
EM VIRT_UDE DA AUSENCIA DE CHUVAS, NESTES ÚLTIMOS DIAS, O' RACIONAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, NO NORTE DO ESTA-
'

DO, ESTA SENDO RIGOROSO, POR PARTE DA EMPRESUL - EIS Aí O ON ICO PROBLEMA QUE O GOVERNO A FIRMARA TER RESOL
VIDa DEFINITIVAMENTE.
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Arruda Ramos

GERENTE IDomingos F.
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PROGRAMA DAS SOLENIDADES DE
POSSE DO PREFEITO OSMAR CUNHA
NO SUB-DISTRITO DE TRINDADE-

I
•
..-

Os presidentes do Sub-Diretório distrital e Ala Moça
do Partido Social Democrático de Trindade, tem a honra

de convidar os membros dos Diretórios ,Estadual e Munici

pal. Ala Moça e Ala Operária da Capital, bem como os srs .

Deputados e Vereadores e especialmente a todos os corre

ligionários dêste Sub-Distrito, para as festividades que este

Diretório Jferecerá ao dr. Osmar Cunha, pela' Sua posse na

Prefeitura de Florianópolis, constando do seguinte progra-

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Sábado, 13 de Novembro de 1954 Cr$. 100
- ---� ------ -----

Um dos piores males da administração é a irresponsa
bilidade dos governantes, o. seu pouco 'Caso às normas le-I
:gais. De nada valem as bôas intenções, de nada vale a ho

nestidacle. em príncípio, se, por incapacidade de gerir, enor
'rnes prejuízos se consomem cQntra os interêsses do povo e mais com obras de relatório, não acredita mais 11'08 jogos

. das Comunas. A própria desonestidade é um aspecto, um de números. O grande público observa, analisa e julga. Não

, corolário' da incapacidade. E esta pode ser moral ou inte- é mais u'a massa inerte, sem vontade própria e só capaz
.

iectual. Não raro, àndam juntas, são gêmeas, xifópagas... de agir sob a influência emocional provocada pelo presti-

O estado bornhauseano, ditatorial e totalitário, com as digitadores da política. E' fôrça atuante, equilibradl:)" res'

SU1i;S realizações caudilhescas; está pr()vando quão falsas peitável, que sabe premiar, mas que também sabe castigar

e burlescas'foram as promessas eleitoreiras, as suas falas quantos façam pouco da sua bôa-fé, da sua paciência e da

r . enclilmendadas, com aos s:1uais conseguiu iludir grande par- sua capacidade de decidir.
.'

:./

te d'o eleitorado catarinense� O exenlplo dado nas últinlas eleições é unl �testad6
Por isso de nada vale agora êsse penitenciamento, cer- irrecorrível da ,condenação de um govêrno prenche de ne

'tos récuas, �orque nada há de sincero,. de verdadeiro, gaças e de irresponsabilidades, de uma administração cujo

nos choranÚ'ngas dos escrivinhadores ou. nas camufladas procedimento continuado é um descaso absoluto pelos in

palavras do Senhor da clã. teresses públicos, uma constante de ódios e de persegui-

l'fa 'verdade; o intuito é pegar novamente o povo des- ções, uma afirmação irretratável' de leviandades, incom

cuidado, desprevenido; colocar-se engenhosamente como patível com o exercício de funções que dizem respeito à

vítimà, bonzinho;· transj'ormar,' por jogo de palavras, co-I coletividade.
'

mo, num passe de mágica, as promessas e as obras sun- Por sem dú�i�á, para mãos .in�beis e tão perig�sas
tuárias, os desgovêrnos administrativos e os gastos des-' resvalou o e,xerclClO dos car!yos publlcos, com a valorIza

'controlados, em realizações, em atendimento do bem co-
I
ção da mediocridade e de métodos reacionários, que pare-

.

mum, em satisfação dos reclamos legitimas da comunida- ce assistir razão aos que, no combate assíduo a êsse esta-

de catarinense. do" de coisas, sustentam ser indi�pensável usar as mesmas

" '"

.

"Lêdo engano dêsses pinóquios. o. �ovo não se conten�a ,'�rmas para libertar o Estado da baixa politicagem nele

mais' com o fôgo ,de artifício das promessas falazes, nao mstaurada.

vai.'mais na conv�rsa das carpideiras, não se impressiona I Mas não vamos tão, longe, de nossa parte. Achamos,

VI CO�N�i�r�g ��U��11R��IS DO I�A ��stiça nã� pÓde proteger com
o Centro das Indústrias de Os srs. Antônio Devisate e a lel(�as negociatas e os subornos'��:s �:�Ol;�oP:��eO;::"l:ê�� ;���i::a�au�á e ���;:t��nr�,� tA' _

»

na cidade de São João da poucas semanas com o sr. JD- . RIO, 12 (V" AJ - Adelson se tratando de assuntos

re-,
tratíva do país e a Justiça Desportíva Trindadense. ...

Bôa Vista, daquele 'Estado, a sé ,de Paula Alímonda, prc- Rodrigues e Wilson Pereira, lacionados com a sua funç.::íc não pode proteger com a 1.ei,
-- ......,. - .......-. ""....--� ......,__,.

VIa. Convenção dos tndus- sidente da Federação (:as funcionários elo IAPI, pro- na proprla repartição. imoralidade publica nas ne- NOVOS MEMBROS DO CONSELHO
tríaís do Interior. Neste ano Indústrias' do Estado de Pe.i- meteram a d. Helena .1v�c.t.",r, E' evidente que um

.

ali' gociatas,
subornos e rr.aís

'. .
.

.
estão sendo convidados para nambuco, sôbre o interesse obter financiamento para a trama contra ínteresse pes deslises de que se eívam as CONSULTIVO DO PLANO DO CARVA-O,
a renníão também industriais dos empreendedores paulís- compra dum apartamento soais e do publico constituí repartições publicas, para

de outros Estados. muitos dos tas em aplicar capitais em em troca da comissão de grave erro que não pode ser I vergonha das nossas Ins'iívuí- RIO, 12 (V. A.) - O presi-j como representante da, Et'-

.quaís já peram franco apoio outras regiões do país, esp, _ oito mil e quinhentos cru- tolerado pela vida adminis- ções". dente da República assinou
I
trada de Ferro Central do

à iniciativa. cíalmente no 'nordeste. O SI

I zeii'�s, assinando cón'�rato decretos, ria pasta da Via- Brasil, em virtude do faleci-

O objetivo da convenção é Alimonda falou com grau .e parttcular. IRÃO A' GREVE OS AEROVIA'RIOS ção, nomeando, membros do menta do engenheiro Hilmal'

reunir os industriais das di- objetividade das vantagens Obtido o apart.aru-nto, do- i. . Conselho Consultivo do Pla- Tavares da Silva.
.

ferentes zonas da "hinterJan- que 0 nordeste pode oferecer na Helena se recusou ao pa- RIO, 12 (V. A.) - O en- cada para o próximo dia' 17. no do Carvão Nacional, o �n

.día", dando-lhes a oportuní- no momento aos industriais gamento, alegando ter sido contra de ante-ontem dos Por outro lado, acentuaram, genheiro Gilberto Canedo d!\

dade de apreciar e discutir, de São Paulo que queir ..n expedida resoluç.io, posterí- aeroviários com os diretores desde logo, que só com o au- Magalhães, como represen-

em conjunto, os problemas expandir os seus negócios na- ormente pela autarnuía proi- das empresas de aviação no mento das tarifas poderão tante do Departamento Na- Previsão do tempo até "às

que são comuns a várias 10- quela região. No seu enten- bíndo aos funcionários qual- Mínístério do Trabalho, não elevar os salários. Enquanto cional de Portos, Rios e Ca- 14 horas do dia 13.

calídades e regíôes do país. der, os índustrtáís paultctns quer intorvençâo em tais 0,- foi coroado de êxito. Frisa- nais, em virtude da exone- Tempo - Instável, passan-

Considera-se que o momento devem .medítar sériamente perações. ram os representantes das isso os aeroviários continuam ração do engenheiro Hilde- do a bom.

é muito oportuno para êsse sôbre essa questão, pois é Os dois funcionários apela- companhias que nada podiam ameaçando com a deflagra- brando de Araújo Góes; e, o Temperatura - Est:i.vel.

encontro, pois os últímos a- possível que venham a pel'-! ram para a 10a. Vara Cível, decidir antes da assembléia -çâo da greve dia 16, caso con- engenheiro Irineu de Freítas, Ventos - Varíàveís frescos .

. contecímentos politlcos occr- der mercados em futuro mais em ação ordinaria, reclama::- geral elo seu Sindicato, mar-' tinue o impasse.' , I ,Temperatura - Extremas

ld t d
'

o ou ITlenOS próximo t ndo e elo o pagamento da prestação
---- de o.ntem:;fMáxlma. 22,0. Mi-

1'1 os em o o o pais, querno, e o"m

I ". .- ,-,
.'

plano federal quer no plano vista que o nordeste tendo a de serviços, �onfol'me con-
, INUNDACOES NA ITA .LlA MORREU DE níma 18,0.

estadual e municipal, firma- .ndustríalízar-se. O sr. ;'\,_Ii
, trat? O maglstra�o, .elr. ?�o- .,' EMOÇÃO -.;....----------

ram a .convicção de que no- monda disse claramente que I clecíano
Alves Oliveírn, in- eh' t

'
..

D e viíi SÃO PAULO, 12 CV. AJ
vos rumos poderão ser ado- JS industriais paulistas, na deferiu nos seguintes termos uvas orrenClalS -

. anos e VI Imas Na manhã do dia 9, o, açou

tados. pelos nossos homens de maioria dos setores da

pr0J
"Não é moral digna da vi-I ROMA, 12 (U. P.) ._.

ChU-,
do leito, inundando campos e gueiro Nelo Franciolli, de

govêrno, nOS .próxímos meses. dução, não terão possíbílída- da-administrativa um

iU'1
vas prolongadas, que . ainda derrubando casas. Em Ca-' 64 anos, ao presenciar o cho

em seu programa de admí- -eles de concorrer com índ as- c�onário receber -remuneru-. continuam castigando quase tanzaro, na província de Ca- quede dois' caminhões, na es- WASHINGTON, i2 (.U PJ

nístração .. Assim, faz-se 11e-. �rlias que ven.ha.m
a ínstal ',:- c

....
ao por serviços

PUbJ.l.COS. to.
da

a.
penísula

ital.
íana, oca- ,lal.jri� um

ht,mem.
morreu ao . quina das Ruas Taylor e su-

- O porta-aviões. "Forres-

d.

cessári� qu� _ o.§ .ho�uçQs d.í,l- 'J
se n� ,l:l:0rc!es�é, a ?ãp ser � �v; _?rest;ldos, notad�men,te i'�n),

\sionarp.m � morte de. . un:a I dl'.s,,:_cf!r sua C�'la. Outras ;t- va Bueno, foi acometido de tal", o maior navio de guer-.:

, produção reiterem ,a., s. au.t.OrI::- pas.�_em a prodúztr naq r-'. �--...\ pessofL e d:tnos mrt(!q�ls- CIP; IIUlÇ?CS de

cast,,s
se verifica- um mal súbito, falecendo ra do. mundo, será lançado

d d t d t regiao
j .- _""'p"". T

.., f �
. dia 11 de dezembro próximo,

a es seus pon os e VIS aa· DESESPERA-SE O ' . IraR,,- erU' a,r-er, fJ e-- l'[-l.pàlU, antes de .1eCéQer !illiª�er �o-
respeito dos problema:; que Problemas C0l110 os que fr) '. gt''anpe

' extensão. As chuvas I na Sicília, ma não houve _
a corro. El'lJl consequencia do nos' \estaleiro's_ de. Newport

lhes são'afetos; na exp.eetati- ram apreciados no encont!'o' DERROTADO tem sido torrelwÍais fo[l, Z0- lamentar vítÍl1:1aS pessoais. desastre, 1r�ceberam ferimen- News (Virgin'ia) _: anunciou

va de que seus apêlos sejr.tm entre os diretores do CIEFip
,

WASHINGTON, 12 (U. PJ ,na sul da Itiiia, onde c�tÍl'aITl I Aft .casas situa'das na zona tos 10 operarIas da Light, o Departamento ciá Marinha.

desta feita ate?d.:dos.. e o sr. José de Paula Alimon· _ A sessão do,senado consa- p�r- 48 hO.
ras

,

consecutivas. I baixa, em F�ggia, Pale.rmo e .sel1do ql.le um deles foi inter- Esse porta,-aviões,. cuja
O sr. AntoIllo DCVlsate, da serão discutidos, na VI L grada aO exame da moção ele Torrentes de agua descem outras localldades, fIcaram nado em estado grave no constru(}ão foi começada 'dif!.

presidente do Centro das In- Convenção dos Industriais censurá contra o senador Jo,:, das ladeiras, os rios sairam inundadas.. I Hospital das Clínicas. 4 de 'julho de 1952, ,terá 310

. dústrias de São Paulo, decla- do Interior de São Paulo.
I

seph'McCarthy foi tempes-
. metros (1.036 pés) de com-

:!a;:������;:::���::��
_-

N:nA DE EXPE- :r�:�;;:f�:�i;�!::��:��: Vencimentos dos militares' e civis E:1����i;:::Y::���i� ,

nomicamente, tendf) o núme- RIÊNCIA Uma primeira alteração 0-

li
,em perto de 45.000 toneladas.

ro de indústrias loealizadas WASHINGTON, 12 (D. P.) pôs"'o irrequieto congressista
'

m. nive,1 equitatívo -- Mas __ • I'á está Poderá doutra parte tran's�

na "hinterlandia" superado o
_ Porta-voz da Comissão de

ao senador democrata doNo-' portal' cêrca de 90 aparelhos

da Capital. Do mesmo modo, .Energia Atcimicà desmentiu, I vo México, sr. Dennis Chayes. ..ie-morando mUI"to .tI.[�
á reação ou a 'hélices..Sua

segund!l afirmou, o valor das nesta cidade, os rumores prq- I Edste aCdu�toU ao s;;. McC�rt.hy U ponte será constru\da de ma-

vendas faturadas por firmas venl'entes da' Nnva ZelA nd'
e acre 1 ar que era o umco RIO 12 (V 4,.) Sobre o I

T ott que a preocupacão go nores postos ("l'e tem mai
neira a permitir partidas e

d
'" a la,

h h t
" .,.

... �..LI
.

•

'

-
.

... '. 0-
chegadas simultaneamente

do interior correspon e '1
segunda os quais os. Estados

amem ones o e o umco ca- reajustamento de venClmen-

�
verna1nental e a de tratar a res necessidades), conferin-

50% total de todo o Estado. paz de morrer por seu país". tos de civis e milítares que situação dos pequeno$, isto é, do-lhes. meios com que en-
de aviões.

Unidos teriam a intenção de A' construção de uma série
Também o sr ..José de Pau- fazer experiências nucle.ares

Protestou contra a atitude do' se vem processando no país, dos militares e civis de me- frentar o ·alto custo da vida.

la e ,Silva, 'diretor do Dp·\:.ur- senador ao acusar os seis ouviu a reportagem _
de "0

I
' de porta-aviões do tipo

ao Antártico. '

b d C' . -

ENTERRO SIMBO'LJCO
"FOI'restaI" SUSCI·tOU ceI'tas

tamento elo Interior de ,mem ros a omlssao Espe- Globo". ontem o ministro da
.

.

,
-

CIESP e organizador de sua O PROBLEMA CO� ci?-l de Inquérito de serem .Guerra, gaL Henrique Tei- I

.

.' i .: .

controversias, no decorrer

VIa. Convenção, teve oportu- '-'servidores inconscientes do xeira Lott, por ocasião de RIO, 12 (V. A.) - Foi rea- vítimM, �:alndo o cortejo fú- dos ultimas anos, entre .Oli

nidade de externar-se ,a 1'es- REANO comunism.o". sua visita de inspeção à Vi- lizado aU�lJntem no cemi- nebre do mcrotério local. técnicos militares america�

peito do assunto, dizendo cj1té SEUL, 12 (U. PJ - O pri- "AlgUns instantes mais tar- la Militar. tél'io de 19i1�Jj._�1!. Velho o en- Nenhum dos dejjpOj.os das ví-. nos. Acredita-se que o "For-

em São Paulo se verific8. 3.tu- meiro ministro, sr. Syngman de, o sénador republicano terramento \SjÍmbólwo de no- timas pode ser' identificado, restaI" poderá entrar em

almente um grande ,esiorço Rher, declarou nesta cidade Francis. Case do Dakota do "E' pensa.mento do gover- ve dos elezesseis operjlj,lTi{.ls vi-

j
o lllesmo acontecendo com os serviço dentro de um ano.

no sentido da descentraliza- que a República ela Coréia sul, antigo amigo de McCar-
.
no estabelecer um'nível equi- timados na explosão:da W,;í- de ontem encontrados. Devl-

ção industrial, pois a Capi- não permitirá a nenhuma thy, advertiu-o contra suas tativo de vencimentos para brica Rupturita de ExploEl.- liW;> ás chuvas, dificil se tOl'na- LE'ILA-O· .DE OB ..

tal bandeirante já está
.
so- nação' estrangeira intervir dE'clill'acões irrefletidas que

I
militares e civis. Ambas as vos Sociedade'Anônima. Su- mm:as buscas. Esperam �s

frendo as graves conseqnôn- .nos problemas coreanos, sem disse êle, "poderiarr compli, classes, aSiSim, serão equiva- cederam-se cenas impressio- autorida4e§ que, melhorando JETOS
cias do seu g_iguntísmo ve1'· consultar préviamente com, car seu caso" se se repetis- lentes em suas remunera- nantes. Grande romaria

a-Ia tempo, poi�m. ser encon- VARSOVIA,' 12 (U.· P.)

dadeiramente espetacular. os coreanos. sem. ções". Esclareceu ainda o gal. companhou os despojos das trados os. sete desarmr�cidos. O gabinE'te de trah"lho do

...()....().....().... ()....()..... ()....() ()....()._.()....().... () ()....()....(OlRtl<_�o�.()��)�)..._()....().-.:o·_·()·_..o....()__...()_ ...()....o._"J� grande pianista e esta.dista
po!on�s Paderewsi�l foi ad

quirido, esta tarde, quando
da venda dos restos da cole
ção do ilustre mUSICO, em

Morges, p"la soma de 28.000
francos suiços, por um re

presentante do banqueiro ele

Lisboa, sr. Santos S,ilva..

ma:

As 6 horas - Salva de 21 tiros.
As 12 horas - Salva de 21 tiros.
As 12',30 horas - Grande Churrascada.
As 18 horas -'- Salva de 21 tiros.
As 20 horas - Grande Soirée na sede da Associação

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

o TEMPO

O MAIOR DO
MUNDO

v!j,gar, mas mO_eln ...

I
porém, que a deturpação elas funções pÚblicas e o retro

cesso que se implantou, à custa de coacções /e tôda uma

sorte de medidas para arrolhar ou ilaquear � simplicidade e a

I consciência.' CÍvica da nossa gente está durando muito e

,merece um corretivo mais objetivo do que a vaga expressão:
'colocar tudo nos eixos.

A austehdade de outrora precisa ser restaurada com

urgência, a. fim de evitar que, perdida a digpidade políti-,
pa, o Poder Público sé coloque em flagrante desvirtuamen-

I
to dos princípios democráticos, transformoan.do.

os ordena
mentos legai5, em simples instrumentos de uma vontade
intolerante e opressora, 19rovoc!lndo o naufrágio total de
suas legítimas conquistas.

Mas já se verificl} uma reação esmagadora contra os

aproveitadores da política, os fariseus da democracia pro-

I
vinciana, que, conquistando o poder em momentos de

.
eclipse mental dos menos avisados, abusam do poder, na

idéia mórbita e fixa de sovietizarem o Estado e os Municí

,
pios. E êsse princípio do fim da nova ordem verificou-se a

I 3 de outubro, apezár: das perseguições, das ameaças, dos

: prometimentos, das. promissórias, do expediente das fisca-

lizações e outros recursos do brigadeirismo tupiniquim. .

Ninguém se iluda.,Tôdas as eras tiveram sempre o sEm
resgate, mesmo que seja no regime de prestações. A dema
gogia udenista está gastando as derradeiras reservas do
seu malfadado tesouro. O pleito governamental não está
longe e também na política os moirihos de Deus moem de-

O RISO DA CIDADE·..
f

Derrideiras Reservas

- E no próximo dia lã,
apesar de segUnda-feira,
não haverá aula. E' fe�

riado nacional, porque o

Paulo Fon�és vai deixar

a Prefeitura!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VOLTA

Proüssíoual
CLINICA DE OLliOS -- OUVIDOS _ NARIZ E

GARGANTA
_ do _

'Com prática no /Hospital
São Francisco de Assis e na

- 'Santa Casa do Rio de

DR., GUERREIRO,
.'

" M E D I C OS, Inr. Julio PBupitz,r DR. CLARNO G. Chefe do Serviço. de Ouvidos -·Nariz e Gargantl

MARIO DE LARMO D N F Ih I' GALLETTl I do Hospital de Florianópolis
� R., EWTON DRA.WLADYSLAV!A

I I. O _ ADVOGADO _ A clínica está montada com os mais modernos

CANTIÇAO ,

t' D AVILA W. MUSSI Ex interno 'da 20a enfer-I Rua Vitor Meirelles, 60. Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
- MÉDICO - "CIRURGIA GERAL e l' "Imaria e Serviço de gastro- FONE: 2.468. ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

CLtNICA DE, CRIANÇAS Doenças de Senhoras
'

enterologia da Santa Casa _ F'lorianópoUa _ NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites 8

A I> U L TOS Pructolegía - Eletricidade DR. ANTÔNIO DIB,' do Rio de Janeiro (Prof., inflamações do Nariz e Garganta)
.

Doenças Internas M4dica MUSSI
'

W Berardinelli). ' IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
CORAÇÃO � FIGADO - Consultório: Rua Vitor _ MÉDICOS _ Curso de neurologia para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
RINS - INTESTINOS Meireles,n. 28,- Tetefone: CIRURGIA-CLlNICA

1,
(Prof. Austregesilo). ,

O ESTADO Cabeça e Inflamações da Garganta e OLhos. Ern muitoi

Tratamento moderno da 3307. GERAL-PARTOS Ex interno do ..Hospital, casos são evitadas as operações das Amigdalas
SIFILlS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral. AlJMINISTRAÇAO ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngljee

Consultório - Rua Tira- em diuíte. ci,alizadu das DOENÇAS DE Doenças do estômago, Redação e Oficinas, à rua
,

e inflamações dos Ouvidos)
dentes, 9. Residência: F�ne, 3.422 I SENHORASr com modernos inte, tinos, fígado e vias Conselheiro Mafra, n, 160 ' RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORARIO: Rua: Blumenal n. 71. métodos de diagnósticos e biliares; dos rins, útero e Tel
'.
3022 - Cx, Postal, 139 REFRATOR (Moderno Aparelho para RECElTA de

Das 13 às 16 horu. [tratamento. ovários. Diretor: RUBENS A. (OCULOS)
Tel.: Cons. _ 3.415 _ Res. __ ..... .: 'SULPOSCOPIA _, RISTE- Disturbros nervosos. RAMOS. LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico d.
_ 2,276 _ Florianópolis. RO __ SALPINGOGRAFIA Consultóric: Vitor Meí- lesões dos Olhos)·

-

DR, MARIO WEN.. ;_ METABOLISMO BASAL reles 22. Gerente: DOMINGOS F. DE INFRA VERlHELHO

DHAUSEN Radioterapiap OI' ondas Das 16 às 18 horas. -AQUINO.' Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

CLtNICA MÉDICA DÊ curtas-Eletrocoagulação _ Residência: Bocaiuva20. Pulmão e Esofago
ADULTOS E CRIANÇAS Raios Ultra Vieleta,e Infra Representantes:

.

"consultório: Visconde de Ou�o' Preto 2 (Altos da �Cas.
Consultório _ Rua João Vermelho. Represeutações A. S. La-' Belo Horizonte

"

Pinto, 10 - Tel. M. 769. Consultório: Rua Trajano, A D V O G A DOS ra, Lt<la. Residência - Felipe Schmidt, 113. 'l'elefone 2.365'
Consultas: Das 4 As 6 ho- n. 1, 10 andar _ Edifício do Rua Senador Dantas 40 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde

Montepio. - pO andar.
'

das '2 horas em, diante no Consultório
raso

Residência: Rua Esteves Horário : Das 9. às 12 ho- 'DR. JOSÉ MEDEI- J Te�.:' 22-5924 - Rio de I �,---'_' -

Júnior, 45. Tel. 2.812. ras - Dr. MUSSI. '

'ROS VIEIRA
Janeiro \Das 15 às 18 horas - Dra. .' Reprejor Ltda. ,DOENÇAS DO APARELHO, DIGESTIVO ....:"

Consultório: Rua VitÔl' OLROS _ OUVIDOS MUSSL
'

- ADVOGADO -
.,

Rua Felipe de Oliveira, n. ULCERA:S DO EST.oMAGO E DUODENO, ALERGIA.
Meireles, 22 Tel. 2675. -, NARIZ E GARGANTA Resídêucía: Avenida Trom- Caixa Postal 150 - ItaJal 21 - 60 andar, DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

'

:::r:r�:�S;::,�' Quar- DR. JÚLIO DOIN
<ow*r. 84.

D;:-s:;�rin:;U_

Te!.

�;!r�l.;��!;
P.uJo

Dt MiDuel:Nunes Ferreira
Das 16 às 18 horu. VIEIRA, I,' RINDO, Ano C\"$ 170,00 CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18 '10
Residência: Rua Felip.' ; MÉDICO e

<' ....1'"'. Semest.-e. . .. Cr$ 90,00\ ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.
Schmidt,23 _ 20 andar,

.

ESPECIALISTA EM DR. CLÁUDIO
No Interior �ES. � DUARTF. SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.140

apto 1 _ Tel. 3.002. OLHOS, OUVIDOS, NA- ' Ano Cr$ 200,00

lUZ E GARGANTA I.; -BORGES j
Semestre ...• Cr$ 110,00

TRATAMENTO E OPE- I ' ADVOGADOS Anúncios mediante coa-

C IRAÇÕES, I 'Fôro em geraç Recursos tráto.. Dr ar o'S F IIIEnuelsl·nuInfra-Vermelho - Nebuli-j iJ'erante o Supremo Tribunal Os origénais, mesmo Dio. • •
.
.'

D�lomado pela Faculdade zação _ Ultra-Som Federal e Tribunal Fed,eral publicados, não serão devol� Médico dos Hospitais Americanos e da Força
Nacional de Medicina da (tratamento de sínuslte sem ' .J� R v idos. E di' ,.

B il,

I uit: ecursos. . _
,

xpe ClOnarIa ras eira
Universidade do Brasil operação) I' '. �SCRI�ÕRIO� .

,A. �lreçao .não-.se. I'esllo�- MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO
Ex-interno por concurso da Anglo-retínoscopia _ Re- ; 1 }.<'lorIanópohs _ Edlif�CIO ��dblllza pelotS' concelt?S edml-IDoenças de Senh&as e Crianças - Partos _ Operações

Maternidade-Escola ceita de Oculos _ Moder- '

S- J a Tra'&iIl"o 12 .1 os nos ar 19O!! 8,sSlna os. O 1\/1" M d f'
. �r '

I'
ao orge, ru J," mais o erno-e e ícíente ratamento 8 Operações

(Serviço do Prof. Octávio no. equipamento de Oto-Rí- '- 10 andar - .&1a-'I1.
'

" das doenças de Senhoras; ;
Rodrigues Lima) nolaringologia' (único no

I Rio de Jan·ei,ro -�dif1cio --.._ ....._.............. _&.......�
Cólicas, flôres brancas" irregularidades mentruaés ton�

.

Ex-interno do Serviço de Estado)' � Borba Gato, AveaLda AntO- :
'

_ turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabmdad.
Cirurgia do Hospital' Horário das 9 às 12 ho- .

C rl 207 I,ala 1008 Intormações , A. •

têncí f .

id 1 ib
,I

, -

'Imo a os ::- ...'. ,ii:' msoma,. impo encia e rigi ez sexua em am os os se-
I. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16 às 18 horas' .. 'xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.

Janeiro Consultorio: - Rua Vi- u.els Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta
MédiCI> do Hospital de tor Meireles 22 _ Fone sinusites, polipos, desvieis do septo (nariz) .Iabío ,partid�

Caridade 2675. Dr YlmAr 'Corre#>.8 - Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,
,

DOENÇAS DE SENHORAS Res. _ Sua São Jorge, . • U O leitor encentrari, nu· hemorroides, adenoides, hidrocéles, varícoceles e :
-- PARTOS-OPERAÇOES 20 _ Fone 2421

. CLINICA , MEDICA ta coluna" �informaçõ(\s que varizes, elefantiazés,
Cons: Rua Joio Pinton.16, CONSULTAS das 10 _ 13 horas necessita, diAriamente e d.

.
\

,das 16,,00 às 18,00
,

DR. VID4L, Rua Tir.�ente 9 -._Fone 3415 -imediato:' C I R U R G r A EM· G E R A L

heras, . CLíNICA DE CRIANÇAS) .'

I
Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,

Pela manhl atende CONSULTóRIO _ F.li-
-1. hemorroides com 6 injenções, sem dôr

diAriamente no Hos�
J JORNAIS Telefone

OPERAÇÕES E TRATAMENTO D.A TIROIDE (Papo)

R.Sld=�· Carld:d.. �eC�;:;�T::S '_ D.. 4 Dr. José ravares Iracema ; �I!;:!� ���;:::: m: Tratament:'�e?k�ações ��:!::agd�!l:� vesícula e

Rua: 'General Bltt.ncourl as 6 horaa.. .' ! MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS -- CLINICA Diária da Manhl ... Z.41S Tratamento da Sífilis pelo' processo Americano, mai,s

D. 101. " , .':
Resid�béia�

I
T.en.nt. Sil-I GERAL A Verdade ........• Z.010 T' ,'. ,. modernod, em 3 ou 15 dias.

,

1 130' 8
ecmca unica 'no m,un o para o tratamento do Heman-

Telefone: 2.e'3.
""

l ,,-.... v�ra,
I '

Imprensa Oficial I.' 8

_____

'

__
,

__

'

__
' FONEt-- 3.165., Do Serviço Nacional de/Doenças Mentais. �'HOSPITAIS gíorna (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com'

DR. ARMANDO 'VA-j-
-. ' éhefe do Ambulatório de Higiene Mental. De C.l"idade: 100% de cura.

LÉRIO DE �SSIS' U.R'/1iNTÕNIO MO- Psiquiatra. do Hospital Colônia Sant'Ana. (Provedor) t!IU
Receita de óculos � Tratamento e operação das doençu

.11.lY?7 AO Convulsoterapia pelo 'eletrochoque e car- (Portaria) I.OS'
dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

_ !42'DICO _

!
Jl'u.. DE ARAG diazol. Insulinoterapia. Malarioterapi Psico- Nerêu Ramotl a.831 ' ETC.

Dos Sêmço8 de CU,ic. ln- CIRpRGIA TREUMATO- terapia. ' ailitar 1.157 "-TENDE A QUALQUER HORA ,DO DIA' E DA

fantil da Assistênc-ia Muni- LOGIA CONSULTAS:'Terças'_ Quintas du 15 às ��i!o Sebastile (Cua NOITE

éipal e Hospital de Caridad�, Ortopedia 17 horas. Sabado, '(manhã)' \ de Saúde) 1.151 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,
CLtNICA. M�DICA DE /Consultório: João Pinto, Rua Anita Garibaldi. '�squina d. G.neral Mllternhlade Doutor Residência:, Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da'

CRIANÇAS E ADULTOS 18. Bittenc<;lurt. ' Carlol!l Corrta ... :.121 Torre.' '
.

� Alergia _
. :Das 15 às 17 diàriamenf,e. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te}; 2�01 CHAMADAS UR-

Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábado& "GENTES
"

Machado, 7 - Consultas das Res.: . Bocaiuva lSIS. ! Corpo de Bomb�lro. 1.113

15 às 18 horas. I
Fone: - 2.7� '._'___ I,,,,-�J1h-, 1 it. _j' .. lserviço

Luz .(Recta-
Residência: Rua Marech,,�

DR H E NR I QUE
mações) 2.404

Guilherme, 5 - Fone: �3 • Policia (Sala C6f1lÍII··
--' .lPRISCO PARAISO Dr. ,Ne\i, p�!, rrone Mund II Bário) -1.018

DR· I. LOBA'ro { ,
J .. PtlHcia (Gab. Dele-

FIlJIO
., Mm)ICO

' ,,,ado) I.Si",

Doenças do apar�o reBpi- ,J Operações -, D<Hlnçls Formado pela Faculdade Nacional de Medicina 'Uni-
I COMp,_ÂNHIAS D.

d' 1 TRANSPORT.
ratório, r de Senhoras - Clinica de

I
versidade o Brasi

.

TUBERCULOSJl'

1
Adultos. RIO DE JANEIRO A�REO

RADIOGRAFIA E RA!1IOS-' Aperfeiçoameri to na "Casa de Saude São Miguel" TAC . . . . . . . . . . . .. 1.700

N
·

M t C I' H k'
\

CO�:��?aSd!����E8 noC�::�it�·:O:��:�:� Interno ::ota!�:n��d�e���!i�� Cirurgia ,�::���ro.��.���.:::: ::::�. 'avlo;, O Dr ( ar oepc :e>l
Formado pela Faeuldade' do Estado Prof. Pedro de Moura Varir .... ' .. , . • . .. 2.1251 . RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA .

Naci-onal de M�ieina, T1si� (Seni� .aI) Prof. Mula- Estagio por' 1 ano na "Maternidade - Escola" Lóide A'reo 2.402 Viagéns entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

10iista � TisiocirurgiãQ' do,,' no de Andrad.)' Pre�E. Otávio Rodrigues Lima
' Real· .......•..... '.' 2.358 Escalas intermediárias em Itaja!, Santos São Se-

; HOSpltALl Nerêu Ramos
C 1t P la bi Internell po� 2 ano do Pronto Socqrro '!'!candlnav� ..... ". 1.500 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes q�atro últi-

Curso de espe:cialização p,ela oPsu. as
- • mau

I _ x _
I HOrrtIS mos apenas para movimento de passageiros.'. '

S. N. '1\ 'E:x!..:interno e Ex-as- no Hl'spltal d. Caridada. OPERAÇOES
• Lux , . . ..

%'0211
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba não:

sisterlte'de-Cirari'ia do Prof. A tarde, dlll 15,30hl. tcLINICA DE .ADULTOS Mage.tlc .•........ 1.276 prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e .

U,o 'Pib'heiro 'Guimarles em diante po consult6rio, 'BOENÇAS DE SENHORAS
I Metropol 1.147 ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

,

:'; ;:
..

(�i.o) ..
",.

;" á, !tlla Nunes Machado 17 CONS?LTAS:t No Hospital de Caridade, diariamente cI;I .Forta >.. '.SI) I

.""lh�_",_ ..

0011S: Fellpe' Sehmidt. 18' , � .' das 8 as 10.
,

'

-

se que .,.

,.
. • • • • •• 1.44' IDA

_ FOBe' SSt)l. li EsqlLn* d. Tll'adente•. ,Te!. N? c,onsultór!$Ü' à �ua João 'Pinto. nr. 16 (lo and.) l Central ,. Z ,

Atende em hora m&lrcada.l2.766. Dla:pamente lOas 10 as 12 e das 14 as 16 horas. I "fltrela 3.171 Fpolis
: Res: Rua Slo JO<l'I'. 80 - i Residencia - rua

presi-I
RESIDENCfA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florianó-11deal, - . l.'S. 11/11

FODe 2891. '
. .

r dente Co'ltinho 4.4. polis. ESTRIITO 23/11
Diaque •.••...••.• t.

- MÉDICO'-

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

Janeiro
CLINICA M®ICA
CARDIOLOGIA

DR. WALMOR ZO-,
MER ,GARCIA -

DR. ANTONIÓ MODESTO

DR. POLYDORO S. THIAGO
MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE

RAPIA DO�OSPITAL DE CARIDADE.
AUSENTES A�E' MElADOS DE OUTUBRO.
ESTAGIO EM S .PAl!LO PAR� ATUALIZAÇAO NO

TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMO�ES EM GERAL,

ItaJai
13/n
25/11

Rio
·6/11
18/11
30/aT

Sá'ntos
, 17/11
19/11'

1/12

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

Lavando�: COm.· Sabao

\?irgem. ESJ;>eciaHdade,
. da ela. IITZIL INIIUSTBIIL�JoID,iIl8. (marca registrada)

,
'

ecoDomiza-ser;:fempo e dinheiro
'

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"o ESTADQ"
_NO LAR E NA SOCIEDADE

/

NASCER E MORRER
v li l.derna1· Vasconcelos

Junto. dos berços, onde começamos
êste destino para o qual viemos,
todos riem, só nós é que choramos!
E' sempre assim no dia, em' que nascemos .. '.

A tenda de onde para a vida vamos,
a cuja sombra outrora adormecemos,
é um doce de levíssimos recamos,
branco, da mesma cor da alma que temos

,
.

Que contraste, afinal, com os negros panos,

pesados como são os desenganos,
da grande noite que se vai abrindo!

Todos os que ficaram nos deploram,
em torno a nós agora todos choram,
e estaremos então talvez sorr-indo. , .

x x

ANIVERSARIOS
FÁZEM ANOS, HOJE:

Prof. Custódio Campos,
lente de Alemão e Latim
do. Instituto de Educação.
desta Capital e sócio do
Instituto. Histórico. e Geo

grafíco deste Estado.
- Pde Rodolfo Cacha

Preceíto do Dia
NEGóCIO DA CHINA
Uma mesma doença tem

caráter violento no homem
- a varíola; e evolução sem

do.� sr. Edgard .Arantes; gravidade na espécie bo-
vina, - a vacina. Providen

- sra. Zoê de Mesquita cialmente se transmitida à
Rocha;
_ Prof, Hilda Silva; espécie huhana, a vacina

_ dr. Jorge de Sousa So.- conserva sua benignidade e

brinho, médico. veterinário impede oâ1ãcfue -da varíola.
_ sra. Iracema Brug- Quando 'nos vacinamos, em

gmann Barbosa, viuva do troca do insignificante in

saudoso conterrêneo sr. cômodo das vacinas que

João Barbosa; I "pegam", adquirimos o.

_. sta. Marilena Leal,! ime?,so privilégio de não. ter

filha, do. saudoso conter- van?la e alastrim.

râneo sr, Protásio Leal; Vacine-se' contm a va-

_ sr. Alvaro. 'ranciso. da rioia e o olastrim,

Luz j SNES.

Com a Biblía na Mão

e

Com êste va.loV' V. S.
a.bl"ill'b. umo. conta. que

:I��i:;iiiíij.,!!:=-Ihe
..ender� jurO cem·

'I. penso.de�"e
��Ia$�s���EIIII� lev�l'".& para. sua residên-

. cia. um lindo e útil presente:
um BELíSSIMO eOFREde ;4ÇO eROMADO.

NCOAGRicbLÂ,� .

1«.a r7�o'II>, 16FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA

Deposíto
��,���,=---.--���

3

/

25° aniversário do Zazz - "ELITE"
1929 -15 de Novembro -1954

.�
DIA 13' - Às 21 horas, no Salão da S. D. Pedro.�

II, Grandioso Baile, que dará início aos festejos das Co
memorações do. 25° ano de fundacão do JAZZ ELITE,
abrilhantado'pelo. CONJUNTO BANDEIRANTES,' de
São. Bento do. Sul.

DIA U - Durante o dia competições desportivas,
e à noite Baile Oficial, no Salão Korner, cadenciado. pe
lo JAZZ CRUZEIRO DO SUL, de Rio Negrinho.

DIA 15 - Com início. às 9 horas, na Séde da S. D
Pedro II, Grande Festa Popular. As·11 horas, churras
cada em homenagem aos fundadores e componentes do
JAZZ ELITE, oferecida pelo povo de Corupá, com a

participação da BANDA MUSICAL, de Jaraguá do
Sul.

As 13 horas continuação das festividades até à
noite.

Este Jornal agradece o convite com que foi distirr
guido para as. comenorações e formula' os melhores vo

to.s de prosperidade.
Precisa-se, para casal, podendo ser por contrato. de

3 anos.
.

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

Diário da Metr�pole
ELEGÂNCIA E BELEZA

BRASILEIRAS

(Alvarus de Oliveira)
A gente tem a impres

são de que a nossa raça
está melhorando, Que o. ti

po. brasileiro, mescla de
tantas raças, amalgama de
tantos terrrperjrmerrtos, es

tá se aprimorando. Depois
lo sucesso mundial de nos

sa Marta Rocha, no.s Esta

los Unidos, com sua singe
leza, suas fermas, seus

olhos
.

azuis, parece que a
A t'confíança neste setor es a-

se impondo, quando pomos
em confronto nossas garô-

,_ ou
1

-==------::------:--- ..:.... .-._ tas com as que universal-

C 1- H O J E N O P A S S ADO' mente despertam na cornpe-
ape ao blição de beleza e de ele-

de tempo integral
(SNA) - A Austrália

conta agora com o seu pri-

<,�O Cenacule» meiro capelão de tempo in'
1� � tegral em um hospital de

O Deus de paz. .. vos apeTfeiçôe em tôda a boa alienados. Tornou-se isso
obre pam- fáze1'des a S1.W vontade. (Heb. '13:20,21). Ler -possível quando oficiais da
Heb. 13-20-25.

... "..
. Igreja Anglicana .em Mel-

Numa vila de mineirc s, poeirenta e tisnada pelo bourne nomearam o Rev,

pó do. carvão, um menino. pediu à sua mãe que l�e per- W. H. Graham para servir
mitisse fazer um jardim, na frente da casa. DIsse-lhe em um nosocômio em Sun

que desejava plantar flores para embelezar a casa e bury, 20 milhas ao noroeste

também para as levar aos ·enfermos. da referida cidade
O presidente de um colégio superior passando. por Um porta-voz da Igreja

r

ali, notou aquele único jardim em tôda a vila. Parou pa- disse que a nomeacão foi
ra expressar sua a preciaçâo e ofereceu ao menino uma' feita tendo. em �conta a

bolsa de estudos no. seu colégio quando êle terminou o "crescente co.mpreensão de
curso. ginasial. que a cooperação da Igreja

Os vizinho.s fo.ram influenciados pelo espírito. do com a profissão médica, no
menino. Começaram a limpar seus páteos e cuidar dê tratamento das doenças
suas casas, e em breve tôda a vila estava transformada. mentais, é mais necessária

Somos responsáveis perante Deus por todos os no.s- ho.je do que em tempo al
So.S ato.s! É inspirador verificar que o plano. de Deus pa- gum."
ra nós na esperança de obtermos a perfeição só pode ser O dr. E. Cuningham Day, I'interro.mpido por nossa própria vontade! Podemos aju- Direto.r estadual de higiene
dar o.U impedir o plano de Deus tanto. em nós mesmos mental, e seu gabinete, há
como. em nossa influência sôbre os o.utro.s. muito vinham so.licitando IO R A C Ã O aos líderres dá Igreja An-

Pai, ajuda-nos a ver tu;s maravilhas e perfeição' glicana para intensificar a

nas tuas o.bras neste mundo. Abre nossos ouvido.s para capelania nos "hospitais de
ouvir o que no.s dizes através das belezas naturais e es' alienados. O Ministro da

pirituais. Rogamos-te que nos ajudes a viver como Cristo Saúde declarou que os cape

para que outro.s conheçam a ti como. o doador da vida Iões que servem em tais ins-
boa e perfeita. Em nome de Cristo.. Amém. tituições, mesmo sem tempo

PENSAMENTO PARA O DIA integral, têm auxiliado
"consideràvelmente" Os pa
cientes,

•A.-rAaC�ICA .'t.S•••• ;
.

.
.

Leve e saborosa para os paladares mais exigentes
.

Ef{ija eerveja PILS·ENER .

ANTARCTICA: Rua Silva Jardjm (Prainha)

AUX. TRAT, sirIus i

......."'- - • - • ·_· •__.w_ "'- -- .....,�_-:..._ :W' J't �

los clubes, selecionando, até
chegar à finalíssima. Estava
Ribeiro Martins, alegre co
mo colegial . entrando. em

férias, após haver feito.
exames e saido aprovado.
com riota ótima e louvor,
Exultava com o resultado
da .festa, com a sua magni
ficiência e esplendor e com

a sua repercussão. Não. era
para menos, a Bangú a pro
paganda, conseguiu mudar
o. gôsto da mulehr brasileí
ra, abandonando por' com
pleto. a sêda. Deve estar
mais do que convicta do va

lor da força da propaganda,
Aqui e no. exterior conse

guindo. pela publicidade,
isto. é, pelo Ribeiro Martins,
ligar tão. Intimamente teci
dos Bangú e elegância bra
sileira, esta organização. es

tará com tudo, e 'estará pro
sa sim senhor!

IMPUREZAS DO SANGUE?
�

fMXIB Df NO�Utmf

Vende-se
Po.r mo.tivo de viagem i

vende-se um quarto. de

im-I'buia, uma sala de Jantar de
imbuia e uma co.pa laquea-
do. . .

Ver e tratar à rua canse-Ilheiro Mafra 131

gância. ,

13 DE NOVEMBRO Elegância é outro. lado

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: da história. A mulher brasi.

em 1.615, foi fundada a Povoação de Cabo Frio, [eira sempre foi considera

pelo Governador do Rio de Jane}ro, 'Constantino da elegante, e uma das pro
de Menelau;. vas sobejas é esta garôta
em 1.711, a esquadra franceza de Duguay-Trouin carioca, simples mas jeitosa Um" m·.lelba-o· departiu do- Rio de .Ianeiro; J e linda; sabendo vestir-se

- ern 1.�62, aportou ao Rio de Janeiro, em viagem com apuro e com gôsto, pnssoas batipara o Pacifico, o célebre Capitão James Cook; quer nas vestes baratas, (j' ..

- em 1.77G, fez-se de vela)'>, do porto de Cadiz, na quer nos trajos mais custo' zadas'Espanha, uma grande expedição comandada pe- 50S. Iamos falar, de pas�

lo General D. Pedro dé Cevallos Cortez y Cal- sagem, na escolha da Rai- (SNA) - Mais de 1 mi'

deron, tendo chegado a Ilha de Santa Catarina, ilha
A da. Prin:avera ��stes lhão de pessoas �oram "?ati- .

aportando em Canasvieiras em 20 de Fevereiro 2splendldo.s jogos do. Jor- zadas pelas Igrejas Batistas
de 1777, dando lugar a vergonhosa , capitulação nal do� Esportes" em que, I do Sul dos Es�a�os Unid�s
do chefe português que aqui se encontrava; pe�os tipos de belez.a, pelos durante os últimos tres

em 1.866, foi entregue a Camara Municipal do bfoto.s a serem selec�o:nados, I
anos, elevando. a 7.900.000

Rio de Janeiro, pela respectiva Comissão, a esta- .vIU-se amostra-:-, P?sibva da o. total geral de membros,
tua esquestre do Imperador D, Pedro I que

formosura brasileira. I info.rmou um porta-vo.z da

importou em 334: 710$375;. E de ,passagem po.rque Deno.minação. Acrescento.u
C111 1,883, nasceu o Marechal Jo.ão Batista Mas- pretendlamos no.s deter! que o to.tal geral de igreyas
caranbas d� Morais, aquém co.ube comandar a

mais em. outr� .esta "chic" agora é de 29.500, quinhen.
nossa valorosa Força Expedicionária Brasileira! que o RIO aSSIstIU e se em- tas das quais foram funda�
durante a segunda grande guerra' I po.lgou, dando tremendo tra-

das durante o. ano. de 1953.
- em 1.932, o Dl'. Getúlio Dorneles' Vargas, Che- balho. ao juri que esco.lhe;r As o.fertas levantadas po.r

fe do Governo Provisório, Ministros de Estado, I a maIS elegante Bang\l. êsse grupo Batista, que é o.

e outras altas Autoridades, co.mpareciam ao
I Trabalho porque esc�lher maior do mundo., chegaram,

Teatro "João Caet"no" par'
.

t'
,-, I bela entre belas, elegante em média, a mais de 5 mi'

L< , a aSSlS lrelU a repre- 1 d lh- d d '1sentação da peca "A Marques d S t ,,' entre e egantes, eve ser ta' oes e o ares semanal-
,. a e an os . f d'f' '1 f

. tA' d D.

.!lnd�'é N"l T d re a I ICI ma, co.mo 01 re- men e.. menCIOna a eno-
1 o.

.

a asco.
almente.

.

minação s�stenta 940 mis.
Encontramos, dias após sionários no. estrangeiro,

o majestoso espetáculo. que l
em 33 países.

se constituiu a festa da
, mais" elegante, o -Ji.,ibeiro. CASA MISCELA-'-N-I-A-d-"-t
I �artms, a alma e o. (linamo t1-

I que moveu tôda essa trama bl·\dora doa RádlOl R.C.A.

que veio pelo.s Estados, pe- Vitor, Valvulu e DllICoe.
I

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

CURITIIIA

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA •••

FONE 3.800
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I Florianópolis, Sábado, 13 de Novembro de 1954 o ISTADO

AS MAIORES E MAIS RÉNHIDAS PUGNAS NÁUTICAS DE TODAS AS ÉPOCAS TEREMOS \ A GRATA OPORTUNIDADE
DE ASSISTIR NA MANHÃ DE AMANHÃ, NA BAIA SUL, SOB O PATROCINIO DA F.A.S.C. 'E EM HQMENAGEM AO QO-l
VERNO DO ESTADO. O CERTAME CATARINENSE EMPORGA A CIDADE E NO QUAL PELA PRIMEIRA VEZ SERÃO
DISPUTADOS OS PÁREOS DE "EIGHT" ,E "FOUR"'SEM TIMONEIRO. SÃO SETE EMPOLGANTES PÁREOS QUE DISPUTA-

.

'

RÃO AMÉRICA, ALDO lUZ,' MARTINELlI E RIACHUElO.
.

.

';

,

"

.���".'''''�'''��''.�J'''''''''..'''''.'''''''''++.''''.'''V. � ;:;,.. � �� � "�·",·"""·",·",·.'�·",,,,,,·,,·,,,·,,,,,,·,,��,,,,,�·,,,,,,,,,,,"ft""'�"''''''"i#��..�..�.-.t;:4""",."".',
............... �.. � :y � � � :.II> ".,.-._ _

w ••.� • 4O. '4ó ,. ,. ,.,. ••• ,� _:. � � ,

"O. Estado Esportivo"
'�'�-�--�'�'�'�-�-�-��'�-�-�'���-�-�-�-�-'�-�-�-�'-"�-'�-���-�-�-�-'�"���-�����--:"""'���"-�-�-� .. � � �.� �. � ........ � � ..... � • ��..+tt ...... •

BANGU�X�CÕ�LE·GI·A·L.' -,
.

", , .",. ; .' � �. .

\

.
.

í
.-------------------�

!
i

Será 'conhecido, hoje, o campeão amador de 54 -Invictas as duas equipes - Na pr_eliminar Postal x Radium i
Jogarão, hoje, ás 15,30 ho- Os colegialinos entrarão na peões, o que não será tarefa Bangú e Colegial estão em melhor souber aproveitar às Não percam os jogos finais

ras, tendo por local a can- liça ostentando os títulos de fácil, considerando que o grande forma e esperam 0- oportunidades surgidas. .do certame de amadores, I
cha da rua Bocaíuva, os pe- bi-campeões e lideres, pois Bangú é possuidor de um terecer ao público que por Como preliminar bater-se- marcados para esta tarde no

latões do Bangú e do Cole- perderam apenas. dois pon- "onze" categorizada e dota- certo será enorme, um espe- ão os conjunto; do Postal estádio da Praia de Fóra.

gial. tOS, enquanto que seu anta- do de força de vontade, com táculo de' grande sensação, Telegráfico e do Radium, em
Será esse o jogo final e der gonista empatou tres vezes, capacidade para derrotá-lo, no qual deverá vencer o que disputa da terceira colccação.] Preço único: Cr$ .5,00.

cisivo do Campeonato Ama- perdendo, assim, tres pontos. :��'i1f .�"'� , ,; I
dorista de 64. Ambos os con- Para os rapazes do Colegio -------------.--

'.
','

.
.

!�������!t��1��;����iaOq�� ;o���,n::�a�:s�a��ta d;::: O. ,r.ga n IzadO O .P..ro·gr.·ama.,dO Ca.m-sensacional match. se verem laureados trí-cam-

P�LO

.

:��'peonato Catarinense De Remo1
[ ESPORTE DA VELA

(C I êo)
Balisa 1 - Clube Náutico S/Prôa - Adolfo Cordeiro Balisa 7 - Sociedade Es- ,

D·' onc USa.O· Cachoeira Prôa - Arnaldo Chíerí- portiva Recreativa Ipiranga �Izem que... 4.0 PARim .;.... 9,30 HORAS Não apresentou guarnição guini Não apresentou guarnição'
f

.

O Battistotti foi de' Naufragados no proximo "TAÇA CONSELHO REGIO- Balisa 2 - Clube ,Náutico Balisa 4 - Clube Náutico O Centro de Irradiação
pôsto do' cargo de, capitão sabado , só regressando no NAL DE DES�ORT9S" Francisco Martinelli 'Riac�uelo 6.0 P�REO - :0,10 ��RAS I Menta] "�o.r e Luz" realiza
da equipei do Iate Clube, 2a. feira. (Diz o "Tarú" que

Barco - Iraipú Não apresentou guarnição . BRONZE INCO. 'leSsões Esotencas, todas as se-

por motivo' de ter virado o mesmo não irá, pois, .tem Medalhas de Prata 'Doura- Voga - Claudio Gomes -Balísa 5 - Clube Náutico
. r gundas feiras, às 20,30 à rua

com seu barco, sábado úl- medo de queimar as pernas. da _ Prata e Bhmze. Jardim Atlântico Medalhas de Prata Doura- ponselheiro Mafra 33 _ 20
timo, (Estás retrocendente, Será !!!) \ Classe Aberta _ Out-rfg- S/Voga - Carlos Leopoldo Não apresentou guarnição da - Prata e Bronze 'llndar.,· '(.Batistaê)' .

.

,,'
2 '/ t

- Wojcikiewiez I'Balisa 6 - Clube Náutico Classe Aberta - Double- li; ENTRADA "FRANCA ".zers a 'remos c pa/ao.- S/P
A

Murtl L d Amérlca scuIl _ 2.000 metros.' ,

3.000 metros.
. roa - un o opes a

'Balísa 1 _ Clube de Rega-
Silva

'

Barco � Rodoviário Balisa 1 - Clube de Re-
Prôa - Durval Noronha -Voga - Antonio Pedro As- gatas Aldo Luz
Balisa 3 - Clube de Re... sini Barco - Lélía Maria

gatas Aldo Luz S/Voga - Harry Kr'eutz- Remadores - Luiz Rovaris
Barco - Anita feld

-

e João Paulo Andrade

Voga - Pedro Gesser I S/Prôa - Edgar Annuseck Balísa 2 - Clube Náutico

S/Vpga - Jackson Kuer Prôa - Waldemar Annu-' América
ten seck. Barco - Ricardo Peiter

'-j �';C:'; '.' �,� r-'rr]i�:';iPhfil:jilf. Remadores - Edgar Ger-
-- !III> mel' e Heinz Steimann

Balisa 3 - Clube Náutico

Um leitor que' se assiná '1°. Martinelli e 2°. Améri- Voga - Odácio Schrozdcl'

Peter 'Pan enviou-nos o, se'
I
ca. Prôa - Valmor Schroeder

guinte palpite sôbre a com-14°. páreo - Out-rigger a 1 Balis� 7 -:- Clube Náut!co .

petição de remb de ama-, 2 com patrão - '1° Aldo CachoeIra

nhã:,' I Luz e '2°, Martinelli. I Não apresentou guarnição'
1° páre,? - ,out-rigger a 4 5°, páreo - Ou!:"rigge,rs! 5,0 PAREO - 9,5?_!IOR:!,_S Icom patrao _ 1° Aldo Luz, a 4 remos sem patrao - 1°

I2° Riachuelo; 3°. América ,e I América e 2°. Aldo Luz.
.

"TAÇA FORD"

4°, Martinelli. ,I 6°. páreo - Double-scull

2? páreo,- Iole a 4 remos .- 1° Martinelli e 2: Amé' � Medalhas de Prata Doura-

_ 1° M'àrtinelli e 2° Aldo rica. . 'da - Prata e Bronze.

I,
"

I 7°.-páreo - Out-rigger a I Classe Aberta - Out-rig-
__

luz} .. . 8 remo:s - ia. lugar Aldo' gers a 4 remos S/patrão - ,O voga aldista HAMILTON CORDEIRO, C�peão Cata-

30 páreo ...-:-:- Single'scull _ Luz e 2°. Riáchuelo, 12.000 metr�s rinense, Brasileiro e Sul-Americano
i

"

.

; * *,*

***

�'''<T�
. , . Encontra-se entre nós tas Aldo Luz

encontra-se nesta .cí-' o velejador Adolfo Nicolich, I Barco - Moacyr
dade o padrinho do "Pure- antigo proprietário do h·' Patrão - Alvaro Elpo
za", que reside' na Laguna,' ghtning "E'OLO".: '. Voga - Edson Westphal
Achamos que o mesmo te" ' (Ao Adolfo, nossos vótos Prôa - Nilton Brognolí
nha trazido a subtância que de peliz estada) Balisa 2 - Sociedade Es-

a Pureza tanto fala, para,
.

portiva Recreativa Ipiranga
fundo de barcos. * * * Não apresentou i?;uàrnição

• Balisa 3 - Clube Náutico

Até 4a. feira Francisco Martinelli* * *

de

Barco - Presidente
Elias
Patrão - Ari Kardec

'Melo

Voga - Odilon 'Marl.íns
Prôa ,� Walter Santos
Balísa 4 ---, Cluoe j,'J:'tutko

América
Barco - Chrysta Carla j
Patrão - Harry Weisem- íberg '.

-Voga - Cundolfo Bonse

Prôa - Gerhard Vic��
Zwicker
Balisa 5 - Clube Nálltlco

José
,
... O "Galluf" irá com a

turma dos "lightnings" à BARLAVENTO
·�"í"�'''''im'

NÃO MAIS VIRÃO OS GAUCHOS
De acordo cam um tele

grama recebido .do Clube
Guaiba de Porto Alegre,
cujo teôr abaixo transcre
vemos, não mais virão a es

ta capital os gauchos" cuja
iembaixada erll esperada no

dia 13 deste.
VELAMOTOR - Floria'

nópolis"

,APESAR TODOS ES
FORÇOS VG IMPOSSI
VEL REALIZAÇÃO REG
G,ATAS

GOIDANICH.
Desta forma, não teremos

as regatas que haviam sido
programadas para domingo'
próximo, ,dia 14. Atlântico

. Não apresentou guarnição
Balisa 6 - Clube N8.utlco

Riachuelo
Barco _:_ Jundiá
Patrão - Décio

CoutoUM PALPITE

Francisco Martinelli
Barco - Libório Soncini
Remadores - Manoel Sil,

veíra e VaImor Vilela
Balisa ,4 - Clube Náutico

Riachuelo,
. Barco - Jutaí

� Remadores - Antonio Fa

(ria e João Leonél de Paula
Balisa 5 - Clube Náutico

I AtlânticoNão apresentou guarmçao
Balisa 6 - Sociedade Es-

portiva Recreativa Ipiranga
Não apresentou guarnição
Balisa 7 ;__ Clube Náutico

Cachoeira
'

Não apresentou guarnição

7.0 PAREO - 10,30 HORAS
HONRA FEDERAÇÃO A

QUATICA DE SANTA CA-
TARINA

"BRONZE HOEPCKE"

Medalhas de Prata Dourã
da - Prata e Bronze
Classe Aberta - Out-rig-.

gel' a 8 remos - 2.000 metros
Balisa 1 - Clube Náutico

Francisco Martinelli
Barco - Edmundo da Luz

Pinto
Patrão - Acioli Vieira
Voga - Odilon Martins
S/Voga - Valter Santos,
C/Voga - Edilon P. dos

PAltA AQUELES QUE
DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

. E EFlCIENCIA

/

r
• A ·PRO'XIMA RODADA DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS MARCA PARA' o PRÓXIMO' DOMINGO O MATCH ENTRE
lAVAI E GUARANI QUE PROMETEM OFERECER AO PU'BlICO' UM DUELO SENSACIONAL, REPLETO DE LANCES EMO-

< - _..

.;.
<

'"
;

. •

CIONANTES. AGUARDEM-NO! .�'��,��...............��.:_�

Santos
1.0 Centro - Alfredo San-

tos Filho
2.0 Centro - Orildo Lisbôa

C/Prôa - Feliz Zaguini
S!prôa - Vilmar Lopes
Prôa - Luiz Orofino Filho

Balisa 2 - Clube Náutico

Uachuelo
Barco - Jurubatuba
Patrão � João Leonel de

Pal,lla
Voga - Nelson Pirath

S/Voga _: Kurt Angelo
C/Voga - Luiz Pedro Jac-

ques
1.0 Centro - Altino Régis
2.0 Centro - Odácio Sch-'

roeder
C/Prõa - Nery Pirath
S/Prôa João Alfredo

Dobes
Prôa - Valmor Schroeder
Balisa 3 - Clube de Rega

tas Aldo Luz
Barco - FloriBrnõpolis
Patrão - Moacyr Iguate

mí da Silveira
Voga - Hamilton Cordeiro

I S/Voga - Milton Brognoli
.

C/Voga - Nildo SeU
1.0 Centro � Osma!} Boa

baid
2.0 Centro -- Gleno Sche-

rer
,

C/Prôa - Argeu Crippa
S/Prôa .. Antonio B0abaid
Prôa - Kalil Boabaid
Balisa 4 .:__ Clube NáuÚc6

Atlantico
Não apresentou guarnição
Balisa 5 - Sociedade Es

portiva Recreativa Ipiranga
Não apresentou guarnição
Balisa 6 _:_ Clube Náutico

Cachoeira

Não, apresentou guarnição
Balisa 7' - Clube Náutico'

América
Barco - Seguro
Patrão - Harry . Weisem"-'

berg
Voga ':::._ Gerhard Victor

Zwicker

S/Voga - Gundolfo Bonse
. C/Voga - Elcio S. Limas
1.0 Centro - Carlos Ubi

ratan Jatahy
2.0 Centro ,- Irineu Zi

mermann
. C/Prôa - Osvaldo Gaulke.
S/Prô'a - Alfredo Streiau
Prôa - Curt Schlindwein.
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.�i8a ·ao·oli.,o
Buenos Aires - (APLA), uma loja de produtos ali- risprudência foram inventa- um judeu. Mas, quando o

_ Havia, na França um mentícios ou uma pensão dos para. negar 'razão a' editor-mecenas foi infor

prêmiío Iíterário importan- familiar, não. poderia, com quem.a tem, n:as o. erro d_o t, maAdo de. nossa" �ecis�o,
te: o "Prix Goncourt", as- o prêmio, nem botar meia Dr. Pmtus esta em acredi- opos-se dizendo: Nao, nao.

sinado por dez membros en- sola no sapato. tar que se 'os juizes .hou- Não quero que pensam que

tre os quais havia, em cer- Estes são.os quinhentos vessem lido seu manuscrito estou protegendo os ju
ta época, homens de valor: ou seiscentos prêmios meno.. e as obras dos demais con- deus." O prêmio foi dado a

Huysmans, Rosny, León res. Os maiores são dois: correntes seu julga�ento. outro e o judeu recebeu

Daudet, Colette. Hoje, há Foram .instituidos por seus teria sido mais sério e sóli- uma linda carta na qual se
'entre os juizes homens in' imutáveis julgadores, . um do.

.

\ I dizia que, em pacote separa

significantes; 10 único valor punhado de gente de quem S_ó �ma vez em minha vida
I do, .se� manusc�ito lhe era

autêntico Sacha Guitry r'e, nunca se ouviu falar, ou de sao Julgadora. Propus que I restituído deseJando�lhe. a
nunciou �u' se abstem' de quem se ouviu falar quando overedicto fôs'se dada sem; I melhor sorte para a próxi
participar das reuniões. O uma de suas comédias Ira- '9-ue se sou?esse o nome d� ma vez.

,prêmio Gqncourt propor-, cassou ou um dos seus li- Julg�do. Minha pro�o�ta f01 1- _ "

,,_

ciona êxito de venda duran- vros obteve uma coluna de refe1�ad� por Aun.anll-r:ldad�. � por. 1SS0 que nunca

te alguns dias; depois de crítica, e que precisariam O primeiro premio foi, mm- .rnais quis tomar parte em

uma 'semana, aquêles que êles mesmos duma subven- to merecidamente, dado a' comissões julgadoras., ,

compram o livro premiado ção particular ou governa- ",.��
o fazem porque um conhe- mental que lhes permitisse

'---'

cedor lhes falou bem dele, tomar um curso sério sôbre

e às vezes basta' que um a arte de escrever, antes de

companhei'ro de escritório, escreverem o primeiro livro
uma, senhora do mundo so- ou julgar os livros alheios.

[ cial ou um frequês do mes- Não custa nada tomar

mo cabeleireiro falem mal parte nesses
.

concursos, e

para que sejam vendidos como não quero desanimar

três exemplares menos, a- os moços, dir-lhes-ei: "To

pesar da fita que diz "Prix mern parte e, .caso panhem
Goncourt". O livro segue o prêmio, faça presente de-

· assim seu destino e sua car- 1e a sua velha mae como

reira, para a qual contribui consôlo supremo, mas, por
não a crítica nem o juizo caridade, não deixe que o

das pessoas competentes, público saiba!"
,

mas a opinião do Juiz su- Um escritor italiano,
premo - o público. Giuseppe Marotta, abriu

O "Prix Goncourt" tem um dia o jornal e leu algo
revelado valores autênticos: ,s;ôhr!a.a entrega de certo

mas são valores' que havi- prêmio. No regime fascista,
am revelado a si mesmos, os premias eram autorgados
como acontecia antes da in- aos fascistas, hoje, para es

venção dos premias, como quecê-los, são dados a.os

acontece com aqueles que anti-fascistas, embora este-

abrem caminho sem haver jarrí mortos há mais de vin- J§t;r:;_
participado de concurso, te anos, como aconteceu

Par'tI-.,01-paçaoSem haver enviado um com o livro do comunista

exemplar de presente a um Gramaci.

crítico,
.

sem haver rogado O nome de Marotta esta- Walter Mussi e Senhora, participam aos parentes _
e

ao amigo que lhe escreves- va incluido entre os parti- \ pess�as amigas-o nascimento. de �ua fil;;a ROSANA, .0c�:r!;
se dez linhas num jornal cipantes desclassificados. do dia 9 do .corrente, na Matermdade Dr. Carlos Corrêa ,

· influente. Receberam o Não era verdade, entretan- Fpolís. 9-XI-5'l.

Prêmio Goncourt os dois to, que êle se houvesse

Tharaud, René Benjamim, candidatado. Telegrafou à
Marcel Proust, André Mal- comissão Julgadora e des

raux, H e n 'ri Barbusse, mentiu a notícia nos jornais.
.Charles Plissner, Henri E, então, ficou patente que
Pourrat. Mas aqueles dez os julgadores não

.

só não
senhores da Academia Gon- lêm os livros sôbre os

court deixaram escapar li- quais vão se pronunciar,
vros que gozaram de reco-: como também não lêem [or-

,

nhecimento geral, como "Le riais, pois alguns dias de
Grande Meaulnes", como pois Morotta encontrou-se

"La Jcie", e como "Augus- com um dêles que lhe dis
tin ou Le Maitre est La", se: "Queria ter premiado o

Em troca premiaram "Ba- teu livro, que é muito bom,
touala", que o público não mas teve que ced der o prê
comprou, e que terminou mio a um editor que tem

sendo vendido nas carroci- seus favoritos "Não se sa

nhas de livros por cinquen- be a que livro se referia
ta centimos e, em 1950, pre ' êle, pois, repetimos, Marotta • _ _ _

miaram "Les Jeux . Sauva- não havia enviado nenhum.

ges", de Paul Golin, o que' Passaram-se alguns mêses
motivou que Alfio Russo e o nome de Marotta tornou

escrevesse que a Academia a aparecer entre os dos par
Goucourt teria feito me ticipantes recusados, en-

.

A Cooperativa de Consumo dos Empregados da Org.
lhor premiando a tabela de quanto o primeiro prêmio I H . "Lage em Imbituba Ltda. precisa de contador habilitado
horário dos trens. era atribuido ao livro im-I para os serviços permanentes de' sua' escrituração. Os can-

E citou as palavras de pressa por aquele editor a didatos deverão dirigir carta, com referências e pretenções,
.
Paul Morand: "013- vence- quem se referira o julgador à citada Cooperativa, em, Henri'que Lage (ex-Imbítubaj ,

dores do Premio Goncourt mêses atrás. Santa Catarina.

ficam celebres para sempre. xxx

A propósito, como. se cha- Nos últimos dias, o dOu-,
mava o vencedor do ano tal' Luigi Pintus, de Sas-

· passado?" . I sari, mandou' ao concurso

Nação alguma .

salvou-se literário de Veneza, cujo
da imitação dos prêmios li-I prêmio é de dois milhões de
terários. Na Itália, existe liras, uma obra intitulada I
um para cada cidade marí- "A Divina Aventura". En-ltima, de Ventimiglía a Reg' cerrou-se o concurso, e o

gío Calabria, de Reggio escritor recebeu de volta
Calabria a Otranto, de seu manuscrito acompanha
Otranto a Trieste, e até as do de uma cartinha amavel
grandes ilhas, Siclília e Saro> na qual era informado de
denha, têm o seu prêmio. sua derrota. Pintus, porém,
Geralmente, são' patrocina- como' todos os sardas, é um

dospelo dinheiro dum dono homem inteligente a quem
de hotel que' precisa de dificilmente se vende gato'

. propaganda para seu esta- por lebre, e pregou uma pe
belecimento, um licorista ça à comissão julgadora.
que trata de fazer reclame Antes de mandar o original,
do seu "bitter", ou um en- foi a um tabelião e, diante
riquecido explorador de de duas testemunhas, colo
operários que cobre com cou depois da primeira pá...:
um mecanismo, barato' suas gina, numa câmara escura

• :misteriosas aventuras fi- diversos filmes fotográficos
nanceiras. virgens, mandando lavrar
Resultado: alguns dias uma áta formal de sua ação.

de hospitalidade no hotel Era um truque para de!,co
praiano aos membros jul.. brir se o manuscrito seria
gadores e suas mulheres, aberto. O pacote não havia
fotofrafias do mecenas nos sido tocado. Os filme.s não
semanários em rotogravura,- haviam sido' revelados, es

rodeado de escritores mais tavàm intactos. Q mesmo

ou menos desconhe�idos e tabelião lavrou nova ata
do esquálido decote de suas de constatação do fato e,
intelectuais consortes - a1- com os documentos em

guma das quais soltou o mão, recorreu o combativó
boato de que era influente escritor à justiça, acusando
- e do pobre diabo premia- a comissão julgadora de
dó, que se não tivesse um "fraude, moral".

o
empreguinho municipal ou Não posso prever o, final.
se sua mulehr não tivesse 1 do caso. O processo e a ju-'

Participação
NI·LSON XAVIER DA ROSA E SENHORA

participam aos, parentes e amigos o nascímentu
de sua filha VERA LUCIA, ocorrido dia 8 do corrente

na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

IBAHCO
de CRfL\ITO, POPULAR

I'z AGRiCOtA . I, .

R,VvO;d�, 16
. . ,

f'LOIllANOPOLIS - 5Io.,(}.rÚtnõ.

CONTADOR

Restaurante H.poli
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, qo sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

BEBIDA

Caõa Paraguaya
ftúeja.

Distribuidor exclusivo para Santa Catarina
SAVAS & CIA.

RUA qONSELHEIRO MAFRA, N. 38
TELEFONE:.1.571 - CAIXA POSTAL, 32

End. Telegráfico: SAVAS
FLORIANO'POLIS SANTA CATARINA
,

� �
o '_

Viaiante excentrlcn
Vi� aérea p8odur-ad.o em 80 balõezinbos

NORTH-CREEK (N. 101'- vendidos às críanças, deles dentes do Exército. Dos ba

que) , 11 - Caçadores em a- estava suspenso um "Ae;:o-! Iões pendia um assento de
cívídade nos montes Adiron- nauta" o sr. Garret Cash-. madeira, onde estava oash
dack observaram, sábado man, de '27 anos, proresscr de I man, que se manteve 110 ar

passado no céu sem nuvens
I dança por correspoudéncfu e mais de seis horas, atingindo

um "estranho objeto" deslo- hipnotizador nas horas va-I mesmo 3.000 metros, antes de
cando-se lentamente a 1.bü!) gas, residente em Albany. cair sôbre um bosque de ar-

metros de altitude. Não se Partira sábado pela manhã I veres.
tratava nem de um "Charu- em seu improvisado apare-I Realizando sua ascensão,
to" nem de um "disco voa- lho, feito de 80 balões-sonda

'

Oashman tinha um fim deti

dor", mas de um. punhado de cheios de hídrogenío, e pro-
I nido: provar ao inspetor da

balões pouco maiores que os �edentes dos estoques exce- I Aeronáutica Civil, que tinha

_

.

....3
-- t assístíde a -seu -võo, que era

Depo's·llo Inla'-?r·aC·!l!!!1:·-I·-Clfa' '�����r �: s:�ev�·H�Hl����a�l'l�
.

II
'

: ���1��:�:��n�u������'��1:v�=:
Cerve]as .

e' Refri "_erantes _ dO�arante seu vôo. Cashman

I

E; conseguiu com efeito, pousar

Líceres Dub�r... três vezes e subir novamente

•
mercê dos ventes. /

fLORIANOPOLIS,
Bua 'Silva Jardim,' 180

PRAINHA). Telefone 3800

Para sua aterrissagnm, ele
previra cortar os cabo ou fu
rar os balões.
Em setembro 'passado, já

tinha tentado uma ascenção
semelhante..
Mas, não tendo observado

os regulamentos em vigor, a

aventura lhe -eustara 50 dÓ
lares de multa"
Convencidos desta vez o

inspetor da 'aeronáutica "jhe

I aSi'�gurou que lhe seria cem

ced1da uma permi$são provi
, sória para voar.

.

l-aCII E
Agência

de

Publicidade
. -cata P..taJ. 'tfl

I'lerfaa6pelJa
Bata CUarIu

.

'Via:ge,ns,,· OTn É TAS
FLORIANÓpoLIs .....:-- lHO. Ás 3d'
fFOLlS;.:.aS. PAULÓ�IlIO "

4,'0.
FPOI.,JS.!.. CURITIBti--R'O AOS SABS.

, s��vtços A�REpS .-

C:RU;Z�IJ�O, :PO ..SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE E CLUBE DO PENHASCO - DIA 27 - SABADO SOIREÉ ,DE ALTA ELEGANCIA APRESENTAN-
I .' DOOMAIOREMAISFAMOSOCONJUNTO-DEDANÇASDOBRASIL -

.

SEVERINO ARAUJO E SUA ORQUESTRA "TABAJARAS" "'�'

21 - FIGURAS _ 3 CANTORES _ GRANDE SHOW

Reservas de mesas Relojoaria MULLER Cr$ 250,00 '_ Ingressos avúl�os somente para Associados Cr$ 50,00

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOL CLUB� DOZ�J D� AGOSTO E - O I T A L
A tabela do 2.0 ·turno

A tabela do segundo tur- to do Rio: Portuguêsa x

no do Campeonato Carioca I Bonsucesso, campo do Amé
de Futebol (profissionais e, rica.

aspirantes) aprovada - a
I 19 �asco x Bangu noM�

referente ao certame de [u- racana; Flamengo x Flumi
venis 'também o foi - é es- nense, no Maracanã; Portu
ta: guêsa x Madureira, campo

do Bonsucesso; América x

Bonsucesso, campo do Amé,
rica; São Cristóvão x: Ola
ria, campo do São Cristó
vão; Botafogo x Canto do

Rio, campo do Botafogo,
26 - Flunimense x Amé

rica, no Maracanã; Vasco x

Botafogo, no Maracanã;
Portuguêsa x São Cristóvão

campo do América; Fla
mengo x Bonsucesso, no

Maracanã; Bangu; x Olaria,
campo do Bangu; Canto do
Rio x Madureira, campo do
Canto do �io.

NOVEMBRO

JANEIRO

....

14 - Botafogo x Madu
reira, campo do Botafogo:
Bangu x São Cristovão,
campo do Bangu: America
x Portuguêsa, campo do
América; Fluminense x O

laria, campo do Fluminense;
Bonsucesso x Vasco, campo
do Bansucesso; e Canto do
x F�mengo, campo do Can
to do Rio.
20 - São Cristóvão .x Bo

tafogo, no Maracanã.
21 - Madureira x Bangu

campo do Madureira;' Fla
mengo x Portuguêsà, no

Maracanã; América x Ola
ria, campo do América; Flu
minense; x Bonsucesso.

campo do Fluminense; e

Vasco x Canto do Rio, cam
po do Vasco.
28 - Flamengo x São

Cristóvão, no Maracanã;
América x Madureira, eam
p� do América; Portuguê:
sa x Fluminense, campo do

. Vasco; Botafogo x Bonsu
cesso, campo do Batafogo;
Olaria x Vasco, campo do
Olaria: Bangu x Canto do
Rio, campo do Bangu.

DEZEMBRO

_I� ..

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

\

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capacidade:
100 ii 1.000 litros

fna-�4,
. ,IMERSÃO e CHUVEIRO

� ,

Capacidade 30 LITROS

• Construido .inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na ternpe
ratura de�;ada. PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Fabricado, nas tipal
horizol1tQj e v_crticol.

' -,

o MISTURAOOR DÁKO, de rell"'

lallem in5tantanea, permite a

maior estola de IIrad",açôes de

TEMPERAT.URA,

• Construção s6lida: sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOI.ANTE (lã de vidra).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle aufomático de temperatura por: TJRMOSTATO.
que proporciona grande ECONOM.IA. ._

,

I \��Q GARA�E O QUE FABRICA
{(-

.

'" --- -::;;:"�""�!lNiji.iiiii-=!"I-" __,
- 'ryQre �

! Y'

r:r- ,
.

.

: /
I

.

'�c. H AMOS S.A. Comércio e Agênc.ias
"--=�.�����

.. ,� Rue João Pinto, 9 Fpolis.. ..St••C.t.rln.�__����_�__

'CINE SAO JOSE'
As 3 _: 7,30 - 9,30 Hs

CRAÇA MELLO - MA.
RA RUBIA e. a·GAROTA
TEREZINHA
"BRUMAS DA VIDA "

No Programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços 10,00 - 5,00.
Imp. até 10 anos.

I2ITZ
As 4,30 - 7,30 - 9,15 Hs
As aventuras de uns (TA
RADOS) que adoravam
"Querras Frias" e "Garotas
Ardentes"

.

"OS IRMÃOS MARX"
- ChicoGroucho Marx

Marx - Harpo Marx
Zeppo Marx em

"O DIABO A QUATRO"
No Programa:
Cine Jornal Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

No Programa:
Cine JornaI. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Cen�ura Até 14 Anos.

_.:.. As 4 - 8 Hs,

1°) Filme JornaL Nac.
2°) O TUFÃO Com:

John Hall.
�

3°) CAVALEIRO DAS
TREVAS Com: Charles
Starret

4°) OS TAMBORES :DE
FU -_ MANCHU 9/10 Esps.
Preços: 6,20, -,- 3,50.
Censura Até 10 Anos.

f3Lf)I2IÁ
Estre?l1o -

- As 8 Hs
"ESCUNA DO DIABO"

(Trucolor)
No Programa:
Esporte Na tela. Nac.·
Preços 6,20 - 3,50.
Censura Até 14 Anos ..

rA C I T E�j

':,:Agência
de

Publicidade
IIlaIu P_tal, I'

J'l.rIaa.:u.
s..ta Ca&arIu

V"encJe-se
CAMINHÃO

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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<�:..:..:...:..)+:�...:..:�:..;..:�:..:..:..:..:++:+(..:�,'.:++:..:�:..:�:�:�:�:�:�:+: RECONHECIDO NA INGLATERRA
í·...

.
.

.
.

.
.

_ , "•• 1� ". .. "', t

* Sensação no Comercio de Tecidos 3:1 A R?Vi����r�1�!!!? i�_ri�!�a�ã!.�?o�!2i�e�dO '0-

+:.... .:. I
titul�da "The �reater 'Y?rld" solvido o seguinte:

:�: A CASA ODIENTAL *1::i:a:;�::�I��i�:e!�l:: ��:I��o��;;it�;;;�::ee�;
.._=. ,.... c�do com.o :ehglao o Espírr- b) - aos militares espirí-
,í· .:. tísmo Cnstao, o qual repre- tas das três armas assiste o

� �'
.'

':.. . ,�� . senta o resultado de um pa- direito de anotação de sua'

(t� .�.I ciente e bem orientado tra- crença espirita nos documen-

�:� ESTA' FORÇANDO A BAIXA/DOS PREÇOS ..�. balho que durou -anos. .. O tos militares e o direito de

.+.. OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS II 'I Marechal do Ar, Lord Dow- realizar reuniões religiosas'
'�1 .... , de e

í -

11

I
lrrt

. .

..... MENORES PREÇOS, so- NA CASA ORIENTAL '� I díng,
gran e e mcansave u- espm as, sempre que exis-

�'!� !�t" tador em prol do Espiritismo! tem dependências ou salões

....:.� O d
.

b 1 115 70 �."'I' solicitou do Parlamento, em
.

disponíveis.
rgan y SUlSSO ranco, arg., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,00 . �

.. � dv suí I 75 ..�..., 3 de julho de 1952, uma de-

:. Organ y SUlSSO em cores, arg, 1,15 .... ,.................. . ,00 �

.... Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 'mo.co , , •

.

--,---------------

'� 1
. ••

�. Tule de ny on Americano, bordado, largo 1,40 170,00. ;�, (A'MARA MUNICIPAL DE�� Nylon. Americano, bordado com veludo, largo 1,20 200,00 �t" ,'.

...=. Laise Suissa, largo 90 240,00 �:.. " ,

.'
.

...�. Meio linho pi Iençoís, largo 2,20 ó •••••••••••••••••••••••", 140,00 .... i FLORIANO POLIS

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

.

•I., Puro linho .foi Irlandez em branco, largo 2,20 ' 200,00 • I Convl'te .

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

�t'" Linho misto pi roupa de homem t , 50,00

�� Puro linho para roupa de homem ,. . . . . . . 85,00.
•.., Setin langerie, largo 1,00 . . . . . . 60.,00
....� Tafetá faile '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00

..�. Faile grosso em todas as cores, largo 90 ;.......... 59,00

"�.' Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 ... ,..... 120,oó'
:.' . Faile escocez, largo 90 ;' .•.. ,. . . . . . . 40,00

�t.\ .

Setin duchese, extra especial, largo 90 í,',' .. ". . . . 48;00

�:... Setin duchese, d,rtigo muito bom, largo 90 : ,. 39,00

(t� San Jan, Iarg, 1,40 , ; .. i:· : »Ó» .. .. • 85,00
�... Lonita Bangú, largo 1,00 ". . . . . . . . 48,00

�i. I

Organdy estampado, a começar de 18,00
...� Opala' estampada, a começar de ,..... 11,00

��� Fustão branco, a começar de .......................•... .18,00

� Tafetá escocez de algodão, largo 80 ...•................. . , / 24,0(} ..�. :

�..� éassa bordada, desenhos novos, larg�!;80 .. �� ; . . . . . . . . 48,00 !:.' '

.Z� Morin Ave. Maria .. ,: -: .. :.:.,.,.':................ 19,50 �t�
--------------

� Cretone branco, largo 1,40 ,.".....................
. 33,00 �.�

. �t" Cretone branco, largo 2,00 �"?� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00 ��� ccrettone bLli'nanhcOol' IlaaI�gg· 22'2200 '-
.:.,..

:

; '., .'
. . . . . . . . . . . . 4676',0000 ��

;""'.� re one , ., .' , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t,.
�i. Percal, largo 2,20 :... . � . . ..

. 90,00

;'..���t"
Materia plastica lisa, largo 1,40 :. 34,00 � ,

�.� Materia plastíca estampada, ,larg. 1,40 .;.............. 43,00 ...
,� Toalhas plasticas Americanas 5,9,00 1
�t'" Meias nylon pi senhoras .' : '. . . . . . .. . . . . . . . . H,oo i�
�l, Meias nylon p/senhoras, malha, 60 , � 59,00 �
�t" Meias nylon Derby, pi homem :......... 65,00 �l�t", Colcha de seda, ci bico, pi Casal 200,00 .��

�t" Colcha de sedà cl franja, pi Casal ;.......... 220,00 ..�. i

�t" colclÍa de pura seda cl franja, pi Casal. . . . . . . . . . . . . . . ... 280,00
..�. I

� �I
,.:. Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN-

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

.:. rAL, na �ua campanha de forçar a baixa dos preços.
< : I A. D., "PONTA DO LEAL".

� CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhOl,l atende. \ .:. ,
,

�:�
.

Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópoli�. , .... / '

�'"
.. CONVOCAÇÃO

}�,,�,� �-;;--�-�. � � "" � .. �
'

.. � :•• i De 'Ol:dem do 81'. Presidente, tenho o máximo
..
prazer

�-._s�?!..�..+.!��� � �.�.+! +! �.'+!� �.".��� em convocar os_sócios da A. D. dpONTA I_?O �E;A:r.:;' para
I tomal'l:!m parte nos jogos que raelizará nos dias 14 e 15 do

corrente, respectivamente.
�

I DIA 14 - contra o Flamengo E. C., em Roçado, no

1 Gramado do Niteroi F. C. - Partida para' o
I local - 12,15 horas, em condução especial.

,

DIA 15 -'- contra o C. R. e D. "Saldanha da Gama",
'em Barreiros. Partida para o local - ás 13hs.

Contamos com_a presença� da maioria de nossos asso-

ciados.
.;

Viagem tom segurança
JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS.

.

e rapl-dezEDITAL DE PRAÇA, COIVI
. '.

O PRAZO DE TRINTA sO ·NOS ,CO�FORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO Adhemar dos' Passos - Secretário

O D�it�;Agiovis Ayres

" .

lAPIDO l(SOt-8USILEIBO�) ��. _

Gama Juiz de Direito da
'

Florianópolis""'7 Itàjàf - Jo�nv1lle � Curitiba

."Coma�cad�Tijtl.cas;cloEs-' � ':P�_,� COJ'tado de Santa Catarina, na .A.geAn····'''C···l"·a�'"""·.·>-�.- Kua� D�Ó�oro esquina:da Sforma da lei, etc. ,

' - Rua Tenente .Silveira ,FAZ SABER aos que o _------.".-,.j._
....

-

..

--

.. I"� 1/ fI' .,.,�""'''i>�,
presente edital vi�em 01.\ dê-j *--

-

le conhecimento tiverem, I;. OURAIfTE TODO DIA
expedido nos autos de in
ventário dos bens do e.spó� Ilio de Pedro Reis ,e si mu·
lher, que se processa peran-!te êste Juizo, atendendo ao'
que lhe. foi r'equerido pelo .ti.pal'elhagem moderna e completa p!1ra .qualquer exame.'

inventariante. Domingos radiológico.

Bernardino Reis e tendo em Radiogranas e radioscopias.

vista ào mais' que' dos ou-
Pulmões e coração (torax).

.

d' h \ E�tomago - intestinos e figado (colecistografia).
tos consta, por espac o

Iproferido aos 4 de novem-
Rins e bexiga (Pieloguafhi).
Ut.ro e anexos: lIistero-hlpingOgrafia com insufla-

bro de 1954, autorizou a· _'.

ção 'das trompas para diagnóstico da esterilidade.
venda em hasta pública, do
imovel abaixo descrito, com Radiografias de ·ossos em geral. 13 Sábado -(tarde) - Farmáclà Moderna - Rua

Medidas exa�as dos diametros da bacia para orienta- .João Pinto
sua respectiva avaliação,

.

pertencente 'ao espólio dos I ção do parto (Rádio-pelvi-metria). 14 Domingo)'''- 'Farmácía .Moderna - 'Rua João
DI'a'riamente na Maternidàde Dr. Carlos Corrêa. P'nto

"de cujos" supra menciona-
'. 1

, �,---- 15 (Feriado - Famácia Sto. Antônio _ Rua Feli- . Tan�o para l:)ull:{ÉE das Rosas, reserva de mesas a par-

dos, que será levado a pú- CASA MISCELANIA diatl"· DR. ACHILLES . S h 'dt 43
tIl' do dIa 10, como para o Churrasco-Dansante inscricõe'"

bl'
-

d d
'

.

I
.pe' c lnl n. , . . -.

'. "

lC� pr:_gao e ven a e a:il bv\dora d08 Rádios R.C.A, BALSINI. 20 S'b d (t d \ F
,.

C t
.

R
a partIr do dIa 20, serao feItos na Secretaria do Clube Do-

rerpataçao a quem n1alS
a a o ar e.., - .armaCla a arlnense - ua

ze, dl'a'rl'amente das 8 a"s 11 horas.
.

".
, Vitor, Valvulas e Dfscó.. T

.

. der .e maiqr lanço ofe!eçer,__ _' Advogado' raJano

acima da respectiva avalia- R P dR' 43
21 Dómingo - Farmácia Catarinense ,- Rua Tra-

çiío, pelo 'porteiro dos au- edital qúe ser'á afixad� na ;. u.à a re, orna", .1ano

ditórios, ou quem suas ve- sede dêste Juizo, nO lugar 1 .
.

-,' 25 (Feriado) - Farmácia Noturna - 'Rua Trajano

seI> fizer, no dia 15 de de- do costume, e por cópia pu- 1V' d 27 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

zembro p vindouro, ás 10 blicad\) uma (1) vês no'. en e-se Conselhei:ro Mafra

·horas, no 'local em que se Jornal "O ESTADO" de .

CAMINH
-

O
28 Domingo - 'Farmácia Esperança - Rua Con-

realiz'am as ven'das em has- Florianópolis. Dado e pas- V d
A 'selheiro Mafra

.

d d T"
. en e-se um, marca In- O

.

t 'f d I f
'

ta. pública determinadas por sado nesta clda e e lJU- t
.

l"t'" L 180' t
" servIço no urna sera 'e etua o pe as' armacias

. d' d
A ernaclOna, lpO ,0- St A t' N t' 't d' ... I S h

êste Juizo, á porta do edifí- cdas,
aos cbmçod'

las dO m�1
.

talmente reformado. Tratar
O. n omo e o urna, SI ua as as ruas J:! e ipe c mi�

cio. da Prefeitura Munici- e noverp 1'0 o. ano e,ml
l à rua Sãó' Jàrge 14-'ou pelo

dto n. 43 e Trajano.

paI. Descrição e avaliação novecentos e Cll1coenta e telefone 3019
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-

�o imóvel que será levado, quatro .. Eu, (?S�) Gercy .

) via autorização dêste Departamento.
'

a praca: - "Uma casa de J dos AnJOS, ESCl'lvao, o datl- I

I--madeira coberta com te'- lografei, conferí e subscreví. V' d�'
.,

lhas" ,terido çinco comparti- (ass) ClC!vis A�re_� Gam�
'

.. �n 'e ·se
manios edificadà em têrras - Juiz' de .

DIreIto. Esta
P t' de

.

.,' 'v,.' "
,'. ••

I f' d 01' mo IVO vIagem
dI) esp6lio de Edésio Reis conforme o _01'lgma a lxa o

'.' .'

. av-allada por Cr$ 8.000,00 na sede dêste Juizo, n? lu-
I ve�de-se um quarto de lm-

(o't'l .) " E
'

gar do costume sobre o· bUla, uma sala de Jantar de
I o mI cruzeu::os ;...'. pa-. " 'd Ir I imbuia e uma copa "laquea-

ra que chegue ao conheci- qual me reporto e-, ou e,
" '. '.

mento de todos e ninguem . Data s�p:a.· .;, J cW.
,

.'

_

,possa alegar ignorância, I O ESCl'l,:,a�: Gercy �,os !;., ':ere tratar a rua Conse

mandou expedir o presente J.Anjos .- """ '

'
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•

o Presidente da Câmara Municipal de

Florianópolis, tem a honra de convidar as au
"foridades civis, militares e eclesiásticas e o po-
.' '

.

I vo em geral para, no dia 15 do andante, às 14

horas, assistirem a sessão solene que a Câma-
•
ra Municipal fará realizar, quando receberá

o compromisso e empossará no cargo de Pre

feito daCapital, o Sr. Dr. Osmar Cunha..
Florianópolis, 10 de novembro de 1954

Antonio de Padua Pereira
.Presidente

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M1!:S

DE NOVEMBRO'
.

Dia da Regata (14 ou 15) - Cock-Tail dançante.
Dia 21 - Tarde Juvenil das 16 as 20 horas
Dia 27 - Grande. Soirée com a' famosa Orquestra Ta

bajara de Severino Araujo. Reserva de me

sas na Joalheria Mulher a _partir do dia 16.
-Nota --=-- No"s dias 13 e 2b de novembro os salões do

Lira Tênis Clube, foram cedidos ao Clube
Doze de Agosto.

.,

FARMACIA DE PLANTA0

Olacilio Aráujo
Cirurg.Denfisfa

Professor da Faculdade de'Odontologia comunica
aos seus clientes que já está atendendo. No horario

ha-,bitual.
.

Rua Felipe Schimidt - 34 - sala I

pelo

CENTRO EXCUR·SIONISTA ':4RNObDQ RAULINO"
-�EPICIQNÁRIO

FUNDADO EM 16-9-54

I
JOVEM CATARINENSf !

,

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE, TERAS
.

,

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

V(A- NOS HOJE MESMO, TEU NÓME E ENDERE-

�O A CAIXA POSTAL 489- FLORIANÓPOLIS-S.C.
,�--------------�--�
•

'UM TEMPLO À BASE DE SANGUE
Uma congregação protes- acharam que havia n7cessi

tante americana completou, dade de fazer um poço, e le

tecentemente, a 'construção vantaram os meios através

de um novo templo, maior d�ssa invulgar forma, e as

parte do .qual foi levantada sim continuaram, fazendo

com dinheiro obtido através um fundo para construção. O '

,da venda de sangue doado sangue foi vendido à famosa

por membros da congregação,

I
Clinica Mayo, pelo preço de

alcançando, dessa forma, a 25 dólares o meio litro. Al

quantia de 18 mil dólares. A guns fieis apresentaram-se
venda' do sangue começou 19 vezes para fazerem a do-

em 1948 para pagar o órgão I ação. 1

da igreja. Depois os membros
.

I
,

.FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS _

BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

·
RODOLFO CERNY, Fotografo do Jornal "O

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

. Telefone: 3.022.

_ ..-- - - �------

'CLUBE "DOZE DE AGOSTO"
\

PROGRAMA DO M:f!:S DE NOVEMBRO

Dia 13 ..,-- Sábado. SOIRÉE, das' 21,30 até às 2 horas.
Esta reunião será realizada na séde do elegante
Lira Tenis Clube. '

Dia 20 - Sábado. SOIRÉE das Rosas. Atrações espe
dais, das 21,30 até às 2 horas, também na sede
do cintilante Lira Tenis Clube.

Dia 28 � DOlllingo - Churrasco-Dansante, das 10 às
17 horas. Esta reunião será realizada na sede
do aprazivel "Coqueiros-Praia-Clube".

I

EXPRESSO. FLORIANÚPOl,lS
ANDRADE & KOERICH

Transporta da' car��s em geral antra Florian6polil,
Curitiba e São Paulo' .

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POUS '

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

Agência - CURITIBA
Avenída: 7 de Setembro 3320/24

·

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

Agência: - SÃO PAULO
Avenida d9 Estado 16 f)6/1678 Fone: 37.30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e .m Belo Horizonte
com tr"ego mútuo até São Paulo com. Empr's.

de Trlnsportes Minll Gerlls S/A.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A finalidade da Polícia, 110S é que, sob o' patrocínio
salvo melhor juizo, é asse- la -Polícia, a "estrela", levou'
gurar a tranquilidade públí- J '�eu espetáculo" escandaloso
ca e manter' a ordem. Por em pleno bairro residencial,
absurdo que pareça, a' nossa 10 centro da cidade, durante.
Polícia está fazendo o con- �Ôda a mádrugada de ontem.

traria isto é, promovendo a O êrro, sabemos, não está

intranquilidade e fomentan- 1em poderia estar na deten

do a desordem. <tão da preta - que não po-

Se o leitor pensa que es- le ficar à solta, entregue às

tamos afirmando leviamente mas' impudências desenfrea

ou que há exagêro no que dae, _:.: e sim ria loe;alização
asseveramos, que julgue os tão Ímprópria da nossa De-

fatos e tire as suas conclu- legacia de Polícia. Enquanto, GREVE NO URU
sões: porém, êsse êrro .não é ,repa- .

'

-

À Delegacia de Pol�Cia foi rado, enquanto não se achar i GUAI
transferida para a Avenida onde nielhor localizal' aquele I, MONTEVIDEU, 12, (U. P.)'
Hercílio Lu�, no coração de Serviço, ,a providência que 01-.', A,s át�vidades portuárias Ium bairro residencial punu- sr. Secretário de Seguranca po Uruguai, paralizaram-se
loso. Diáriamente sãó re%- Pública ou o sr.' Delegado de ontem, ,em-�onsequência do

lhidos àquela casa indivdllo3 Polícia poderia tomar,' cre- ,inicio de ,uma greve de 48 ho

bêbados e desordeiros de tô- mos, seria determinar o en- ras, de ,7 mil operários e f�n
da espécie, que ali 011 VdO caminhamento de presos da. cionários da Divisão Maríti-.

em altos brados fociferar espécie de Isaltina para local ma e Terrestre da Àdminis
contra a autoridade policial. outro onde a tranquilidade

I
tração Nacional de Portos

'As famílias daquele bairro, pública não fôsse perturbada que reclaram a aprovação da�
num raio de duzentos �ie- 'da sua indesejável e perni- promoções.
tros, vivem inquietas l. w-' ciosa presença. Assim como ,

'bressaltadas, não tendo mui.o se vem fazendo, a ação da

tranquilidade nem para 0.2 Polícia torna-se inoperante e

horas do sono. As criar>ças até contraproducente. Espe
acordam-se, noite alta. as-

I
ramos que d nosso apêlo seja

sustadas e atemorizadas eom atendic;lo.

,IA En:���� �� ;.:�ç�IN:A� :�éL���e�:lnro,
, e Pôrto Belo ' Juiz de Direito; além da par-

A reunião em Palhoça se te de que vai se incumbir,
realizou no salão, do "Cine ofereceu valiosa monografia
Pax" que ficou lotado ínclu- sôbre a poetisa Delminda

, sive por grande número que Silveira.

julgava ir assistir, gratuita- Com igual interesse se

mente o filme da semana: reuniu, na Prefeitura Muni-

Inicialmente falou o dis- cipal, numerosa,' e importante
tinto prefeito do município e porção da sociedade de Pôr

depois correu o Almirante to Belo' que veio mostrar seu

Carlos da Silveira Carneiro apreço e empenhar a cola

sôbre as finalidades da reu- boração para a Enciclopédia.
níão. Entre outros assuntos A sequência dos trabalhos

abordados, na parte relativa foi a mesma de outros mu

ao debate, se cogitou do vul- nicípios e conseguiu desper->
to que deve ser a porção rela- tal' bastante entusíasmo, não
tiva aos distritos que enri- importando que Pôrto Belo

'quecem o municpio, sendo tenha perdido muito de seu

mesmo êste um dos mais ím- terrítorío mas' acrescido pela
portantes do Estado pelo va- sua ímportancía e desonvol

lar das unidades distritais, vimento.

como Anitápolis, Enseada de A Comissão organizada se

Brito, Garopaba, Paulo Lo- compõe do operoso Prefeito

pes, Rancll.o Queimado, San- Leopoldo José Guerreiro, dos

to Amaro, São Bonifácio e srs. Venino Pereira da Cruz,
Teresópolis. Joaquim Matias, Nelson Leal,
A Comissão organízàrá-pa- Gualberto Leal Nunes, José

ra os distritos sub-comissões, Ponciano da SIlva, Franceli
como o meio mais adequado no Souza e Luiz José Batís

para conseguir os

numersos! ta,
e das porfessoras 'Getu

dados e monografias neces- lina Samagáia e Maria Anto

.áríos ao brilha da Enciclo- nieta da Silva.

Florianópolis, Sábado, 13, 'de Novembro de 1954

I

Carlal ,Al?e,rl� ao sr,
Gov..,ernadQr

-

"�

Excelentíssimo Senhor Governador 111> Estado.

.

- ....�� j,��

Saúde.

.
Acabo de ser uma das inúmeras vítimas do seu regime

de govêrno de Paz, Harmonia e Justiça. Vossa Excelência.
demonstrando uma vez mais sua nobreza de espírito e ca

pacidade de renúncia, julgou de bom alvitre pôr novamen
te em evidência, sua bela formação espiritual de governan
te, que se mantem no cargo acima de ódios ou de paixões
partidárias. Respeitando, assim, o direito que as democra

cias conferem ao indivíduo de lutar por esta ou aquela grei.
Quando o ilustre governador assumiu, constitucionalmente

o elevado pôsto, conduzido por feliz decisão de conscíêncta
do eleitorado catarinense, Vossa Excelência veio à planície
juntar-se à massa, sentindo nela o calor de uma felicidade
febril pelo auspicioso evento. Santa Catarina, para gaudio
nosso, finalmente havia encontrado na sua .pessõa, o ho

mem capaz de dírígí-Ia, com sabedoria, cumprindo religio
samente os principias democráticos, dando ao Estado a cer
teza dê um 'futuro de prosperidades dígriíf'ícantes. Ademais,
as promessas de candidato e que, verdade seja, têm sido

cumpridas integralmente pelo governador, já convenceram

aos cépticos que seu feitio de homem público Jaz evocar o

passado de glórias que viveu sua terra, com o surgrmento
da sua mais representativa figura política - Lauro Müller.

Efetivamente, Vossa Excelência ao tomar assento da ca

deira governamental, deixou de ser um correligionário ude

nísta para que a coletividade catarinense ganhasse um go-'
vernador. Funclonàríos pessedístas não foram removidos,
transferidos, demitidos, dispensados, etc., uma vez. que sua

preocupação única e exclusiva tem sido a de respeitar, com
independência de sentimento, a opinião dos adversários. A
administração profícua, toda ela realizada pelo seu devo
tamento incansável à 'causa comum, teve influência decisi

va nas eleições recentes, quando Vossa Excelência, como

comandante administrativo, possuindo todos os recursos in

dispensáveis para dirigir as consciências pouco exclarecí

das, recebeu a mais repercutida consagração a um homem

de Estado. De governante de todos os catarinenses passou

a ocupar a Presídêncía da UDN local, encetando uma cam

panha demagógica, cruel, comprometedora e facciosa à pes
sôa honrada de Nerêu Ramos e ao seu partido. Vossa E�
celência implantou uma rêde de espionagem nos quatros
pontos do -território eatarinense, afim de que a mesma vi

giasse de perto as atividades de funcionários, pertencentes
à agremiações adversárias. Como sentisse na própria cons

ciência o fardo da responsabilidade pelo colapso de sua ad
ministração, deu continuidade ao uso dos mais mesquinhos'
expedientes contra aqueles que, tiveram a ombridade moral

de resistir às ameaças e aos alícíamentos, Eu, senhor Go
vernador, fui um dêsses. Minha campanha restríngíu-se
apenas a um trabalho' discreto, lutando por um partido
que, felizmente não adota o mesmo evangelho do seu, por

que seujpregador é um homem que no brilho dos seus pro

pósitos, tem o cuidado evidente de evitar a deturpação das

idéias democráticas. O crime maior que cometí e que não

encontrou no seu consciencioso julgamento qualquer ate

nuante, foi o de ter elogiado certas figuras, cujas qualida
des [ámaís serão desfiguradas pela sua imprensa. Elas já
adquiriram uma moradia fixa no edifício enorme que é o

coracão do catarinense. Por acaso sou responsável pelo fra

casso de sua administração? Que culpa cabe a mim, se a

maioria do eleitorado enviou-lhe o manifesto da reprova

ção pelo seu mau comportamento administrativo? Pois �e
vo asseverar a Vossa Excelência que me encontro sereno" de

,cabeça erguida;, com a moral fortalecida, e:m ter pôsto aci

ma de tudo, minha personalidade de cidadão que se não

deixou vencer pelas migalhas do seu desventuroso govêrno,
Despeço-me respeitosamente, endereçando-lhe o meu

mais ardente abraço pessedista.
(a) BRAZ SILVA

pédia.
O Sr. Henrique ,Estéfano

Koerig falou de forma in

.eressante sobre a coloniza

ção do município, estando

com trabalho praticamente
oronto sôbre o assunto, que

iolocou à disposição da En

cíolopédía,
O Secretário da Prefeitu

.a, o Dr. Wilmar Phillippi en
�errou a reunião encarecen

do a elevação dos' servíços
em andamento.

, A Comissão para Palhoça
ficou composta das seguintes
iessoas: o Prefeito Ari Wag
ler, o Juiz de Direito Dr.

José Guedes Pinto,' o secre
tárío Dr. Wilmar Phillippi, o

agente da, Estatística Firmi-

1.0 Paes Branco, Henrique
3:stéfano Koeríg, Coletor Jo
sé Buchele, Delegado Tenéri

.e Lydío Rosa, professoras
Najla Carone Guedert, Lo
'ita Phillippi, Zuleide Araujo,
Izaura Luz, os fundiÓnários
públicos Afonso Harger, Gui
.herme Wiethorn e Osvaldo'

xxx

No domingo, dia 14 do cor

rente, o sr. Více-Almírante

Carlos da Silveira Carneiro

projetou uma reunião da En

ciclopédia em Rio do Sul às
to horas, em seguida em Taió
às 14 horas e às 20,30 horas
em 'Lajes. Na segunda-feira,
15 do corrente, às 10 horas
em São Joaquim e às 15 ho
ras em Bom Retiro.

PROTESTO
ROMA, 12 (U. P.), - Va

rias dezenas de 'operários
residentes em Cisterna, a
'cinquenta quilometrós de Ro
ma, invadiram a estação des

sa cidade e deitaram-se ria
linha ferrea, impedindo as
sim a passagem dos trens
com destino a capital. Essa

manifestação de. protesto,,\ ' .,

que durou mais de duas ho-.

ras, tinha COmO objetivo cha
mar a atenção da direção
das estradas de ferro italia
nas para o pedido que os'
operários de 'cisterna ha�i�m
feito para a crÚteão. de um

serllço rerrovíárío operarío
entre essa cidade e 'Roma.

'

, I

Guedert,
rancredo,
veíra e

brock.

os srs. Orlando
Mario Neves Olí

Norberto Berken-

UM�SHOW NA MADRUGADA

���'"'c.��--_-�

NOVOS TELEGRAMAS RECEBIDOS
PELO DR. OSMAR CUNHA

O sr. Osmar Cunha, prefei- Francisco Belo Galindo, Pre

to eleito de nossa capital, re-I feito Municipal de Mal'tin0-

cebeu mais 'os seguintes tele- polis. ,

gramas de cumprilnentos pe'" Do Paraná - Sr. Domício

la sua vitória:
'

Scaramello, prefeito de União

Da Bahia - Manoel Libà- da Vitória.

nio Filho, prefeito de Itube- De Pôrto Alegre - Sr. Ba,·

rá e Rosentino Botelho Filho, zílio Locchim.

presidente da Câmara M}l- DO ESTADO:

I nicipal, Vitorino Bertoldo De Florianópolis - Srta,

Morei�a, prefeito de Aratuípe. Dilza Dutra.

Do Pará - Dr. Raymundo De Joinville - Jota Gon-

çosta Chaves, ,prefeito da çalves.
cidade de óbidos; C. Mal- De Blllmenau - Rodolfo

ch�t, prefeito municipal de Goemann.

Belém. De Xaxim - Laurinda Lu-

Do Mato Grosso - Donato nardi, prefeito municipal.
Pereira L�ite, em nome da

.

Do Rio do Sul - Edy Silva.

Câmara Municipal de Bae-

pendi. FALA CHURCHILL
Do Recife - Wanderley,

me�bro do Conselho Delibe

rativo da A. B. M.
. Do Rio - Srs, Luiz Bacel

lar, Fenelon Silva, 1.0 secre

tário da A.B.M., Yves Olivei

ra, Lourival Batista e Maurí
cio Carvalho.
De São Paulo - Srs. Cunha

Almiro Caldeira·a vozearia infernal e, não

raro, indecorosa.
_

Há o caso habitual 0a pre
ta Isaltina Martins Silva, por

LONDRES, 1� (U. P') - O eXBmplo. Está é assídua fre

primeiro ministro, sir Wins-, 'guesa do xilindró, para onde

ton Churchill, declarou que a a levam, volta e meia, em de

Grã-Bretanha se propôs a plorável estado de embria

cooperar com ,o órgão atômi- guês, aos gritos de impropé
co proposto PE1lo presidente rios e indecências os mais

Ei�enhower, "em tlido quan- torper e baixos. Berra como

to pudermos e sem que nisso desesperada dura!1te horas a

influa o que decidirem ou- fio, e não há como possa a

vizinhança suportar o' seu

alarido, que não só .é forte e

atordoante, mas também de

sabridamente obsceno.

INDÍCE DE VIDA
NAÇõES UNIDAS, 12 (U.

P.) -, O ministro da Saúde
da India, princeza' Amrit
Kaur, disse q'ue os programas
de controle de enfermidade
em seu país, nos últimos cin
co anõs,.reduziram a morta
lidade infantil na proporção
de 158 'para 120 por mil, e I

'que o índice de dm:ac;ão pro
vável da vida aumcr:tou de
27 para 32 anos.

e tros governos".PezzoloBueno, Antonio

ENFORCOU_;SE UM MENINO
NOVOS CIDADÃOS
NOVA IORQUE, 11 (U. P.)

- Mais de 50 mil pessoas
procedentes de 30 Nações -

inclusive 15 mil nascidas em

países sob domínio russo -

prestarão juramento romo
cidadãos norte-americano:>,
,na próxima sexta-feira,

SÃO PAULO, 12 (V. A.) - casa, aos cuidados de seu fi- Ontem, às primeiras horas

A Polícia está investigando 'a lho Julio Vicente, de 10 a- da madrugada, Isaltina fez

estranha morte de um menor nos. Ao regressar, encontrou uma de 'suas constantes visi

que §e teria enforcado no o menin& morto, pendente tas ao xaçlrez. Note-se que

quintal de' sua residencia. de uma corda que fora amar- sua visita anterior se deu no

Segundo foi apurado, Lucia rada na viga do telhado do dia 9. Não sabemos onde a

Co�ta Belo,
'

residente no tanque. Suspeita-se que o guarda a apanhou, em que

bairro da Mooca, saiu' para garoto tenha sido vítima' de 1 local estava ela !j. dar o seu

fazer compras, deixarido a uma brincadeira, ruidoso "shaw", o que' sabe-

DEP. ALMIR PINTO

Chegará, hoje, a esta ca

.pltal o deputado Almir Pin

'to, více-presídente da Assem

bléia, Legislativa do Estado
do Ceará.
O ilustre político cearense,

que -se 'fará acompanhar de
sua digna consorte, virá as

sistir as solenidades de posse
do prefeito eleito' Sr. Osmar
Cunha.
Ao deputado Âlmír Pinto,

os votos de feliz estada entre
nós.

T,iM . , .'

CARTA N. 11

Dona Marina.
Coletora' - Estr�ito'.

Bom dia. '

Dona Marina, meus para
bens! l\feus abraços, Dona

Marina: A sra. arranjou mais

um amigalhão! De espada
em punho _,. rendilhados pu
nhos, - braço às armas feito '

para servir a heroina da For-Italeza, surgiu o Tim. ('omo
os, fidalgos medievais, elmo
de vrseira erguida, lanç.l em
riste, falcão ao ombro... is
to é, piriquitinh� verde ao

dedõ, o Tim entrou na dan

ça. O'timo. A apuração es

tava demorando. Agora, com
a cooperativização do' Tim,
vai mais depressa,. Mãos à

obra: �8a. secção - Coquei
ros:

Senado

Nerêu' .

Saulo' '.

132
lu

Aristiliano ,.: 45'
Konder 46,

Câmara Federal

A: S. T...... ; .

U.D.N.-P.R.P.·· .

119
43

Assemblêté
\ ?

P. S; D. '.: : ""77
U. D. N. 43

Prefeitura
.. ,"

Osmar 85
J. José 50

I Câmara MuniCipal
.' I,.

P. S. D .

U. D. N � .

65
39

A sra.' agora não está mais:

sozinha" Dona Marina. Que o

Tim a console, 'recitando-lhe:
Balzac: Voici mon eoert Vo-:
yez-y mes souvenírs, ô' vous,
mon espérance, que me purí
fiez de l'impureté de telles
affecttons; orieiltant mes re-'
gards vers vaus, et déga-,
geant mes pieds de ces filets

'

\
..

,: :'
BUM.

VER PARA CRER
ROMA, 12 (U. P.) - As 'au

torjdades do Vaticano inicia
ram estudo da decisão toma
da pelo Partido Comunista
SoviétiCo, de permitir a li
bérdáde religiosa na Rússia.
Enquanto' se aguardam os

resultados de uma &>mpleta
apuração �a medida soviéti
cll-, não foram feitos comen

tâ_rios :nb Vaticano.

---_.,_..

.
NENHUMA DIFI

CULDADE
WASHINGTON, 11 (U. P.)

- Interrogado a respeito da
política externa dos Est.ados

Unidos, o presidente Eisenho
wer declarou que nãc previa
nenhuma dificuldade quanto
à sua colaboração com ,)S lí
deres do Partido Democrata,
agora majoritário no Con-"

gresso, que se reunirá em ja,-
neiro do ano próxime..

'

PROGRAMA DAS SOLENIDADES DE
POSSE DO PREFEITO OSMARCUNHA
DOMINGO - dia 14 _;_ às 8, 12 e 18 horas - Salva de

21 tiros.'
.

:No Estreíto:. Missa em ação de graças, oferecida pelo
povo do Estreito' ao doutor 'OsmarCunha, 'Pr�iéit6.eleito de

Florianópolis, às oito horas.
\,

_

Na Trindade: Boírée na Associação Desportiva Trinda-
dense.

" ",

2a. FEIRA � dia 15.
Às 6 horas - salva de 21 tiros.

As 9 horas - Missa em ação
Metropolitana,
ilhéo.

ÀS 10,30 horas _. Abertura da Exposição de pintura
do artista catarinense Acary Marga
rida, sôbre motivos' ilhéos ..,-,Homena-

.
gem ao Prefeito eleito.

Às 12 horas - Salva de 21 tiros.

\ ,

de graças na Catedral
oferecida 'pelo povo

As ·14 horas - Posse solene do Prefeito.Osmar Cunha,
___.-'

perante .a Câmara Municipal.
As 16 horas - Sessões cinematográficas para os filhos

,

de operárias. ",
.

'

As 16,00 horas' - Jôgo de futebol Avaí x Figueirense,
no Estádio Ida , F.C.F. --:- Homenagem
dos desportistas ao dr. Osmar cunha..

Às 18 horas - Salva de 21 tiros.

As 19,30 - Retreta no Jardim Oliveira Belo.
Às 20,00 - Desfile das Escolas de. Samba - Ho-

menagem do povo dos Bairros ao pre
feito Osmar Cunha.

- Queima de Fogos de Artificio.
- Soirées oferecidas por diversos clubes

,

recreativos aos seus associados e em

homenagem ao prefeito Osmar Cunha.

Florianópolis, 10 de novembro de 1954.
A Comissão

As 21,00
Às 22,00

Em
JI>- • _,-

memoria
WASHINGTON, 11 CV. P.)

�oi ipaugurada ,onte�" de

manhã, mo 'Cemitério Nacio

nal . dê Aflíngton, uma está-
, . .�� .-

,
-. ",' -: .. -. �

.. ; �
.

tia de 25 met-rC::s de altura,
erguida i

em ;'mer,nótia:, dos

I fuzi�eíros . ,.�oH:o�
.

rio campo

de honra, durante a segunca
Guerra Mundial. A cerimô
nia foi presidida pelo general t

Lemuel Shepherd e contou

com a presença do' presíden
tê Eisenhower e de numero
sas personalidades eívts e

militares.

INEXISTENTÉS "JUGULARAM"
PARIS, 11 (U: P:')'':':_ Decla- PARIS, 11 (U. P.) ,-- As

" ra-se que em consequêncía autoridades militare� fran

.•.de certas naJ:,iéias de Bonn, cesas informaram em Argel
�segundo as quais estariam a- que as numerosas detenções
'tualmente em curso negocia- de dirigentes nacíonalístns,
ções franco-alemãs, à respeí- efetuadas tanto na França
to do Sarre, que não há neste I como na Africa do Norte,
momento quaisquer conver- "jugularam", aparentemente,
sações entre técnicos france-I a conspiração rebelde I,. ar-

ses e alemães.' '

, geliana.

'.

,

, . 'i; '", • t.' ;-:...i_u-.,',._, ':,
'

- ,,� ')..
_. No primeiro dia, no. Clube 14, o 'dr. T�ilha pagou

o apiritivo, em troca do nosso silêncio em' escutá-lo.
'Se o Tartarin de Tarascon lhe ouvisse as aventuras e

os causos daria fama de austeridade ao Barão de Munc:'
ckausen. No Rio, o dr. Trilha evitaria que o Mengo
contratasse o Chico para ponta-esquerda, 'muito em

bora o técnico Rey não o dispense como 'tapa��uÍ'aéQ
'nos treinos. Na ,carreira' esportiva o Trilha,' trilha 'cá
minho errado: devia ser speaker'... Ou"então, se La:'
ges fôsse um câfundó e nela só existisse" úma bola' 'e
essa" bola fôsse do Trilha, êle seria o craque \ que pensá
ser.

Calados, boquiabertos, ouvimos-lhe a'
< façanha

c9m um disco-voador que o enfrentou em Matos Cos

ta, lá pelas baridas de Pôrto-União e que teria sido
abatido a canhonaços de flaubé 22, se o celso, moto
rista da Prefeitura, não evitasse a tragédià. Estaríamos
hoje sob as consequências de ,uma guerra inttú'-plene
tária, provocada pela tem�ridade do dr. Trilha. E

.'

a

gente por aqUi, tão despreocupàda, sem imaginar o

perigo!
x x

x

À noite, jantar abanque-tado, no Napoli, com o Cs,
nalli canalizando gentilezas e vinho da colônia. " ..

E depoi� .. '- sôno solto, de bemaventurados" no

Danúbio, um hotel, que estava faltando em Lages.
Gente' que jura nunca haver roncado na vida, pa- ,

recia bicho de banha e pipoca ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


