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o DIA DE HOJE E' DE FESTA NACIONAL CONSAGRADO AO CULTO CIVICO DA BANDEIRA DA PATRIA, A DATA ASSINALA, PELASSÚGES
TOES DE fUMA RELlQUIA GLORIOSA, POR TODOS OS TITULaS, BRAVURAS INDOMITAS, ESTOICISMOS INEXCEDIV EIS, A SERVICO DE

UMA VOCACÃO CIVILIZADORA NO CONTINENTE SUL-AMERICANO� ,

'
.

o DIA DA BANDEIRA F, NO CAlE�DÁRIO PATRIÓTICO DO BRASIL, UMA ESTAÇÃO DE CONFRATERNIZADOR EN CONTRO" DE TODOS
OS ESPIRITOS, PARA A REAFIRMAÇÃO SOLENE DA DEFESA DA PATRIA, - CONTRA QUALQUER INIMIGO EXTERNO E CONTRA Q U A L
QUER IDEOLOGIA POLITICA QUE SE NÃÚ CONfORM'E ÀS-TRADiÇÕES MORAIS QUE JUSTIHCARAM TODAS AS LUTAS E, TODOS OS SA-

CRIFICIOS DO PASSADO! "BENDITA, SEJAS, PARA TODO O SEMPRE, BANDEIRA DO BRASIU"
,

'

___,__ --------------�------------�'---------------------------------

._� ·�O,mH>4l'lj-.oila-nto04llil�oD--iáoet!'!_, a Câ'mara �m' sessão noturna
Rubens de rio d. S. Catarina';
Arruda Ramos

GERENTE

Domingos F.
de Aquino

.�·���l���J�.�_��I����:__�,.
,
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RIO, 18 (V. A.) - Na ses- gêncía, mas a Câmara resol
são noturna de ontem 'a Câ- veu votá-la.

A Câmara votou, no decor

rer da noturna, dezenas de

propOSlçoes, tendo.. entrado
em segunda discussão o pro

jeto que determina gratífíca
ção aos oficiais do registro
civil.
Foram também discutidas

as emendas do Senado ao

projeto que dispõe sôbre a

carreira de agente do írnpôs
to de consumo. Por falta' de

Ano ,XLI mara dos Deputados aprovou
a urgência do projeto oriun
do de mensagem presiden
cial pedindo a elevação do

imposto de consumo.' Nos de

bates, o deputado Fernando
Ferrari fez oposição à ur-

N. 1i,.040
•

c-s. 100

I

I

NOVA/IORQUE, 18 (U. P.)
- Manuel Mefia, presidente
da Federação ,Nacional de

Cafeicultores da Colômbià a-

- nunciou que todos os países
prOdutores de café iniciaram

uma vasta campanha de pu
blicidade para aumehtar o

consumo nos Estado� ,Uni

dos.

IDEAL A Pacificação Política. de loinville
Já está- ná ordem do dia a da investidura, existem VA.- mador do progresso índus- SI-a m I- P OOUDC'I-ado que DUDC'a' o dos9nte'ndl-m'0otoescolha' fias Mesas dirigentes

I
rios, uns de novo reC0.11d'UZi-I'"trial do Brasil, é,' ainda

o sr er
'

as' r t1 U� ,

"

(J

das duas Casas do Congres-
I
dos ao posto a :�, de outubro Horácio Lafer, além de no- t J

-

C 1.- G d d E t ti
so no Senado porque no' di!', e outros a ele ascendidos pe- tável administrador, um par- eu re o sr. oao o D ., o olerou or o' s auo O TEMPO
31' de janeiro terminará. ;·0 lIa primeira vez n8<;::;:13 mes- [Iamentar por excelência, do O Jornal de Joínville, 01'- Fala-se mesmo, embora sob durou por varias semanas. Previsão do tempo até às

mandato de dois terços dos mas eleições, ) mas, dentre, que tem dado provas as mais gão absolutamente insuspei-! cert� .reserva,. <:!ue o ex-se- Quando, porém, o sr. João 14 horas do dia 19.
seus membros e na Câmara eles, nenhum, evídentemen- brilhantes tanto nas Comis- to para q

_

situacionismo, em
,I cr,et�no da. Víaçào e Obras Cotin voltou a assumir a Se- Tel,Ilpo _ Em geral instá-

o d� totalidade deles. Eleito te, com inais direito a pre- sões, no exame dos UG,SSOS sua edição de ante-ontem,

'I
Públicas deIXOU o lagar que cretaria da Viação e Obras vel.

senador o sr: Nerêu Ramos, sídír aquela Casa do que o problemas econômicos e Ii� publica o seguinte: ocupava na; Comissão Exe- Públicas" o entusiasmo dos ventos - De Sul, frescos,
não será mais possível cogí- sr. Horácio Lafer, que nela nanceiros, como nos debates

'

cutíva Estadual da UDN e primeiros tempos estava' bas- Temperaturas - Extremas
t t·, d' do nlené

.
-

ís sc t "FLORIANO'POLIS, 16 I, renunciou ao mandato de tante .amortecído. Dal' o fato
tar-se, nesta úl íma, pro an- ja exerceu, e e maneira .ex- o p enario, nos quais se 'em de ontem: Máxima 24,4. Mi-
to, da sua recondução à pre, 'cepcíonal, funções da mais mostrado mestre consumado. (Meridional) - Causou es- deputado estadual justamen-' de haver, ele próprio orien- '

d I d
' .

alta sígnífícação in"
.

r\ a Gesto sabio e hábil '''''1'''' tranhesa nos meios políticos te para poder agir livre -de tado toda a campanha eleí-
níma 18,8.

sidência e a, e ,aI. as pn- ," ,.' (:1.1181\(. , ,,;�. a, - ------------.-

meíras sondagens que nela já de presidente, antes ele ser pois, o da Câmara tazend.i desta capital, pel>: ,excI?sao qualquer injunção partidá- toral da UDN neste muníci- 'EMPREGO DA
começaram a ser tettas, em ministro da Fazend:o;., da sua dele, que tanto a tem digní- do nome do sr. Joao Colín, a ria. Sabiamos, tambem, que pio, a, seu modo, equidistante
torno de .um nome capaz de Comissão 'de Finanças.

"

ficado, o seu presidente. entrevista concedida ao "Díá- o sr. Rolf Colin não era es- de qualquer influencia do MULHE.R
'. l' 1 G j d' d

"

(D'O J 1 d R') dio Carioca", do Rio, pela de- tranho a essa aproxímação, Palacío de F'Iortanópolís. Tal RIO, 18 (V. A:) - A, Orga-
dirigi-la na pro:mna .egls a- ranc e a :roga o ,e alli-

,
orna, o 10. _ -

,

ld putado Pàulo Konder Bor- antes a aplaudida com entu- circunstancía teria, lenta-o, nização Internacional do
tura corri li mesma serem

/
a-

,

t

N"
nhausen preconizando os síasmo, pois teria sido ele tornado' .maís VI'VO ainda o Trabalho (OIT) convidou os

de, a mesma aus (.<:(:[\de e

"t I'
,

,

'o mesmo brilho do respeitá-
. 'O, u a $,,'

nomes' de Genesio,Lins, Jor- proprio o porta-voz de seu desentendimento com o so- governos-das Américas Cen-

t ge Lacerda e Hercílio Deeke primo nos entendimentos vernador do' 'Estado, que a- tral e do Sul a enviarem re-
vel representante de San a

Catarina, que também f'ígu-
como prováveis' '3lj)ndiclatos preliminares que se processa-, gora, como fatos conhecidos presentantes a uma reunião

, da UDN a sucessão de ,seu ram [unto ao sr. Adhemar parecem indicar, díf'ícilmen- que terá lugar _em Lima, Pe-
ra, aliás, entre os possíveís '

candidatos 'do PSD à suces-
Comenta-se que A Gazeta deixou de notí- ilustre progenitor. Como se Garcia, chefe dós pessedístas- te será superado. rú, de 6 a 17 de dezembro,'

.

1

'j
eíar a posse do Prefeito Osmar Cunha para não ter sabe, o sr, João Colin sem- de Joinville. Dizem que os entendímen- com a finalidade de discutir

são do sr, Café Fi ho na pre-
,

sídêncía da Repubiica. que publicar o discurso do ex. pre foi o mais 'credenciado Como se recorda, em maio tos que se processam entre o emprego mais frequente da
,

t f
- Mas er"se, ',discurso deve ser 'pub_li.?ado para lcandidato ao governo do Es- deste ano, O' sr. João polin graduados membros da UDN mulher na América Latina.

D,eputa,dos ilusur,'eSIdl,'o'nos",. -

,
.

,."
.

-� 'se c. corrterído, _

"
'

!.f ," ,
-.., tado dada a sua l)UJ' ;;U' c '1 C t

. •

, ,'.'
1 ,e,

",'

es eve a PIque de "romper e do _PSD_ visam-antes' de tu-
-

,
� A' ReviS'hrtht Semana, -cern., a -óntrevísta -leítosal r.til. Zen-a -Nerte e sem -

publrearnente com o-governa- do;""'a, paciftCa,ção -da'" farnilta .,
� 'CONSEQD.ENelAS

apócrifa, atribuída do sr, Nerêu Ramos, foi pro- I pre f.�i .0 fiél"d.a halan,ea 2?S I dor do Estado, alegando que política joínvílense, mas e- GRAVES 'PARA O
fusamente distribuída em Santa Catarina, por Ion- I anteriores pIe110s elettorais, tinha mais de uma razão xistem tambem os que, en-

tes interessadas na propagaçào .da mentira. tendo sido' mesmo em 193'0, o ponderável para assim pro- tendem que semelhante' a-
CONTINENTE"

- Corre por aqui que o repórter dessa entre- maior eleitor do, sr. Irineu ceder; o dire.torio municipal proxlmação tem por mira
NOVA IORQUE" 18 (U. P.) .

vista não foi o sr. Aôr Ribeiro, mas o sr. Antônio Bornhausen. da UDN deu-lhe mão forte, acima' de tudo o futuro go-
- As consequencias da de-

Carlos Konder Reis: ' ... Acreditamos, por isso !1.1E:S- acompanhou�o e então so- verno de Joinville e do Es-
missão coletiva do gabinete

- O 'levantamentó da situação da Prefeitura mo, que o sr. PU',llo nor·· breveio um impasse que per- ,tado". chpeno podem ser graves

vai ser bomba hidrogênic3,. nhausen tenha falado ao mu- tanto para o Chile cOmO pa-
- O novo Prefeito está reunindo os bens da' tutino carioca em �;eu !Jl'Ó- IRA-�'''_''A-�l-O''-�NDR-E-:-S-E--M-'''''''F'�E'V'''E--RE�IROO�'''''''''' ra o contin'ente inteiro, se-

Prefeitura, que ficaram espalhados pelo mundo, prio nome, de um 1110::10 par- ,

' '
'

, gundd declarolJ, hoje o em-

em de vez de ficarem nos seus lugare:s, No meio da ticular, niio traduzindo a en-

"plnEMIER" SCELB'A
baixador do Chile nas Nações

Praça da Ba�deira ficou uma niveladora, exposta ( trevista o pensamento c�ogo-'� Unidas, Rudecindo Ortega
ao tempo. vernador do Estado ou de ou-

. O
Masson. Disse que, além de

_ Um escI'evente do T d 1 tl'O maioral da UDN. Mesmo
L NDRES, 18 CU; P,) - O ,laclonados com os dois paí- refletir instabilidade do mi-

O PRIMEIRO CAN- . Diário, da ar e, a1) au- primeiro ministro ita�ano,
I ses,

entr.e os quais o ,acordo
,

DIDA'TO I dindo os atos do novo prefeito, que nomeou pessoas assim, parece que alguem de- Matio Scelba, e o ministro" de Trieste. Acrescentou que
nistro da F'azenda, Jorge

da sua confi,ança para os cargos de confianças, ve uma espéCie de explica- d E t
.

t' t· I Prat, na proxima conferencia

I
o x enol', Gae ano Mar 1-, posteriormente, será expedi-

RIO, 18 (V.' A.) - De São assinala que a cobra não se mata senão c1ecepan-
'

ção ao chefe político de Jo- f
-

I
,economica do Rio, poderia'

Paulo nos vem a seg'uinte Ih b O d
.

t t inville,
no, ara0 uma visita oficial a do um comunicado sobre os repercutir sobre a,s prop�ostasdo- e a ca eça. s u ems as que es avam nesses Londres, entre 15 e �8 de fe- detalhes da visita.

notícia: Na convenção regio- cargos, segundo ,0' seu correligionário, são cobras e N. da ,R.: - Pareée que a vereiro vindouro segundo _ a"; Vão ser feitos preparati-
que,pretendia apresentar em

nal do PRP foi indicf,ldo o mereciam a degola! I "explicação" que alguem de- nunciou hoje, o Ministério vos para que os dois estadis-
tal reunião. O embaixador

nome do sr. Plínio S\:t,l!!ado N' m'
.

\n g' ao sr Ir'l'ne BOI' d
'

o
' .

t'
, ,Ortega não disse quais ,as

� - mgue JamaiS e ou . u - ve ar para caso .conSlS 1ra do Exterior. tas italianos sejam recebidos
para ,presidente da 'Repúbli- I

nhausen o direito de nomear pessoas da sua con- simplesmente' em dizer que Um porta-voz declarou ao� I pela, rainha Elizabeth II.
propostas" que projetava a-

ca. 'O lançamento do depu- fiança para os cargos de confiança. O que se ne- ha varias semanas já que se jornalistas que os dois esta- Tambem deverão conferen-
presentar Pràt: no Rio, mas

tado LoureÍl:o Junior causou gou ao governador foi o direito 'que o, sr. Osmat vem processando entendi- d' t ·t r t
-

I
. provavelmente se referem à

grande agi"a'ção nos conven- b'
-

t d j' ·t·' f '

't
IS as .1 a lanos erao a o� Clal:, com,,'� primeiro ministro criação do Banco I,nterame-L

_ Cunha tam e111 nao em: o é c eml 11' unClOna- men os para uma aproxima- portumdade de tratar de Clhurchill e o ministro do
-

clonais, qué, apoiaram el1tu- rios efetivos. O Prefeito não fará essa arbitra'l'ie- ção entre o sr, João Colin 'e uma porção de assuntos re-, ExteriQr, Anthony Eden.
ricano.

siasticamertte o nome do ex-' dade que o governador fez aos montes, os pessedistas de Joinvile.
" --E-X�P-E-R-I-E""-N-C-I-A-S-

�������eécgt���S!��daAm�t�;1 n....;.___Le·1 S,O"bre a reversa-o de l·natl·YOS' NO BRASIL PARA ESCREVER' �ONDRES, 18 (U. PJ - A

completa independe,ncia 'com' RIO 18 (V A) O' 'b"
-. . Gra-Bretanha que não, a-

, , ..
- escl'l- vro so re a lmlgracao !taba-I'

.

' ,

relação ao' governo do sr,
'

,

tor Gian Passeri, que obteve na, \para o editor Laterza, de �un�ou ain�a qu: �ossuia a

Jânio Quadros. RIO, 18' (V. A.) __ A lei do dica houvesse normalmente recentemente o "Prêmio Li- o� a de hldrogemo, pro-

Congresso, que ci, presidente' bém se recupera. Ai temos os p"'ssado à inatividade" etc.
! terário Del Duca" no valor

I
Bari. O J'ovem escritor é au-

cura, segundo o e'DailyEx-
COMPLETOU 106

r, I' press" 'lh t
(

, da República acaba de san:- objetivos da lei.. No entanto, .' Como se vê, o propósito de de cinquenta mil cruzeiros, tor das obras "Três horas
; uma 1

. � r�mo a pa-
,

ANOS' cionar, sôbre os inativos, 0- os parágrafos, vetados, aliás, recuperar o funcionário ina- encontra�se atualmente nô I com o velho" e "O homem
ra f�zer experlf'lncla com a

.
-

d' ·t
'

t t· d d' j' , B '1 d' "I' I d t·
refenda bombá

PORTO ,ALEGRE, 18 (V. brigadOS a mspeçao e sau- com mm a JUS eza, p1'escre- IVO e e re uzu' as c espesas raSI , on e escrevera um 1- c an es mo".
.

A.) _ compiétou no dia 8 de de dois em dois anos, in- viam vantagens aos inativos da União ficaria prejudicado, -----'---------

do corrente, 106.anos de e- cluia BO seu texto dois ou que,.' revertessem ao séviço, ! pois nova aposentadoria po

xistencia, o coronel Sev,ero três parágrafOS, que anul�- como, por exemplo, o de <;01,1- i deria ocorrer C�l-proventos
Luza�do, criador em Uru- vam os seus propósitos mora- tal' como tempo de serviço' muito aumentàdos. Todo o

guaiana, progenitor do em- lizadores. ativo o tempo em que 'esteve
I
interesse do inativo estaria

baixador João' B. Luzardo, Pàra 'que essa inslJeçào de na inathridade, E os julgado� ,em regressar ao trabalho o

tambem cri{l.dor e agricultor saúde de dois em dois anos? capazes, que não deSejaSsem; mais dep�essa possível, para . MONTEVIDÉU, 18 (U. P.) gora considerado pelas Na

naquele muno e 'avô do dr. Simplesmente para (> efeito retornar ao trabalho, teriam logo depOls se a1:)osentar no- - O Japão pediu, hoje a 01'- ções Unidas, a UNESCO não

Manoel Luzardo de Almeida, da reversão do funcionário à seus proventos de novo revis- vamente. E não haveria ne- ganização da.s Nações Unidas deveria renunciar ao seu di

sub-secretário do Govel'lla- atividade, caso ficar provado tos, "cqmo se na data do lau- gócio mais rendoso do que para Educação,' Ciencia e reito de efetuàr uma investi-

dor do Estad(J, O venerando pelo exame lliédico que o seu do fav'orável da inspeção mé- êsse. Cultura (UNESCO) fossem gação paralela ou de com-

'ancião; .que desfruta de' P.,er- estado de saúde, melhorado estudados todos os próble- pletar outra. Solicito que a

feita saúde, continua adh1i- ou recuperadO com o t1'ata- AlÔ, AlÔ, CHA,PECá mas econômicos, sociais, bio- UNESCO destine fundos e

nistrando o seu e.stabeleci- menta a que se tenha sub- - lógicos e médicos que deri- técnicos para o estudo das',
mento pecuário, onde vai metido perrnite- e impõe 'à Em data de 17 dO- corrente, deu entrada na Assem- vam elo uso da' energia atô- "feridas e danos causados pe-
fr�quentemente. Recebeu o sua volta ao serviço. Que pte- bléia o veto do Gov'ermidol' ao Projeto de Lei N. 1.147 de mica. la rádio-atividade".

coronel Severo Luzardo, que tende o Estado com essa pro- 5-11-54, que autoriza o' Poder Executivo a abrir, por conta Na ocasião em que a 8a" --� _

ti uma figura das mais 1'e3- vidência, d�terminada pela do saldo do exel'cíció anterior, ó crédito especial de ... ,.. ;Conferencia geral dos mem- I COM A MONGOLIA
peitáveis e queridas da so- lei em apreço? Aliviar, claro Cr$ 200.000,00 (du7.c,ntos nlil cruzeiros), para a construção bros da organização continua

ciedade uruguaianense mui- que aliviar os onus corri �" elo Pôsto d� Saúde no município de CHAPECO', ouvindo as observações, so-

tos cumprimentos", naquele manutenção de inativos, cles-
\ ,

.,---,-,_ bre o relatório do diretor

dia. Com o seu hàbítual bc,m de que não existam mais mo..,
" '(I'"�·é''D'"'h'o'

,

w·""e'-r :,'
'P'r'em'I-ado �eral, o chefe da delegação

humor contando paSS8,gcns tivos p;:tra continuarem al-:, ?,
"

, . Japonesa, Setsuzo Sawada

da sua vida o cOl'one� Severo guns dentre eles ausentes do WASHINGTON, l? '(D. _f.)

'I
Frank H. Lahey, 'que se,ou-- disse que enquanto o uso d�

Luzar'do recebia os abraços trabalho. - O presidé���' Eisenh9w�r torga "por merit.ória el.ir�ção I
energia a��mica como finali-

de seus amigos. -O Estado, desse modo, tam- recebeu ontem, o premIO no campo do ensmo,medlCo". dade' paCIfIca ,está sendo a-

o CANDIDATO
"quorum" não

vadas, ontem.
foram apro-

AUMENTA· A PROu'
PAGANDA DO CAFÉ

CONVIDADA A UNESCO A ESTUDAR,
TAMBEM A QUESTÃO ATOMICA

O RISO DA'CIDADE,··

HONG KONG, 18 (U. P.)
- A rádio do Vietnam do
Norte anunciou que a Repú-·
blica Democrática do Viet
Nam havia estabelecido rela
ções diplomáticas com a Re
pública Popular da Mongó-
lia. I

ti
I

...-'

-'O Osmar falhou comple
'tamente! Imagine que o

Paulo deixou MAiS DE
TRÊS MILHõES DE

SALDO e ,êle está/' pas
sando mal para pagar a

primeira folha dos tra
balhadores!

.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador

DR. ROMEU BASTOS
PIRES,

- MÉDICO .-

Com prática no Hospital
São Francisco de Assb e na

Santa Casa do Rio de
Janeiro

CLINICA Mru)ICA
CARDIOLOGIA

�ICO
DR· I. LOBATO

FILHO

Profissional

DR. JOSÉ MEDEI-
,

ROS VIEIRA
- ADVOGADO -

Caixa Postal 150 - Itajai
- Santa 'Jatarina -

M E D I C'O
.

5 'IDr. ·Joli� PBUpitZ1
MARIO DE LARMO DR. NEWTON 'DRA. \VLADYSLAVA

.

filho I
CANTIÇAO D'AVILA W. MUSSI. Ex interno da 20a enfer-I
- MÉDICO - CIRURGIA GERAL e maria e Serviço de gastro-

CLlNICA DE CRIANÇAS I Doenças de Senhoras. -
DR. ANTO-NIO' DIB enterologia da Santa Casa

A D U L TOS Proctologia - Eletricidade do Rio de Janeiro (Prof.,
Deenças Internas Médica MUSSI w_ Berardinelli).

,mRAçÃO - FIGADO Consultório: Rua Vi�or --:- Ml!:DICOS _ Curso de neurologia
RINS - INTESTINOS Meireles n, 28 - Tetefone: CIRURGIA-CLlNICA (Prof. Austregesilo). .

Tratamento moderno da 3307. GERAL-PARTOS Ex interno do Hospital
SIFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral.

Consultório - Rua Tira- em diante. \

fCializadv'd�s DOENÇAS.DE Doenças do estômago,

dentes, 9. Residência: Fone; 3.422 SENHORAS, com modernos inte, tinos, fígado e vias

HORÁRIO: Rua: Blumenal n .. 71. I
métodos de diagnósticos e biliares; dos rins, útero e

. Das 13 às 16 hora. tratamento. ovários.

T I C 3 415 R SULPOSCOPIA - HIS.TE- Distur'hros nervosos. ,
e .: ons. -. - es, '"

'M
.

"
.

C ltó V't r ei
- 2.276 - Florianópolis. DR. MARIO WEN-

RO'- SALPINGOGRAFIA
I oll2s2u

Orle: 10 -

Gerente: DOMINGOS F. DE
_:_ METABOLISMO BASAL re es . QUINO

DHAUSEN Radíoterapíap or ondas Das 16 às 18 horas. A..

CLlNICA MÉDICA DE curtas-Eletrocoagulação - Residência: Bocaíuva 20

ADULTOS E CRIANÇAS Raios Ultra Yioleta e Infra

Consultório - Rua Joãu Vermelho.

Pinto, 10 - Tel. M. 769. Consultórif:' Rua Trajano, A D V O G A DOS
Consultas: Das 4 às 6 ho- n. I, 1° andar Edifício do 'i

rae, Mon tepio.
Residência: Rua Eateves Horár.o : Das 9 às 12 ho-

Júnior, 45. ·Tel. 2.812. tas - Dr. MUSSI.
Das 15 às 18 horas - Dra.

MUSSI.
Residêucia : Avenida Trom

powsky, 84.

DR. MARIO LAU
RINIfo
e'.....

DR- CLAUDIO
,

BORGES

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

Dr. Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS das 10 .; 13 horas
Rua 'I'iradente 9 -. Fone 3415

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Chefe do- Ambulatérío de Higiene Mental.

Psiquiatra do Hospital - Celônia Sant'Ana.

Convulsoterapia pelo elet.rochoque e car-
.

diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-
, ,\ �

terapia.
CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 U

17 horas. Sabado (manhã)
Rua Anita Garibaldi, esquina de General

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

,Dr. Ney Pt rrone Mund
Faculdade Nacional de Medicina Uni

versidade do Brasil
RIO DE JANEIRO

Aperfeiçoamento na "Casa de Saude São Miguel"
Prof. Fernando Paulino

Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia
Prof. Pedro de Moura

.

Estagio por 1 anq na "Maternidade - Escola"
Prof. Otávio Rodrigues Lima

Interno por 2 ano do Pronto Socorro

Cbde do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta'
do Hospital de Florianópolis

A clínica está montada com os mais modernos
Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
U�TRASON �Tratamento das Sinusites sem operação)
NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites fi

inflamações do Nariz e 'Oarganta)
IONI�Aç:AO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
para Ionísar Medicamentos (Tratamento de dores de
Cabeça e Inflamações da Garganta e OUlOS. Em muito'!

casos são evitadas as operações das Amigdalas
ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringite!

e inflamações dos Ouvidos) -

RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

- (OCULOS) .

LAMPADA . de FENDA (Verificação e diagnostico d.
lesões dos Olhos)

,

INFRA VERl\IELHO
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

.

Pulmão e Esófago
.

,

Represent�ntes:

I
Consultório: Visconde, de Ouro Preto 2 (Altos da CaSl

Represent�çoes A. S. La- Belo Horizonte .

ra, Ltda, .Residência - Felipe Schmidt, 113. 'l'elefone 2.365
Rua Senador Dantas, 40 . Consultas - pela manhã no Hospital _ A tarde

- 1\0 andar. , das 2 horas em diante no Consultório
Tel.: 22-5924 - Rio de

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
Rua Vitor Meirelle., 60.

FONE: 2.468.
:._ F'lorian6poU. -

A.iJMINISTRAÇAO
Redação e Oficinas, à rua

Conselheiro Mafra, n, 160
Tel. 3022 - Cx, Postal, 139
Diretor: RUBENS A.

RAMOS.

.. 2Z!!:L!!!_::::::ze=:s _ III
o "TADO

'Janeiro
Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n.
21 - 6° andar.
Tel.: 32-9873 - São Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

Ano . . . . . . .. C'I.·t 170,00
Serneatre "... Crt 90,00

No Interior
Ano � ........ Crt 200,00
Semestre ...• Crf 110,00
Anúncios mediante con-

FôroA!V����O�u.r8os tr�� orig·inais, meSD1g Dio Dr Ca'rlos F W-Enue'lsl·ngperante o Su�remo TribuJlal1 ��bJicados, não serio devoJ-
.

•

.'
e a

Federal. e Tribunal ;Fed'eral VI�(j�,. Médico dos Hospitais Americanos e da Força
de Recursos. A direção não se l'espoa- Expedicionária Brasileira

.

ESCRITÓRIOt: sahlliza pelos conceitos emi-I MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO'
rIor ianõpous - I':díficio tidos nos arti&,os r..ssiDados. Doenças de Senhli'as e Crianças - Partos --- Operações

. São Jorge. rua Trajano. 12 . O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
- J ° andar - alila -L - - - das doenças de Senhoras

.

I Rio de Janeiro - Edifício '.
. Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes tono

'Borba Gato. Avenida Antô Informações turas, zumbidos de ouvido, neurastenia irritabilidade
I D io Carlos 207 - salA 1008 'nsônía, impotência' e; frigidez sexual em ambos os s':

,.\ utets
.

,

xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal..
Operações e.specializd�s do ouvido, nariz, garganta,
sinusites, p�llpos. desvios do septo (nariz) lábio partido
- Opera9oes de hernias, apendicites, ovário, utero,
hemorroides, adenoides, hidrocéles; varicoceles e

varizes, elefantiazes,
'

.

,
.

. c r n u a o rx EM GERAL
Tratamento garantido de varizes, úlceras varícosaa-

JORN41S Telefolle hemorroides com 6 injenções, sem dôr
,

O X.tado .•.......• 1.021 OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE, (Papo).
A Gazeta 1.15' Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesícula fi
Diário d. Tarde 1.57' -intestino - Tubagem duodenal.
Diária da ManhA ••. 1.413 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano' mais
A Verdade ......••• 2.010· \. moderno, em 3 ou 15 dias.

'

Imprensa Oficial 1.188 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-
HOSPITAIS gíoma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com
. De Cuidade: 100% de cura.

.

(Provedor) .'..... '.114 Receita de óculos :._ Tratamento e operação d1S dotnçu(Portaria) I.OS' dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO
Nerêu Ramoe .•.... a.811 ETC.

.
,

�Ulitar' .•... -. .... 1.J57 '\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
i,Ao Sebastil", (C.aa .

-

NOITE I .. .

de Saúde) ,1.151 Consutórío: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos
Maternidade Doutor Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa daCarlos Cont.. ... :.12') Torre.
CHAMADAS UR-

I· GENTES

Corpo de Bombeiro..

_________________�

'

Serviço Luz (Recl•.
mações) .

Policia (Sala C(t.,,�

.ário) . ..... . ..

PCllicia (Gab. \ Dele-
&,ado) .

COMPANHIAS D.
TRANSPOR'r.
Af:R.li:O

TAC ..••....••.••

Cruzetro do Sal ••.•
Panair .

Varic ' •. _ ..•..

Lóide A'reo .

Real :......•••....
Scandinava. . .

,

HOTalS

Consultório: Rua Vitor OLHOS - OUVIDOS
. Meireles, 22 Tel. 2675.

' N ARI� E GARGA�TA

Horários: Segundas, Quar-
tas e Sexta feiru: DR. JÚLIO DOIN ·

Das 16 às 18 hora. VIEIRA
Residência: Rua'- Felipe I MÉDICO

Schmidt, 23 - 2° andar, I ESPECIALISTA EM I
a·pt '1 _ Tel 3' 002. OLHOS, OUVIDOS, NA- r

. . .

RIZ E GARGANTA !DR. WALMOR 'ZO- TRATAMENTO E OPE-
RAÇÕES

MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-I
Diplomado pela Faeuldade zação - Ultra-Som
Nacienal de Medicina da (tratamento de sinusite sem

Universidade do Bruil operação)
E�·intemo por concurso da. Anglo-retinoscopia - Re

Matemidade.Es�ola. . ceita de Oculos - Moder

(Serviço do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Ri-
Rodrigues Lima) nolaringologia (único no

Ex-Interno do Serviço .de
" Estado)

.

Cirurgia do Hospital ;' , Horário das 9 às 12 ho-
I. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16 às 18 horas

Janeiro Consultorio: - Rua Vi'
M�dicG do Hospital de tor Meireles 22 - Fone

. Caridade 2675.
DOENÇAS DE SENHORAS Res. - Sua São Jorge,
- PARTOS-OPERAÇOES 20 - Fone 2421
Cons: Rua Joio Pinto n. 16,

das 16,.00 às 18,00 DR. VIDAL
horu. CLíNICA DE CR1ANÇAS /

Pela manhA atende CONSULTÓRIO - Feli-
_.- ---

'-�,

Resid�&rc':r��::" peC;�T� - Du 4. �Dr. José (avares Iracema
..

Rua: General Bittencouri às 6 horas. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA
Residência: ,Tenente Sil- GERAL

o. 101.
ITelefone: 2.813. ,veira, 130

FONE - 3.165.

DR. ARMANDO'VA- .

-

LÉRIO DE' ASSIS'
DR- ANTONIO MO-

. NIZ DE ARAGAO
- M�DICO-

Dos Serviços de Clintca ln. CmURGIA TREUMATO-'
fantH da Assistência MUlli- LOGIA
cipal e Hospital de Caridade Ortopedia
CLlNICA M�DICA DE Consultório: João Pinto,

CRIANÇAS E ADULTOS. 18.

_ Alergia _
Das 15 às 17 diàriamente.

Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados

Machado, 7 _ Consultas das Res.: Bocaiuva IS5�

15 às 18 horas: Fone: - 2.714..

Residência: Rua Marechal DR. H E NR-I-Q-U-EGuilherme, 5 - Fone: 8783.
PRISCO PARAIS'O'

O ESTADO

O leitor énc�!ttral'i. nel·
ta coíuna, informações que
necessita. diàr�...ente e d"
Imediato:

DR. POLYDORO S. THIAGO

I. J8 MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE-
RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE. /,

..

1.614 AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.
.

ESTAGIO EM S .PAUL0 PAFt.� ATUALIZAÇAO ,NO
TRATAMENTO DO CANCER E �:>E TUMO�ES EM GEEAL.

U13

1.404

1.700
1.500
1.553'
1.125
1.402
2.358
1.500

CLINICA DI!.: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA

.
- do-

11R. GUERREIRO

Doenças do apare�o rupi- Operações - D�nças Formado pela
ratórlo de Senhoras - cl.fnic. de -

TUBERCULOS. Adultos. ' IRADIOGRAFIA E RADIOS- Curso d. Especlalinç'o
COPIA DOS PUL140ES .

I

Cirurgia do Tora
.

no HOl>pltal dos Servido".
Formado pela _ Faculdade do Estado
Nacional de Medici�a, Tisio-. (Serviço ,3.) Prof. Ihtia-
l,o&,ista e Tisiocirúrgião do I ao

. de Andrad.)
Hospital Ne�ê� Ramos .

Consultas _ P.la manhl·l"
Curso de especlallzação pela .

- x - 'Lu::&: . . . . . . • . . . . . .. Z,O�l

S. N. T. Ex-interno e E:s:-as- no HroSPltal d. Carid.d.. OPERAÇÕES MaceaUc ..•...••.. 1.178

lIistente de Cirur&,ia do Prof. A, tarde,. das' 15,30hl. ,.
CLINICA DE .ADULTOS Metropol .: -1.147

Ugo Pilllhéiro, Guimar1'ie8 em diante no' consultório, 'DOENÇAS DE SENHORAS . I La Porta 1.111

. .. "(Ri,o). ii Rüa Nun.s Machado 17, CQ��ULTAS: !'fo. Hospital de Caridade, diariamente Cadque
'

.•.«tO

Coni: Felipe Schml4t, 88. das 8 às 10. i,eeDtral ,. . . . . . .. l.II",

_ FOJl'� 8801.
'.' t�S(J.11,ni d., Tll'adente•. Tel. No consultór'io, � Rua João Pinto nr. 16 (1° and.) I ••trela. .. •. • .. . .. '.171

Atendi em hoi.4m&rcada. 2.766. . Diariamente das lO às 12 e das 14 às 16 horas.
I
Ideal . . . . . .. •. .... 1.•5.

'Res :.:zRua SI*) ;J4)t,. 80 - Residencia - rua

presi-I
RESID:gNCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florián6- ESTI\.ITO

1'0.. 2891.
. dente Co'ltinho 4.4. . polis. Di'Quo . • . • . . • . • • • t.

;
,

--

� .

. _:__' �_, A_"._._ .. _ ....� .._l_,.________·
. .... '.,

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

_._----�----_ ---:----

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

ULCERAS DO ESTpMAGO E DUODENO, ALERGIA.
DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Dr. Miguel:JNunes Ferreira
G0NS. - A' RUA VICTOR MEIRELLES' N0 18, 10
ANDAR DAS,9 ÁS 11 HORAS - DIARIAMENTE.
RES. - DUARTF. SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.14C

--

DR. ANTONIO MODESTO

Havil-Mulor «Carl Hoepcké»
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA'

Viagens entre FLORIANÚPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí Santos São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo �estes q�atro' últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, nha Bela Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegfl.da no ÍUO (Ida) e'

ITINERARIO DO N/N "CARL HOE;PCKE"
.

IDA VOLTA
Rio
6/11
18/11
30/11

Santos
7/11
19/11

1/12

Fpolis ItaJaí

11/11 13/11

- .Lavando com Sabã.o,

'Virgem Especialidade
da Cla .. IETIEL INOOSTBIIL-Jolnvllle.l(mlrca registrada)

economiza-ser 'jem'po e. dio'-eiro
----"---------.----_._---_._,,-,, "".-_. . .. _ .. - _ .. - _----_ .. _-_ .. __ .. " _ .. _ _ _---_._�--"----._---------------

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO' Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Novembro de 1954

REUNIÃO DO DIA 11 DE respeito das observações

INOVEMBRO DE 1954 q�e col�.eu em __su.a recente
Com a habitual homena Viagem a Amazônia,

gem à Bandeira é iniciada Após, pelo Presidente Cú
mais uma reuniao almoço neo, são feitas diversas co

doR. C. de Florianópolis. municacões com respeito a

Presidindo os trabalhos visita dos rotarianos de São
temos o rotariano Arnoldo Paulo, que aqui deverão

-

S. Cúneo que dá a palavra, estar na próxima quarta
primeiramente, ao Diretor feira, dia 17.
do Protocolo, Sr. Antonio Na sequência, temos opor
C. Stipp. Êste, apresenta e tunidade de ouvir os rota'
saúda o Sr. Blás Berlanga rianos Sr. JoãoB, Bonnas

Martinez, Professor Assis- sis e Roberto Lacerda. Após,
tente da Fa�uldade de Ci- usa da palavra o convidado,

I ências Econômicas da Uni- Sr. Blás Berlanga Marti-
versidade de S. Paulo, que nez, que diz das impressões

I participa da nossa reunião que vem tendo em nosso
a convite do companheiro meio, onde sente-se feliz pe-

I João Bonnassis. Ao convidá- 10 ambiente de camarada
do são formulados votos de gem que impera. Esclarece

. faliz estadia .em S. Catarina os motivos que o trouxeram
e de êxito em sua -missâo, a Florianópolis. Termina

I Segue-se a reunião com a . por desejar votos de felici
I palavra do Sr. Theodoro dades ao Clube e seus com-

I
- sra, Virgina Posito, es' Dücker, _!?rimeiro Secretá- ponentes e

.

agradecer a

posa do sr. Paulo Posito, ca- rio, que' apresenta o expe- franca acolhida com que

pitalísta; diente da semana e procede foi agraciado.
I - sr. Ivo Bandeira Corte, a leitura de uma carta cir- O Presidente agradece-a

_ menina .Josebel, filhi- funcionário do Tesouro do cular do R. C de S. Paulo, colaboração dada pelos ora

nha do sr. Octávio Lobo Fi- Estado; na qual nos é 'comunicada a dores, pela palestra do

gueiredo, funcionário públi- - sr. Walmor Merizio, visita do Presidente de Ro- companheiro Tom, ao com

co federal, e de sua exma. alto comerciante desta pra- tary Internacional àquela I panheiro Roberto La-cerda

'esposa d. Isabel Nunes de ça; , capital, em fins do corrente pelo novo número do' Bo-

Figueiredo; 'I - sta. Heliete Rosa, filha nês.
.

letim; e pela comparência
_ sra. Iolanda Navarro do sr. Rodolfo Rosa, funcio- A Palestra do Dia está a de todos, solicitando ao fi·

Lins Guilhon, esposa do 'sr. 'nário 'público; .argo do companheiro Tom nalizar, que todos o acom-
-

Alvaro, de Melo Guilhon, I - sta. Elci Irene Barbo- Wildi, que', desincumbese panhem, de pé, numa sau-

funcionário do I.A.P.E.E.C. sa Marçal; ia mesma discorrendo a dação à Bandeira Nacional.
na Delegacia desta Capi- I - sr. Milton Gevaerd;
tal;' \ - vva. Adelaide Freitas

"o
.

ESTADO"
NO LAR E NA SOCIEDADE

"

Saudação à Bandeira
Ernesto Xavier de Souza

Deus te salve! Pendão de minha terra,
Simbolo veneravel da igualdade,
Que tens como diadema a liberdade,
Tanto na paz como na triste guerra!

Mesmo nas matas da mais alta serra,
Sê hasteada, fores com lealdade
Soará os cantos da felicidade,
Que em nossos corações valor encerra.

/

Louvada, sejas pela tua côr,
Pelo brilho que realça o teu verdor
No espaço como: puro céu de 'anil.

Louvada seja mais, com o teu cruzeiro,
Que orna teu campo beló e sobranceiro,
Ú Sagrada Baandeira do Brasil ...

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

PELAS SOCIEDADES .

•

Clube Recreativo- (6 de Janeiro))
o Clube Recreativo "6 de Janeiro", juntamente,. com

o Grêmio "Cruzeiro do Sul" fará realizar em 'seu salão de

danças, no próximo dia 20, com início às 22 horas, uma

monumental noitada dançante, denominada FESTA DA

PRIMAVERA.
A festa em ��r_êço será oferecida à. famíha do .sr.

rÜCOLAU MANOEL, intimamente ligada à viela das duas

sociedades, e, que fará as suas despedidas, indo fixar re

sidência em Lajes.
, 'por demais justa a homenagem que será prestada ao

sr. NICOLAU MANOEL e filhos, os quais há, vários anos

têm prestado eficiente e desinteressada colaboração ao

Clube "6" e ao "Grémio", d03 quais participam na quali
dade de Diretores.

Será uma noitada de alegria e desusada animação, ca
bendo-nos, ,c.ll-mprimentar aos patrocinadores da "Festa"

por tão feliz idéia e, desejar aos homenageados muitas fe-

Iícídades na linda cidade serrana.
.

'-0-

Convite-

As Diretorias do Clube Recreativo "6 de Janeiro" e do

Grémio "Cruzeiro do Sul" convidam os srs. associados pa

ra assistirem à FESTA DA PRIMAVERA que farão reali

zar no próximo sábado, dia 20-11-54, com início às 22 ho

ras, oferecida à família tIO sr. NICOLAU MANOEL,

--'0'-. .

Membro - Manoel Dias
I da Silva
,

Membro
Pacheco
Certos de que esta Dire

Florianópolis! 10 de no- toria merecerá de V.' Sas.
vembro de 1954. as mesmas atenções com

Prezados' Senhores: que foi distinguida sua an-

Temos a grata satisfação lt
e c e s s o r.a: apresentamos

de levar ao conhecimento nossos cordiais

de V. Sas .. que em data de Saudações
7 de novembro -p. passado, Pedro Paula da Silva

foi'eleita a nova Diretoria Secretário'Geral

para dirigir os.destinos des-
ta Sociedade,' no periodo de

I15 de Novembro de 1954 a

S d
-

A15 de �ovembr? de 195?,' ae, e mparo
a �ual flCou, assim consü-I! á V Ih- etuida: e IC
Presidente de Honra

Irineu Bornhausen Florianópolis, 9 de No-
Aderbal Ramos da Silva vembto de 1945

Paulo Konder Bornhausen
Presidente - Jupy Ulis

seia
Vice-Presidente - Luiz

Martinelli
Secretário Geral - Egon A Sociedade de Amparo

Olinger á Velhice vem, por meu in-

Secretário Social -- Pe- termédio, apresentar à V.

dro Paulo da Silva ' S. os mais sinceros agrede-
20 Secretário - Jayme cimentos pela cooperação

Costa prestada a esta entidade por

1° Tesoureiro _ Poncia- ocasião do desfile de modas,
no Martins r�alizada no Lira Tenis.

20 Tesoureiro - Osní Clube, dando publicidade
Ferrari gratuita nêssê conceituada
Diretor do- Patrimônio - orgão da imprensa floriarM-

"Osni Martins politana.· J

Conselho Fiscal Aproveito a oportunida-
Presidente - Paulo Jus- de para apresentar a V.' S.

tino da Silveira los prot_;stos d� �ais elev�-
Membro _. Numa Car- do apreço e distinta consi-

doso . !deração.Membro - Apostolo Dia- Dalila Ciotiuie Bustamante

mantaras I la Secretária.

c� R. C. 15 de
Novembro José

D.D. Diretor do "Estado".

NESTA

_ Rotary Clubel
.

de florianopolis

Luiz

00

Clube do Penhasco
O "Club do Penhasco" comunica aos seus associa

los que no próximo dia 27 levará nos salões do Lira Te
tis Clube, a 2:;\ festa do Concurso "Miss Santa Cata'
-inn 1955" que será abrilhantada pela Orquestra "Se-.
/erino Araujo" - TABAJARA. .

Reserve sua mesa (4 .Iugares), na Relojoaria Muller.

Vende-se
Sala de jantar completa, de IMBUIA,
Dormitório de casal completo de IMBUIA.
Dois grupos estofados.
UI:'. escrivaninha com 7 gavetas.
Tratar á rua Tiradentes, n. 12.

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

3 anos.

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

3

Continenta� , fabricado;?....-''--.-__.1.

rigorosament.e selecionado

..

I
,p�rcíue -isfo i verdade:

.com fumo d. primeira qualidade,

de.de a safra

-,
j

até ô' manufatura.
v., �'�': it ."

.)..

- uma preferencia nacioDal

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

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

Tanto para 1::SUH{ÉE das Rosas, reserva de mesas a par
tir do dla 10, como para o Churrasco-Dansante, ínscríções
a partir do dia 20, serão feitos na Secretaria do Clube Do -,

ze, díàríamente das 8 às 11 horas.

louas «Santa, Catarina»
o proprietário agradece a preferência que sempre

deram á s/água e comunica, que os pedidos devem ser

feitos pelo telefone 62 - 37, e que os preços continuam
os mesmos: IEngradado de água não gaseificada, com 24 gara-

, fas tipo cerveja '" � .. :...... ..... ... Cr$ 20,00
Engradado com 24 'garrafas de lh

litro - água gaseificada . Cr$ 36,00;

ao Público

UM PRODUTO SOUZA CIUZ

Sindh:àt� d�s Emprega-dos no L< I'�R--"'A-
'

Y-ENIS CLUBE' ComercIo de Laguna .

Recebemos e. agradecemos: "

' PROGRAMA DE FESTAS PARA O M:ES
DE NOVEMBROLaguna, 12 de Novembro de 1.954

Dia 21 _ Tarde Juvenil das 16 as 20 h�'as
Diretor do jornal "O Estado" Dia :27 - Grande Soirée com a famosa Orquestra Ta-

Florianópolis bajara de Severino Araujo. Reserva de me'

Prezado Senhor" sas na Joalheria Mulher' a partire-do dia 16.
Nota - Nos dias 13 e 20' de' novembro os' salões do

eleici�����:a�� �::�:n:���1��oc��l��a;5 q�: ���::�� Lira Tênis Clube; foram cedidos ao Clube

p.po: foi eleita a seguinte diretoria: Doze de Agosto .:
Presidente' - Narciso Martins Guedes
Secretário - Antonio Barbosa Machado
Tesoureiro - Djalma de Campos
Suplente eh Diretoria - C-U::J Brandl - Nelson

Alcantara - Dakir Nilton Polidoro
Membros do Conselho 'Fiscal:
Abilio Lemos - Jo.iquim .Silveira Borges - Hor

minio Marcílío Martins

Suplentes do Conselho Fiscal - Rubens Ismael da
Silva - Walter Brandl da Rosa - Alfeu Alcantara Fil
gueiras

Representantes no Conselho da Federação:
Representante - Narciso Martins @uedes
Suplente - Antonio Barbosa Machado
No ensejo, apresentou-lhe cordeais

Saudações
Antonio Barbosa Machado

Secretário

o PltEÇO DA POPU
LARIDADE

BELO HORIZONTE, 10 (U.
P.) - Divulga o "Diário de

Minas' que a bela. Marta

'Rocha, num instante de cal
ma em sua -agttada perrna
.nêncía nesta capital, quei
xou-se da "mão beba" de

que foi vítima sempre que a

pareceu em público. "Miss'
Brasil", apesar de sua edu

cação e finura, chegou a ir-
,

. rítar-se em determinado mo-

CLUBE DOZE DE
.

AGOSTO

Aviso
Sylvio Orlando Damiani & Cia. Ltda., têm o prazer

de comunicar aos seus amigos e fregueses, que foram
nomeados pela Cia, Antarctica Paulista - "REVENDE
DORES AUTORIZADOS DOS PRODUTOS ANTARC'
TA" -. Trabalhando em igualdade de preços com o

"Deposito Antárctica", esperam continuar merecendo a

mesma preferência com' que foram distinguidos até a

presente.

AVENTURAS ZE-MUTRETA •••

mento, fazendo ver que "isso
não podia continuar". A si

tuação, entretanto, em nada
se modificou. /'

Revela, também, que um

pequeno acidente quase alte
rou ó programa de Marta em

Belo Horizonte: ao dirigir-se
ao Clube Militar, teve ela o

dedo anular da mão direita
preso pela porta do automó
vel. A beldade foi logo trans
portada ao Hospital São Lu
cas, onde recebeu os neces

sários curativos.

,

rARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NÚMEROS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL NO qOlE'GIO CATARIN6NS[ ')'
/ NOTICIAS DE JOINVlllE

PROFISSIONAIS A marcha do Iorneleíxíre (Do Correspondente),
Aderbal Ramos da Silva

.. INIC�
DO

3.� TURN� !
"

Foi realizado em disputa Imátiea para o quadro de 1?e.v�ra ter lugar, domm.go .

d ,t
' d

.

d Ih f L' C A D'a' 15 9 54' proxrmo, a abertura da dis- Passou, no dia 15 do fluo
a aca e as me a .as o e- UIS orrea. 1 - -

• "'. '

• .

. 'd-:' 1 S Ad bIt
.

Til V . "puta do 3,0 Turno do Cam-: ente, o 19,0, aniversario de
reei as pe o r., er a ene�n r�m-se .

I a e asco,
t da la. Divisão da f d

-

o do valoroso Gua-
R d Sil tornei o prrmeiro procurando man- peona o un aça -

amos a 1. va, o orneio
," Liga Joinvilense de l'''utebol, rani Esporte Clube que, na

extra, em h?menagem' ao ter-se InVICtO, e o s!�un�o com a realização- do ínteres- sua gloriosa existencía, co'
grande catarmense, ex-go se�ento pela reabilitação, sante prélio C. A, \1 )pe::.1.r10 lheu inúmeros louros, cor-

, vernador do Estado de San- Venceu o qua�r�. do Va�o, x América-F. C, no est.idío do quistando varios campeon.i
ta Catarina, 'e atual Depu- �r��as ;0 ;sPIr�t�mo os

São Luiz A. C. tos locais de atletismo, vo-
tado Federal eleito pelo bã o,es e l,merIC .

leibol, tenis de mesa, e bola
P.S D. de nossa capital. - DIa 22-9-54: grande par- A tabela de, jogos dêsse ao cesto masculino e juve
Disputaram o', torneio-é tida, venceu o Tila por 3x2

turno extra final foi assim nis, incluindo-se dois tít!u1,O .. ,

equipes: duas �ertencentes frente ao Pl,analt�; os co' elaborada: Operário x Amé- de 'Gampeão Estadual· ele
ao Internato e duas ao Ex- mandadas de Veva mere- rica; América x São 'Luiz; Basquetebol em 194'7 e 1954.
ternato. Iniciando o certa' 'cia� outra sorte; mas esta- Caxias x São Luíz ; Caxias x No ensejo desta nota, a

me,
-

apresentou-se como va escrito ... derrota. Dia Américã: 'São Luiz x Operá- proveltamos
:

para, eumprt-
campeão do, -"initium" o 24-9-54: a partida mais dis' río e 'Caxias x Operário. mentar ao clube aniversario
conjunto planaltino, por si- putada no primeiro turno. CORRIDA DE SÃO. ante na pessoa dos seus es

nal. um bom time, e digno Vasco e Expresso com, o SILVESTRE forçados dirigentes � atletas
de possuir em suas mãos o placard em branco 'deixa- bem como sua grande "torci,
troféu do Torneio Início. A ram o eamp<? Graças a, Es- Atendendo solicitação do da'� e as�ociados.
seguir, no dia 2-9-54, PIa' tal, à trave, ao Pinto e foi cepresentante de "A GAZE-
nalto e Expresso iniciaram uma grande partida. Estava TA ESPORTIVA" em Flor la- REFLETORES NO ESTA'DTO
os jogos oficiais do certame terminado o primeiro turno. nópolís, Arybaldo Povoas, fi DO AME 'RICA
houve um justo empate. de Nesta primeira etapa encon' Liga Atlética Norte Catarí-
dois tentos. 'Dia 8,9-54. t_ar-. trava-se o TUa em 1° lugar, nense (LANG) fará realizar, Nem bem estão concluínd:'
de de alegria e tristeza. Es' com 2 pontos perdidos; em nesta cídade, em a noite de a monumental .arquíbancaca
treavam Vasco e Tila no 2°. Vasco e Planalto com- 30 do corrente, a ante-pré- de cimento armado 11

Campeonato; o primeiro tres pontos perdidos; e Ex- -Iíminar da CORRIDA DE maior do Estado, os mentores

perdeu pelo escore mínimo presso com 4 pontois perdi- SÃO SILVESTRE, cujo ven do valoroso América F, C Joinvile, Blumenau, Italaí e

para o Planalto, enquanto o dos em 3° lugar. Dia 30-9' cedor representara Joinvi!lé já estão dilíngencíado no Florianópolis.
segundo venceu o Expresso 54: -fni iniciada a etapa fi-

;

na prova preliminar que se- sentido de dotar seu grande __ I

por 3 x 2, numa partida dra- (Lêr na 6a. página) rá disput�da .em F�orianóPo-1 e�t4dio de moderna instala- CAMPEONATO DA 2a.
,

lis nos prtmeíros-dias de de- çao de refletores para. a rea- DIVISÃO
............. - - ........._aW..._-"....._.,...- ...................",......... _.. '"W9"......a....� zembro proxImo com o rim lização de jogos noturnos, o

de selecionar o atleta que que esperam efetivar muito
Alcides (Paula Ramos) .... ;..... .. o • o • o • o • 7, deverá representar Santa breve,
Asdrubal (Figueirense) •.•.•. o ••••••••••• o • • 4 Catarina na famo.,::t e tTacii- Ainda, domingo e segunda·Danyr (Figueirense) •................. - 8 Aldo (Bocaiuva) o • o ••••• o 3 clonaI prova intemaeional feira, com a valiosa �olabora-

Pacheco (Figueirense 6 Adolfinho (Avaí) ,' ••. o • • 1 acima citada promovida pela' ção do Gremio Recreativo
Wilson (Raula Ramos) .. , ' '. 6

"A GAZETA ESPOR'l'lVA", Americano, que já fez ,efici-Pitola (Guaraní) .. 6 PENAUDADES MAXIMAS em São Paulo, no dia 31 de ente ajuda na campanha fi-
Jair (Bocaiuva) , �. 5 Erasmo, do Guaraní, no jogo contra o Bocaiuva: dezembro. 'nanceira pró-constru<,üo da
Oscar (Bocaiuva)' 5 desperdiçada. arquibancada, foro,m reali.
Oscar (Bocaiuva) 5 Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- CERTAME DE JUV,ê<:NI8 zados grandes festejos ue
E%,rieo (Atlét\ico)·.................... 5 ba: desperd�çada. estádio dos "rubro:,", co;y,
Lando (Imbituba) 5 Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- Teve coJitinuação sábado a bom resultado financeiro pa·
Nenem (Guaraní) 4 ba:

_ desperdiçada: ,disputa do Certame Extrn, ra a pronta aquisiçã() dOE
Ródrigues (Avaí) 4 Valéria, do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí: de Juvenis, promovido I.el�. ansiados refletores.
Valério (Paula Ramos) 4 convertida em gol. ,Associacão dos CronL'itas E�-

.

. Barata (Paula Ramos) '....... 3 Lauro, do Atlético, no jógo contra o Figueirense: portivo; de· Joinvile (ACEJ),
�
CAMPEONATO ESTADUAL 96 ANOS DE EXISTENCIA!

Carriço (Bocaiuva) .. . .. .. .. .. .. .. � ,convertida em gol. ' com o préÍio Anita Garinal· DE BASQUETE
Edio .(J?aula Ramos) 3 Julinho, do Figueirense, no jogo, contra p Avaí:
Fern�ndo (Atlético) 3 desperdiçada.XUxú (Imbituba) . . . . . .. .. . . .. .. . .. 3, Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o-Atlético: con-
Harley (Imbituba) 3 vertida em gol.
Hercilio (Atl�tico) 3, Guida, do Avaí, no jogo contra o Guarani, conver-
Laum (Atlético) 3 :ida em gol

.

Waldir (Imbituba) .............• o ••••. 2 Giovani, do Atlético, no jogo contra o Avaí: des'
Anastácio (Guarani) • o ••• o .' o o. o 2 perdiçada.

.

Zacky (Bocaiuva) ' ,2 E'rico, do Atlético,'-.no Jogo contra ó Figueirense:
China Bocaiuva) 2 convertida em g,01.
Jacó (Paula Ramos) 2 Betinho, do Figueirense, ,no jogo contra ó Avaí:
Vitor (Guaraní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 convertida em gol.

.

Bolão_ (Avaí) ,2 Harley, do Imbituba, no jogo contra o Guaraní:
Saul (Avaí) :................ 2 desperdiçada.Biscoito (Bocaiuva) 2 '

E'rico, do Atlético, no jogo -contra o Bocaiuva: con-
Erliani (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. vertil:la em gol.Bráulio (Avai) 1 Plácido, do Figueirense, ,no jogo contrã o Paula Ra-
Caréca (Imbituba) '0":'" o ••••• o o • • • • 1 mos: desperdiçada. '

.
,

.

Néde (Avai) ....••.•••• o ••••• o. o o • • • .] NeÍlem (2), do Guaraní, no jogo contra o Atlético:
Manara (Avai) • 0 •••••••••••••••• -;.. 1 convertidas em gols /

Duarte (Avai) .. 0 •••••• 0 •••••••••••••'] Nenem, do Guaraní, no jogo contra o Avaí: con-
Guida (Avaí) 11 vertida em gol.

.

Cabano_' (Imbitubá) o o. ; o o o o •• o ••• o. • • Bráulio, do Avaí, no jogo contr� o Guaraní: con�
Oséas (Imbituba) .,. 11 vertida em gol.Renê (Paula Ramos) EXPULSOES

Adílio (Bocaiuva) .. o o. o • o •••••••• o o • • 1 Trilha, do Figueirense, no jogo contra o Imbituba
'

Nizeta (Guaraní) o ••••••• o ••••• � • • • 1. Frederico (2 vezes) do Atlético, nos jogos contra o
Poli (àuarani) .... o •••• o ••• o. ••••••• 1 Bocaiuva e o Guaraní.
Sombra (Atlético) :................... 1, Adilio, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético
Giovani (Atl�tico) .............• 0·..... 1 Manara, do Avai, no jogo' contra o Atrético
Plácido (Figueirense) 0 ••••• o.. 1 Duarte, do Avaí, no jogo contra o Atlético.Bétinho (Figueirense) .........•.....• 1 Cazuza, do Atlético, no jogo contra o Avaí.

RECORDISTAS DE TENTOS POR JOGO
--".. Abelard'o do Atlético, no jogo contra o FigueirenseBarata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense), Jaime, dã Figueirense, no jogo contra o Imbituba

com 3 gols,
NEGATIVOS Wald9n)iro, do Bocaiuva, no jogo cuntl'a o Atlético.

Julinho, e DaniYT, do Figueirense, no jogo contra o
1 Paula' Ramos. .

,

1 Bitinho, do ,Paula Ramos, rio jogo contra o Figuei-
1

rense.

4 Florianópolis, Sexta-feira, 19, de Novembro de 1954

"iO·:I� '"
.. . /

JOGOS REAUZADOS ANIVERSA'RIO DO
, GUARANI E. C.r

Guaraní 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 '.X Figueirense 1
Avai 2 x Paula Ramos 1
Bocaíuva 3 x Imbituba '2 '

Figueirense 2- x Atlético 1
Imbituba 1 x Guaraní : O
Avai O x .Fígueírense O
Atlético 3 x Bocaíuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1·
Atlético O x Guarani O
Avaí 3 x Bocaiuva O'
Bocaiuva 2 x- Paula Ramos 2
Avaí 2 x Guaraní 2'
Imbítuba 3 x Atlético 2

FigueirenseL x Bocaiuva O
Imbituba 2 x Avai 1 I'
Paula Ramos 2 x Guarani,O
Atlético 1 x Avai 1
Figueirense' 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Guarani 2
Atlético 3 x Paula' Ramos O·
Figueirense 2 x Imbituba O
Paula Ramos 2 x Avaí 1
Bocaiuva 4 x Imbituba 1
Figueirense 2 x Atlético 1
Figueirense 3 x Avai 1
Imbituba 3/x .Guaraní O
Bocaíuva 3 x. Atlético 2
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Guarani 2 x AtléticÓ 1
Avaí 1 x Bocaiuva 1
Atlético 1 x Imbituba O
Bocaiuva 4 x Paula Ramos' 2
Guarani 4 x Avai 2

.J.
.

.
ARTILHJ!iIROS

/

)

di F, C. "versus" S. E. Cru·

zeiro do Sul, em que o' pri- Consoante já divulgamos,
meiro saiu vitorioso peIo/ a- deverá ter lugar, sábado (

pertado escore de 2 >:: ; f 120n- domingo próximos, nesta ci

seguindo com tal re:mltado o dade, a disputa do Campeo·
1.0 pôsto no turno. do Cjual nato Estadual, de Basquete
só resta ser dispUtH�lo o' es- de 1954 promovido pela Fe

perado clássico "niil'irn' Ca- I deraçao Atlética CatarinensE
xias x America, marca�l() p8.- f (FAC), com o concurso de e·

ra sábado próximo. quipes representativas de

/

',.'

óêpÓSilO Inlarctica
Ce�vejas e Refrigerantes

Licores Dubar.
FLORIANOPOLIS

Boa Silva" Jardim, 180
(PRA,INHA). Telefone 3800

Pavão, do Guaraní a' favor do Bocaiuva
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético • o'. o,, o

Tião do Imbituba, a favor do Bocaiuva .

ARQUEIROS VASADOS

Bubi ,(Bocaiuva) . .. . . . . .. . . . .. .. . 19
LeIo (Guaraní) 19
Soncini (Atlético) "

.. '. . . . . . . . . . . . . . . .. 17
Tatú CAvai) : ; ,','.. . .. .

, .. :.. ,15,
Miltinho (Imbituba) ;- :, 15

Mafra (Figueirense)" .. � , .. , 11 I
Bragnoli (Paula Ra�os) ..... :......... .. 11

9 p.p.

.� CLASSIFICAÇAO
PROFISSIONAIS"

, 1°. lugar - Figueirense, 7 p,p.
2°, lugar - ImbitubaJ 8 p,p.'
3°. lugar - Paula Ramos, 9 p,p.
4°. lugar "- Bocaiuva, 10 p.p.
';:;0, lugar - G�araní e Avai 12

. G. lugar - Atlético 14 p,p.
.

ÁSPIRANTES

p.p.

1° lugar - Bocahiva, 3 p,p. (Campeão)
2°: lugar - Figueirense e Paula Ramos,
3°. lugar � Imbituba, 10 p.p.
4°. lugar Güaraní, 11 J?p.

-

5°. lugar - Avai, 12 p.p.
6°, lugar - Atlético, 18 p.p.

_PRÓXIMOS JOGOS
Din 21 - Bocaiuva x Figueirense, ,nesta' Capital e

Avaí x Imbit�ba, �m Henrigue Lage.

I

JUIZES QUE APITARAM
Oswaldo Meira, 11 vezes

Oswaldo Silveira, 9 vez4i!S
Oswaldo Ramos, 8 vezes .

João Sebastião da Silva, 3 vezes

Gerson Demaria, 2 vezes
Francisco Prazeres, 1 vez,

Saul Oliveira, 1 vez

.

'

,PAlA AQUELES QUE.
DESEJAM O MAXIMO

EM'CO�TEZIA·
E EFICIENCIA

Na tarde de domingo últi
mo, preÍiaram no estádio do
alto da rua 15 de Novembro,
pelo Campeonato, da ,2a .. Di
vIsao da L,J.F., os pelotões
titular�s do Floresta F, C. e

Glória E, C" levando a me

lhor o primeiro pela conta

gem de 3' x 1, com o que sa

grou-se campeão do turno
desSe certame, seguido Glô
ria F. C. e Estiva F. C. res-,
pectivamente em 2,0 e 3,0 lu-
gares.

No dia 15 do fluente, a

valorosa Sociedade GinásÜca
de Joinville completou o seu

96,0 ano de existencia, rea

lizando grandioso programa
de festas na sua séde social.
Por tal acontecimento, fe

licitamos aos dirigentes, a

tletas e associados da. mais
antiga sociedade esportiva da
Amél'ica do Sul!

lhelro Mafra 131

..,._----..__---�-_.. ,�

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado'

Rua Padre Roma,4'3
------,------

MÓVEIS USADOS

yENDE-SE

Fone 2940
das 11 ás 12.

diariamente

-----�--�

,"1IGII1111 r

11,111 nUSOUD.·
(SILVII.A)

GRANDE TONICO

Vend.e·se
Por motivo de ,viagem

vende-se um quarto de im

buia, uma sala de Jantar de
imbuia e uma copa laquea
do.

,

Ver e tratar à rua Conse'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CONCURSO "MISS SANTA CATARINA�'

Brusque homenageou a. So- retoria, e em particular, de

ciedade Flol'i:mópolitalla, nas cada um de seus assocíados .

'

pessoas da delegação,env!r,da : presentes ao� feste!os, :'ece
desta Capital, Integrada �1f1 I

beram mamfestaçoes ne a�

secretário geral da Corilis!>ião grado e' simpatia.
Organizadora do Concurso Especial destaque merece

Miss-Santa Catarfna c da �:e- ser' dado neste registro àsa

nhorinha Arlete Gmu,ah'es, tenções recebidas tia Direto-'

Rainha do Clube 12 de !\gos- ria do Paysandú, a cuja
to e candidata \�() mesmo frente se encontra o sr. Bru,

Clube ao referido t:ert�unen, no Maluche, jovem e dínàmí

para o baile comemorattso do co Presidente que, à deduzir

50 aniversário -Ias atuais ins- 'pelo seu dinamismo e símpa

talaeões do Clube Paysanúú tia, muito fará por seu Clube,
Também o sr. Artur Apel e _

Constituiu o baile de gala senhora pelas gentilezas dís

daquela sociedade, realíxado pensadas-aos visitantes, ou

dia 13 do corrente, um gran- tro tanto se podendo dizer de

de êxito social, sendo na 0- sr. Nelson Gevaerd e senho

portunídade apresentada à ra e do sr. Aristeu Xavier Ne

sociedade local, as debutan- ves e senhora.

tes de 1954, dentre 'as 'quais O si'. Wilson !Santos, decd

destacamos os nomes de três cado agente da Transportes

graciosas senhorínnas, esco- Aéreos Catarinense, elenten

lhidas para representar o re- to de destaque, pela sua, co

ferido clube" junto ao Con- laboração valiosa à Rádio e �

curso "Miss Santa Catarina", Imprensa local, orador naío
a saber: Carolina Rackes .ia desde a chegada da comítíva

_Jourinha Lili'), Guiomar Flo- epvíada desta' cidade, procu
riano (a moreninha cõr de rou e conseguiu realizar a

jambo) é Walsy Wiese (mo- lmais rápida e estreita apro

rena clara).
' I ximação com toda a socíeda-

Ao registrar o marcante 8,- de brusquense, estabelecendo,
contecímento social, que a desde logo, um clima de bem

tanto correspondeu a mara-: estar recíproco; de tudo en

vilhosa noitada de alegria, fim, resultando que o Con ..

'

beleza e graça, a Comissão curso "Miss Santa Catarina"

Organizadora do Concurso é na cidade de Brusque, como

reconnectda,"destaca a fidal- de resto em todo o Estado, o

gn e calorosa recepção que acontecimento social que está

foi proporcionada à SUH De- polarizando as atenções de

legação, pela sociedade brus- toda a sociedade, constítuín

quense, e; em especial, pelo do o seu principal caracterís
Clube Paysandú, de cu.ia Vi- tico dêste fim de ano.

['

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDÃS PARA CASAMENTOS

BATISADOS, _;. ANIVERSáRIOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
RODOLFO CERNY, Fotografo do Jornal

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

Telefone: 3.022.

pelo

Com a Biblia na. MãÓ· • -R
\.

SEXTA-lfEIRA, 19 DE NOVEMBRO_

De nenhuma coisa faço caso, nem �enho minha vida

por preciosa. (Atos 20: 24). Ler l!eb. 11: 23-27�
.

_

Em consequência da separaçao entre seus paIS,

Ter�sa foi muito prejudicada na sua in�ân�ia. :U�a pes

soa amiga convidou-a certo dia
,
para �r a ml�:ao. Ela

aceitou o convite e tornou-se assIdua as reumoes. Seu

padras'to não tinha interêsse em religi.ão� castigav�a
cruelmente por estar frequentando a mIssaO.1 Sua

. ma�
também não via com bo'ns olhos as visitas da menma' a

missão evangélica
A déspeito do' fato de que o respe�t� pa:-a com os

pais é uma das mais arraigadas tradiçoes e amd� que

os cristães incentivem êste respeito como das VIrtudes

básicas do crente, Teresa sentiu que seu primeiro dever

era para com Deus. Por isto continuou frquentando os,
trabalhos da missão.

'

Sua fidelidade foi recompensada com opor_tunidade
de frequentar um colégio evangélico. Por

_

causa da no

breza de seu caráter, ela tornou-se líder entr os crent�s
de sua cidade e de seu país. Teve também o grande go

zo de ver sua mãe e irmã convrtidas a Cristo, e filiadas

à Igreja.

ORAÇÃO
Pai, que não recuemos diante da dor e do sofr!men

to. Concede-nos sabedoria e prudência para q,:_e � causa

da justiça não sofra por cau.sa de nossa atuaçao 1?�pOr
tuda e impensada. Que nos apossemos ,de verdadeIro �s
pírito de humanidade ;gem falso herOIsmo; �ue esteJa
mos dispostos a sofrer para que a verdade t�lUr:fe e se-

""-
jamo.s purificados no gôzo da dor e da �enuncla.. para

que o Senhor que sofreü para salvar, seJa glonflCado.
Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Estou disposto a sofrer para que a causa da justiça
triunfe?

GARFIELD EVANS (Cuba)

''_�H O J E 19�PNO!!�� A DO fdúcandários 'Oparticulares ajudarão
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE o governo no problema ,do ensino.

- em Úi14"trav.ou,.se o combate de Guazenduba, rRINTA MIL MATR�CU-I dades oferecidas pela Fede"
saindo vencedor o Capitão-mór Jeronimo de AI-

LAS À DISPOSIÇÃO DE ano, afim de que no início racão ,

buquerque sôbre os franceses que ocupavam a
óSTUDANTES SEM RE- ',do ano letivo, os escolhidos O 'QUE É A FEDERAÇÃO

Ilha do Maranhão; CURSOS -A RESOLU- já possam usufruir do pre- A Federação Nacional de
em 1.709 uma carta régia dava o titulo e privi- çÃO DA FEDERAÇÃO !VilégiO.. Estabelecimentos de Ensino
légio de Vila--à Povoação do Recife, ficando assim

NACIONAL DOS ESTA- A seleção se fará em duas congrega mais' de oitenta
os seus habitantes, na maior parte constituido BELECIMENTOS DE EN- etapas: primeiramente os por cento de ensino secun
de portugueses europeus, indepéndentes da Ca-

3INO JÁ FOI COMUNI- I

colégios farão o levantamen- dário, noventa e cinco ppr
mara de Olinda, cujos cargos eram ocupados pela CADA AO PRESIDENTE

I

to dos alunos, realmente cento do ensino comercial
nobreza da terra; _ DA REPÚPLICA I'desprovidos de recursos pa- em todo o país, dando tam-.
em 1.816, "travou-se a Batalha de IndiaMuerta, Rio, (Agência Nacional) ra a sua educação; depois bém ensino primário a

que foi ganha pelo General Sebastião Pinto de, _ Uma resolucão do mais virá a prova de capacidade mais. de 700.000 crianças.
Araujo Correia sôbre os orientais de Frutuoso

amplo, alcance' e -da mais intelectual. Os que estive- Conta ainda com 104 esco

Rivúa;. alta importância para a e� rem nas condições meneio- las superiores, isoladas e

em 1.787, por influencia' de Melherbes, ,foram' ducacâo nácional vai .ser nadas, gozarão das oportuni-, quatro universidades.
restituídos aos protestantes os seus direitos civis posta' em prática pela Fede- ,A_

'
'

e políticos, na França; , racão Nacional dos Estabé-
- ...em 1.807, faleceu o Brigadeiro Manoel Soares lecimentos de Ensinos, -,

Coimbra, nome intimamente ligado á História Trata-se da concessão de
de Santa Catarina; trinta mil matriculas gra-

_:_ em 1 831, deu-se, na cidade de São Luiz do Ma-
tuitas a jovens desprovidos

ranhão, uma -nevolta popular; -,
. de recursos financeiros, o

em 1.833, no Rio de Janeiro, faleceu o Senador
que representa uma contri

João Severiano Maciel da Costa, Marques 'de buicâo .substancial ao Go-
Queluz e, Senador do. Ill_lpério, �àscido eu: 1769, vêrno, na solução do pro
em .Miranda na Brovincia de Mmas Gerais;

, blema do ensino.no país cu-

e:TI '1.849,. fo.i nomeado Vice-pr:�iden!e desta, e_?- jo "deficit" de escolas de
tao Província de Santa Catarina, o dr

..
Joao

grau primário e médio é
Coutinho, sendo empossado em, 24 de Janeiro de considerável.
Ui50; , I COLABORAÇÃO COM O
em 1.895, tomou posse do Governo deste Esta- I

.

GOVERNO
do eleito que fôra pelo vóto diréto, o Engenheiro O Presidente da FNEE,
Hercilio Pedro daLuz, terminando sua gestão Sr. Thompson Flores, em

em 28 de Setembro de 1.898;
"

declarações à reportagem,
em 1932, quando se reunia o Congresso Revolu- 'afirmou que o desejo da en

cionário, desentenderam-se a maioria da assem-' tidade é contribuir para o

bléia e a corrente integralista, chefiada pelo I
estabelecimento de uma pó

sr. Plinio Salgado, havendo grandes túmulos à litica educacional mais útil
saída d.a reu�ião; . , I ao país.' Além -da medida
em 1.933, foi organizado, com sede em Lages, adotada de abrir 30.000 ma-

Deste Estado de Santa Catarina, o 2° Batalhão I trículas gratuitas
-

para es

Rodoviário, que vêm prestando relevantes ser- tudantes pobres, outras Iní
viços, não só ao Brasil e ao Exército, como ao ciativas virão, sempre com

nosso Estado; _ o intuito de colaborar com
- 'em 1.940, o 13° Batalhão de Caçadores, de Join- o Govêrno no setor educa

vile, neste Estado, recebeu do Povo daquela ci- cional.
c1ade uma nova Bandeira Nacional, entre festas SELEÇÃO EM JANEIRO
e júbilo da nobre população; A seleção dos candidatos,.
em 1.942, foi ,íniciada, quando da Segunda que se beneficiarão com a
.Grande Guerra, a ofensiva russa sobre Stalin- gratuidade de ensino, se

grado; dará' em janeiro do próximo
a data de, hoje é consag?'(1dcL come "DIA DA -

BANDEIRÁ" Foi a Btnuleiro: Nacional Brasilei-
ra inslituida pelo Decréto n?". A de 19 de Novem
bro de 1.889. Recordemos, pois com sobejas ru

zôes, neste dia magnifico, todos os M01·tos da
Bosuieu:a ,desde os impávidos SeLvicolas que de
fenderam nossa tet'UL das invasões estt'angei,1'as
até os braooe Expedicionários qne'·repO�Lsam ?to

_ NAÇõES UNiDAS, 17 (U
Cemitério Militar de Pistóia e que defendem?n o PJ - Os deiegados de díver

Brasú. con-tm os na�fascistas. sos países da ONU elogiaram
---------

o fornecimento de 100 quilos

Otcc1-11-O' ArauJ·o de materiais desíntegráveís
feito pelos Estados Unidos,

C·- D'
- .. considerando essa atitude

";Irurg. en.ls.a norte-amei'icana como opo!'-
Professor da Faculdade de Odontologia' comunica tuno estimulo ao programa

aos seus clientes que já está atendendo. No horario ha-
I
de energia atômica para ['im;

bitual. i pac;ificós, ora em estudo na

Rua Felipe Schimidt - 34 - sala I Ass�mbléia Geral.

"O

Particípação
NILSON XAVIER DA ROSA E SENHORA

participam aos parentes e amigos o nascimento

de sua filha VERA LUCIA, ocorrido dia 8 do corrente
na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

Em vidros de 4n
e 100 pílulas ) E porque nbo se livrar de uma vez de

tudo isto? 8asu. apenas. que V.S. faça
uso de uma série das afamadas e já mundialmente cohecldas

Pílulas De Witt para"los Rins e a Bexiga. as quais lhe
trario alivio imediato e restaurarão , sua '{italldade.

Sociedade de-As�istência aos lázaros
e Defesa Contra a lepra.de Sã nta

Catarina
CONVlTE

-

A Diretoria da Sociedade de Assistência fl()8 Lázaros e

Defesa Contra a Lepra, em Santa Catarina, tem I) prazer
de convidar as autoridades civis, militares e religiosas, os

membros do Conselho Deliberativo, os sócios da SociedacIe;
bem assim, o povo em geral,

-

pará a ínaugurnç.io -da nova

Créche do Educandário Santa Catarina, dia 19 do corrente,
às 15 horas, no Roçado, município de São José.

Florianópolis, 16 de novembro de 195,1.
'Pela Diretoria:MÀT�RIAS DESIN

TEGRÁVEIS'
Maria Madalena de Moura Ferro - Presidente.

<o REGUU.DOR VIEIRA)
Á mulher ""it.r' dore.

ALIViA AS CÓLJCAS UTERlNAS
Emprega-se com vantaliem pal'a
combater as Flores Braneu, 'Côll
cu Uterinas, Menstruaea e .plla o _

parto, e Dorel nOI ovitio ••
i poderollo calmante, e Relfula·

do!' por excel!ncia.
i"LLXO SEDATINA, peja &lu. com

�r()vada eficacill é r.,eceilalia po.
médicos iluatrea.

FLUXO SEDATINA encontn...,. .DI

toda parte.

/
"

--------.--._-----

Participação
I Walter .Mussi e S�nhora,. particip�m aos parentes .e
I pessoas amIgas 'o naSCImento de sua fIlha ROSANA, ocorn

I do dia 9 do corrente; na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa",

1 Fpolis., 9-XI-54.
�_......__� _

Participação
Gemldino J. de Simas Minervino A. Azevedo

e e

Senhora Senhora
Tem o prazer de partici- Tem o prazer de partici-

, par aos parentes e pessoas

I'
par aos parentes e pessoas

I amigas, o contrato de casa- amigas, o contrato de ca

mento de sua filha Solange samento de seu filho Hen
Simas com o sr. Henrique rique' Azevedo com a se-

Azevedo. ,I nhorita Solange Simas.
Henrique e Solange

Confirmam
,"__

15-11-54

'Participação
Arnaldo Luz e Senhora participam aos parentes e

amigos o nascimento de seu filho Marcos José, ocorrido
_dia 13 do corrente na Meternidade Dr. Carlos Correa.

Fpolis, 13 Novembro de 1954.

Ao Publico
A elA. ANTARTICA PAULISTA, Industria Brasi

leira de Bebidas e Conexos, em Florianopolis, c0111unica
- aos seus freguezes em geral a nomeação de "Revende
dor Autorizado dcs produtos Antartica a firma, Silvio
Ot'lando Damiani - Cia Ltda, atendendo pelo fone 3.019

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE E CLUBE DO PENHASCO - DIA 27 - SABADO SOIREE DE ALTA ELEGANCIA
DO O MAIOR EMAIS FAMOSOCONJUNTO DE DANÇAS DO BRASIL

SEVERINO ARAUJO E SUA ORQUESTRA "TABAJARAS"
21 -, FIGURAS - 3 CANTORES -' GRANDESHOW

Reservas de mesas Relojoaria MULLER Cr$ 250,00 - Ingressos avulsos somente para Associados Cr$ 50,00'

APRESENTAN-

---_..�------------

o ESTADO

EX�LOSÕES .' CINE SAO JOSE'
'. �ID minas da Virqinia,FARMINGTON, V.ll'gllUU salvamento e de obturar a trabalhavam fora' saiu feri

Ocidental, 17 (U. P.) - (,;'u- mina foi tomada 12 horas de- do. Dez horas mais tarde,
pos de mineiros começaram, pois de se ter verificado, IJn- houve outra explosão, pouco
a fechar uma usina .ncen- tem, uma explosão que der- depois de que turmas de '�,'J';'
diada em que vários minei- rubou varias editícios da »11- corro se tinham retirado c as
ros ficaram. encerado:" :lpÓS perficie, de s p r endendo- .�e galerias devido aOE> íncen-ííos

.

Outra gigantesca produ
uma .explosão. A �lecÚã<) de grande fumaceira ?a.s aber-

I
e gases. O chefe do ,.,.;�viço ção de ANDRE CAYATTE

abandonar as operações de turas. Um dos operarros que de Minas do Estado, Frank
No Programa:
Guaiba em Fogo - Nac.

I King, anunciou que a min-i
Preços Cr$ 10,00 5,00------ seria obturada, pondo-se

termo a todas as tentativas Rigorosamente Proibido

PÃ�.1 ,-'�sco..t V;:de-se a�l:O'I.'
"t/fAI

, '���
� A�:r����s, ���a a����u��

,
,

"

--- "OU/IAI'fTE TODO DIA zada em otimo local, cita á - As 5 - 8 Hs.-
/ '" ,,�nOS \IA/)�JOS ���0�4 de Maio 961 no Es-

Steve Cochran _ CaroleI: �\ 'ft 't·
Ver e tratar com a Sra. Andrews - em:

•D/.;; .. �f �M_a_ri_a_C_I_·d_a_d_e,_n_a_m_e_s_m_a_._ P·ANTANO SINISTRO
� "', - , ,1 No Programa:
� � »

� � � � ACUSA,DO DE Noticias da Semana. Nac:
, �I a

.,..,J
CHARLATÃO �:��:S;a7!�él:'��0i>.s. PAULO, 17 (v. A.) - O

deputado estadual Hi�arj(
Toledo acusa o engenheiro Se

Veode-se uma camioo.,te em ���:�ã�u�O�'%�s�o C:e�I���O�,
perfeito estado de cooser'va�ão,1 ���:o dS;����eI�i:g��n����t�
marca CHEVROLET. �il cruzeiros a caixinha.

Tratar na .Aoência da TAV, à
Rua 'ellpo �cbmidt. 24. · ft C I T· E

C%.11.8 '$ 2)8 0111'118.0
(RUA ALVARO DE CARVALHO)

(amanhã) dia 20, DO qual tomarão parle diversos arlistas
M A F� I ULTU � A

Assassinado um adido de Imprensa
MEXICO, 17 (U. P.) -- A -

I
sobre as ínvestigações M,!,

polícia mexicana ainda está comunista na Guatemala, ron disse que não se lembra
as voltas com um assunto pediu extradição de mem- I de qualquer incidente de

embaraçado: apurar se um bras do anterior governo ele
I
transito na ocasião.

diplomata guatemalte=o foi Arbenz. Orantes era intima amigo
morto num conflito pclitico ; do presidente Castillo Armas

,ou numa bríga de rua. Ar-) De outra parte, o chofer que derrubou Ó governo es

noldo Orantes, adido de

Im-,
de um carro que parou atrás qperdista de Arbenz, em -ju

prensa da Bmbaíxaua. con- do da vítima, ás 2.1f. da 1Í1a- I nho último, Embora cidadào
tando 25 anos, foi alvejado e drugada, disse 'we' a.nbos guatemalteco, era filho de

morto.quando o carro cm que I sairam do auto, tiveram unia José 'Arnoldo Orantes, pri
Viajava parou diante de uma alteração, depois uma luta meiro secretário da Erubaíxa

sinaleira, ontem. Juan Miron, e finalmente Orantes foi al-
I
da salvadorenha aqui. (_l jo

que dirigia o carro e era a- vejado. Miron disse �ue não i vem Orantes era noivo de

migo de' Orantes, disse que houve troca de ';>9..1avl'as e uma moca guatemalteca e

por certo ele foi assasnlna- que alguns ínrüviduos mera- : deveria casar em breve A

do "por inimigos poi\t.\('o�":! mente passaram atrás do i vítima era ainda sócia de 1Acres�entou que o pe:�soa� (la I carro e dispan.l.1'f;'ll eont::l i um� entida.de universitá.ria
IDmbalxada tem sido f:'e- IOrantes. Deu no policta o nu- antí-comunísta , que aociou

.quentemente ameaçado eleS_I' mero da placa do carro, maR! Castillo na revolta contra
de que o atual gr.verrio anti- até agora nada foi revelado Arbenz.

_

'

,"'-
fUTEBOL NO COLEGIO

CATARINENSE
Pinto - Ponto alto do ata

que. Marcou muitos tentos
ê perdeu outros tantos ...

Arolde V. :- Calmo e va

garoso, não comprometeu.
Lauro; - A revelação do

torneio, fez' míserias inclusí
ve tentos "espirlsas '.

Outros craques que atua
ram pelo Vasco - Cirilol .. -

Jogou contra o Planalto UI!La
vez. Foi o dono da mela can-

CaIu P..tat, 16

FI.rlu6,.U.
S..ta ca&arIu

nal O Vasco daria a arran

cada para o segundo, e para
iniciar venceu novamente o

Tila 2 x 1. Graças a uma ar,
a-ancada espetacular de
Lauro, que marcou o ponto
da vitória.
Dia 5-10-54: Vitória fá

cil Planalto frente ao Ex

presso; 4 x 1 para os coman

dados de- Veva. - Dia ,22-
10-54: Comeca a fase fraca

•

T I cha. Deu um "show".
do certame. Jogo entre i a

Roberto - Perdeu tentos
e Planalto. 'Os primeiro a-

�

penas com 6 elementos, fo
ram impiedosamente golea
das (7 x 1) depois de um

bom primeiro tempo. Dia
26-10'54: Nova goleada.
Repetiu-se os 7 x 1, em fa
vor do Vasco frente ao Ex'

pressa. - Dia 28-10-54:
Atracão máxima do returno.
Dia de, Gala. Encontra-se
iam os dois grandes rivais:

o Planalto e o QVasco; vitó
ria' para os vascaü�os por 4

x 1; em partida das 3 de fi-

nais, e pelo returno do cam-

peonato. Como os dois times

encontravam-se com 3 pon-
'tos perdidos, foi resolvido
uma disputa em melhor de
"3" partidas. .

A última partida entre Ex-

presso e Tila não foi realiza

da tendo, por acôrdo, os dois

times perdida um ponto cada. 1 �

Dia .5-11-54: Seria travada
a segunda partida das "me

lhor de tres".
Reinava grande interêsse

pelo resultado. Mais um em

polgante e sensacional emba-,te: Vasco x Planalto; 3 x O

foi o resultado favorável aos

prímêíros, confirmando as

sim suas últimas espetacula
.res atuações. Com essa vitó-
ria sagrou-se o Vasco, Cam- -

-'" / /
peão do Torneio Extra Ader- ��,-�"_.

�bal Ramos ,da Silva. Te<O time vencedor alinhou '
-

com: André, Mira, Elói, A-
- IMERSÃO e, CHUVEIRO

maury, Miloca, Dilson, E- __�iIIiiiII'_.....

merich, Rubi, Pinto, Aroldo,
Lauro.
André - Muito calmo e se

guro nas horas precisas.
Mira '- O grande homem

da defesa vascaina.
Elói - éonstituiu com Mi

ra, a zaga mais perfeita do

Campeonato.
Amaury - Falhou nas re

batidas, mas preciso na mar

cação.
Miloca - Corre os.80 mi

nutos e apóia com maestria.
Dilson - Outro ponto alto

na defesa. Não deu chance

certos, corria. obrigado mas

não comprometeu.
Hulse - Jogo-u duas vezes

(uma de goleiro). Não com-

prometeu, e sagrou-se como ,

arqueiro menos vasado do O Centro de Irradiação
torneio. I Mental "Amor e Luz" realiza

sessões Esotéricas, todas as se-

Empregada gundas feiras, às 20,30 à rua

,
Conselheiro Mafra, 33 - 20

Precisa'se de uma para 'andar.'
.

,

serviços domésticos. Tratar 1\ ENTRADA FRANCA
a rua Silveira de Souza 4. I

'- • ,:, \ �

#
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Agência
de

r u blicidade
Réstaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
-Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
'Desconto especial para os senhores viajantes.

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

-� ... ,-

CONFORTO absolutc)'
Grande ECONOMIA

ECONOMIA absoluta
-

Grande CONFORTO
-w: �'" --_.........

"

-

-_

j�

AQUEéEDOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

•
. Aquecimento ultra rápido.

Fabricados nOl tipos
horizontol e vertical.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu-

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

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
'

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• . Controle automático de·temperatura pot' TJRMOSTATO,

que proporciona gránde ECONOM.lA.

lagem instontaneo, permite o

moior escalo de graduações de

TEMPERATURA.
,,,----"'.'

I ,1 "

t
ao que marcava.

Emerich - Cava o jogo, I

mas abusa de atitudes infan
tís\ Salvou o time contra o

Tila.
Rubi -, Esforçou-se, po

rém, machucado não rendeu
o que sabe.

('

l'.

,

.

,,7/ J
-,�

C. RPM08 �.A. Cflmélcio e loências
Rua Jéãc Pinto, 9 Fpolis., --Sta.Catarina

QUE FABRICA
...__._--

/
/.

Grande· Show-Sábado,
E

>-

.:',:.�1:J:, .;��s�:,;ié·�l*����mfMr,;;ü:;;t;.\;,·"··;:;·

- As 3 - 8 Hs.-

Amedeo Nazzari - Yvo
ne Sanson. - em:

SOMOS TODOS ASSAS
SINOS

U' Q(�S 131
i!:.I.

As 8 hs.

Dan Dailey - June Ha-
ver - em:

A NOIVA rio PAPAI

(Technicolor)
No Programa: ".

Esporte Na tela. Nac.
, Preços: 7,60 - 3,50-.
Imp. até 14 anos.

.

"

- As
.

- 8 Hs. -'-

George ·Negrette - em:

MELODIAS DE
OUTRORA

com - .Miroslava.
2°) ENCARCERADAS
No Programa:

, Esporte na Tela Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 18 anos.

- As 8 Hs -

O 7° Grande Filme do
Festival
RIO DA 'AVENTURA -

Com: - Kirk Douglas
No programa:
Atde. da Atlandida Nac.
.Preços Cr$ 8,00 - 4,00
Censura Áté 10 anos

As 8 horas.
1°.) VEIO VIU E VEN
CEU com Anjos da Cara
Suja
2°.) GINETE AUDAcIO.
SO Com Tim Holt

'

3°) Os TAMBORES DE
FU MAM CHU 11/12
Espis.
No programa:

Esporte na Tela Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
·Censura Até 14 Anos.

IMPUREZAS DO SANGUE?
tt

fMXIR Df n06UtIH�
AUX. TRAT. slrlus-

do DOSSO tast.
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Flortanópolís, Sexta-feira, 19, de Novembro de 1954 .,o ETADO
_'___.�------------�----------------------------------�------------------------------------------------------------------------------�-------------

Natal.das'Orianças Pobres do Estreito!
Dia 27. -- Barra�tlinhas: no Bairro Nossa Senhora de Fátima. Muitas

Prendas. Música. Saigadinhos. Bebidas.
I

=?�Bas����!o' rs���ü;:;C�;;�id�1
(FALECIDO NA CAPITAL F�DERAL),

MARIA RAMOS DE ARAUJO e FILHOS, Vva.
AMALIA BASTOS DE ARAÚJO (ausente), ALCI
DES BASTOS DE ARAúJO e FAMILIA, iVENS
BASTOS DE ARAÚJO e FAMILIA (ausente), EDGAR
BASTOS DE ARAÚJO e SENHORA, (ausente) , AN'
TÔNIO BASTOS DE ARAÚJO� é FAMILIA, (ausen- ..�. �t'"te), ,LUZIA BASTOS DE ARAÚJO e FILHOS (ausen- ..�. ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS I �.'+,te), MANOEL PEDRO DA SILVEIRA e 'FAMILIA

..'t. OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS �:.(ausente), profundamente consternados, comunicam ° %.' MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL .....
falecimento de seu querido esposo, pai, filho, irmão, tio e' :�: ��.
cunhado - BENITO BASTOS DE ARAÚJO - ocor-

..:� Organdy suisso branco, largo 1,15 ' :........ 70,00 ��.
rido no dia 14 � convidam para a missa de 7° dia que.· � Organdyv suisso em cores, largo 1,15 75,00 ��.
por sua 'bonissima .alrna farão celebrar Sabado, dia 20,' �t I Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 1ÓO,00 �%.l
ás 7 horas, na IGREJA DE NOSSA SENHORA DA �t'+, Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00 �t'"
CONCEIÇÃO. .. .' �t'" .

Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 . 200,00 (t'+,- , �:.+ Laíse Suissa, largo 90 240,00 �t"

M ' I S S A
-

.

�
I Meio linho pi lençóis, largo 2,20 140,00 �..�

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

� Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 ; 200,00 � �

�j Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 135,00 I:
I I�' " �

'0 D AI %.� Linho misto pi roupa de homem 50,00 ,�r. varo Ramos e Familia, convidam a todos' �ij P li h' d h 85,00
"

... uro m ° para roupa e omem ; .

os seus parentes e pessoas de suas relações, para assis-: .;i "

60,00lj
Setin langerle, largo 1,00 .

,tirem a missa que farão celebrar sabado, 20 do corrnte, �.� Tafetá fâile 34,00" ás 7 horas, na C.atedral, em sufragio a alma de -seu gen- ""��� F '1
".'

t d I 90' 59,00'" ai e grosso em ° as as cores, urg. . .

1'0 BENITO 1\RAUJO, falecido no Rio de <Janeiro, ante- ..J Puro linho pi vestido, ° melhor que existe, largo 90 120,óo'
cipando seus. agradecimentos.

'

.fJ Faile eséocez, largo 90 " -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00
:J Setin duchese, extra especial, largo 90 48,00� ��

. -...-----.

"e \ :j Se,tiI1 duchese; artigo muito, bom, largo 90 .... :......... 39,oQ

ii�,�fií'��'I!D�i"s! j �����:?:��Llt:�,;�oo,��;��d;::: �H�
'�f'IJ'" '"-'t!'g. Ir&/{u'· ::]' .Opala estampada, a começar de ,.............. 11,00

�: .III II /'- "'� Fustão branco, a começar de 18,00
�' r�'f1f'" -

:r� _p� _

:' �:� Tafetá escocez de algodão, largo 80 24,00
iii �--:: ., tJ� Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 48,00

\ � - -

---- %.� Morin Ave Maria '................... 19,50
- :.-;..�"-__ ' " .;: ��, Cretone branco, largo 1,40 '

:........ 33,00
....,...�.--�-�-- - ...�..

I ._ �� __--� :) Cretone branco, largo 2,00 44,00\ - -

-�. �:1 Cretone-, branco, larg, 2,20 46,00
iiIi!!II_.I!!l�.3 .�. Cretone Linhol, largo 2,20 67,00

.:. Percal, largo 2,20 9.0;00
'�� .

�.� Materia plastíca lisa, largo 1,40 34,00
..... Materia plastica estampada, largo 1,46 : 43,00
..�� Toalhas plasticas (Americanas 59,00

..�� 'Meias nylori pi senhoras ,............... 44,00 I
%.� Meias nylon pi ,senhoras, malha 60 .;....... 5P,00 �:�� Meias .nylon Derby, pi homem 65,00 �%. � Colcha de seda c( bico, pi Casal......................... 200,00 ..

�t" Colcna de 'Seda ,cl franja, pi Casal 220,00' .�.
�•..; Colcha de pura seda cl franja, pi Ca�al 280,00 I:
.�� �:�: Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN- �..�•. rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços. l�:•%.' CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende. '�••
ti:", Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis. .:.
.... . .

'
,

, �

-:.,� � � �
-

..

'

",� �." ' � ',� .. � -�--�·� ..·_�tJ-:·!••�.�.�.".�� "-";"".",,,,�,.".",,,,,,,,.,,.+••,,.,,.".�, ".w.w.W.w ".�

..
•...'i'.•.

. i:��;',�:
'"

11<...
_.
.,.

Vende-52 '

Raios X
Vende-se uma loja de

'\rmarinhos, bem . afregu�
�ada em otimb local, eita á
Rua 24 d� Maio 961 no Es
trei{o.

tipilTelhagem moderna e completa para qualquer exame

radio.lógico..
'

Radio.granas e radioscopias.
Pulmões e coração. (torax).
Estomago - intestinos e figado. (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos:- Histero-salpingografia com insufla�

Ção. das trompas para diag'nóstico da esterilidade.
'Radiogr,afias de ossos em geral.
Medidas exa.as dos diametros da bacia para o.rienta

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

. I
.•.-........,.. J

f..:.

Viagem - com segurança
\e rapidez

só NOS CONFORTAVEIS MICRO..;ONIBUS DO

RAPIOO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itaja! -: Joinville - Curitib8

Ver e tratar com a Sra.

: M,qria Cidade, na mesma.

--------�_,,�--�---

,I CI l'E
: '.

! ••

i

'A'gência
de

. �,·;';P:u·bli&idad'8:',;:,:·
.

I

=-

Kua Deodoro esquina:da
Rua Tenente ,Silveira

FARMACIA DE PLANTA0 �,: �;\P..tal. :.fI ,
i�i : ·'l'l.rlU6,.._"
� B..ta, CUarlu

� I .

20 Sábado �tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Traj.ano ,

21 DOl:ningo - Farmácia Cl'!tarinens� :_ Rua Tra-
jano

'

.'
'25,,(Feriado) - Farmácia ]'fotur;na :_ ..Rua Trajano,
27',Sábado (tarde) ,-, Farmácia Esperanç�,.-:- Rua

Conselheiro MaHa
'

',.: ..
28 Domingo - Farmácia Espe�ança � Rua Con-

selheiro Mafra , .
"

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias,
Sto. An�onio ,e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi-
dt n,,43 e 'rrçjano. ,

.
A: pre�ente tabela não poderá ser alterada sem pré

via· autõrização dêste Departamén�o. '

--------�--.---------------

I
ORGAHISADO!
e-,
EDITADO
PO�

('ON'TA,DOR.
.<

A Cooperativa de Consumo dos Empregados da Org.
R. Lage em Imbituba Ltda. precisa de contador habilitado
para os serviços permanentes .de sua escrituração. Os can
didatos deverão dirigir carta, com referências e pfetenções,
à citada Cooperativa, em Henrique Lage (ex-Imbituba),
Santa Catarina.

lJ(Ji?ALi(?/[J�g(J4l1lg
gE/XAB7'/.[TTO
FLORIANÓPOLlS_SJ\NTA CATARINA

"

,"

,I �', \' .,

(

CENTRº EXCURSIONISTA , 'j\RNOLDO. AAUI..INO"
-W...wçJm!ÁB!Q-

FUNDADO EM 16-9-54

�OygM",,* CêTAaJNENS,!
.

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEOADE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

vA- NOS HOJE MESMO, TEU_ NOME E ENDERE-
-,

co A CAIXA POSTAL 489- FLOAIANÕPOLIS-S.C.

EXPRfSSO FLORIANOPOllS
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6poUI)
Curitiba e Sio Paulo'

Com viagens diretas e permanentes ,

Matriz: - FLORIANO'POLIS í .-,
Rua Conselheiro Mafra, 135

. -! =. I �':t.�]
Fone: 2534 :::- Caixa Postal, 435 .

L � I. :

End. Telegr.: SANDRADE '

;.!, I
A�ência - CURlTmA

, ..�:.�: I
Avenida 7 de Setembro 3320/24

'

Fone>847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA�

Agência: -- SÃO PAULO
Avenida do Estado: 16 B6/1678 Fone: 37.30-91

End. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e .m àelo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprasa

d. Transportes Minai Gera'l SIA.)
.

Veleiros da Ilha de.I'

Sanla Catarina
ASSEMBLEIA GERAL

CONVOCAÇÃO
De acordo com ° Artigo' 25' dos Estàtutos, convoco

.

JS Senhores Associados para a Assembléia Geral Ordí
naria no dia 20 do corrente as 14,30 horas, em sua séde
social, afim de �e proceder as eleições do Conselho De
liberativo

Florianópolis, 17 de Novembro de 1954
Arno Schmidt
Comodoro

Funcioóária para Escritório
MOÇA 22-23 anos, datilogrilfa, ginasiana, desemba

raçada, referências para escritório.
ORDENADO A COMBINAR.
CARTAS PARA CAIXA POSTAL, 80 FUNCIO

NARIA ESCRITÓRIO

--------------------
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Um '�disco voador" visto sôbre a nossa Ilha !
PAIRAVA, SERENO, À·S 8,10 HORAS DE ÔNTEM, SOB o OLHAR PERPLEXO DE ALGUMAS PESSOAS, INCLUSIVE UMA MENINA QUE·- E�·

TUDAVA QUANDO O PERCEBEU, CHAMANDO SEUS GENITORES, QUE TAMBEM O VIRAM. DE REPENTE AFASTOU·SE NA DIRE C Ã O

NORTE, DESENVOLVENDO GRANDE VELOCIDADE!
-

'

Desfazendo inverdades TIM • • •
. CARTA FINAL

�- _-----

Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Novembro de 1954

BANDEIRA DO BRASIL
Desde o berço, aprendemos

a amar e a venerar a Ban

deira; quando moços apren

demos, nas casernas, nas a

cademias, a defendê-la até a

morte, se preciso for.

E' que nossa Bandeira é

digná de ser amada e vene

rada, Jámais conheceu o a

margor de uma derrota. E'

Bandeira. ,de . paz como de

guerra. Sempre marchou na

vanguarda!
Não poucas vezes tem Í'�la

deixado de panejar nos cam

'pos de luta. Não porque o ini

migo tenha conseguido por

lhe a mão, mas "porque pe

sada de sangue dos seus he

róis". 'Assim foi· no passado
como no presente.
Olhando-a; neste dia que

lhe é consagrado, vemos to

da a história de nosso Povo,

materialistas, de credos es

tremistas, da esquerda ou da

direita, evidenciam, no de

correr destes dias, o negro

fantasma da traição, en

quanto o cheiro de sangue,
I

ainda fresco, de nossos ir

mãos, paira no espaço, cla

mando por justiça! .... . ..

.. Hoje, no dia que lhe é con

sagrado, na formosura sem

mácula da nossa Bandfi!im,
em cujas dobras sagradas Ii

ea o beijo quente de .nossa

veneração na convicção de

nossa saudação, reafirmemos

o propósito de tê-la como

nossa missão, hoje, amanhá,

sempre: honremo-la com

nossa conduta, com o cum

'lrimento integral de todos os

nossos deveres, como cida

dãos que somos de um Brasil

Livre e Soberano!
'

Dedicada ao dr. Osmar Cunha e como -parte' dos feste

jos da posse do Prefeito eleito de nossa Capital, foi aberta,

às 10,30 horas do dia 15 do corrente, ao lado da Tipografia

"Progresso", à rua Felipe Schmidt, a XXIXa. Exposição de

Pintura do Artista Catarinense ACARY MARGARID�.

A nossa reportagem esteve no loçal e poude admirar, Iembevecida, seis quadros a' óleo' e- trinta e seis aqua:elas., O
não podendo precisar qual o merecedor de destaque, nao so

por falta de conhecimento técnico da' nobre arte, como pela

II
.

dificuldade em sendo todos de méritos apreciáveis.

Chamou-nos a atenção o "Velho Marujo", uma belissí- A Diretoria do Clube 15 de Outubro tem o prazer de.

ma cabeça, cujo cliché estampamos. I', comunicar que no dia 20 do corrente, em grande festa,

Em conversa com o consagrado Artista Acary Marga . -; apresentará oficialmente, a sua candidata ao Concurso

rida verificamos o seu desanimo pela' falta de estimulo, pois "Miss Santa- Catarina 1955".

que; apezar de dedicados a ilustres personalidades.,..--nenhu-·

ma o procurou para, ao menos, agradecer a homenagem.

Realmente'é de causar admi�·ação,'lembrand�-nos do I
apreço e das gentilezas com que sao cumulados artístas fo

rasteiros, muitos até sem méritos.

Não vai, nesta pálida notícia, qualquer "restício de cri

tica, mas seria muito interessante que o Povo culto de nos- Em data de 17 do corrente, deu entrada na Assem

sa ,Capital fizesse uma visita. aquela exposição para poder I
bléia o veto do Governador ao Projeto de Lei N. 1.149, de

aquilatar 'do valor dos quadros apresentados. i 5-11-54, que
autoriza o Poder Executivo a abrir por conta

Ao abnegado Artista ACaI'y, uma vez mais, as nossas do saldo do exercício anterior, o crédito especial de .

mais calorosas congratulações pela brilhante apresentação Cr$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil cruzeiros) para a

com que se dignou.contribuir para maior brilhantlsmo da-I construção do Pôsto de Saúde, no município de SÃO MI-

quelas comemorações.
I GUEL DO OESTE ..

' -

a grandeza de nossa raça, a ,. "Bendita sejas, para ''1·10

liberdade de nosso Brasil. E' o sempre, Bandeira do B� 1-

a soberania. da, Pátria, do sil!"

nosso lar, das nossas lutas,
-

..-.",...-...-'-'f-.-'-'k
...

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

das nossas esperanças, dos"
� �

nossos anceios, das nossas O CASO DO DIPLO�

alegrias e das. nossas dores. MATA GUATEMAL-
Por Ela vivemos, porque

'dela é que nos vem: 'a dda. TECO

Por Ela lutamos, para que I MEXICO, 18 (U. P.) - O

seja sempre o Símbolo'
.

de
.
agente de Policia, acusado do

uma Pátria indivisível:

I
assassinio do adido de Im

Por Ela morreremos, para prensa da Guatemala, Ar-

que seja eterna. naldo Orantes, no domingo,

A sua honra é a nossa hon- foi ouvido ontem, pelo tribu-.

ra. A sua história é o nosso nal. Antonio Llanes Salas o

mais justificável orgulhe. Os agente de Policia invocou em

seus heróis são nossos ir- sua defesa que o jovem 0-

mãos. rantes se achava embriagado

.
Ao rufar dos tambores, ao e foi o primeiro a sacar do

:langonar das cornetas, os revolver. O depoente decla

soldados de terra, mar e.-.r rou que sua atitude foi em

formam fileiras em. torno da defesa própria. Llanes Salas

Bandeira; as crianças nas disse que tentava apenas ti

escolas cantam o seu hino. e rar a arma das mãos de 0-

prestam-lhe homenagens. rantes. E em vez de conse

numa demonstração Incem- guír seu intento, matou-o,

parável de civismo, numa provocando um incidente in

prova eloquente de fé, numa ternacional que tentam es

demonstração íneentestável clarecer' tanto o México co

de que estão alertas e· pron- mo a Guatemala. Entremen

tas para a defesa, do relíeá- tes, os dois outros presos no

rio. domingo, junto com Llanes

A indiferença e o eomodís- Salas foram postas em liber

mo, a friesa de sentimentos dade, sob fiança de 2 mil

e o acolhimento de
.

ideais pesos.

Loteria do Estado
Resultados de ou'em

1:370 - Cr$ 200.000,00 - Florianópolis

4.324 - Cr$ 25.000,00 - Joínvíle

1.095 - Cr$ 15.000,00 - Põrto União

12.804 - Cr$ 10.000,00 -e-e- Joinvile

1.011 - Cr$ 5.000,00 - Joinvile

XXIX EXPOSICAO DE PINTURA DE
,

ACARY MARGARIDA

Sob o título "Assembléia Legislativa do Esta

do", A GAZETA de ontem publica o seguinte:
Recebemos a seguinte carta: � "Gabinente da

Presidência - Florianópolis, 17 de novembro de

1954;- Ilmo, Sr. Diretor de "A Gazeta". - NESTA.

O seu conceituado jornal publicou, hoje, na

Ba, página, sob o título "Estação de Férias �ara
Operárias", Um comentário a respeito de um pro

jeto de lei apresentado pelo Poder Executivo, a

firmando que o mesmo "está trancado na Mesa da

Presidência".

A notícia não exprime a verdade.

,Não há
\
projeto algum trancado na Mesa da

Presidência - e a informação prestada ao Redator

só pode ter origem. na má fé ou na ignorância de

quem a fez.
A Presidencia toma conhecimento dos Proje

tos do Poder Executivo no momento da sua entra

da na Assembléia, 'quando determina a sua leitu

ra e remessa às Comissões.

Depois disso, só quando das mesmas volta, já
devidamente estudado, com parecer - e publica
do - é que determina a sua inclusão em pauta,

para ser discutido e votado em plenário.
Se as Comissões retêm o projéto além do' pra

zo regimental cabe a qualquer deputado reque

rer- a .sua inclusão na Ordem do Dia. Não cabe à

Presidência a sua inclusão na pauta dos trabalhos

ex-ofício, antes' de que as Comissões o remetam

à Mesa.

Quanto ao projeto em aprêço, que tem o nu

mero 68, e visa não apenas a criação de uma esta

ção de férias, mas também a elevação da taxa de

saúde, seguiu os trâmites regimentais.

Requerida a sua inclusão em Ordem do Dia, foi

a mesma recusada pelo pleriárío: requerida, poste
riormente, a sua inclusão na pauta, foi deferida.

Assim, cumpre o interstício regimental para

ser discutido. \

.

" Devo dizer mais que o referido projeto 68 foi

relacionado entre os 154 outros, mais 20 vetos, a-,

proximadamente, e outras proposições que, inclui

dos pela Mesa na relação dos que devem ser apre
dados, motivaram a prorrogação da presente ses

são legislativa.
Assim, Sr. Reçlator, nem êste nem qualquer ou

tro projeto se encontra "trancado na Mesa da

Presidência".
I

Aliás, a mesa da Presidencia nem chaves pos

sui - pois até as fechaduras da mesma não to

,ram encontradas quando assumi as elevadas fun-

ções de Presidente dá Legislativo.
'

Quanto à nota "Parque Ibirapuera", é faccio

sa, pois além de seJeferir às verbas de 1951, que
foram elevadas para 9 milhões em 1954, afirma

uma inverdade quando diz que a "caixa está arre

bentada, a esta altura dos trabalhos",

Não está.
Tõda gente sabe as condições em que encon

trei a caixa, no dia 10 de abril. Publiquei relatório

a respeito ...
Necessário foi suplementar as verbas, esban

jadas pelo meu antecessor, que deixou ainda 296

contos de dívidas.

A minha gestão está rigorosamente em dia.

Nada deve . a Assembléia à praça. Suas compras

são pagas à boqa do cofre. Nenhuma despesa é au

torizada sem que haja o dinheiro para pagá-la.
O almoxarifado está cheio de material, todo

relacionado e fichado.

Restabeleci o crédio da Assembléia. Hoje dis

puta-se' a sua preferência. Dos 8 mil cruzeiros de

gasolina que eram gastos por mês, a (;lespesa des

ceu para mil.
"Dedetizei" os parasitas que viviam roendo os

cofres da Assembléia.

Pode ficar certo, Sr. Diretor, que deixarei saldo,

E, se a legislatura terminar a 31 de janeiro,
podem ficar certos os futuros deputados, deixarei
INTACTAS as verbas destinadas ao funcionamen

to do Poder Legislativo no ano que vem - e sem

.dívídas a pagar da minha gestão.
Justamente o contrário do que encontrei ...

Certo de que V. S. não deixará de dar publící

dade à presente." retificando informações inverí

dicas prestadas ao seu jornal, apresento meus an

tecipados agradecimentos.
Atenciosamente '

.

Oswaldo Rodrigues Cabral - Presidente.

M ISS SANTA CATARINA
"15 de Outubro" apresentará sua

candidata,

AlÔ, ALO, SÃO MIGUEL DO OESTE

P. s. D. 1.722

U. D. N ,...
970" Está nesta Capital, a pas- WASHINGTON, 18 (U. P.),

A lição foi dura, duríssi- seio, o ilustre deputado Es- - Charles Lindbergh vestiu

ma, Dona Marina. Será, to- tanislau Romanoski pessoa o uniforme de brigadeiro ge

davia, proveitosa. O povo é dargamente estimada no nor- neral da Força Aérea pela

livre. ,O que os pobres II ne- te do Estado, político de primeira vez, informando-se

cessítados recebem, de 01'- 'prestígío na cidade de Mafra'l que
retornará a tarefas ati

gãos assistenciais, não é es; por onde . .foi eleito pela Le- vaso Deverá ele servir, pela

mola: é direito. Esse direito genda do, 'P. T. B.. menos durante tres semanas

não importa na venda da Com os 'nossos votos de como assistente do centro de

consciência. O voto é livre e .feliz permanencía, aqui vão pesquisas da Força'� !\érea,

secreto. Turva-lo é crime e .e os nossos cumprimentos muí sob as ordens' do secretario

crime não compensa. -Está cordiais. Harold Talbott.

provado. A sra., Dona' Mari-
na, ganhou. Ganhou experi-,êneía.' .' Aplique- a no. bom '

sentido, em 'prol da. demo

cracia, do fortalecimento do

regime, da moralização do

voto, do respeito à liberdade

de princípios, - da exaltação'
dá dignidade humana.

E terá,' então, todo o res

peito e toda a admiração
dos seus' adversários políti�

Icoso Trabalhe pelo, seu par

'tido, defenda. as idéias que,

êle prega, proclame a sua fé
nos destinos do nosso' Estado

e do nosso Brasil, dando o

exemplo de :um' procedimen
to eívfeo consentâneo ao do

Brigadeiro Eduardo Gomes.

Procure, em 1955, uma vitó

ria limpa e honesta para' a

sua U.D.N. Se a conseguir,_
aqui estaremos para cumpri
mentá-la, com a mais cava

lheiresca lealdade.

Dona Marina.

Coletora - Estreito.

E' isso, Dona Marina. A

gente se habitua e na hora

da despedida vem o ráio da

emoção. A nossa corres�tI·
dência termina hoje; com o

resultado final do 1l11:!1to na

zona de influência dó seu

prestigio e da sua explodida
fortaleza:

Senado

Nerêu
Saulo

?.91-i3
2.67:!
1.225
1.229

I
Aristiliano

Konder ,.

Câmara Federal

A. S. T. 2.730

UDN-PRP-PL .. 1.283

, Assembléia

P. S. D. 1.961

U. D. N. 1.050

Prefeitura

Osmar

J. José
2.153

1.168

Câmará Municipal

Adeus, Dona Marina

BUM.,
Pillal da ".Casa
das Louoas»
A parti. de hoje o nosso

Comércio contará com mais

uma Casa, pois que, às 9 ho-I
ras, abrir-se-á na Rua Jerô

nimo Coelho n. 16, uma fi

lial da "Casa das Louças", de
propriedade dos Irmãos

Brandão, já tão conhecidos

do nosso Povo.

A Filial da Casa das Lr.u

ças terá variadíssimo estoque
de peças destinados à pre

sentes, sendo digno de nota

a sua apresentação que cons

tituirá motivo de reaís mé

r+tos para os seus orientado

res' que não poupam estor

ços em dotar a nossa Capi
tal de uma casa digna no ge
nero.

O ESTADO apresenta !"di

citações-aos Irmãos Brandão

e se congratula com o no

mércio pelo feliz evento.
----------

EM CONSULTA
LON�RES, 18 (U. PJ - O

governo dos Estados Unidos

se encontra em consulta com

o governo do Reino Unido e

de outras nações ocidentais,

antes de enviar resposta a

Moscou para assistir a uma

conferencia de 25 nações, I

convocada para 29 do corren-
'

te. I

I
Ontem, pela manhã, esteve em nossa Redação, acom

panhado do sr. Renato Pinto de Oliveira, o sr. FranciscQ

Pereira Corrêa, residente à Avenida Hercílio Luz, 172, apo

J sentado do I. A. P. E. T. C., que nos relatou o seguinte:

\
- Estava sua filha Miralda, com 14 anos, estudando

no quintal de sua residência, quando, por volta das 8,10 .ho

ras verificou, bem alto, uni objeto luminoso, de forma arre

dondada. Miralda, pressentindo ser um dos famosos "dis

cos voadores" correu, pressurosa, a chamar seus genitores,
os quais puderam também apreciar o objeto Tuminoso. Cha

maram então alguns vizinhos e operários de uma constru

ção próxima, que também puderam observar o estranho ob

jeto, pairando muito alto, sôbre a nossa Ilha.

Estasiados admiravam o "disco", quando êste, em alta

velocidade, tomou o rumo norte, desaparecendo.
A nossa reportagem esteve naquele local, tendo opor

tunidade de ouvir o sr. João Clementina de Medeiros, 'que
confirmou a noticia, pois também vira o "disco" pairando
sôbre a nossa Capital e depois de alguns instantes rumar

com grande velocidade' na direção norte.

Nenhum ruido foi ouvido. O "disco" tinha a forma de

um grande prato, visto por baixo.

A notícia que. divulgamos, conforme nos foi transmí
tida, poderá ser apreciada por quantos queiram perder al

guns Instantes observando a vastidão dos céus.
.�........................•...............

I

ALO, ALO, RODEIO
I Em data de 17 do corrente,' deu entrada 'na Assem,;'
I bléia o veto do Governador ao Projeto de Lei N. í.148, de

15-11-54, que autoriza o Poder Executivo a abrir, por conta.
<

do saldo do exercício anterior, o crédito especial de .

'I
Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), para a construção
do Pôsto de Saúde no município de RODEIO.

DEPUTADO
-

ESTA·-CHARLES LINn:-
NISLAU ROMA- BERGH

NOSKI

I
•

VI-

O pôr do sol, visto de São João, é um desafio aos

famosos ocasos da Ilha.

Cortejado de arabescos luminosos, pintados de to

das as cores e de todas as combinações de' cores, o sol

desce, em majestosa dignidade, sem pressa, mais veI;
melho do que um comissário do povo.

Estavamos a observá-lo, abobados do seu explen
dor, quando o Celsinho observou:

- Se algum pincel pintasse êsse espetáculo- é fôsse

exibi-lo nas cidades, seria tido por louco!

E oRenato completou:
- Até parece que Deus está prestigiando a arte

"moderna!
x x

_

. x.,
.

A fraqueza humana é infinita. Aque)a apoteose
-

de

luz e de cores merecia ser vista com devocão e acom

panhada, de segundo a segundo, pelas mutaçôes que

oferecia, .construíndo bizarras alegorias levantinas e

desenhando, no arco-írís das nuvens, castelos encanta

dos, rios acachoeírados, roças queimando ...

As riuvens mais distantes pareciam tetos de boite,
com altos relêvos e luz indireta.

- A janta tá na mesa!

E o espírito cedeu ao estômago. Abandonamos _ o

sol e a homenagem que nos prestava. Aquela película
de divina poesia, emoldurada pela natureza e exibida

....

em 3-D, arrebentou ao anúncio do arroz com espinha-

ço de carneiro.
'

Miserável fragilidade humana! Um' grito basta

para tirá-la da' 'unção do sonho e atirá-la na realida

de do feijão.
x x

x

A noite entrou fria. O caseiro José anunciou jeito
de geada. E acertou.

Os cobertores e acolchoados funcionaram:

Quando me acordei o reiagia da varanda bateu 5

horas.
Saí do quarto para acordar a turma, -no dormitó

rio. Todos já haviam levantado! Eu fora o último! En

contrei-os na ramada, saboreando camargo. O 'Waldo

enchia os canecões e os madrugadores -iovíaís os esva

ziavam, degustando os goles, quebrando a cabeça pa

ra trás para acompanhar o tombo da vazílha e não

perder o souflé da espuma.

Era assim que começávamos os dias, de acõrdo

com os versos de Olegário Mariano: ao dealbar da ma

drugada e felizes como um galo de serra!

-�GUILHERME
.

TAL
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