
ons. e .es.. a Ie oJgue lTI o, •

Prof. Fernando Paulino pIa. MalarlOterapla. PSlcoteraP.la. 2.276 - Florianópolis. '. Consultas _ Pela manhã no DR. ANTONIO MONIZ Fpolis.Interno por 3 _anos. do Serviço CONSULT�S: Terças e QUIn- -, - - -- Hospital de Caridade, i DE ARAGÃO _de CIrurgIa tas das 15 as 15 horas. Sabado DR. JÚLIO DOIN I A tarde das 1530 hs em dian- I
Prof. Pedro de Moura l(manhã). ... VIEIRA te no consúltório á Rua Nunes! FARMACIA 'DE PLANTA""OEstag'io por. 1 ano na "Matel'- Rua Amta �arlbaldl, esquma I � Machado 17 Esquina de Tirá- CIRURGIA TREVMATOLOGIA -

nidade - Escola" ,de General Blttencourt.
., ,MÉDICO ·dentes. Te1.276G· OrtopédiaProf. Otávio ROdrigues Lima I RESIDENCIA: Rua Bocan:.va, ESPECIA.LISTA EM OLHOS, .

Residencia _ rua Presidente' Consultório: João Pinto, 18. 18 Sába_do (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Interno por 2 _no do Pronto 139 Tel.2901 10lJYIDOS, NARIZ E_GARGANTA Coutinho 44 Das 15 às 17 diàriamente. TrajanoSocorro

'

.. - - ----. TRATAMENTO E OPERAÇÕES -

.

Menos aos Sábados -

I
DR. ARMANDb VALÉ- ,Infra-Vermelho - Nebuliza.ção -l-DR GUERREIRO DA Res: Bocaiuva 135. 19 Domingo - Farmácia Noturna � Rua Trajano- x -

. RIO DE ASSIS I Ultra-Som I' ..,. Fone: - 2.714. 25 Natal - Farmácia Esperança - Rua' Conselhei-OPERAÇÕES (Tratamento de sinusite sem· FONSECA __�

CLINICA DE ADULTr -:: Dos Serviços de Clínica Infantil, operação) i Ch f d .
.

d Ot'
1'0 Mafra ,DOÉNÇAS DE SENHORAS da A�sis�ência Muni�ipal e Hos-

I

Anglo-retínoscopill - Receita de I
.

e e
.

o selVlço
.

II .ormo -

VIDAL 26 Domingo - Farmácia Moderna _ Rua JoãoCONSULTAS: No Hospital de pIta I de Caridade : Oculos - Moderno equipamento do HospItal de FpolIs. . t DR.
Caridade diariamente das 8 1.s CLINICA MÉDICA DE CRIAN- de Oto-Rinolaringologia (único I A clinica está' montada com os CLi�ICA DE CRIANÇAS Pinto
10

'

I
ÇAS E ADULTOS I no Estado) mais modernos - Aparelhos para Consultório: - Felipe Schmidt; O serviço noturno será efetuado pelas farmáciasN� 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-Idas
16 às 18 horas. : pecialidade.

.
CONSULTAS -:Das 4 as 6 Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi-

Diariamente das 1-0 às 12 e- das IChado, 7 - Consultas das 15 às Consultório: - Rua Vitor Mei- I Consultório - Visconde de horas. dt n. 43 e Trajano.14 às 16 horas. 18 horas reles 22 - Fone 2675. - .
- Ouro Preto 2 Residência: Tenente .

Silveira, A t t b I
�

d' lt d ''RESIDENCIA: - Rua Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res. _ nua São Jorge 20 _

I Residência _ Felipe Schmidt 180 presen e a e a nao po era ser a era a sem pre-
Shutel, 129 - Florianópoli�. Iherme, 5 - Fone: 3783 :Fone 2-121. 113. Tel. 2365 FONE - 3.165. via autorização dêste Departamento.

A C I T E -0-
ADMINISTRAÇÃO

Rcdacão e Oficinas, à rua Con
sOlheiro lI'lafra, n. 160 'fel. :lU22
� ex. Postal' 139.
Diretor: RUBEN;:; A. RAMOS.
Gerente: DOMINGOS F. DE

,

Agência
de

Pu blicidade
AQUINO

Representantes:
Representações A. S. Lara,

Ltda.
Rua Senador Dantas, 40 - 6°

andar.
Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de .Novemb ro 228 5°

andar sala 512 __:: São Paulo.

e.au P_*aI, 4"
,

J'lerta.6,eU.
luta ('oUarIU

ASSINATURAS
Na Capital

Viag fmS;·:'n'l·ft.te\�f}t�
FLORIA.NÓPOLlS: ).':' 'Jllb_';'ÁS,'�h�
fPOUS.-$. PAULO':"':RIO'< j�: 4Q�,.
fPOllS.!, CURITIII/(-RIO.' AOS�'S�BS.

SER'Viços,:4ÉREPS' :�
CRUZElR:b' ,[>d' '_SUL

���;�F�����I����: *f�mRI�n�
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S•.

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro "ti. I
mos apenas para' movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não I
pre;udic.arão o horário de chegada no RIO (Ida) ti

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
\

IDA VOLTA

, ,

O ESTADO

Fpolis
5/12
i7/112

Itajaí
7/12
19/12

Rio
12/12
24[12

Santos'
13/12
25/12

'��
t

.

/, O Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza

,

sessões Esotéricas, todas as se-

I gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 20
andar.' -

� ENTRADA FRANCA 'i,

Uma casa de alvenaría,

D V"'d I-D f F-Ih construção nova, á rua Ne-
r. I 8 U ra I o réu Ramos. Pequena entra-

ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS I da e, o saldo a combinar.
REASSUMIU SUA CLíNICA Tratar no Edificio São

Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3% às' 5 horas Jorge - Sala 4 - Fone
Fone 3165.' I 2192 .

Casa de
lDadeira

Vende-se uma, sómente à

vista, localizada à rua Dr.

Carlos Corrêa, edificada nu

ma área de terra de 600 m2.
Toda pintada a óleo interna
e externamente. Com os se

guintes compartimentos 1

sala de visita, 1 sala de Jan
tar, 2 quartos, 1 cozinha, W .

C., Chuveiro, Tem Luz, A
gua e Esgoto. Preço 60 mil '

Cruzeiros.
Tratar com A.J. Dias,

Rua Pedro Ivo, 1. (Sapata
ria) Florianópolis.

L

Lavando com Sabão

,\?ir'gem ESt;>ecialida·de.

da Cla. WBTZIL INDOSTRIIL--:-Jolnville. (marca registrada)
jt��

.' ..

' e,cono;JDiz8.se�femp(J ,e
-

he- º "

.

"' .....,-c·--,,,,..----�, ..--,·_.__,.'--',-�- .. -"----,----·-· --- ----- -- -. __ ... -,,-"'-,,------- . ,_. �.� .__o-.. _

Raios, X
I1p�l'elbagel1} moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radíograrraa e radíescopías.
Pulmões e coração (torax). �

Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pleloguafía), ,

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla
ção das trompas para diagnóstico 'da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exacas dos diametros da bacia para orienta

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

EXPRESSO FLORIANÚPOllS
ANDRADE & KOERICH

_1"ransporte de cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

R.ua Conselheiro Mafra, 135
. ..

Fone� 2534 _:_ Caixa 'Postal, �35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CUR1:t'IBA:
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Para Iela)
End. Telegr.;' SANTTDRA

Agência: _:_ SÃO PAULO
Avenida do Estado 16 ()6/1678 Fone: 37-30-91

ELd. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Empris8

de Transportes Minas Gerais SIA.)

DR. JULIO PAUPIT�
FILHO Advogados

DR. CLARNO G.
GALLETTI

_ ADVOGADO '_
'Rua Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468

- Florianópolis - IIDR.. JOSÉ MEDEiRüs-1VIEIRA
- ADVOGADO -

Caixa Postal 160 - ltaja!
Santa Catarina.

,.
I
I

Advogado I
Rua Padre ��,m:l:431

DR. JOSÉ M. CARVALHO

DR. ACHILLES
BALSINI

REIS

ADVqGADO

------.'.

Vende-se

, ALUGA�SE
Aluga-se, á rua Conselheiro

IMafra, N° 152 um quarto
,com entrada independenteI

. para 2 moços com Café.

•
J

I
.....-.----------

---_... __._---_._---_._"
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO' LAR E NA �OCIEDApE
HOMENAGEM

Ernesto Xavier de Souia

A memória do grande poeta Olavo BiIac

As rimas magistrais dos teus versos tão finos

Cintilam com fulgor nas lindas madrugadas,
Desprendendo no céu, .aos beijos peregrinos,
o olor

I
dos bognrís das manhãs orvalhadas.

Teu genio inspirador produz som como os sinos,

Que á tarde, ao pôr do sol, dão fortes badaladas,
Ressoando pelo sspaçô em canticos divinos,
Vibrando aos corações das almas bem formadas.

Tenho orgulho de ti, ó vate sonhador,
Cheio de canto e luz, brilhos de flôres mil;
O' bardo consagrado em grande resplendor!

E assim, ante o teu nome e teu canto febril,
Tão cheio de doçura, o meigo trovador,
Eu louvo a tua glória em terras do Brasil!

Participação
VVA. LUIZ ALBANI JR • NICOLAU COSTA

e SNRA.

participa aos parentes e
I
participam aos parentes e

pessôas dê suas relações o' pessôas de suas relações o

contrato de casamento de i contrato de casamento de

sua filha WANNY, 'com o seu filho SILOE', com a sta.

sr. Siloé Costa
'

"

.Wanny Albani
SILOÉ e' WANNY

noivos
Trindade 24/,411/54 FpoÚs, 24/XII/54.

IDÁLIO

PARTICIPACÃO
�

, - .... t

. OSVALDO NOCE'rI E SENHORA

Têm o prazer de partícipar aos parentes e pessôas
amigas, o contrato de casamento de sua filha ZENAIDE

com o sr. Abílio José coelho;
VIRGINA DE JESUS COELHO ef-iuva)

Têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
amigas, o contrato dEj casamento de seu filho ABILIO

JOSE' COELHO com a srta. Zenaide Noceti.
ABILIO e ZENAIDE '

Confirmam
Florianópolis, 25 de Dezembro, de 1954

p'A R T I C I p, A C.A O
, ,

/ MANOEL A, BORGES E SENHORA participam aos pa-

rentes e pessôas amigas o contrato de casamento de sua
filha WALDEA com o sr. Fernando Olavo S. Thiago.

,

POLIDORO S. THIAGO E SENHORA participam aos

parentes e pessôas amigas o contrato de casamento de seu

filho-FERNANDO com' a srta. Waldea Borges.
-'

"

WALDEA :e: FERNANDO
Confirmam

Florianópolis, 25 de Dezembro de 1954
•

P A R T I C I P A C Ã 'O
,

,

EDGAR CARNEIRO participa aos parentes e pessôas
amigas, o contrato de casamento de seu filho JORGE, com
a srta, Maria de Lourdes Lehmkuhl.

'

CARLOS LEHMKUHL e SENHORA, participam' aos pa

rentes e pessoas amigas o contrato de casamento de sua

filha MARIA DE LOURDES com o sr. Jorge Carneiro.

MARIA DE LOURDES·':e: JORGE
Contírmam

Florianópois, 24-XII-54

PARTICIPACÃO-
, ,

JOSE' GOULART e SENHORA, participam aos paren
tes e pessôas amigas o contrato de casamento de seu -fílho

AFRANIO com a srta, Ivone Borges.
THIAGO BORGES e SENHORA, participam aos .paren

tes e pessôas amigas o contrato de casamento de sua filha
IVONE com o sr. Afrânio Goulart.

IVONE e AFRANIO
Confirmam

Florianópolis, 24 de Dezembro de 1954'.

PARTICIPACÃO
,

PEDRO NUNES e ODETE CONCEIÇÃO NUNES

JESSÉ FIALHO E BATISTI�A FIALHO
, Participam aos parentes e amigos o contrato de casa,

menta de seus filh�, JOAO PAU.LO E Mf\R.�A LEONOR'.\.,
Joao Paulo e Maria Leonor

Noivos

'�lorianópolis, 24 ele ,Dezembro' ae 1954.

PARTICIPACAO
i i_

VIRIATO LEAL ,e ALZIRA DE ALMEIDA LEAL ' J

JOAO MARIA DA CUNHA e ONDINA XAVIER DA CUNI�
Participam aos parentes e pessôas de· suas relações,�

contrato de casamento de seus filhos:
'

"SôNIA FILOMENA. E JOSE'
t

Flo�iánÓpolis,-24 -d� 'De�embro de 1954.

Florianópolis, Quarta-feira, 29 de Dezenibl'o de 1954

AG lJA
INGlESA

-:; nANi\OQ
Aperitlva
'fanica
forlificante

,@>

1•••••••••••••••••••••

FIZERAM ANOS
ONTEM (dia 28)

sr. Altino Oliveira,
nosos mui prezado conterrâ-

, I
neo, Representante Comer- I

cial de importantes Filmas I
e pessôa muito relacionada
nos meios culturais e na só
ciedade catarinenses, em

sendo cavalheiro de fina e

dueação;
- sta: Elusa Costa, dedi-

t;!:n:::.��!�:it��epa:� LIR'A TEMIS CLUBE' AGORA NOVOS HORARIOS
Oliveira, esposa do sr. Moa- Dia 31 - Sexta-feira - Empolgante "Reveillon de

h!er, '�omé de Oliveira, fun- são Silvestre" Apresentação das "Debutantes de 1954"
<:lOnano, do Departamento. - Notável show por artistas do Rio. Dança da Polonaise
de Saúde Pública; "

'

P
.. _ sra. Castorina Lobo S.

" arllelpaçao rhiago,-brilhante expressão

NERY SCHMIDT JOÃO A. GAROIA E SE- !�i��;��:apo��i:;·�,·nense e GREMIO "CRUZEIRO DO SUL" (Filiado
/ NHORA

tem o prazer de participar tem o prezer de participar -,
- menina Lidice Mariá CI b 6 d J

.

E t 't)
aos parentes e pessôas, aos parentes e pessôas, ami-

!ilhinha do sr. Antônio Ma� �o' ue·, e anelro - s rei o
.

t t d t t d '

toei da Silva; DIA 1<'> Sábado - "GRITQ DO 'CARNAVAL" - Haverá
arrugas, o seu con ra o e gas, o con ra o � casamen- -' -

casamento com a Srta. VAN- to de sua filha VANDA,
sta. irmgard Schlup, dedi- muita serpentina, conretí, lança perfume.

DA GARCIA. ,Icom o Sr. IDALIO NERY sada funcionária do Hospi- Resrva de mesas com o sr. LIDIO SILVA ao preço ele

SCHMIDT.
.al "Miguel Couto", de Ibi- Cr$ 30,0'0.

Vanda e Idálio 'ama, neste Estado;

Confirmam
sta. Virgínia Maria' filha

Fpolis, 23/12/1954.
lo sr. Antonio Paraizo de

__,____
__

Iarros Silva;
sra. Carmem Vieira Lins;
- sr. Jair Paim
- sr. Oscar Vieira de

;ouza,
--;- sr, Elpidio do Nasci
imento Valgas
- sr. Siloé Costa, do alto

.omércio da Trindade e pes

.ôa muito relacionado e

ienquista nesta Capital;
- sta, Neusa Shroeder,

FAZEM ANOS, HOJE:

sta, Alcir 'Gonçalves Pe
.eíra, filha do sr. Acelino
,Pereira;
� sra. Alaide Costa
- sr. Thomaz Santos' .

- sta, Riza Janis Palm
- dr. David Fontes, enge-

iheiro civil
_:_ sra, Iracema Sohn San

os, esposa do sr. Te�. João
?el'mindo dos Santos, da Re
.erva do Exército;
- sta, Maria Rodrigues
- sta, Adir Ventura;
- sr. Idalino Neri Sch-

nidt
- sr. João Silveira
- sr. Celso Lopes, funcio-

iárío do Ministério da Fa
lenda

_.:_ sta. Maria Eugenia
Pierre
-sra. Etelvina Bitten

.ourt, veneranda e benquis

.a nesta Capital, onde goza
:le vasto circulo- de amíza
des, pelas cristalinas e mais
Juras qualidades morais e

�:ristãs que amam seu bonís
simo coração ;

•••••••••••••••••••�.4

Par'jcipa.ção
Esmeraldo Cassettari e Se

nhora participam o nasci
mento de sua filha LIGIA
ocorrido' n,a Meternidacle Dr.
Carlos Correa.

Fpolis 23-12 54.

ó
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_/ I
1- ! 'Cia. Carioca Industrial I

Fabricante de
,

,(
\

GORDURA DE COCO -CARIOCA
SABÃO JIPE

SABÃO MARMORIZADO CARIOCA,
\

'Agradece epreíerencle 'com que 'a

distiguem ós seus consumidores e·
fregueses, -deseiando-lhes BOAS FESTAS

E UM ANO NOVO PROSPERO \E FELIZ

I· Representante: - LaSSO & COMPANHIA· !
• Rua Conselheiro Mafra, 21 sobrado Fone 2110 i
I .'

i
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••c�••••• '•••••••••••o•••e.os••1
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INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS,
COl\-IE:JWIARIOS

inexistência
sapareceu o

tágio.
Se teve difteria, procu

re o Centro de Saúde para
verificar se ainda tem ba

cilos diftéricos. - SNES.

/

ERL
'Terças - QuintaR - Domingos

9 :50 horas
Para: Curitiba S. Paulo Rio

(Correrão por o interior do Paraná S. Paulo .e Norte
do Pais)

,

Segundas - Qunrbs - Sabndos
16 :15 horas

Para Porto Alegre

Delegacia 110 Estado de Santa Catarina

E D 'I TA' L
-----------------------------------------

I
BANCO deGRfurrO POPULAR

[Ii AGRíCOLA I I
,

TW'D: ;;;w.�, 16 "

. ,

f'LORlANOPOUS - 5�Ó..<:àr6.rlno,

-

1 - Comunicamos, nos termos do artigo 77 do Regula-
mento aprovado pelo decreto n. 32,61}7, de 1-5-1953, que 'U

partir de 2-1-:-55, o recolhimento de contrtbuícões devidas :1

)ste Instituto só terá valor quando quitado no "Recibo de

Qu�tação", devidamente numerado, ficando, portanto, de
nenhum valor qualquer quitação passada no modêlo antigo,
ou seja, na "Guía-sêlo".

2 � Para fiJ.ls de recolhimento, devem as emprêsas pre
encher mensalmente, em duas vias, a "Relação ele Segura-
los".

'

3 - A rererída relação não mais será fornecida pejo
IAPC, devendo as emprêsas adquiri-Ia diretan{ente nas ca

sàs do ramo.

4 - As emprêsas receberão o- ';Recibo de Quitacão" em

luas vias, devendo conservá-las, com o maior cuidado. A za
:ria deverá ser entregue ao Flecal do Instituto, em sua visita
de Fiscalização à emprêsa.

5 _; Fica, outrossim, a partir da' data citada, suspensa
a cobrança domiciliar, devendo as emprêsas recolherem di
retarnente suas contribuições na sede do órgão 'Local do
fAPe, à rua Felipe Sçhmidt 37, de 12 às 16 horas, no prazo
legal, sob pena de, em caso de atraso, ficarem sujeitas aos

juros �e mora ele 1% ao mês, além da multa ele 10% a 30";,
sôbre o valor da contribuição em atraso (Lei n. 1.239-A de
1950).'

"

Florianópolis, ,28 de dezembro de 1954.

e illha:jijJ't
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 varaudões, e mais lote
de ter.rcno anexo 10xl0 m.

Tratar Rua Uruguai nO

Prectílo do Dia
PARA O BEM DO PRó

" XIMO
Nas três primeiras sema

nas após a cura da difteria,
e até nos três primeiros me

ses, o indivíduo pode conti
nuar a transmitir a doença,
por conserva, na gargan ta e

fossas nasais, os germes da

infecção. Mas se o, exame de

laboratório

VENDE-SE

comprovar ,a
'do germe, 'de

perigo de con-

...................... '

'I11III' 1IIIGIIftl,

111,11 UUSOTIBU
(.'LV.tlÁ)

.�ANDa TONlcOFrancisco Câmara Neto - Delegado.

Nilva e José
Confirmam

CONTADOR COM GRANDE PRÁTICA' - Precisa
se. Tratar pessoalmente ou escrever dando ref'erênclas e

pretenções para trabalhar- em CRICIUMA ::_ CAREO
'Ttf;'ERA CAETÉ LTDA. Caixa Postal, 35.

Participação
.JOSÉ BAPTISTA DE CORDOVA � ALMERINDA

MACHADO DE CORQOVA
participam aos parentes c pessoas amigas o contra

to de cnsnmento de seu filho José com a sta. Nílva Lis
boa.

',Restaurante ·Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

'

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores Viajantes.

Lages - Natal de 1954.

MARÇAL LISBOA E ALMERINDA LISBOA"
participam aos parentes e pessoas amigas o contra

to de casamento de sua filha Nilva, som o sr. José Bap
Lista de Cordova Filho.

Florianópolis - Natal de 1954. /

AVEI'ITURAS 00 ZE-MUTRETA ... 'r
,

"

j",
�1---::-.-.
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GENTIL COM OS DIAS CONTADOS NO
BOTAFOGO

RIO, 28 (V.A.) - Ter-' dor do Botafogo continua
minado o embate Vasco x I falhando cada vez mais, es

Botafogo voltou-se a falar, I tan do, pelo que consegui
abertamente, no afastamen- I mos apurar, com os seus

to de Gentil Cardoso da di-I dias contados em general
reção do plantel do clube Severiano. Segundo ainda
da "estrela solitaria". Os vários diretores do campe
comentarios foram os mais ão de 48, três nomes estão
variados e muitos deles apontados para substituir

partiram de diretores do· Gentil Cardoso: Zezé Mo

Botafogo, que há muito es-Il'e!ra, Ondino Vieira e 1:IS
tão acompanhando a atua- trlch. Espera-se para muito

ção do conhecido, treinador: breve a resolução da direto
à frente das equipes do ria do Botafogo sobre o as

"Glorioso". O atual treina-
I
sunto.

CAMPEONATO DE REMO DAS
AMERICAS

, RIO, 28 (V.A.) - Desde [realizar o primeiro campeô-
1948, que o campeonato 'nato de remo das Americas.
americano de remo está em I Agora, sabemos que a CBD,
cogitações. Os .norteameri-

I
por intermedio do C.T.R.,

canos julgam que a Ame- I está de acordo' com a real i- ..
-

rica está inferiorizada em zação do torneio eJ;P. refe- I

confronto à Europa e, po-
,

risso, querem que seja pro- "rencia para o ano vindouro

gramado o importante cer- E' certo que a realização'
tame, que, agora, parere l dará maior animação ao re

que vai sair mesmo. E' que I mo .de todo o continente e,
a Argentina já comonicor; porisso, a sua realização de

que está interessada em verá ser elogiada.
\

PELO ESPORTE DA VELA
, Dizem que ...
t

· .. O comodoro do' "Ve- crianças? (Bela idéia Cris

leíros", só atende a quem o pim)
chama por "Mutuca", (Bo- ***

níto nome mas vai pousar Segiu 4a. feira última

em outro lugar, Mutuca) para Curítlba, o intelectual
.r,-*l(.

j
da Vela, onde passará as

· .. O "Veleiros" vai, de Festas com seus pais. (Fe
acôrdo com o programa da liz estada na Terra dos Pi

nova Diretoria, pavimentar' nheirais e bréve regresso.
o piso do galpão. (Como é (Esperamos que sem vêr

Mutuca, quando será inicia- mar, o Gil sinta vontade de
do o serviço???) velejar., o que à muito não

faz)

· .. A Federação ainda
não recebeu, uma só inscri

ção' de velejadores. _ (En
quanto à mesma, não distri
buiu as inscrições aos Clu
bes, viviam pedindo e per

guntando quanto ficariam
prontas. E agora ???)

BARLAVENTO

***

Enquanto o pessoal
do "Iate" treinava no do

mingo último', o Faria e o'

Cabral Mello, lá da ilha
estava olhando e comentan
do. (Espionando heim?)

,

***

. .. O lta andou de barco
com o Lilino no último do

mingo. (Vê se desconfias,
pois, o lugar é do mão de pi
lão, tu podes andar no To

ró, mais não com o Toró)

· .. O "late Clube", terá
em futuro bem próximo, um
plyng-groun d, afim, de que,
-os filhos dos socios brin

quem enquanto os pais se

divertem. Assim os associa
dos não perguntarão mais:
O que vou fazer lá? E as

***

Até 1955, si Deus qui-
zer

MORTE TRÁGICA DE UM CAMPEAO
BOGOTÁ, 27 (U.P.)-

�ia��d���:�ao��m���vecdo�,o�� ICAMPEONATO
2,1 anos de idade, perdeu a

\ ida tràgicamente, perto de

Calí, na estrada do oceano

Pacifico, quando se dirigia
ao pôrto de Buenaventura.

Acevedo, que havia parti
cipado de. campeonatos na

cionais e sul-americanos, di
rigia um carro-tangue. O
pesado veiculo' precipitou
se num abismo de 200 me

tros, depois de haver perdi
do a direção em virtude da
espessa nave.

América x Flamengo, sen-
do êste o encontro principal.
Botafogo x Bangú
Portuguesa x Vasco
Fluminense x Madureira

, ,

Canto do Rio x São Cristó-

CARIOCA
A próxima rodada do cer

tame metropolitano marca os

seguintes jogos:
A Olaria x Bonsncesso

vão.

_

.._ .....:1'.

Florianópolis, Quarta-feira, 29 de Dezembro de 1951

COM A PALAVRA O CRACK

v - JULlNHO
Nome por extenso?

Júlio. Moura Camargo.
Data do nascimento?
22 ele fevereiro de 1!l3!.

CIdade onde nasceu?

Florianópolis.
Clube em que atuou pela primeira vez?

Paula Ramos Esporte Clube.
Clubes que defendeu em jogos de Campeonato?
Paula Ramos" Atlético e Figueirense.
Títulos conquistados?
Apenas um: o de campeão

pelo Figueirense.
Maior momento de sua carreira?
Foi em 1946, num torneio de juvenis no qual

maior goleador convertendo 15 penalidades
o

xímas.
Pior momento de sua 'carreira?

f.. ,� 1
"

-

, : _

"O . Estado" E'sportivo
'-
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LEONIDAS IMPRESSIONANTE COMPLETOU SEU 36° ANIVERSÁRIO O

FI
a

k I·
c. R. ALDO LUZ

Acabou com o ulmense o crar ca armense o Clube de Regatas Aldo Luz, tradicio-A sensação dó. prélio de do- das, que fez os dois tentos dos A imprensa guanabarlna 1 de ataque do certam.. ",r'�
mingo pelo Oampeonatu Ca- rubros, tornando-se, des1a) tece rasgados elogios á (.on-I Que continui. assím.vconsrl- nal grêmio remistico com séde à rua João Pin
rioca, entre América e Elu- forma o alicerce do triunfo duta do avante "colorerl' que tuíndo para os arqlle'�l'''� arn to, completou, ante-ôntem, trinta e seis anos
minense, foi sem dúvida o americano frente ao tricolor I aos.poueos se firma como um verdadeiro terror.

"center" eatarínense Leôní- das Laranjeiras. dos melhores comandantes Parabens, Leônídas: de proveitosa existência:
I

.

:�.'if:���;ti"'''>'l'.t< . Não há quem negue o papel preponde-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '3••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o.e�u

rante que o alvi-rubro desempenha no cenário
catarinense e brasileiro; sendo, sem favor al
gum, o mais glorioso dos clubes barriga-ver
des de todos os tempos.

Vencedor por duas vezes da Prova Clás
sica "Fundação da Cidade de São Paulo", da
Prova Clássica "Forças Armadas do Brasil"
e da Regata Internacional de l\fonteviq.éu, o
Clube de Regatas Aldo Luz forneceu os ele
mentos para a vitória de Santa Catarina no-

.

páreo de four com timoneiro no Campeonato
Brasileiro de Remo. Com os mesmos remado
res o Brasil colheu no último Sul-Americano
uma de suas mais estupendas" vitórias destes
últimos anos. Os herois são Moacir Iguatemy

citadino do corrente ano' da Silveira, timoneiro e os remadores Hamil-
ton Cordeiro, Francisco Schmidt, E'dson
Westphal e Sadi Berber que tambem forma

fui o
ram a guarnição de oito que venceu as promá-
vas clássicas e a internacional acima referi-
das.

I
"

Digno de nota, nenhum. Porém, os jiíores momentos
são os da derrota, principalmente quando não a espe-

ramos.

Seu maior desejo no futebol?
Ganhar sempre, pois fico contrariado

quadro perde,
Diversão predileta?
Práia no verão e cinema no inverno:
Outros esportes que pratica além do futebol?
Atualmente nenhum. Já pratiquei basquete, tendo

tuado pelos clubes Lira e Taubaté.

quando o meu

Melhor jogador �a Capital?
Valérío, centre-médio elo Paula Ramos.
Melhor jogador do Estado?
O mesmo Valério.

Melhor jogador do país?
Prefiro citar vários: Zizinho, Bauer, Rubens e Dieli.
Melhor jogador catarinense do passado?
Se me permite cito três: Pinheiro, o saudoso zagueiro

avaiano; o médio Bec� e o meia esquerda Tião,.

também avaianos. Todos os três, como sabem, fi
zeram sucesso na Seleção Catarinense.

Melhor técnico de todos os tempos no Estaelo?
Zineler Lins' foi um dos melhores.

.

Dos atuais técnicos qual o melhor em Santa Catarina?

Conheço apenas os .da Capital.
A'rbitro mais completo da Capital?
Oswaldo Meira.

Dos clubes da Capital por qual é torcedor?
Além do Figueirense tenho simpatia pelo Atlétíco, on-

, de joguei e fiz bôas amizades.
E dos clubes elo Rlo?
Fluminense Futebol Clube.
E ele São Paulo?
São Paulo Futebol Clube.
Se lhe fosse dado formar o' selecionado da cidade como

o faria?
Cir� Soncini, Waldir e Danela; Osni

rio e Aníbal; Giovani, Betínho,
Paoheco.

(Atlético), Valé

Danyr, Oscar', e

).. DANSA DOS CRACKS
Com o término do Cam- clubes da capital inclusive'

peonato de' Profissionais o Figueirense, Avai e Atlé
os contratos dos jogadores, tico Acaba 'de 'l'etornar a

como é natural, vão che- equipe azurra. Jacó o pon
gan do ao fim, iniciando-se teiro canhoto' que roí. lan
assim a dansa dos cracks, çado aos. olhos da torcida
Oscar, o exelente e futu- local pelo .Irts e que se fir

roso player que defendeu' as mou este ano no Paula Ra- .

cores do Bacaiuva nesta I mos como um dos melhores
temporada acaba' de se elementos desta temporada
transferir para o 1mbitu-I vem de ingressar' no quadro
ba que foi o clube que lhe alvi-celeste. Ciro e' Erico, '

ofereceu melhores vanta- confórme boatos estão' dese
gens ou seja. um bom em- josos de defender. em 1955.
prêgo e um ordenado men- às côres do "Furação Ne-'
sal. Fernando o ponteiro gro", Campeão de 54. Como'
que foi revelado pela equi- se 'vê já é grande o movi
pe do Postal Telegrafico e mento dos playrs, que pro
lutou este ano pelas côres curam os clubes que melh
do tricolor do Estreito, res condições oferecem. Pr
transferiu-se para o Avai tanto confórme se observ
que lhe fez Ótil,1:l _oJ.'eí'ta. o Campeonato, de 1955 terlFausto, o jovem irmão de sem sombra de duvidas 1ln
Fernando tambem seguiu- sensacional desenrolar,
lhe os passos. Morací, o Aguardam,

.

às "bombas
cra ck "colered" senhor de que estão para. vii::: _

. ".:" !todos às posições llltma

equipe e que correu 19uns M. Bor&:es'

Campeão do Estado várias vezes, o Aldo
Luz possui um número apreciável de trofeus,
sendo seu castel de vitórias assombroso.

À frente dos destinos do querido clube
encontra-se novamente a figura simpática do
incansável desportista Eurico Hosterno, ex-

[1- presidente da Federação Aquática de' Santa
Catarina, que, auxiliado por

-

um grupo de
abnegados do esporte do remo, vem empre
gando o melhor dos seus esforços.' pelo soer
guimento do gremio aIdista.

Embóra tardiamente cumprimentamos a

diretoria do grande clube, na pessôa de SCJl

maioral, Eurico Hosterno, fazendo votos de
crescentes prosperidades. SALVE, CLUBE
DE REGATAS ALDO LUZ!

DR. HELIO MILTON
PEREIRA

Esteve nesta Capital, onde
veio passar o Natal com sua

família, o nosso distinto con

terrâneo dr. Hélio Milton Pe
reira, radicado em Joinville,
onde exerce altas f'unçôos na

Delegacia do Imposto de
Renda, sendo, ainda, ccrres-

.

pondente ele "O Estado Fs
portivo" naquela cIdade,'
Ao Hélio, que conosco man

teve agradável palestra, os

nossos cumprimentos e que
tenha gosado um Natal re'Iz
ao lado dos qut! lhe são ea

ros.

DUARTE "CONTRA'·
TOU CASAMENTO
Arnaldo Duarte, o pcpular

extrema avaíauo, acaba ele
ajustar nupcías com a srta,
Zoraide Felicia fino orna

mento da nossa sociedade.
Ao crack e sua futura es

posa os votos ele f8iicidade de
"O Estado Espórtivo".

VAíCA E MASINHO
Regressaram domingo, via

aérea "de São Paulo os jo
vens Alvair Nunes e Vil
mar Teodoro, mais conhe
cidos do público por Vai
ca e Masinho. A ambos que
cursam a Escolas de Cade
tes d'aquela cidade e que
já tiveram oportunidade de
demonstrar suas qualida
des como cracks de' futebol
em temporadas, passadas,
pelo Iris e Atlético os cum

primentos de "O Estado Es
portivo".

Na Várzea
Amistosamente derronta-:

ram-se domingo último os

conjuntos do Sa�danha da
Gama e do Curitibanos, ven
cendo o primeiro em reacão
espetacular pela contagem de
5 a 2, após estar perdendo na

1.0 tempo ,por 2 x 0, 0.3 cinco
tentos no vencedor .ruarcados
no espaço de .14 minutos, o

que é de surpreender,

'.
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OLAVO BILAU
Foi' por uma esplentielâ madrugada do' dia vinte e

oito de, dezembro do ano (te mil e novecentos e dezoito,
quando as odoríferas boninas exhalavam os crístalmos per

fumes pelo espaço ém tora, que o espirito de Olavo Braz

Martins dos Guimarães Bilac partiu para a eternidade e se

apagou para sempre na face da terra.
'

Juntar o util ao agradavel foi um dos melhores precei
tos de Horacio, o celebre poeta latino, na sua Arte Poética;
e ninguem o seguiu mais verdadeirameute do que esses no
tavel poeta, por isso sempre que nos meios cultos se fala

em poesia, um nome 'obrtgatóríamente aparece: o ele Olavo

Bilac.
.

E' que êsse grande brasileiro de extraordinário talento
e de notável cultura foi, na realidade um dos maiores poetas
contemporâneos da lingua pcrtuguêsa.

Ninguém mais do que o-autor de "Ouvir Estrêlas" soube

amar a sua bendita terra, soube elevar bem alto tudo o que
é do nosso glorioso Brasil, manifest�ndo-o pela pujança de

seu verbo admirável e esplendor de sua, pena prerrogativa.
,

Poéta nenhum outro como o cantor da "Inania Verba,"

soube dar a poesia uma expressão mais longa e clarrvidcn

te, cultuando-a com o mais elevado carinho e conhecendo

lhe os mais intimas segredos.
Divinamente inspirado e emérito em tanger na sua lira

a corda do sentimento, êle sabia seduzir ao ler os deliciosoa

produtos do seu talento, e de seu estro fenomeilal.
, E, disso deu sobejas provas pela arte suprema que íne

imprimiu a forte corrente de beleza cristalina com que 111e

floriu tôdas as rimas.

Olavo Bilac foi eleito pela vontade nacional príncipe
dos poetas brasileiras.

E, justiça se lhe faça, Bilac esteve à altura do sufrágio
e, gozando, desse principado elevou a literatura pátria a

mais alta igualdade de mérito e perfeição.
Bilac não foi somente o poéta brilhante e formidável

prosador a que se conferiu a maior vitória de uma época.
Foi também' um grande idealista e como tal legou as

gerações futuras, lições magnificas de, patriotismo e civismo
e de amôr a bendita terra que lhe serviu de berço.

Bilac não morreu: há de sempre víver em nossos cora

ções, no coração do Brasil, porque enquanto houver quem I
saiba sentir e amar na viela, há de guardar na memórta, a�

belezas do lirismo encantador, do seu verbo radiante e lu,
,

minoso, de sua prosa magistral e do purismo fulgurante do.
,

s�u idioma.
"

'

Ernesto Xavier de Souea

(O REGULADOR VIEIR.tt)
A mulher evitará dore.

ALIVIA AS CóLICAS UTERINAS
runprega-se com .vantagem p.l�.
combater flll Flores -BranClll. CólJ.
('..all Uterínas, Menstruaea e &po. o

part-o, e Dores nOI ovário ••
E poderoso calmante e ReMU}a.

do!' por excelência.
"'LlJXO SEDATlNA, peja .,IU. com

POI.,rovada elicacia 6 receitada

médicos Ilustres, \
FLUXO SEDATINA encontre......

toda parte.

PALAVRAS AMARGAS,
DE UM DOCE DIA DE

NATAL

minem os que 'estão com o

mando,' para que pensem
melhor no futuro do homem.

Que afastem da terra as

destruições. Que façam bai-

i xar sôbre nós a paz doura-

Natal é a data mais gra-
I
doura. Que orientem a f'ôr

ta, mais eloquente e mais
I

ça atômica para construir e

formosa de todo o caleiidá-'melhorar as nossas condi

rio Cristão. Nascimento de' ções de vida.

Jesus, aquêle que veiu ao' Que nossos temores e des

mundo para sofrer e morrer
I confianças se transmutem

pela humanidade que preci-
I

em melhores e mais serenos

sava de exemplo para rumar
I
dias do porvir... Que se

a nova trílha. I dissipe de todos nós o mê-
, Nascido an humildade de do da destruição e ,da vio-

u'a manjedoul'a, emergia da Ilência.,
'

pobre�a para a pregação de

doutrina sadia, Cristo refor- ----'-o'----------

mou o mundo, transformou
as consciências, fundou, uma
religião que é no globo ter
rá queo uma fôrça contra

o mal e contra a tirania.
Ainda hoje os represen

tantes da Igreja Católica
sofrem persegUlç-ao, en tre

gam vidas em holocausto da
humanidade. Ainda hoje, co-'

, Irio nos tem pos da noite, de
São Bartolomeu, 'há ma�sa-

• éres de sacerdotes, qne dão
a slta vida pela vit6ria da

doutrina de Cristo.
'

Neste dia de Natal, a hu

,m:-�nidade inteira esquece
das lutas, das diferenças de,:
credo, do materialismo que
invade o mundo, do imedia

tismo, que domina as conci

ências, para eonfratern�zar
nos lares.
Nêste dia de Natal, pense

mos na humanidade que so

fre e que atravessa uma das
mais difíceis épocas de tôda
a história. E, elevemos aos

céus, preces para que se,ilu-
.."""""".".,...��_"""""""��"",""_......,__, ......,,,,--...,..""

(Alvarus de Oliveira)

EVEREADY - os

mais famosos, em

tpdo o mundo I

,.
As pilhas EVERE�DY ,

são feitas especlal-
,

mente para onosso -

clima e. são prefe
ridas por todos pe:
lo seu padrão téc
nico ele quaUda�e I

A data de ôntem recordou-nos que:
_ em 1.813, no Arroio Grande, Rio Grande do Sul, nas

ceu Irineu Evangelista de Sousa, mais tarde Viscon

de Mauá, faleceu em 21 de Outubro de 1.889:
_ em 1.836, em Estância, Sergipe, nasceu Pedro de 'Ca

lazans, poéta e escritor, Bacharel em Direito, l''1le

cido no mar, treis dias antes de chegar a Lísbôa, em

Portugal, em 24 de Fevereiro de 1.874;
•

_ em 1.841, Bento Gonçalves da Silva assinou como

Chefe da Revolução Riograndense, com o (General
Frutuoso Rivera, Presídente da Republtca onental,
uma convençâo secreta de auxilios de guerra. Outra

convenção identica foi assinada
.

em 5 de Julho ue

1.841 ;
em 1.850, foi Instalada a Comarca de São José, em
Santa Catarina

- ;em 1.864, o .Forte de Nova Coimbra, comandado pe

lo Tenente-coronél Portoearrero, mantem-se firme

na defeza contra o ataque de forças paraguaias. Es

gotadas as munições o Comandante brasíleiro reu

niu um Conselho, resolvendo a evacuação do Forte,
que foi executada durante a noite, tendo a pequena

guarnição seguido a bordo da "Anhambaí" para Co-,

rumbá;
,

- em 1.863, Iorças alta-las, comandadas pelo General

I João Manuel Meno. Barreto, sitiavam Angusturra:
- em 1.868, Francisco So:ono'Lopes, dpeoís do reves de

Lomas Valentlnas, dirigiu de Cerro 'León, aos seus

soldados, urna proclamação, em que não se pejou de

declarar que "la causa de la patría no ha sufrido";
- em 1.872, no Rio Grande do Sul, faleceu o Br.gadei

ro José Maria ela Cama Lobo d'Eça, Barão de �ai

can, na�cido em Santa Catarina;
em 1.877, no Rio "Oe Janeiro, faleceu o Senador Za

carias de Gois e Vasconcelos; um dos mais brilhan

tes estadistas e ol'adore� parlamentares. Nascera em

Valença no Estado da Bahia, em 5 de NQVelÚbrG de

1.815 ;
- em 1.889, no Porto, Portugal, taleceu D, 'I'hereza ' ,

Christina !\ú.. ia de L!oUloon, terceira imperatriz elo FABRICA DE LADRILHOS HIDRAUlICOS
Br:;si'!, e ipo-a do Impend u D Peuo 11, nascida em

Napoles em 14 de Março de 1.822;
- em 1.893, faleceu 2 General de <Brigada José Clarin

do de Queiroz;
Olavo O. C. Benvenuttí - Rua Bocaíuva esquina com a Frei

- em 1.918, no Rio de Janeiro, faleceu o poéta
Coneca.

'

Bilac, nascido em 16 de Dezembro de 1.865;

ante-ontem, onte� e

hojé no passado
27 DE DEZEMBRO

..

A DA'fA nECORDA-NOS QUE:
em 1.519, o célebre navegador Fernando de Maga
lhães deixou a baia do Rio de Janeiro, em prossegui-

. mente de sua viagem de circunavegação do globo;
_ em 1.775, nasceu Alexandre Tomáz Cocrane, Conde

Dundonald e Marques do Maranhão, oriundo de uma

das mais nobres familias da Escócia, prímogeruto
do nono Conde de Dundonald e de Ana Gilchris;:.

Esteve a serviço do Brasil e faleceu em Londres ,�, :1:

de Outubro de 1860;
_ em 1.797, em Santos, São Paulo, nasceu Donatlla de

Castro e Melo, Marqueza de Santos;
-

_ em 1.812, em'São Paulo de Loanda, nasceu Euzébio

de queiroz Coutinho Matoso, da Camara, mais tar

de estadista brilhante e que poz, termo ao tráfico de

africanos no Brasil. Faleceu no Riq de Janeiro em

7 ele Maio de 1368;
__:_ em 1.864, o Forté de Nova Coimbra, em Mato Grosso,

defendeu o primeiro ataque paraguaio, comandado

pelo Coronel Vicente Bariios:
_ em L868, terminou a célebre Batalha de Lomas Va

lentinas, entre os Exércitos Aliados e 'Paraguios, que
foram completamente derrotados, depois de urna JJ1-

tensa luta travada desde o dia 21;
_ em 1.873, foram inauguradas as comunicações tele ..

grarícas, por intermédio de cabos submarinos, entre

a capital Federal e os Estados da Bahia, Pernambu
co e Pari,

xxx

23 DE ÚEZEMBRO

29 DE DEZEMBRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

- em 1.822, o General Labatut fez um reconhecimento.
sôbre s.s trincheiras da cidade da Bahia, derenoída

pelas tropas do General Madeira, Nesse día as tro

pas portuguesas haviam prestado juramento de fi

delidade a Constituiçüo de Portugal;
- em 1.826, a esquadrilha brasileira sob o com::mdo do

Cápitão de Fragata Jucinto Roque de Sena P0reim,
'fundeada junto o bôca do Jaguari, no Rio Negro,
repe!,lu o primeiro ataque intentado pela esquadri
lha argentina' comandada pelo Almirante Brow n;

__: em 1.844, travou-se o ultimo encontro da guerrf_ ci

vil do Rio Crande do Sul, em territorio oriental. O

Comandante Vasco Alves Pereira, da Guarda Nacio

nal, surpreendeu e derrot'ou junto ao Quaró, o Coro-
nel Bernardino Pinto;

"

- em 1.848, assumiu o Governo da. Província de Santa
Catarina o Vice-presidente Dr. Severo Amorim elo

Vale;
- em 1.864, o Exército Brasileiro do General João Pro

picio Mena Barreto (mais tarde Barão· de Sáo Ga

briel) reuniu-s.e as forças brasileiras e orientais que
sitiavam Paissandú; nesse dia a Esquadra Bra.silei
ra estava sob o comando d9 Almirante Tamandaté.

..,-- em 1.864, o Capitüo Martin Urbieta, com 250 pam
gWlÍos, atacon a Colonia Militar de Dourados, no
Mato üro�só, O 1úTenente de Cavala.ria João Ribei
ro, com apenas 13 soldados brasileiros, defendia
aqlleia ,praça. Repeliu a intimação para rendep-se e

13reteritl morrer combatendo. O próprio Urbieta nos

legou a resistencla heróica e a vontade anabal::tvel
dos brasileiros de morrerem no cumprimento do ele
ver lpilitar, dando publicidade 'a nota do Tenente

Anto,nia dirigida ao Comandante das Armas daque
la Provincia: - "Sei que morro, mas o men' f:aÍlgne
e o de meus companheiro servirá de protesto ,;:ateue
contra a. Invasão do sólo de minha Pátria" Disse
ainda Urbieta, em' sua parte oficial, que, lntllllOu,O
á render-se; recebendo a resposta de qUe, se apre

sentass'1 ordme do Governo Imperial, se renderia,
mas sem ela não o faria de modo algum: . E não o

,

"

«SUL
, ,

Eu, abaixo assinada, torno público haver perdido a

apólice n. 754.992, emitida pela Sul América, Companhia
Nacional de Seguros de Viela, sôbre a vida do meu falecido

espôso, sr. Waldemiro Roberto Alves, pelo que já me dirigi
a essa Companhia Inrormando-a encontrar-se desde já a

referida apólice nula e sem valor algum, para todos os ereí
tos.

Florianópolis, 22 ele dezembro de 1954.

(a.) Dorvaltna Alves

I

-LOJAS
Elelro-Técnica

(A ORGANIZA'ÇAO ORGULHO DE
SANTA CATARINA)

Apresentam as exmas. sras. Donas de
Casa, a merevilhesa

E L.\(3 IN
(A MÁQUINA ,DE COSTURA DE FAMA

MUNDIAL)
Pelos serviços prestados ao seu lar e
pela valorização sempre constante,

,

ElGIN paga-se a si mesma.
DISTRIBUICÃO EXCLUSIVA DE

, "

ElETRO-TÉCNICA 'INDÚSTRIA E
COMERCIO S. A.

Rua Tie. Si,lveira 24 e 28
ELETROJÉCNICA

Caixa Postal193 - Telefone 3.793
Floriànópolis·- Santa Catarina

End. Tel.

-----_---

"

Em tôdas as cores

MARMORARIA
'Com as mais modernas máquinas para:

'

-

.
Mármores, Granitos, Marmorite em cores - Pi'sos

Cozinhas, Banheiros, W. C., Mesas .de Pia, Escadarias,
Terraços, Balcões, etc.

Ali na esquina Bocaíuva com a Frei Caneca

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINASIO.

Pre�m-se candidátos. Início das aulas: 3 de Ja
neiro.

Informações: Rua Fernando Machado, N. 32

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS -

BATISADOS -- ANIVERSAIÚOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O
ESTADO".

Chamados: Rua Conselheiro Mafra Dr. 160 ou

Telefone: 3.022 •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

fez. .. morreu, mas nã.o se rendeü.' .. ; ,

- em 1.868, a famosa Fortaleza de Qurupaití, no Para
guai, ,foi bombardeada pela Esquadra Barsileira, en
quanto o Exército Aliado, marchando de Lomas Va
lentinas, acampou em frente a Angusturra, que se

, rendeu no' dia imediato;
- em 1.891, havendo o Governo de Santa Catarina si

do forçado a renun'Ciar, assumiu uma Junta �rovj
sór'ia composta dos, catarinensse Coronel Luiz dos
Reis Falção, 1° Tenente da Armad'a Artur Deoclf'-.

,

ciano de Oliveira e Cristovão Nunes Pires;
- em 1.903, em Brodowski, São Paulo, nasceu o pilltor

Candido Portinari;

ICcnselhos de
Beleza
EVITE ESPREMER OS

\ eRAVOS E ESPINHAS

,

Dr. Pires.

Quando num rosto apare
ce uma acné ou espinha,
como o publico chama, o que
vem logo á mente é a ideia
de espreme-la. Em relação
aos cravos, então, nem se

fala. .São habitos que já en

traram na rotina do povo
mas que podem trazer; en

tretanto, serios perigos. E

isso se compreende facil
mente se ponderarmos que
as mãos estão continua
mente expostas a poeiras
e sujidades de toda espécie
� sempre contém grande nu

.nero de micróbios, alguns
inofensivos á saude é ver

Jade, mas outros, pelo con

trário, prontos a causarem

infecção:

Para que se possa avaliar,
como as mãos são um depo
sito de germes basta refle
.ir que-os cirurgiões antes

.io inicio de qualquer opera
cão são 'abrigados a lavar e

esfregar as mãos, dedos e

')raços com sabão, escova e

.igua esterilizada, por um

ispaço de tempo nunca infe
rior a dez minutos. Mas não

). só isso. Ainda mergulham
.s mãos e os braços em an

.issepticos para depois cal

,ar as luvas,
-

,previamente
.sterilizadas.

Mas mesmo assim, com
todos esses cuidados, ainda

podem ser encontrados ger
mes nas mãos dos operado
res, conforme ficou apurado
em investigações' que fo
mm levadas a efeito por
-ientistas nórte-americanos.
Essas considerações são

mais do que claras para que
;e possa avaliar a quantida
Ie de germes existentes nas

mãos, em condições habi
tuais.

Espremendo-se cravos e

espinhas esses microbios
podem agir e as consequen
das serão as mais prejudi
ciais não só para a pele co
mo para a saude em geral.
Em primeiro logar deve

mos dizer que a acne e os

pontos pretos não desapare
cem com a espressão que
se efetua e o mínimo que a

contece -é a· pele f icar toda
marcada, com pontos arro

xeados e cheia de cicatri
zes.

pelo

As veses nota-se uma

grande inflamação no ponto
espremido, originando o que
o povo chama vulgarmente
de "espinha .arruinada",
É uma complicação séria

mas ha outras mais graves,
ás veses 'me,smo mortais,
conforme se observa, €m

certas ocasiões, quando se

espreme uma espinha e os

microbios nela existentes
são lançados na corrente
circulatoria caucando uma

septicemia ou seja o "enve
l1enamento do sangue", con
forme se diz vulgarmente.
As espinhas situadas no,

,labio 'superior ou no nariz
são particularmente graves
e. propensas a originar esse

tipo de infecção.
Afim de resguardar sua

pele, evitando ,cicatrizes e

varias doenças, termine cóm
o habito erroneo de espre
mer 08 cravos e espinhas,
quaisquer que sejam. os 10-
gares em que se localizam:
rostos, peito ou costas.
Nota: - Os nos,os lei

tores poderão solicitar qual
quer conselho sobre o trata
mento da 'pele e cabelos ao

médico especialista Dr. Pi
res, - á Rua México, ,31 -

Rio de Janeiro, bastando en

viar <> presente artigo deste
Jorpal e o endereço com

pletq para a i'esposta. -

IMPUREZAS DO SANGUE?
.

�

�LIXIR D� B06UtlKR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Com a Biblía na Mão
«No Cenaculo»-

TERÇA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO

A um deu cinco talentos; a outro dois e a outro um: a

eàda qual segundo a sua capacidade. (Mat .. 25:15). Ler Mai.
"25:14-18.

"

Há quarenta anos celebrei o seu casamento com lima

moça de minha igreja. Há três anos visitei-o no hospital de
veteranos em Nova Escócia. Em 1917, quando servia na Re

al Fôrça Aérea, foi acidentado. Paralítico e cego, êle tem

guardado o leito já há vinte e quatro anos. Ainda que in
válido no corpo, sua mente e fôrça de vontade nunca fra

I
quejaram.

Experimentei forte sensação e senso de humildade,
olhando-o no hospital. Perguntei-lhe o segrêdo de seu oti
mismo e coragem, "Três coisas", disse-me: êle "Eu creio
em Deus, em meu semelhante e em mim mesmo."

Na última vez que o Xí suas pernas haviam sido am

putadas à altura dos joelhos. Mas êle continuava invencí
vel. Tem projetado modêlos especiais de cadeiras de rodas

próprias para as viaturas que são usadas para levar os in
válidos em passeios pela cidade ou aos jogos atléticos.

Sua vida é um exemplo emocionante do que uma pes
soa pode realizar, a .despeíto dos obstáculos que se lhe an

tepõem, quando conserva sua fé em Deus, no próximo e em

si mesmo e oferece-se em benefício dos outros.

'ORAÇÃO
Rogamos-te, ó Senhor, a coragem moral pata enfrentar

as situações da vida. Que prezemos, acima de tudo, nossa

herança espiritual. "Ensil'1a-nos a mostrar o espírito ele Cris
to que veio não para ser servido, mas para servir. Em nome

dêle. Amém.

•

CENTRO EXCURSIONISTA '�RNOLOO RAULlml
•

•
- �PEDICIONARIO-

FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINENSE !,

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIE'DADE, .TERÁS
./ .

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

V{A- NOS HOJE MESMO, TEU NOMt E ENOERE-
I

co A' CAIXA POSTAL 489- FLORIANOPOLlS�S.C.

Censelhes de Beleza

R.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

t 'Agradecimento e Missa·
Maria José Nunes Freitas, sobrinhos e cunhada

-agradecem de coração aos demais parentes e pessoas
amigas as demonstrações de carinho e amizade presta
das à sua querida e saudosa irmã, tia e cunhada MARIA
DA CONCEIÇÃO NUNES FREITAS durante a sua en

fermidade, bem como as expressões de pezar e as ho
menagens recebidas por motivo do seu falecimento, con

vidando a todos à assis'tirem à Missa que em sufrágio
ele sua alma será resada na ,Catedral na próxima sexta
feira, dia 31, às 7 horas, no altar do Sagrado Coração de
Jesus.

Florianópolis, 28-12-1945.

-

Viagem com' segurança
e rapidez

eo NOS CONFORTAVEIS MICRO·ONIBUS DO

IIPIDO {<SOL-BUSILEIIO))
Florianópolis - Itafai - Joinville

•
...;..· Curitiba

Agência':
..--------..-------------------------------------

/

NOVOS METODOS, PARA' realizou experiencias sobre'
REJUVENESCER b rejuvenescimento com

os banhos de soda. O pro-
Dr. Pires fessor Alecce (de Roma)'

Enquanto ainda se aguar- preconiza um processo ba
dum os resultados dos pro- seado no emprego de glan
cessas de Bogomolets e de dulas .mascul inas e vitami
Bardach a respeito de um na. E, enquanto que o me

soro 'para remoçar, eis que todo conhecido como de
surgem quasi que diaria- Gartner consiste na admí
mente na imprensa a cita:. nistração de acido pantote
ção. da descoberta de novos nico. Mas a lista dos preces
metodos pretendendo resol- sos novos para remoçar o

ver o ambicionado proble- organismo humano não pa
ma da juventude. ra aí e entre os mais re

O assunto é tão velho centes existe o preconizado
quanto

á propcia humanida- por Filatov que
.

pretende
de, embora a primeira ex- ter encontrado a chave do
periencia cientifica a esse problema em extratos pla
respeito aparecesse em'centarios. Tambem recen

t889. Foi ela realizada por tes são Os metodos que atri
!.hown-Sequard que afirma- buem propriedades vitali
la a relacão intima entre as bantes aos tecidos embrio
funções de certas glandulas narios (embrião de pinta) e

de secreção interna, sobre- á geléia real (pasta nutriti
tudo as genitais, com as va que serve de alimento ás

1Uestões de mocidade e ve- abelhas que se tornam rai
lhice. De parceria com 011- nhas).
tro cientista chamado d'Ar- Embora os processos aqui
'30nV1Ü experimentou no citados sejam novos não
'leu proprio organismo uma queremos com isso diser
serie de injeções preparadas que sejam bons e se os re

segundo suas idéias e prín- latamos foi apenas para

PENSAMENTO PARA O DIA cipios. Naquela ocasião

I
conhecimento dos _jeitores

Para a glória de Deus e em serviço do próximo, usarei Brown-Sequard estava com alertando-os contra pos-
tados os talentos que possuo. setenta e dois anos de idade, siveis explorações. A ver-

WALTER J. DEAN (Illinois) bastante envelhecido e mal dade é que a descoberta de

QUARTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO podia andar. Após os pri- um soro- para prolongar a

V· I
' meiros tratamentos apare- juventude ainda se achaln, e apos mim e eu vos farei pescadores

I
de homens.

(Marcos 1:17). Ler Marcos 1:16-20. ceu transformado fisica e por resolver., Ha muitos es-

RanGiya estava indeciso. T�nha percorrido a terra, nas intelectualmente. Não res- tudos sérios a esse respeito.
suas peregrinações, em busca de algo que satisfizesse a\ sua l ta duvida, portanto, que os e com resultados até um

alma. Agora que encontrara' a Cristo que lhe parecia ser a extratos glandulares fabri- certo ponto bem animadores

resposta à sua ansiedade apresentavam-se-Ihe os obstácu- cados de açorda com seus mas tambem ha muita in
elos de' ordem física e socíal. Estaria sua espôsa e filhos dis- pensamentos abriram o ca- vencionice,
postos a seçui-Io neste novo caminho? Não iria o seu se- minho para novos e anima- Nota: Os nossos leitores
nhor feudal, antipático aos cristãos, expulsá-lo da propríe- dores 'estudos sobre o pro-

I poderão solicitar qualquer
dade de seus ancestrais? ; hlsma da mocidade. Uma in- 'conselho sobre o tratamen-

Então lembrou-se das palavras de Jesus: "Que apro- finidade de outros metodos to da pele e cabelos ao me

veita ao homem se ganhar o mundo inteiro e vier a perder se fiseram conhecidos mas dica especialista Dr. Pires,
a sua alma?" Tomou uma resolução: confiar sua vida e quasi todo� eles de duração á rua Mexico, 31 - Rio de
seu futuro aos cuidados de Deus. Como esperava, Bangíya efemera e cuja eficacia dei- Janeiro, bastando enviar o As 3 - 8 horas.
enfrentou dificuldades e muita perseguição, mas Cristo, xa muito a desejar. Entre presente artigo deste jornal Paul Henreid - Maureen
que o chemara para segui-lo, deu-lhe 'coragem e fôrças pa- eles, os de uma senhora e o endereço completo para O Rara - em:
ra vencê-las: Olga Lepechinskaia que a resposta. O PIRATA DOS SETE

Hoje naquela vila, 'todos, com exceção de poucas pes- MARES
soas, são cristõos. Junto com a sua família, muitas outras (Technicolor)
f traíd

. .

No. Programa:oram a rai as ao conVIVIO dos cristãos. Todos hoje rea-
•

lizam cultos num temp� �o;oç �c�m-construido. Agradecímento ��:���a:ri�o,��aiba. :.�c .

.
Eterno Pai, damos-te graças pelo exemplo de fé claque- ,

les que têm confiado em ti. Conduze-nos à preciosa expe-I
Esposa, filhos, genros, noras e netos;' ainda abala-

riencia de submetermos a nossa vida a ti, pela fé.Ajuda-nos dos com o súbito _desapal'ecimento de seu, i�esquecí�el .e
a conservar nossos olhos em Cristo, nosso Salvador. Em querido chefe JOAO SELVA, veem, de pubhco, manif'es-
nome dêle. Amém. tal' o seu sincéro e profundo agradecimento a todos

PENSAMENTO PARA O DIA quantos os confortaram no doloroso transe; agradecem,
"Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e ainda, ao conceituado médico, Sr. Dr. Arthur Pereira e

,

perder a sua alma?" Oliveira que, com zêlo e dedicação invulgares, empres-
ISAAC PHILLIPS (índia) tau sempre valiosa e eficiente assistência ao extinto, bem

nss im ao sr. Acelino Linhares que o assistiu com desve
lado e carinhoso interesse; ao sr. Prof. Flávio Ferrari
e dignos funcionários do SESC que, tão pronta e dili-
gentemente acorreram à residência do finado, assistin
do-o, os agradecimentos de tôda a sua família..

-------.-�._--

in e In. asiTraledasVias
ResJira lórlasNoticias da Semana. 54 x

50. Nac.
.

i ri- _�lJ Vende-se, por. motivo de mudança, uma magnifica

(u, PJ ãoJ.�. 0= res id enc ia cotendo: 4 e�pa�os'ls s�l�s,. inclusive sal� de
t ;::a �_•• [un tu.r, 4 amplos e arejados dorrnítórios, copa, cosinha. -

.

I
com armários embutidos, instalações sanitárias comple-As 8 horas.

Michael Rennie _ D bra tas, varandão, quarto de empregada <\ respectiva instala-
e

I cão sanitária anexa. Arce constr-uída, 163m2 em centroPaget.em:' , d
.

l i 1 d 13' 5 tO IMPLACAVEL de terr-eno '1lura. o e ajarc muc o e x 5 me 1'08

\ (715 m2). Nos fundos do seg-undo quintal existem 2 de-
.

54 'pósitos, sendo 1 pa ra lenha e antro, grande, para guar-
: da de móveis, etc ... ótima localização (Avenida Trom-
powsky 56).

'

Preço de ocasião considerando o motivo da venda.
Inform'ações: Rua Cr ispirn Mira, 22 e Avenida Her

cilio Luz, 60, nesta Capital,

c
CINE SAO JOSE'

As 5 - 8 horas.

Montgomery Clift - Anne
Baxter em:

A TORTl:TRA DO SI-
LENCIO

N I) Programa:
Fatos em 'Revista: Nae:
Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre,

No: Programa:
Atualidades Atlantida.

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

As 8 horas.
Larry Parks - Barbara

I1ale em (
DOUTORA TENHO FEBRE
No Programa:
Bandeirante ida téla
Preços: 6,20 -- 3,50.
Imp, até 14 anos ..

Parker em:

·VIDA TENEBROSA
No Programa:

•••-rAactIC••1--.1.$-.-••••
Leve e saborosa para os paladares mais exigentes

Exije
.

Guaraná. Antarctica
Pr inha)--

f3Lt)I2IÂ
Estrela0 _

As 8 horas
Helen Walker Willard

cas, Crônicas ou A�udas) e

]S suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,

as

Que
o aparelho respira-

As Bronquites (AsmAti-
Preços: 7,60 - \3,50.
Imp. até 18 anos.

t

No Programa:
. Paisagens do Brasil

Preços 6,20 .,--- 3,50.
Imp. até 1� anos.

tando complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
·'SATOSIN" nas, boas far
mácias e drogarias.

Nac .

Magnifica residencia

Nac.

fO/aS._� c;.u1'toMe"" J
fW�... P.OS\l1lllM ......... �

/

'Vendemos
Uma caldeira BUTTNER, de fabricação alemã, com

lOOmts3 de capacidade para aquecimento. Ver-e tratar
ii rua Henrique Boiteux, 117, no Estreito com as Indüs
trias de Madeiras Nacionais SIA .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E C I T A 1..1E C I TAL.. Estrada Brasil-Bolivia
JUIZO DE DIREITO DA out�'OSSil:1, de a??rdo 'com o I JUIZO DE DIREITO DA ha vinte e u� anos, vende-

\" Afastada a possibilidade de "reve
COMARCA DE TIJUCAS'1 �\l-tIgO Llb5 do Cad. de Pro- COMARCA DE TIJUCAS. rum a Francisco Celso de .... _.

6

EDITAL DE CITAÇÁO, cesso Civil que, feita a jus- EDITAL DE CITAÇÁO, Lemos, tendo êste um ano . R��.' 24 (V. A,) :- O MI-
I
1'0, u� trecho d� aludIda, greve nao �als p�eocupa

COM O PRAZO DE TRIN- tificação de posse e jul- COM O PRAZO DE TRIN- após a revendido aos reque- n.lsteno da.s Relaçoes Exte- fel'�o�Ia. O Depar-tamento i o� nossos. círculos diploma
TA DIAS,· DE 'INTERES- gada a mesma por sentença, TA DIAS, DE INTERES- rentes, que lá residem até I'lo:'es admite que foran: ��- i PohtI<;o e C�ltural, do Ita-\tIcos mot.IVo �orqu� a vIa:
SADOS AUSENTES, IN- se proceda a citação dos SADOS- AUSENTES, IN esta data. 3. Mas, embora

peladas todas as possibil i- maratí confirmou a repor- ge� preaidenciàl nao sera

CERTOS E DESCONHE- tuai snf'r t ites : CERTOS E DESCONHE-
'

d T
dades de uma greve geral tagem, que a ameaça de mais adiada. .

,la UnIS con ron an es. •

.

possum o, mansa e. paci �- dos trabalhadores da ferro-
'

, ·CIDOS. Antonio Anastácio Pereira, CIDOS. camente, com o "anímus SI-
.

via Brasil-Bolivia. O ern-:
-----___;------�----.------.

'Alcerino João Marcelino e bi habendi", por mais de
"

baixador do Brasil em La
O Cidadão Carlos 'I'ernes.. Dento .J osé da Silva, resi- O cidadão Carlos Ternes, trinta anos, sem interrupção

Juiz de Paz no exercicio do dentes no mesmo -local, bem Juiz de Paz no exercício do nem! oposrçao de terceiros,

cargo de Juiz de Direito da como o Dr. Promotor Pú- cargo de Juiz de Direito da residindo e cultivando toda
.

Comarca de Tijucas, do Es- blico da Comarca e o Re- Comarca de Tijucas, do !s- a área antes referida, não

tado de Santa Catarina, na presentante do Domínio da tudo de Santa Catarina, na têm os suplicantes qualquer
forma da lei, etc.. . União, e, pó'� editais, os in- forma da lei, etc . .'.

'I
título formal, pelo qual pro-

FAZ SABER a todos teressados ausentes e des- \ vem sua qualidade de pro-

quantos, interessar possa o conhecidos, todos para FAZ SABER a }odos prietários. 4. Assim, aos

presente edital de citação, acompanhar os termos da quantos interessar possa o suplicantes cabe o direito de

com o prazo de trinta dias', presente ação de usucapião, presente edital de citação, legitimar sua posse, pelo
virem ou dele conhecimen- por meio da qual deverá com o prazo de trinta dias, I Usocapião.' valendo a sen

to tiverem, que por parte ser reconhecido e declarado virem' ou dele conhecimen- tença como .título para, o

de Felipe José Mafra e s/ o domínio dos Suplicantes to tiverem, que por .parte .reg istro de imóveis. 5. Em

mulher, lhe foi dirigida a sobre o aludido imóvel, fi- de José Joaquim Felipe face do exposto, os Suplí

petição do têor seguinte: cando todos citados, ainda, Brasil e a/mulher, lhe foi cantes requerem, J3e digne
_ "Exmo. Sr. Dr.' Juiz de para, no prazo legal con- dirigida a petição do teor V. Excía. mandar designar
Direito da Comarca de Ti- testarem, e para os demais seguinte l - "Exmo. Sr. Dr. dia e hora para a justifi

jucas. Felipe José Mafra e termos do processo até fi- Juiz de Direito da Comarca. cação prévia, quando, de

sua mulher Eremita Mafra, rial, sob pena de revelia.

7.,
José Joaquim Felipe Brasil, vem ser inquiridas as tes- ...................... '

brasileiros, lavradores, resi- Dá-se ;i, esta .para os efei- e s /mulher Maria Luiza Fe- temunhas Antonio Anastâ-

dentes e domiciliados na tos fiscais, o valor de cinco lipe, brasileiros, casados, la- cio Pereira e Francisco Cel- VENOE-SE
.

Itinga, Distrito e Município mil cruzeiros. 8. Protesta-
I vrodores, residente e domi- so de Lemos, as quais com

de Tijucas, por seu assisten- se provar com o depoimento
I
ciliados no lugar ITINGA, parecerão independentemen

te ínfra-asainado, com fun- pessoal dos interessados e! dêste Município e Comarca, te de intimação. 6, Reque
damento nos artigos 454 e de testemunhas, vistorias, I por seu Assistente infra-as- rem, outrossim, de acôrdo

seguintes da nossa lei pro- documentos e outros meios II sinado, com fundamento com o art. 455 do C. P. C.,

cessual, vêm perante V. de provas em direito per-
I
nos arts. 550 e 552 do C.C. que, feita a justificação, se

Excia. usando o benefício mitidas, PP. Respeitosa- i e de conformidade com o proceda a citação do atual

da assistência judiciária mente Deferimento. (ass) I estipulado pelos arts. 454 e confrontante Francisco Cel

que lhes foi concedido, pro- José Gallotti Peixoto - As- seguintes da nossa lei pro- so de Lemos, residente no

mover a presente Ação de sistente «íesignado. "Em di-I cessual, 'vêm 'perante V. local do imóvel, os in teres

Usocapião, propondo-se, a ta petição foi exarado o se- Excia. promover a presente sados ausentes, incertos e

provar mediante prévia jus- guin te despacho: - A., co- Ação de Usocapião, propon- desconhecidos, por edital,

tíficação o que se segue: - mo pedem, Tijucas, 9-8-54. do-se provar; mediante pré- com o prazo de trinta dias;
1. Os Suplicantes, residem (ass) Clovis Ayres Gama." via justificação, o seguinte: o Representante do Minis

e exercem suas atividades feita a justificação foi exa- - 1. Há, mais de trinta tério Pú'blico e o Represen
agrícolas no terreno obje- rado o seguinte despacho: "anos, por sí e seus anteces- tante do Domínio da União,
to desta ação, cuja posse - "FAÇAM-SE as citações i sores, possuem

os "Suplican- por precatória, todos para

adquiriram' do Sr. 'Manoel requeridas na .inícial, Pu-' tes, como seu, no lugar acompanharem os termos

dos Santos, o qual por sua bliquem-se editais com o Itinga, dêste Município e da presente ação, por meio qUAYAQUIL, 24 (U. P.)
,

.

M
- Ao meia-dia de ontem de-

vez sucedeu a seu pai a- prezo' de trinta dias e expé- Comarca, sem qualquer in- 'da qual deverá ser reconhe-

I J
-

d S t
pois de uma conferencia

noe oao os an os, que ça-se Carta Precatória ao terrupção e sem qualquer cido e declarado o domínio
" .

à t J' d D'
,

d aV· d
reservada que .se prolongou

ja possuia s mesmas erras ,lUZO e íreito a 1 ara oposição, um terreno on e dos Suplicantes, sobre o

d d 1919 2 O C I
. durante 3 horas, entre o

como sua, es e ..' da omarca de Florianópo- têm sua residência e exer- aludido imóvel, ficando to-

t tã t
presidente Velasco Ibarra,

erreno em ques ao em as lis, .para citação 'do Domínio c�m suas atividades agrí- dos 'citados, ainda, para,
r

•

t devi
as autoridades de província

segum es evisas e con- da União. Tijucas, 13-12-1 colas, cujas dimensões e no prazo legal, contestarem

f t
_ F f t 954 ( ) ClT f

e os chefes da guarnição
ron açoes: - az ren e 1 .

. ass ar os ernes,
I
con rontações são as se- e para os demais termos da

-

40 b ínhõ ,"
militar o chefe da região

com raças no eamm u JUIZ de Paz no exercício do guintes: - Frentes, ao causa até final sentença.
d t d A I

militar do litoral, cel, Galo
o morro em erras e n- cargo de Juiz de Direito." Norte, numa extensão de Dá-se a esta, para os efeí- Almeida, informou aos jor-

" tônio Anastácio Pereira; ex- E para que chegue ao co- '302 metros, com terras de tos fiscais, o valor de

tremando a Leste com 500 nhecimento de todos El nin- I herdeiros de Alfredo Luiz Cr$ 2,500,00, protestando-se nalist�l�t· que a. se�unda zlo- RIO, 24 (V, A.) - Censo- po a denuncia esclarece que

bra"-as 'em áitas do 'mesmo' , '1
. � IS 620 dít d I d

na mi 1 ar apoiara amp a- ante denuncia oferecic1a pelo i I d f t
" guem possa aegar 19no'ran-i' oares j v com "lOS, e 1ll'?Var,o a.eg'ad.Q.'S9m",� .. !'!-'-menie-O"presidente"".Repu'-"

' �c o vaor as compr:ts eeua-

Antônio Anastácio Perei- �ia, mandou expedir o pre- fundos, com terras de her- pOlmento pessoal dos mte-
bl"

.

t't'
�w- secretário do :wll'li,tro do I das e que até l:1.gora nà_c, fe

ra; extremando a Oeste sente edital que será afi- I, deiros de digo terras de d t t h
.. Ica e as lllS 1 UIçoes cons- Trabalho, o coron '1 Geraldo ram aprovadas l)t!lo Con"elho

l'essa os, es emun as, VIS-
t't'

.

I f
250 braças com as terras :mdo na sede dêste Juizo, I Francisco Celso eTe Lemos', t' d t

1 UCI o n aIs. n ormou-se de Menezes Cortes, chefe de Fiscal da autal'PllLl, atin,Tem
- I

,ol'las, ocumen os e ou-
t b

'

't d
" '"

d' Alce' Joa-o MarcelI'no I d t t O t t
.

'
. am em que o mllllS 1'0 e POII'cI'a do DI'stri·to Fed 'I t 'lh-'

,

e rmo no ugar ocos ume, e, por I
ex rema a es _e com 'erras tros meIOS de provas em dI- \. '. .

e1',(, a reze nu oes ue erm:eH'OS

e outras 250 braças com di- cópia publicado uma vez� de h d' rl SOl 't 't'd PP R
EconomIa, o lIcenCIado JaI- determinou à Dele"'ap-ia de e tiveram como fornecedores

.

I
er eu'os ue 1 vano reI o perml I as, . es-. .

. =- -,

tas de Bento José da Silva; no Diário Oficial do Estado ,Ventura dos Santos; aLes- peitosamente deferimento.
me Nebot V:la�co, aprese�- Roubos e Fa:si.ficaçõe3 a a- duas firmas' flue habitual

fazendo fundos 'com 40 bra- e três veses no Jornal "O I te" até a altura dos 465 me- Tijucas, 3 de dezembro de tou. sua" r.enu�cla, que serIa I bertura do com,petente in- mente mereciarl1 tr::üa1�wnto

ças ao Sul no Travessão Ge- ESTADO", de Florianópo-
I
tros extrema com terras de 1954. (as) José Gallotti pei-I acelta._

DIz-se tambem q.ue quérito para, ap'.1'_.a:' as i: :'e- especial por parte do sr. Ce

ral do Quilombo, com uma lis, Dado e passado nestalci-I herdeiros de Manoel Nicá- xoto _ Assistente indica- s: estao fa7;_endo ,�egOCla- gularidades ocoui.üa'3 no Im:- cilio Marques,

área total de 88,800 metros :'!ade de Tijucas, aos vinte cio Pereira; daí até alcan- do." Em dita petição foi çoes para que o mIllls�ro de tituto de Aposentadcl'i:\ elos Espera-se que o ex-p<:esi

quadrados. 3: Mas, embora lias do mês de dezembro do � çar os 620 metros segue exarado o seguinte' despa-
Defesa, teu. ce�. Relpaldo Empregados cm Transportes dente do IAPTe venha denor

possuindo, mansa e pacifi- ano de mil novecel1Íos e' apenas com 200 metros de cho: _ "R., hoje, A., desig-
V�re "LaAnosot,r�tdlrde suda r�- e ,Ctarg�s, ao 1;�mpo ('ja admi- no inquérito· na prinH:.'ra

cameríte, com o "animus si- cincoenta e quatro. Eu, 'I largura e extrema com ter- ne-se data para a justifica-
nunCla. s a IVI a es

.
a CI- ms raçao do sr, CedUo Mar- quinzena de ,iàneircl vindou

bi habendi", e sendo essa I (ass) Gercy dos Anjos, Es- ras de herdeiros de José Pe- c:ão, fazendo-se as neces-
dude continuam normalmen- ques e referentes as eompras 1'0 e, bem 9,;:,.,im, as firmas

posse suce_:;siva por mais de crivão, o datilografei, ,con-
I
reira; dito terreno per- �árias intimações. Tijucas";

te. efetuadas sem a, ,neeessária comerciais implicadas no' vul-

trinta anos, sendo o refe-: ferí e subscreví. (ass) Car- I faz uma área -de 327.160 9-12-1954,
.

(as) Carlos Ter-
autorização, Ao 11?eSl!10 tem- toso desvio ele ve�'bas,

rido terr.eno sempre a resi-IIos Ternes, Juiz de Paz no
I metros quadrados;'2. O ter- nes." Feita a justificação Trale das Vias

dência e o local das ativida-
I
exercício do cargo de Juiz

I
rena em questão constituiu foi exarado o "seguinte des

des agrícolas de seus pos-
I
de-Direito da Comarca. Está posse de João Bernardino pacho: "Façam-se as cita- BesDI·ratõrl·asseiros citados, como o con-

I conforme o original afixado Màfra, durante o periodo ções requeridas na inicial.

tinua _sen?o dos Supli<;_an-: na sede dêste ;f-uizo, no lu-
I
de trinta anos, que, por fa- Publiquem-se editais e ex-

As Bronquites (Asm4ti

tes, nao ,tem entretanto eles g-ar do costume, sobre o lecimento passou automati- peça-se Carta Precatória pa- cas, Crônicas ou Agudas) e

qualquer título formal, pe-
I
qual me reporto e dou fé. Icamente para o poder de ra o Juiz de Direito da la as suàs manifestações (Tos-

lo qual possam provar a Data supra. O Escrivão: .

seus filhos Maria Mafra e �ar� da. Comarca. de_ Flo-
,ses, Rouquidões, Resfriados,

sua qualidade. de verdadei� Gercy dos Anjos; I José Bernardino Mafra, que nanopolIs, para cItaçao do .. .
..

ros proprietários. 4. Assim, 'D' ,.

d U'_ T" catanas), assI'In como as
. ommlO ama0. IJucas,

aos Suplicantes cabe o di- 13 de dezembro de -1954.

reito de legitimar a sua pos- (as) Carlos Ternes, Juiz'de

se e a posse de seus ante- Paz no exercício d'o cargo tório e d�vem ser tratadas

cessores para somar á de-
..... AI...Ju,lDmOl..OUI......d•• \;, de Juiz de Direito." E, para com um medicamento enér-

les, para Usucapião lega li- (-.:�\ que chegue ao conhecimen-
CURITIU nuCIIAM.. , r'ROS�8�

zar a ,situação de fato, va- �v;a."",-
�
...._- to de todos e ninguem pos-

lendo a sentença como título sa alegar ignorância, man-

formal para o Registro de dou expedir o presente edi-

Imóveis. 5 Em face 'do ex-

V'
tal que será afixado na se-

,

g g
mácias e drogarias.

posto, os Suplicantes re- 18 em com se ariln�a de dês1e· JuÍlw, no lugar

querem se dIgne V. Ex�ia. V do, cástume, ,e, por copIa

mandar designar dia e hora 'e rapl'd
'

publicado uma vês nQ Diá-
,· � ·M·.·a· ·M ..- ..

para a justificação prévia, .

ez '

rio Oficial do Estado e três subscreví. (as) Carlos ,Ter-

quando devem ser inquiri- sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO \reSeS no jornal "O ESTA- nes, Juiz de'Par no exercí-

das as testemunhas' Anto-

lAPIDO SUL BUSILEIRO
DO", -de Florianópolis. Da,- cio do cargo de Jui� de Di-

nio Anastácio Pereira, Gra-
.

{( -. ))� do e passado nesta cidade reito. Está conforme o OI' i-

ciliano João Correia e Mar- .

Ó li I
de Tijucas" aos. vinte e um ginal afixado na sede dêste

tin Honorato Casas, todos
Florian po s - t�jaf - :(:)inV1lle - Curitiba

dias do mês de dezembro Juizo, no lugar do costume,

residentes e domiciliados A'
.��.....� do ano de mil novecentos e sobre o qual me reporto e

em Itinga, que se apresen- ,Agencia:.. �:: �:����� Sfl�!��:' da cincoenta e quatro. Eu, (as) dou fé. IItarão independentemente de Gercy/dos Anjos, Escrivão, Data supra. O Escrivão: ..... _

intimação. 6. Requerem, o datilografei" conferí e Gercy dos Anjos. .

.'

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

••-r.BCTIC.· .í�s•••a,.
Leve e saborosa para os palad�res mais�exigentes

Exija' eerveja P,I LSENER
Rua SilvaJardim

;

-

Paz, sr, Alvaro Teixeira

Soares, recebeu do Itarnara

tí a in çumbencia de, em

contato com o governo boli

viano, encontrar uma fór

mula harmoniosa para a si

tuação criada com as reivin

dicações de salario elos tra

balhadores brasileiros e bo
livianos daquela ferrovia.
A, missão .do embaixador

Teixeira' Soares, segundo
informa o Itarnaratí, alcan

.çou 'o melhor exito, tanto
assim que o presidente Ca
fé Filho vai inaugurar, no

próximo elia cinco de janei-

Negocio de ocasrao

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 nO

GUAYAOUll
APOIA VELASCO

gripes, são moléstias que

atacam ,o aparelho re�pira-

gico que combate (;) mal, evi
tando complicações grav,es,
Procure hoj e o seu vidro de
"SATOSIN" nas. beas far-

r

Deposito •
,

Guaraná Caçula
'III

DA

ANTARTICA
.

\fONEo
.

Melbor 3019 Refrigerante
PELO MENOR PREÇO

REVENDEDOR' AV lORIZAIJO:
SYLVIO ORLANDO DAMIANI & ç1/1. LTDA

Fornecemos gratis os canudinhos

Maundica residencia
Vende-se, por motivo de mudança, uma magnifica

residência cotendo: 4 espaçosas salas, inclusive sala de

jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, copa, cosinha
com armários embutidos, instalações sanitárias comple
tas, varandão, quarto de empregada � respectiva instala

ção sanitária anexa. Arez construida, 163m2 em centro

de terreno murado e ajardinado de' 13 x 55 metros -

(715 m2). Nos fundos dosegundo quintal existem 2 de

pósitos, sendo 1 para lenha e outro, grande, para guar

da. de móveis, etc ... ótima localizaçãq, (Avenida 'I'rom
powsky 56).

Preço de ocasião considcrando o motivo da ven da.

Inforrnações : Rua Crispirn Mira, 22 e A ven ida -Her-
cilio Luz, 60, nesta Capital.

I

INQUÉRITO POLICIAL CONTRA
CECILIa MARQUES

Convocação
Pelo presente, são convid�dbS os senhores acionistas des

ta Sociedade para ·a assembléia geral extraordinária a rea

lizar-se no dia 3 de Janeiro pv" às 9 horas, no escritório
àa séde, à rua Blumenau, 170, sobrado, cuja. ·ordem do dia
será a seguinte:

1°) - _Alteração. dos estatutos;
2°) - Outros assuntos de interêsse da sociedade.

Itajaí, 23 de Dezembro de 1954,

Leopoldo Zurling Diretor

•

• Com êste v4loV' V. S.
ó.bl'ill'â,umA conta. que
lhe ..ender.i. juro com·

penSAdor
e

_ levó.r� pllrÓ. SUl> residên-
.

I

, .
_

,I! eid. um lirxlo e úhl presente:
um BELlSSIMO eOFREde JI1�O r!ROMADO.

APt"ocuv-e hOje o NOVO

NCO (3RiCOLA
,

�-t7�/IO-, 16 •

FI.ORIANÓPOLIS - SANíA CATARINA

\

•

,
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

/

secreto»ITentou' suicidar-se o
'.

Cl!DADE DO VATICANO, ��8 antes o levou a um

h()SPital.!·qUe
Gabrielle Silvano, o no-

(U. P.� _ U�1 roman�: �l'r I para os necessáríos curatí- eloifo Valentin? .elo ];�sc;ú:da
se chama a SI mesmo o h,o- VOS. .

I
lo Montes, abrirá amanhá as

dolfo v��enti�o do Es�ânrl��o O jovem, Gabrielle 8ilvan�, I veias, em rrente CIO altar

.

Montesi , abriu as velas «os de 24 anos, comunicou -se, a mar de São Pedro".

pulsos, diante do altar-mor noite de 23 para 24 co.n
.

As autoridades do Vaticano
ela Basílica de São Pedro. vários jornais ele,Roma, e in- declararam que não será ne

A polícia o deteve, porém l formou: "Quero que saibam cessárío fechar a BaSIEt;a, pa
ra consagrar ele novo o aUtar

"Flor-ianópo,lis, Qu-irta-feira, 29 de Dezembro de 1954

«noIvo

SEM'ESTABllIDADE
porque o sangue do jovem
não chegou a caír sôbre êle.
Durante o processo por 1',10-

tivo ela morte da jovem Wil
ma Mbntesi, abrirá amanhá
as veias maelo "Escãnela.�o do

Século1ll, _ Silvano se ame ..

I•••••,••••••••••••••••c:•••••••.•••••••••••••••
-

í

�::�:t���e�:���:f:::�r:�:�I�i EXILADO NA EMBArXADA DO BRASIL
deiro culpado d� que a mes- �IMA, 28 (D. P:) .- fi.

Em-Iro
Quesada se hâvia refugia-

ma houvesse perdido a vida
baixada do Brasil !'oi. ínfor- do na missão díplomatlca na

mada pela Chancelana de qualidade de asilado poutico.
•••••••••••••••••••••• que foi concedido o salvo- carros'Miro Quesada tecia si

FALECEU OTACILIO conduto para Carlos Mi:'o do notificado pelas autot'ÍtJa·

AL
Quesada, que se acha asilado des, segundo fonte diploma-

BUQUERQUE nesta missao díploruatíca. tica, de que devia sair' do
RIO, 28 (V. A.) _. Na re- Possivelmente, viajará, via país, num prazo curto se-

sidencia de seu genro, Ú0PU-- aér:ea, para o. sul. ACha.nee-I gundo se afirma, "por n�otj
tado sergipano Leandro :'.fa- laría do Brasil fez sabe:' ao vos políticos". Miro Que,;ac!"
ciel, faleceu ontem com a Ministério do Exterior do 1'.e" 1 foi �mbaixador no Chile,
idade de oitenta anos o ex- ru, a 20 do corrente, que ,\1.1- Mexíco e Brasil.
senador federal pela Parai-
ba, Otacílío Albuquerque. O
extinto era dos poucos reina
nescentes da chamada "Re
pública Velhâ".·

NACIONAUZACÃO DA PESCA
, ,

�ob esse sugestivo assunto, Thiago se demonstra, ainda
o nosso ilustre conterrâneo, I uma vez, o apaixonado da
Professor Arnaldo Claro. de nossa terra, incansável. no

S..'I'hiago prçreríu. a 21 _ do lhe divulgar panoramas no

corrente, brilhante e ccncér- vos e estudar muterta do
rida conferência no Clube maior interesse' n8,0 só pura
Naval,' do Rio de Janeiro, a história como também para
Antes de pronunciar seu ° momento.

trabalho, o nosso ímstraco •••••••••••••••.,••••••
conterrãneo J)lj o seu poema
Pescadores recitado pela con

sagrada ueclamadora ;'in:.wa

Xavier e a C.,ui<:lo dos pes

cadores, também da sua 1a- ..

vra, executado !)O,' Ul.'1 coro Procedente de Campos No

orteôníco composto de i 7 1'1'0- vos, onde reside e é nosso

Iessoras. prezada Agente e Correspon-
A sua confe:0·�.rÍ<t rev e- dente, encontra-se nesta Ca

Iar.do aspectos interessantes pítal, passando as festas de

e c'esconho«. : ! da vida dos tím de ano entre o seus ínu

pescadores e ")stmlando . as meros amigos e famlliares, o

providências que lu,\�i.onaliza- nosso conterrâneo Cap. Vir- 1

ram a pesca, no Brasil, 10- gilio Dias.

grau o maior êxito, sendo f<,- Registrando a visita que

plaudidissima pelo grande e fez a esta Redação formula

seleto auditório reunido 'no mos ao prezado companheiro
Clube Naval. Com esse tra- uma muito feliz estada entre

balho, o Prof. Arnatdo S. I nós.

RIO, 28 (V. A.) _ O juiz
da segunda vara da Fazenda

Pública, sr. Aguiar Dias, a

precíando, em conclusáo, .

o

mandado de segurança impe
trado por diversos ex -üsr-ais
la COFAP dispensados 1.. ('10

general Pantaleão da Silva

CAP. ,VIRGIUO
DIAS

Pessoa, exarou despacho tí

nal no sentido de que Iôra

legitima a demissão, acentu
ando que, em face dà pró
pria lei que instituiu a CO·

.FAP, o servidor daquele ór

gão não tem estabilidade e

nem é funcionário público -.

Ao eleitorado de Barreiros
Coma candidato à Cãmara Municipal de São

José, pelo valoroso Partido Social Democrático, ve
nho, por intermédio de ° ESTADO, expressar minha
gratidão ao nobre e altivo eleitorado de Barreiros
pela prova ele apreço e confiança' que- me deu, ao

sufragar, no pleito de domingo, de maneira espon
tânea e .expressiva, o meu nome e a legenda do meu

Partido, tornando-os vitoriosos 'na urna renovada.
. A todos quantos me prestaram essa homena

gem, confesso-me grato e prometo continuar traba
lhando, como até agora, por tantos e tão leais ami

gos.

ADQUIRENTE

Barreiros, 28 ele dezembro de 1954.

Antônio Basíl Schroeder

GADO HOLANDítS LEILOADO
22-12-54

PREÇO FIXADO LEILOADA

3.000,00
4.000,00
3.000,00 .

2.500,00
3.500,00
2.500,00
3.000,00
3.500,00
.3.000,00
3.500100
3.500,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
2.500,00
3.500,00
3.000,00
3 ..000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,oQ
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
4.000,00
3.500,00
3.500,00
4.ÓOO,00 I
3.000,00
3.000,00
3.000,00
·3.000,00
4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.500,00

7.200,00
7.100,00
8.700,00
13.000,00
6.�00,00
4.500,00
5.500,00
6.000,00
6.500,00
3.000,00
5.000,00
6.3ÓO,00
7.100,00
5.100�00
7.000,00
7.500,00
10.500,00
6.700,00
4.600,00
3.700,00

.

5.000,00
4.300,00
5.000;00
4.300,00
10.500,00
6.000,00
�6.400,00
6.900,00
7.700,00

INFELIZ NATAL
NOVA IORQUE, 28 '.1J. P.i

- As re-ta- ete Natal, como

sempre, deixaram n08 Esta-
\'dos Unidos 'um amargo e

tragico balanço de mortos,
em acidentes, em todo o nais,
° número de mortes yill·Jén ..

tas se elevou a 199 nos dois
ultimas dias da semana, num
período de 54 horas. fi, mor
tes em acidentes de trafego
foram de '�79, enquanto hou
ve 62 vítimas nos íncendíos
e 58 outras numa variedade
de desgraças. Esse total 111-
trapassou o de 1343, r.u.mdo
morreram 396 pessoas.

Alcançou ,leDo êxito o primeiro leilão de· gado
leiteiro, da Secretaria da Agricultura

Realizou-se, em 22 de. dezembro do corrente, COnforme I O leilão, sem dúvida alguma, alcançou pleno êxito

Iora amplamente divulgado pela Imprensa desta Capi:al, o i possíbilitando a todos os granjeiros dêle participar, uma vez

Primeiro Leilão de Gado Leiteiro, promovida pela Becretaría
I
'�l1e o gado leiloado seria financiado, a longo prazo. peja

da Agricultura, através da Diretoria da Produção Annnal. I' Secrct:::.l'l:t eh Agricultura, através do plano de r�venda.
O gado holandês leiloado _ novilhas de ano e sôbre

a.no
_ .é. nascido e criado na Fazenda Re�sa�ada e origlna- 'los_preços bases fixados pela Diretoria da Produção Aní-

1'10 de ja famoso plantel de gado holandes importado pela i_mal _ a titulo de fomento _ sofreram alta sensível, pro
Usina de Beneficiamento de Leite, no ano de 1951, e, o gado i vocadas pelo número elevado de licitantes, pelo plano' de f'í

jersey _ vacas _ é proveniente do plantel da Fazenda Dr. I nanoiamento e pela excelência do gado holandês posto a

Assís Brasil. ,

. Ieüão.

NOME

10 Selma da Res'sacada .

4 Baronesa da Ressacada .

2'1 Sonata da Ressacada
35 Silvana da Nessacada .

12 Marmota da Ressacada .

32 Salvelina 'da Ressacada , .

8 Sinha da Ressacáda .

15 Risole'ta da Ressacada
25 Se�enata da Ressacada
17 Sonhadora da Ressacada .

•
14 Perdida da Ressacada
5 Rainha II da Ressacada
7 Rainha I da Ressacada

4.500,00 Antõnio Heizen'
16,100,00 J. J. Barreto'
5.500,00 Sebastião Neves

4.000,00 José Elias

7.100,00 Júlio Broering
5.300,00 José Elias

5.700,00 Gregório F. Petri

6.000,00 Roberto W. Schmidt

6.000,00 José Elias

34 Indonésia .

36 Itapioca .

11 Salomé da Ressa'cada ,

,

24 Solitária da Ressacada
23 India ' '

.

29 Servilha I da Ressacada ,.

33 Sibéria da Ressacada , , .

26 Soledade da Ressacada .

31 Servilha II da Ressacada .

28 Sitiasa II da Ressacada '
.

30 Sapucaia da Ressacada .

�O Selva da Ressacada .. , .

2 Mariposa da Ressacada .

16 Silvia da Ressacada , .

6 Francesa da Ressacada
1 Revina da Ressacada

9 Semira da Ressacada .

21 Sertaneja da Ressacada .

22 Soberana da .Ressacada , .

19 Solemia da Ressacada
3 Rim-ena da Ressacada

13 Risonha da Ressacada .

18 Semina da Ressacada .

37 Grotesca da Ressacaç!a (vaca) .

* Chico da Ressacada (touro) .

Preço médio .........................� .

,
3.1�7,40 6.797,40

NOME

45 Quietinha Ipê F. A. Brasil .

46 Queremese Ipê F. A. Brasil .

49 Nubia Estroina F. A. Brasil .

43 Papoula F. A. Brasil " ..

47 Orquidea F. A. Brasil ,

44 Mirim F._ A, BrasJI .

';0 Romeira Peter F. A. Brasil .

"12 Quaresma Ipê F. A. BraSil .

39 Ninoca F. A. Brasil .

41 Quimera Ipê F. A. Brasil' .

38 Quina F. A. Brasil .

� Nita Estroina F. A. Brasil .

GADO JERSEY LEILOADO

PREÇO BASE LEILOADA

3.500,00
3.500,00
3.500,oà
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.000,00

.

3.500,00
3.500,00
3.5'00,00
3.000,00

7.200,00
5.800,00,
4.600,00
5.100,00

4.600,90
7.000,00
5.000,00
5.100,00
6.000,00
4.500,00
7.500,00

Preço médio , . . . . . . . . . . .. 3.409;10 5.672,70

/

CRUZ VERMELHA
WASHINGTON, 28 CU. ?l

- Uma demonstração elo que
pode a polícia de boa vi<

nhança foi dado pela Cruz
Vermelha norte-amerrcana, Idurante o ano que vai �ind8.r,
através dos auxílios que ;:)).'es- I

tau a Europa e ao Ol'ieltte, !

'I
como tambem às ,Repúbhé8S
americanas .. Mais de um m;

lhão ,de ddlares em assisten"
I . ",. tCla iOl'am u ilizados pel.:. Cruz
Vermelha dos Estados UllLio,
ao socorrer as vítimas de de·
sastres e cataclismos em ou

tros países.
Tambem foi ela quem argu-

I
nizou estudos para a forma
ção de soc�edades 'congelH!res
em 30 naçoes. Alem dis:30 co-I.

operou estreitamente eom aE,

Nações Unidas e Ol;e:aniza-
ções de socorro internacion:.il.

BelJ.jamim Gerlach
Cia. Docas Imbituba
Francisco Roberto
Francisco Roberto
Alfredo Cherem
Sebastião Neves
José Elias
Alfredo Cherem
José Elias
Frederico Veras
João Felix Andrade
João Felix Andrade
Sebastião Néves
Cia. Docas Imbituba
José Elias
Francisco Roberto
Dilmo Isaac da Costa
Arlindo T. da Costa

Colégio Cat'arinense
Fi'ancisco ROQerto
Frederico Veras
Antônio Salum
Aníbal Miguel Silva
FredericQ Veras
Francisco Roberto
J. J. Barreto
Júlio Broering
Cia. Docas Imbituba
Cia. Docas Imbituba

A, LUTA CONTRA O
MAR

LONDRES,28 (U. P.) _ Os

diques� da Holanda' e da In

glaterra �stão desafiando a

pior ameaça de inundar:&.o
que já se registrou neS';f.S

países desde o desastre ':10

. I

ano passàdo.
Durante toda noite desen

rolou-se furiosa luta contra

o m?-r agitado e os fOo:tf:.'
ventos" Inumeros sacos de
areia foram colocados para
auxiliar a resistencia dos di
_ues.
As atuaisjtormentas .já dei

xaram um doloroso saldo de
123 pessoas mortas e ::'.3 na

vios afundados ou aVHnanos.
Na Holanda, as agtia:; em

bravecidas ameaçam )JroYo
cal' um desastre, igual ao

que, há dois anos, 'cansou a

morte de mais de l.i;OO pes-
soas.

ADQUIRENTE FALECEU NA PRI
SÃO

CIDADE DO VATICAW), 28
(U. P.) _ A emissora do \'a
ticano anunciou a mortü/de
monsenhor Ivan Ormanóv,
vIgano apostólico de Sofj'"
-numa prisão búlgar�.

",

Preso em )952, monSE:1Il1.0r

Romanov havia sido condE.
nado a 20 anos de prj.'1�0 ':)01'

"espionagem em pro'veito' do
Vaticano".

Liberato Carioni
Sebastião Neves
Irineu J. Souza
CeI. A. S. d'Ávila
Arlindo I. Costa
Alfredo Cherem
José Elias
CeI. A. S. d'Ávila
Alfredo Cherem
Sebastião Neves
J. J. B�rreto
Não hoú"ve lance

ALM.RADFORD
MANILHA, 28 (U. 'P)

Chegou a esta capital. eom

procedencia de Saigcn, fn;

. avião especi�l: o,.. almirante
Arthur Radford, ehe:t':: do Es

taqo Maior Combindcl'J
E;stados Unidos .. ,.

'f

A Secretaria da Agricultura estuda, atualment'e, a po�2 �.;1
sibilidade de proceder leilões regionais de gadó leíteirô, íst� _.

é, nas zonas que abastecem de leite esta Capital.

DISPENSADOS DE ABSTINÊNCIA
CIDADE DI) V f:'I'1.�A�O,

23 (U. P.) _ O Palácio elo
Vaticano anunciou que,/' per
decisão do Pap-t, todos os

fiéis estão dísperrsados ela ob
servância da lei de abstí
nência na sexta-reíra '=':1

pedindo a elispensa da abst í

nência a 31 de dezembro,
sexta-reíra, dia que os fipii;,
têm por hábito consagrar a '

agradecer ao Senhor os be
nefícios obtidos durante o.

ano. Em consequencia a Con

gregação dos Concílios, por
::J mandato

. especial do Sobe-
rano Rontifice, dispensa, l'e
lo presente decreto, tactos os

fiéis da obrigação ela absti
nência no referido dia, sexta
feira, 31 do corrente.

próxima semana, dia :H

Declara, especialmente,
decreto a respeito:

"Vários ordinários de -di
'ferentes nações se dirigiram
à Congregação dos Concilias

CRISMA NA CATEDRAL
No dia 1° de Janeiro pró

ximo, pelas 16 horas, oSr.
Arcebispo Metropolitano ad
ministrará na Catedral J sa-'
cramento da CRISMA.

Os bilhetes poderão 'ser vi
rados no -Consistórío da Cu-

tedral das 11 às 12 hs. e das
15 às 16 horas.

Quando, ôntem, ali pelas 4,45 ela madrugada;' eu

estava no apôjo do sono e sonhava que não era maís
polibíco.vque não era mais jornalista, no momento exa-·

to em que ia assinar o contrato da impressão de um

Iívro que escrevera _ o despertador botou a boca no

mundo. I

Se essa infernal már�uina de fãZer barulho não
fõsse um presente do Gastão, por certo que o �açula
lá em casa, hoje, andaria exultante com a quantú:iad�
de rodinhas para brincar.

Bocejei é pulei da cama. Meia hora elepois volta
va da fila do lehe com a vazilha vazia como os ar

tigos dõ dr., Paulinho.
x x

x

E vinha pensando no leilão de novilhas e vacas.
leiteiras ,efetuado a 22 do corrente, na Ressacada. Esse'
leilão foi um sucesso. Es-pecimes anunciados pâ'ra o
lance inicial de tres mil cruzeiros, alcançaram cinco
vezes mais. A doze mil foram vendidas diversos. Uma
festa para as divisas do 'Tesouro! Mas, o leilão era

par2- o FOr.1C:1tO. E todos aqueles que pingam os seus

IiLrir:�1b�_. de leite na Usina, com o sacrifício de os ex

tl'ail'erl1 de vacas menos fartas, êsses ficaram no ora

veja! Como. poderá um simples agricultor, que faz da
venda do leite uma renda extraord'inária para o seu

.orç�mento, melhorar o seu pequeno plantel, se uma só

�ovllha ou vaca lhe sáia por Cr$ 17.00<i,00? Esse. prêço
e preço de luxo, não de Fomento.

x x

x

.

Diante/disso, eu já vi tudo! O meu despertador te
ra (jue ser armado para as 3 da madrugada.

E no inverno, para as 2. Não sendo passiveI abolir
o leite das crianças, a solução é acabar éom essa bes
teira de dormir e fazer ligação direta da ruà para a
fila! ! !

x x

x

_ ° dr. não encontrou _leite?
_ Nem gôta!

_ Credo!
_ ·Credo,. é? Pois não creia! Por crerem que quem

entrasse na fila e votasse no Irineu nunca mais entra:
ria em fila, é qu'e estamos aqui, desse jeito.

O meu interlocutor, udenista de quatro costados,
.. cobrou �a bucha. Olhou para a Praça da Bandeira e
vendo la ao fundo duas vaquinhas, sugeriu: .

_ E se elas nos safas'sem a onça? Nós -montamos
naqueles cavalos, paramos rodeio ... O dr. sabe tirar
�eite, não sabe? E' lakeano! Sabe!

_ Como você, não!
x x

x

_ O problema é nacional! - garantiu-me um fel'",:
voroso adeto. do Fluminense�

_ NaciC1nal?
_ Claro! No domingo, a leiteria do Castilho já

não. funcionoll. •

x x

x

E aqui me fico. Com a crise, os leitores compreen
derão que não será possível deleitá-los.

"'�. ti:1. ---.,
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