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Marêu assumirá;- pela se�un�a , irasi�ência �a He�ú�lica
"

NO PRÓXIMO DIA 2 DE DEZEMBRO, o SR. CAFÉ FILHO SEGUIRA PARA A CIDADE BOLIVIANA DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA, A FIM DE INAUGURAR TRECHO DA FERROVIA, QUE LIGA O BRASIL Á BOLIVIA. DURANTE A

SUA AU�E�CIA, ASSUMIRÁ A CHEFIA DO GOVERNO O SR. NEREU RAMOS, PRESIDENTE DA CAMARA, FEDERAL
r SERA A SEGUNDA VEZ PORTANTO, QUE,EXERCERÁ A INVEST�DURA, SA;BENDO-SE QUE A PRIMEIRA FOI AO
TEMPO DO GOVERNO DO SR. EURICO DUTRA, QUANDO ;ERA VICE-PRESIDENTE DA REPUBLICA.
--

Jubileu do Car· r-�;;;;:-�
������Ç����i!l�� I :r����:�:�os
gal as cerimônias do duplo i Domingos F.
jubileu do cardeal Manuel' de Aquino
Gonçp.lves Cerejeira, como 1

'

...

patríarcã de Lisboa e prín- ..- 'tt- h&_ -
,_. _

cípe da Igreja. O prelado' re- Edição de hoje - G páginas Florianópolis, Sábado, 20 de Novembro de 1954

cebeu por êsse motivo' Ul'l.l:t .

�

��t,::::::":c:e�:::ro:::1 E-speranças de um Nalal"'melhor
,i'

tem 66 anos de Idade, roí i

�ol:l�:bde�lP:t:����:ud;a�(i���� I
,.

O funcionalismo civil e militar
lido em 1929, quando tinha _ -,

41 .an.os .de idade, e era o visados, para o abono
mais Jovem membro do Sa- cho da questão do abono ao

cro Colégio. RIO, 19 (V. A.) - Logo ,a-I funcionalismo civil e militar prontos os, estudos que 0- ..

I pós ter falado ontem com da União e para todas as DASP realiza. E resta saber

I o presidente o sr. Eugenio I
classes. No seu ponto de vis- quais os recursos que o Con

Gudin informou aos [órnalís- ta, nada se pode adiantar de gresso está disposto fi con

tas ter tratadó no seu despa- concreto antes que estejam I ceder.

mos para um cargo é crime em Santa Catarina, se

esse Ramos não fôr da U.D.N. O dr, Newton Ra

mos, [ovem e brilhante engenheiro, não é e nunca

foi político. Mas é Ramos! Deverá ser proscrito!
- 'A crítíca, por certo, não atinge o Prefeito,

ESPERANÇA DE que convida para os cargos de confiança a quem

CHÜRCHILL ,

lhe merece confiança. A crítica é uma provoca-
) O cão aos srs, Cel. Arístílíano Ramos, deputado fe-

LONDRES, 19 (U. P. -

primeiro ministro Churchill deral pela U.D.N., Celso Ramos Branco, deputado

LISBOA, 19 (U. P.) - O nica para' isto. Do alcance exprrmiu hoje, na Câmara estadual, Laerte Ramos, também deputado esta-

�ornal "Sé�uJ�" re�ere-se ho- 1 �olitico e co�ercial . �norme I dos Comuns, a' esperança de dual eleito para a próxima legislatura, Jaime' Ar-

je ao caráter urgente da desta zona rranca, digam o I
que os acordos de Paris sé-

ruda Ramos, diretor de Cooperativismo e jornalís-

criação de um.a zona fra?�a I que
disserem os céticos, que I\riam ratificados pelo Natal.

ta da situação.Os críticos mícroceralos não res-

no porto de LIsboa beneficio

I
olham mais as crises de on-I No entanto acrescentou peitam nem mesmo os correligionários.

do Brasil. Le:nb�'a�)do qu.e �s tem e de, hoje do _que os de- i que poderia s� verif.icar um
- Até o Osmar Silva está ensaiando os seus

governos português e brasí- satogos de amanha, nas rela- atraso de um ou dOIS meses passinhos ... Acha que os ramos do Saulo fizeram

leiro estipulam há 21. ano�, : cões comunitártas elos dois fi porque vários parlamentares
sombra aos ramos do outro, que não pode Ser o dr.

quase um Quarto de século' , � países, não há discussão pos- deviam ratificar êsses acor-
Nerêu - que foi eleito - mas .o CeI. Aristiliano -

a criação .ele" .."zo�as fl'a,noCas I síveís",
.dos, ,que não o foi.

t t C n
_! Noticiando a, posse do sr. Enedíno Ríbeíro,

nos seus eiI1 orlOs c I ,,,,,,- - ----
---�---_..._----..

.

lias para os produtos 01'igi-1 '
na presídêncía da COAP, o outro jornal palaciano

náríos do Brasil e ele Por- AlO� 1 Al'O;;'" ,.LAGUNA
assim, conclui: "Aguardemos a boa vontade do no-

tugal", frisa o jornal que "os- \
vo Presidente, apesar de que, na COAP, êle rcpre-

EM ALTA O DOLAR te compromisso foi cumpri- Em data. de 17 do corrente, deu entrada na Assembléia senta no Plenário, apenas o executivo:

,RIO, 19 (V. A.) - O (101801' elo". Acrescenta o Jornal: "E' f) veto do governador ao Projeto de Lei 11. 1.160, de 11-11-M, I Pouco tem que fazer".

aC\lSOU ontem nova alta, e de lembrar que a criação do que autoriza o Poder Executivo a abrir, por, conta do saldç
- O executivo catarínnese; como se vê, já

foi cotado nos Banem; par- porto franco não exclui qu€: do exereício anterior, o crédito especial de Cr$ 80.000,00 firmou tradição e [urisprudencia: não faz nada,

tículares de Cr$ 74,80 até ,..
se crie a zona franca do (oitenta mil cruzeiros) para a construcão do prédio escola}' Assim, aqueles que apenas o representam, pouco

Cr$ 75;00 para saques e ue Brasil. Sabcmos que o Brasil d� Ribciriio Pequeno, no município de LAGU.NA.
tem que fazer! '

xecutado pelo escultor italia-

Cr$ 73,00 até Cr$ 73,50 1:''1.1'.1 a deseja e espera e está, (1,
�

,

-�'
Dolorosa confissão;' no Canova, e encontrantlo-

eomp'�UBLlCADO O A����Âo'õ'�'t
téc

RIO, l���o, N�i�fl�c��?'�I9o���ue ser«
I

Em d.ta��?'��-�-�-�e-'!-te-�-�� !�,�� ==:b�'" :��ád:�::'�:' sn� ;;:

'CO'NDENO.U' BANDEIRA
do por via mnritímu, chegou i realizado no Rio em 1955. E o veto do governador ao Projeto de Lei n. 1.150, de 5-11-54,
ontem ao Rio dom Armando i acentuou: "Esse

.

Congresso abrindo crédito -espeeíaí de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil

DEZ DIAS PARA OS RE- cumprirá o resto da pena. Lombardi, novo repl'esent::m-l será mais uma grande de- cruzeiros) para a construção do Pôsto' Policial de PIRA-

CURSOS DA DEFESA _ Por outro lado, o novo ad- t� do Vaticano junto ao Go- monstrucâo ele fé do povo TUBA.

TRANSFERENCIA pARA- A vogado de Bandeira! Serrano I verno'br�siJ.eil'o. AS_Pl':m!.!il':1.s! brasllclro tl'a(.iiciOnftlm�ntc .----------------------

PENITENCIARIA Neves, terá, então, oporbuní -] declaraçoe� do antigo r:j)�c: i
i' ',. ',

. I TEMARIO 1\E MENDES�fR'ANCE
RIO, 19 '(V. A.) _ Final- dade de consultar os autos, ' se�tante �apal..:na v:neZl!:L católico. TIago ainda .comi:lU, ,

mente ontem foi publicado o juntando posteriormente os I rot de satisf'acào por ,�e en- I go os votos do Papa PlO XIL, WASHINGTON, 1.9 (U. P.) I senhower e com o secretário

acordão ela Terceira Câm::tra elocumentps que julgar ne-I c�n:rar e� terras �rasil:�ras. \ n� se::tid�, :�: que _�: ._ Br�Si1! O prin:eiro ministr� da Fran- de Estádo, John Foster Dul

Criminal, qúe manteve a cessarios para solicitar a re- I Dls"e maIS que tUdO fara no! a"C:lr."v jl,OAlfIlalll,:db um Iça, J;>lerre Mendes-France, leso Durante o seu primeÍ!'c

condenação' de 15 anos ao te- visão do p;ocesso. I s:ntido
de apoiar a real.iz�- ; r;ra:'j;cliOSO ,f�turo e tl':ll1qui- i co.meçou,

ontem aJ;l1plas dis- rlia, nesta capital, o chefe de

nente Alberto Jorge Franco
çao do Congresso Eucaristt-\l I�(.ble polttlca". eussões com o presidente Ei- �,..binete francês, que apre,

, Bandeira, acusado do "crime

111'-1--"--C--O:.-n--te r--:e"n.e 'IIIa ' R"'u'ra' I'
sentou um temario com ,20

do Sacopã','.
lssuntos para suas conversa-

o acordo será agora pu- CAMBIO :)ões com os funcionários

blicado no Diário da Justiça, RIO, 19 (V. A.) - 9 mer- 'laqui, ãepqsitou uma coroa

havendo o prazo legal de 10 cado, livre de call1bio apre- ReJilnirá Oit Sllcretárl'os de �grICDI'tur�.le flores, ao pé da estatua

dias para que a defesa apre- sentou ontem as seguintes U "t: (j u U �Je Lafayette, perto da Casa

sente os recursos que achar cotacões nesta capital: Com- de todo ,u P�JwS Branca. Conferenciou duran·

convenientes. Son'lente então 1)1'as"- dolar 73,00; libra u U te uma hora e,depois almo·

os autos baixarão para a 196,00; lirá 0;11; escudo, Importante reumao L:ri I Esta reumao está desper- çou 'com o jJl:esidente Eise-

Primeira Vara Criminal, de- 2,48; franco 0;196; peso 'ar- lugar a 12 ele Dezembl'o na 'p:'csenqa ela maioria (los ::;e, t::mdo excepcional interesse nhower e altas autoridades

vendo o juiz titular tornar as gentino 2,G3; peso uruguaio capital paulisb, se8'unclo co- : Cl'etil'ios ele Agricultura do nos meios produtores de todo RIO, 19 (V. A.) - O ,"Ame

providencias necessarias pa- 22,40. ,municação oficiul 'recebida: país, com o objetivjl de se- 'o pais, sendo aguardada, E ainda teve tempo de che rica Maru", chegado ontem

ra a remoção do_ jovem ofi� Vendas - dolar 74,00; li-
f ontem pela Secretaria (ln, A .. 'rem fiX8Cbs diretrizes ele também, com interesse por gar ao Departamênto ele Es ao Brasil, trouxe para São

ciaf da Base Aérea deSanta bra' 202,00; lira 0,116; escudo gricultura. Nessa data, será, âmbito nacional visando o parte elos setores da admi- tado, somente com 8 mtnu- Paulo 34 famílias japonesas,

Cruz, onde se encontra reco- 2,54; franco 0,202; peso, ar- instalada a Terceira CO!1fe- ,aU!118nto eh j)l'ocluG;to agro-- nistl'ação pública mais liga- tos de atraso, para conferen, num total de 150 pessoas, to

lhido, ,para a PenitenCiái'ia genÜno 2,70; peso uruguaio rência Rural Brasil.ei,ra, que" l�:storil e o combate lis pra-l d.os fi. agricultura e à pecuá- dar com Dulles às 3 da tar- das especiali�,adas ,:lO Plah:i�
do Distrito Federal, onde 23,00, desta vez, contara com a g"s. '·'a. \ de.' de arroz. O Amenca MaIu

O)__o.-.o__:() ...... () ()__!)..... ().....o....().-.()�o.....o---o.-.o�-(�'��'_)_()_n_.,,�)�o.....�)._,()-....c��n�(!...o--.o.....o .. deixou em Belem' 400 japo-

A tradicion:d e ql1cri�la Rev:sta da Semana, do ItIo,

E' t
� 'I

;:,;.flOS (11:iS depOIS, com a �;U:1 vltOl'la na eul:lCle do sr. Bor, neses especializados em plan-

última. edição aqui recebida, esta sendo profusamente es- S a n�a cara ' I ,'.hau�el1., .\, . '..

' '.' I
tio de. juta, 'destinados à'A-

palhada pelo Estàdo. Tl':lta-se de uma grande re_messa de '

• AI, como se vc, outra prova aXiOmatIea de ser forJada, mazonia, Entre os que segui-

exemplares, feita diretamente da,Capital Federal para os
, I �1!ll'a outros fins, a tal entrevista. Acresce ainda que os rão para São Paulo encon-

interessados em difundir pelo interior barriga-verde uma 2° _ que as declarações publicadas na enÜ'evista ,I resultados de Itajaí foram retardados, Os primeiros, .par- tram-se 15 brasileiros filhos

entrevista apócrifa, atribuida ao sr. Nerêu Ramos. estão gravadas em disco de prolH'icdade, da
'

ciais, só allal'ecem na imprensa florianopolitana a partir de japoneses e: que há dez

O domumentô é de uma falsidade gritante e n�o re- Rádio Gual'ujá, de FlorlanÓ}lOlis c fOI':un :Uil- do dia 6 de outubro. anos se-achavam no Japão.

siste à menor análise., O ilustre Presidente da Camara,
'

lllamente irradiadas". Ainda: ..não é verdade o que' assegura a 'i�ltrodução da Novas levas de japoneses

frpôs-Ihe, de logo, o seu formal desmentido, em nota que A R6.dio Guarujá atesta, a quem inter,essar possa, que. '41ntrevista, quando (liz que aberta a primeira urna da Ca- destinados ao planalto de

tôd'a a imprensa ,carioca divulgQ.u.
'

�ão gl'a.vou ellÍl'evist:l alg�ml� c?m o sr. Nel:êu Ram�s, n� I pital
obtivera o sr. Nerêu 'Ramos os 300 votos dos 300 vo- Goiás estão sendo esperados.

À margem dessa suposta entrevista cabem algmnl\s cpoca CItada ou em (lat:l llOStCl'lOl' ou anterIOr. E n:iO ha, t:mtes. .'"
.

anotaeões. aqui em Florl'anópolis" uma Si) l1esso�, và1iual1lcn1.e r.)01'al" A primeira urna aqui aberta teve o seguinte resilltado:

D� comêco é de lamentar que o sr. Aôr Ribeiro, que se 'que possa sustentar que ouviu dessa estação a entrevista NCl'êu ,

'

153
/ O RISO DA CIf>ADE···

diz pl'ofissiOl;al da llena, se prestasse à farsa, ,esquecido de tão' amplamente clivulgacla. Saulo " ,'. 118

que os que nele ainda acreditavam, diante dela, podem a- A mentira, além de deslavada e cabeluda, foi 11l'dida Aristiliano , , . . . . . 82

g'ora arrolar também de emllUstices as façl,lnhas que aqui para o Rio de ,J:meiro, de vez flue aqui 'não l'c.llel'cutiu se- Konder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

viveu e as equimoses que l1aqui levou para exibir ao sr., não como m,mtira comprovada, Várias outras evidência" falsas polvilham a publica-

Ministro da Justiça, com duras.e ,Ig'l'aves acusações aos ho-. Mas, 11<i mais! A enirevista, segundo o. espírito-santo ç:io da �evista ela Semana, feita com' certo engenho, })ara

mens do atual g'ov,êl'no. c:ltal'ineu$e. � ,

,
,. :�, Ol'�lh� .�!o $1",AÔ,l' 'lt�h�il'?' teria si,dO .cón�el1J[h aqui � I me:ceel' fé ..Assim .é que tr�c�lOs isolados, de discursos pro-

Infunde piedade ve-lo agora: em transl>:ttente !,llu:l,- blavada .ll! lIO Fonco LihlC :llltes do melO (ha de 4 de ou- fel'ldos, ao ImprOVISO, na ultima campanha _" como, por

cão tle testa-de-ferro dos mc:;;mos elementos políticos, con- tubro.
, exemplo, parte da res})osta que o sr. Nerêu Ramos deu aos

ira os' quais fórmulou libelos articulados, declarando-os Nesse dia e q. essa hOl'U os únicos resultados conheei-, que o tachavam de caudilho - foram ardilosamente intre-

até responsáveis por. atentados contra a sua vida. I dos ·d�L eleiçã;o da VeSlIér:l, eram os de al1enas duas urnas calados na hillOtética entrevista, com o fim de lhe dar vi-

Denunci,ada a fa.lsidade da: entrevist.a, o �Sl'. Aôr
.

Ri- I (Ia �711i.tal. .'.. ,
'

' sos de alltc�ticidade. Nesse expediente, a prova da má fé

beiro ou melhor, algUl;m 110r êle, voltou as folhas carIOcas

I
Como llotler!u, pOIS, aquele momento, o sr.,Nel'Cll Ra- com (lije agll'::íln os (lUe manobraram o jornalista pl'ofissio

pal'a se llerder difinitiv!\mente eni "firmaçõ�s como esias:
I
mos afirmar que vencera ate i18, terra elo govel'l1:tclol' do nal (sic), como dócil e desfrutável instrumento à explora-

, ,I Estado, como se lê, na ell tl'evista? .' {_Ião JlOlítiea visada.

10 _ "que a entrevista lhe fôra concedida um, dia Em Hajaí, até a(Jueia hora, não poderia.m tel' :1.1)111':1110' n� mocinhos endinheirados e ambiciosos, que estio

'após as eleições, em Florianó11olis, isto é, no

',mais
tio que também duas urnas. ", . "vor tr::ís dessas carrapichentas manobras, será preciso es

'dia 4 de outu:l1'O, _no Ponto Chic, lugar llúbUeo, "Claro (j��e l'I�l�. �}(I(:CI'�� o �r: Nerêu n.amos" de si t�:o. re- Cl'cver os nomes? Para quê? A identidade l1eles está na

antes do melO dIa; Sérvadn, adMutar Cü!y,(l c .. l'to, .na fátü Ilue 80 !;;C llO!iltnj}u caral

I
'

-

'I"--��'-<�Om�i. antigoDiá-
rio de S. Catar;n a

i Ano XLI

i

• N. 12.041

Cr$. 100

- O dr. Newton Ramos foi convidado para d
Diretoria de Obras Públicas da Prefeitura, em su

bstituição ao dr. Calafatas. Bastou o fato para que
um dos órgãos situacionistas acolhesse uma críti

ca anã contra o novo Prefeito. Convidar 'um Ra-

Nótulas
(

IDENTIFICADO O

VIRUS DO SA
RAMPO

que exames referentes à gar

'ganta e ao sangue de saram

pesos haviam permitído iso

lar um corpo que seria' o

organismo causador da mo

léstia.

EM BENEFiCIO DO BRASIl, ZONA
FRANCA O PORTO DE LISBOA

WASHINGTON,..,19· (U. P.)

_ Foram realizados -ímpor
tantes progressos para a ido

neidade do, vírus do saram

po, segundo declarações fei

tas ontem, nesta capital, pe
lo doutor John Enders, no

Instituto Nacional' de Saú

de.
Acentuou o doutor Enders

NAO HAVERÁ MO

DIFICAÇÃO CAM

)3IAL
"MANOBRAS DE

INTERE,SSADOS"

RIO, 19 (V. A.) - 'Fontes

ligadas á direção ela SUMOC

nos informaram que não

foi tratado, ontem, na reu- ,

mao do' Conselho daquela
Superintendencia, qualquer
assunto relacionado com' r.s

anunciadas modifi c a ç õ e s

cambiais.
"Nem se cogíta disso"

afirmou-nos o informante,
que atribui os boatos sobre

modificações cambiais, in

clusive revogação da porta
ria 99, a manobras ele ínte-:

ressados pouco .escrupulosos.

DOM JAIME AO RIO
DE JANEIRO

( ,

RIO, 19 (V. A.) .:_ No 'pró-
ximo dia 8 ele dezembro o

Cardeal-arcebispo do Rio de

Janeiro, Dom Jaime de Bar

sos Câmara, oferecerá á ci

dade. uma bela imagem ela
Imaculada Conceição, que
será colocada no Largo do
Machado. O trabalho foi e-

NOVO MINISTRO DO
BRASIL NA SUÉCIA
ESTOCOLMO, 19 (U. P.)

- O doutor José Cochrane de

Alencar, novo ministro do
Brasil na Suécia, foi recebi
do hoje de manhã em aurü

eneia pelo �ei Gustavo Adol··
fo. O ministro já havia (n-

'tregue as suas cyec1eú,:hiis,
no dia 8 do correnfe, r00 j)1'1!1-

cipe Bertil, filho elo rei ;, �'c

gente na ausel1cia do sooelú,
'no.

E� p,ecJalistas
japoneses

I

-----_ .. - ..

....�
..

UDENIl..DA Desse jeito,
Paulinho, você acaba como

o Paulo, que queria chegar
logo no gOVtl'llO... e C!l]{_
sou!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DE OLlIOS _ OUVIDOS _ NARIZ E

�-Indlêâdôr Prollssíenal DR. GUARERREIRO
DR. CLARNO G.

GALLETTI
- ADVOGADO

Rua Vitor Meirelles, 60.
- FONE: 2.468. ....

- F'lorianópoH• ..,...

......,.

M E O I C OS· IDr� Jolill P�DPitzi
MARIO DE LAItMO I DR. NEWTON DRA.WL�DYSLAVA I ',lbo.

a I
AO· D'AVILAI

' W. MUSSI Ex interno .da 20 enfer-CANTIÇ I maria e Serviço de gastro-
- MÉDIDO -

I
" CIRURGIA GERAL e

enterologia da Santa Casa
CLlNICA DE CRIANÇAS I Doenças. de Se�ho�a� -

DR. ANTÔNIO DIB do Rio de Janeiro (Prof.,
A D li L TOS

.

Proctclogía -. Eletricidade

I __MUSSI W Berardinelli).
.

'

Doenças Internas
.

,�édlca . Curso de neurologia
�ORAÇÃO - FIGADO Consultórí o : Rua _VItor - MÉDICOS -

(Prof. Austregesilo). ,RINS - INTESTINOS Meireles n. 28 - Tetefone: CIRURGIA-CLtNICA
Ex interno do Hospital ADMINISTRAÇÃO3307 GERAL-PARTOS

ITratamento moderno da .

.

-'. maternidade V. Amara. Redação e Oficinas, à ruaSIFiLlS Consultas: Das 15 horas
. S�,rvI�o cO�P6��ÇeA;Rb� Doenças do estômago, Conselheiro Mafra, n.,160Consultório - Rua Tira- em diante. IClallzadv das

inte, tinos, fígado e VIas Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139dentes 9 Residência: Fone,3.422 ,SENHORAS, c�m mod.ernos biliares' dos rins, útero e Diretor: RUBENS A.
'

HORARIO: Rua: Bluinenal n. 71: I
métodos de diagnôstícos e I ",' RAMOS.

'

tratamento. ovarIas.
Das 13 às 16 horu.

SULPOSCOPIA .; RISTE- Disturb�o� �erv�so:.Mei-'Tel.: Cons. -:' 3.415 - Res.
RO _ SALPINGOGRAFIA Consultório: Vito

. Gerente: DOMINGOS F. DE
- 2.276 - Florianópolis. DR. MÁRIO WEN- _:_ METABOLISMO BASAL reles 2126" 18 horas.

' AQUINO. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de.

d Das as
Pulmão e EsofagoDR. R·OMElT BAST·OS. D'HAUSEN Radíoterapiap or on as

R idê 'a' Bocaiuva 20
I V d d O P 2 (AI d Ccurtas-Eletrocoagulação - esi encia:

, Representantes:

I
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Federal e Tribunal Federal vides, Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaD�lomado pela Faculdade zação - Ultra-Som

A direção não se resnoa-
\ Expedicionária Brasíleíra .
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-

Curso d. Espec awlaç..o· Prof. Fel;nan o au mo
..

Varie . _ ..
' .. , _ .COPIA DOS PULMOES. �o Ho�pital dos Servidores Interno por 3 anos do Serviço de CirurgIa

Lóide A'reo .Ciruraia do Toru Prof. Pedro de Moura
"�• lEtd

I Re.I .ormado pela Faculdade (O S a o

Estagio por 1 ano na "Maternidad� _ Esco a

Nacional de MedicinA, Tisio- ,(Serviço ,Ji) Prof. y;,da-
Prof. Otáyio Rodrigues LIma ,

ScandlDliva.
.

.

l()Iista e Tisiocirurgião do I no de Andrad,,) Interno por 2 ano do Pronto Socorro
, �:Tt� ..

_

.r Hospital Nerêu Ramos Consultas - Pela manhl
- x -

'MaeeaUc ......•...Curso de es�eeialização peja
no Ilrspital d. Caridade. ' '- OPERAÇõES

Metropol .8, N T EX-lDterno e Ex-&s-
d '15 !Ohl CLINICA DE ADULTOS

l.. i8te�t� de Cirur,ia �o Prof. A. tarde, as.,. 'DOENÇAS DE SENH<?RAS ..

' La Porta .

I!UIO Pinheiro GUlma.ries em diante no consult6rio, 'CONSULTAS: No Hospital de Caridade, dlanamente, Cadque ._ .
.

M had 171 !,ceDtral
.(Rio). à Rlla Nunes ac o

'das 8 às 10.
/ _ .• o ••trela .CODa: Felipe Sebmidt, 18

ESQ1},n� d. Tlradente._ T.i.1 No consultório, à Rua Joao Pmto, nr. 16 (1 and.)
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C
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2 766 Diariamente das 10 às 12 e das 14 as 16 horas.
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'. 'r. PresI·' RESIDENCIA: _ Rua Duarte Shutel, 129 - Flonanó-
D"-Si J 80 ReslUencla - rua

I
..que • . •• . •.•••.Res2:.R9lua o orl. -

dente Co,ltinho 4.4. polis. ,
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"':bde 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
ULTRASON (Tratamento das �inusites sem operação)
NEBULISAÇ.Ã:O (Tratamento auxiliar" das sinusites •

inflamações do Nariz e Garganta)
lONISAÇAO MEDtCAMENTOSA (Moderno aparelho
para Ionisár Medicamentos (Tratamento de dores de
'Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitos

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 (Verifícação e diagnostico di
.

lesões dos Olhos)
INFRA VERl\IELHO

O ESTADO

Dr. Carlos F. :Enuelsinu

DR. ANTONIO· MODESTO

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

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
AUSENTES ATE' MELADOS DE OUTUBRO.
ESTAGIO EM S .PAULO PAFt.n ATUALIZAÇAO NO

TRATAMENTO DO CANCER E DE ::rUMO�ES EM GERAL.

------------�----�--------------�--�..
. 1.700

:::�: I'Naviu-Maiur «Carl Hoepcke>l
2.402 RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
%.358 Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO'
2.500 Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se..

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

I

passageiros.
As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

%,021
1.278
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1.171
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o ESTADO Floriànópolis,' Sábado, 20 de Novembro de 1954

"O' ESTADO"
NO LAR E NA SOCIEDADE

Falando ao Coração
Laercio Cardoso

o que sentes? coração astrangulado,
Por quem bates" palpitante, ancioso

,

Eu bem sei que teu desejo é estar ao lado

Daquele eterno amor tão glorioso.
'

Sei que pouco durará este sofrer

Oh! Maria jamais posso te esquecer
Teu semblante despertou minha alma fria
Das algemas, dos grilhões, desta agonia.

Nesta vida em começo ou mais alem,
Encontramos uni amor, este alguem.
lVIeu destino é am;;lr-te mais e mais

Na 'esperança que me livres destes ais.

Recompensa eu espero, o teu amor

Tenhas pena, vem sanar-me desta dor.

- menina Maria de Lour
des Rosa, filha do sr. Nes
tor Francisco da' Rosa;
- sra. Emilia Guedes,

- sta. EH Teresinha, di- professora
léta filha do sr. Rafaél Pe- I - menino Júlio-Carlos,
luso; : filho do sr. Virgílio Vieira
_ sta. Nair Maria dos .e de sua exma. esposa d.

Santos Célia Vieira
_ sr. José Valéria Gou- sr. Otávio Régis Ju-

vêa Junior nior

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

PELAS SOCIEDADES

Clube do Penhasco
o "Ciub do Penhasco" comunica aos seus associa

dos que no próximo dia 27 levará nos salões do Lira Te

nis Clube a 2a festa do Concurso "Miss Santa Cata

rina 19Sé que será abrilhantada pela Orquestra "Se

verino Araujo" - TAB'AJARA.
Reserve sua mesa (4 lugares) na Relojoaria Muller.

--:0:--

,
>

LI,RA TEMIS CLUBE

Dia
Dia

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MtS
DE NOVEMBRO

21 - Tarde Juvenil das 16 as 20 horas

27 - Grande Soírée com a famosa Orquestra Ta

bajara de Severino Araujo. Reserva de me

sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16.

Nota - Nos dias 13 e 20 de novembro os salões do

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

-0-

CLUB� 'DOZ'� D� AGOSTO

--0--

Clube Recreativo (c6 de ,Janeiro» I
\

FOTOGRAFIAS
ÀCEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
R O D O L F O C E R N Y, Foto&"rafo do Jornal "O

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

yelefone: 3.022.

20 DE NOVEMBRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 1 530, uma certa patente do Rei D. João III

nomeava Martin Afonso de Souza, Capitão- mór
da nova armada que vinha ao Brasil, dando-lhe,
ainda, poderes extraordinários para fundar e re

ger uma colorria, dar terras e criar empregos de

justiça;
em 1.630, os Capitães João de Amorim"
cisco Rebelo, Manuel Soares Robles e Antonio

Pereira derrotaram os destacamento holandês,
nas proximidades de Olinda;

- em 1.639, a armada do Capitão-General de mar

e terra Conde da Tôrre, partiu da Bahia, con

duzindo tropas que, sob o comando
_

do General

Principe de Bagnuoli deviam desembarcar em

Pernambuco;
em 1.749, uma Provisão Régia determinava que
os filhos, elos casaes açorianos que dentro de um

ano depois da chegada a esta· então Desterro

(Florianópolis), contraissem supcias, fossem
concedidas varias vantagens;

- em 1.769, no Rio de Janeiro, nasceu o Coronél
Francisco Villela Barbosa, Visconde e Marques
de Paranaguá, que veiu a falecer em 11 de Ou
tubro de 1.846. Foi o 4° Ministro da Guerra .do
Brasil Império e 'o 15° na ordem geral;

- em 1.808, Luiz Alves de Lima e Silva, em face
dos relevante sserviços prestado.s por seus Ge
nitor e Progenitor, passou a contar,

.

por Aviso
"' Ministerial, tempo de serviço desde a data em

que verificou praça;
- em 1.830, em São Paulo, foi assassinado o Dr.

João Batista Libero Badaró, então Redator do
"Observador .Conscitucional", Antes de falecer
proclamou: - "Morre um liberal, mas não mor
re a liberdade";

- em 1.832, por Decréto, foi extinto o legendário
Regimento de Linha da Ilha de Santa, Catarina,
conhecido geralmente por "Barriga-Verde", sen

do criado, em seu lugar, um Batalhão de Caça
dores, tambem com séde em nossa Ilha;
em 1.857, assuiniu o comando da Companhia de

. Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina,
o seu Primeiro Comandante, o Capitão-tenente
Tomaz Pedro Bittencourt Cotrin;
em 1.893, as fôrças do General Argolo batem-se
com as avançadas das tropas rebeldes do Gene-
ral Piragibe, no Rio Negro;

I

em 1.906, o dr. Abdon Batista passou a adminis
tração ao Coronél Gustavo Ricard;

- em 1.931, um Decréto-lei do Governo Provisó-
rio estabelecia a "lei marcial" no território bra- WASHINGTON, 18 (U. P.) rantes norte-amertcanos Jo-

sileiro;
.

) governo colombiano ou- hn H. Gingrich � TOIl1 llill.
em 1.932, expulso da Rússia, por Stalin, que .orgará a mais alta distinção O almirante Carriey e o

venceu a luta pelo 'poder, Trotzky miciou a sua la República '""'7 a ordem dÊ> secretário da Defesa Andor

peregrinação pelo mundo, desembarcando em 30yaca _ a 4 de novemoro son serão agraciados por

Nápoles, -acornpanhado da esposa e de três 10 almirante Robert carnev, "serviços meritórios em pról
"guardas-costas" que figuravam como seus fi- .nere de Operações Navais e da liberdade e da detesa ,lJ

,

lhos; '-
f-

' .' t Robert Andersonf sub- fie7 Hemisferio Ocidental e o" al-
,- em 1.945, o então '1nterventor Federal n êste Es- .retárlo da Defesa. ,. .nírantes

' Gringrlcn"' e Hill
,

tado, Dr. Luiz Gallotti, pqr:_ volta ,�das 9 horas.;
-

Em csrímon.a :lue terá 1.1- serão condecorados "por sua

visitou o Quartel do 14° Batalhão de Caçadores, gar na Embaixada da Cu- vdmíravel atuação na defesa

aqui sediado. ombía, nesta C\t:Jitai, o em- da Coréia contra a ínvasão

And1'é Nilo Tadasco �, .iaíxador 1):duardo Zulela An- comunista e pelo apôío erící

�el conferirá tambem a mais ente queãeram às tropas eo

alta condecoração naval de .ombíanas Integrantes do Ti

seu pais - a Ordem do AJ-I xercíto das Nações Unidas

mirante Padilha -- aos almí- naquele campo de batalha.

HO J E NO PASSADO CONGREGAÇÃO N. S. DO DESTERRO

Consoante os preceitbs I CONGREGAÇÃO MA

estatutários, foram eleitos RIANA: Diretor - Padre

Fran- em 29 de Outubro p.p. e Alvino Bertoldo Braun, S.

assumiram' seus tcargos em J.; assistente: Ariosto Cos

data de 5 do corrente, os ta; 2° dito Dr .. Nicolau Se

membros seguintes da dire- vriano de Oliveira; 10 se

toria da Congregação Ma- cretário, Prof. Américo

riana Na Sa do Desterro, Vespúcio Prates; 2° dito,
Centro Social STELLA Major Orion Platt; 1° te

MARIS e o quinzenário "O soureiro, Prof. Adriano Mo

APOSTOLO", para o ano simann; 2° dito, Alberto
social 1954/55, a saber: Faria.
CENTRO SOCIAL: Di- CONSELHO FISCAL:

reter - Padre Alvino Ber- Dr; Altamiro Dias, dr. 9é-
toldo Braun, SJ; Presiden- cio Souza e Silva, dr Car

te: Dr. Miguel Espera-em- melo Faraco, deputado Vi

Deus Manganelli Orofino, cente Scheneider. Biblio

lO vice-presidente Aristo tecário, João José Ferreira.

':::ostà; 20 vice dr. Nicolau Instrutor, Prof. Adriano

3everiano de Oliveira; 10 Mosimann; sacritães, João

secretário, Prof. Américo Vieira e José Luiz Junkes.

Vespúcio Prates; 2° secretá- PARA "O APOSTOLO"

cio, Major Órion Platt; 1° - Diretor geral: Padre AI

tesoureiro, Adriano Mosi- bino Bertholdo Braun S. J.

nann, 2° dito, Alberto Fa-, Diretor-presidente, Major
ria. Conselh� Fi.scal: �oão �rion P.latt. Gerer:te, Fran
]onçalves Pínheíro, feitor: CISCO MIguel da SIlva e re

Domingos Reitz, Vitor Ge-
I
dação e espediçâo , Heitor

vaerd e João José Ferreira. Dutra e Adriano Mosimann.

Revisla dos' Criadores
Precisamos mais técnicos para a produção - 1°

':"eilão experimental de gado leiteiro - Uma visita ao

,:>rata - A escolha do trator agrícola - Combate a bru
�elose bovina no Estado de S. Paulo, baseado na aplica
:ão da "brucela 19" - Historia do zebú no Brasil. As

'.aças introduzidas no País - Avicultura. O desperdicio
4:e ração como fator antieconomico na produção avícola
- Classiíiêação e tipificação de· suinos - A sarna psoro-

Dia 20 _ Sábado. SOIRÉE das Rosas. Atrações espe- tica em equinos e bovinos - Secção juridica. A venda

cíaís, das 21,30 até às 2 horas, também na sede de animais dados em penhor - Higiene rural. O que se

do cintilante Lira Tenis Clube. deve saber sobre a leishmaniose tegumentar americana

Dia 28 - Domingo - Churrásco-Dansante, das 10 às - Arborisação de pastagens - Rede nacional de mata-

17 horas. Esta reunião será realizada na sede doros ipdustriais _: Recepientes parafinados para leite

do aprazível "Coqueiros-Praia�Clube". ,- Apresentação dos queijos - Prolongue a durabilída-
Tanto para :::;uuiÉE das Rosas, reserva de mesas a par:' 'de do leite em casa - Cultura da batata baroa - Mer

tir do dia 10; como para o Churrasco-Dansante, inscrições cado de leite e Iaticinios - Mercado de carne e seus de

a partir do dia 20, serão feitos na Secretaria do Clube Do - rivados - Relatorio n? 116 do Serviço de Controle Lei-

ze, diàriamente das 8 às 11 horas.
-

teiro da A.P.C.B.

,t Míssa de 7- Dia
CANDIDA MARQUES

-

t· -s d J
.". t mente com I Dagoberto Walda Raiyche e família convidam aos

O Clube ReCl·ea IVO e aneIro, Juna, ,
A. • • •

G
A •

"C i d S 1" tará 1· em seu 'sala-o de parentes e, pessoas arrugas para assistirem a missa que
.o remlO ruze 1'0 o u ara rea Izar . '

'

. ,

d
_.

d·?O
. -. '

2? horas uma Imandam rezar" no dIa 21 do corrente (Dornmgo), as 8
. a�ças, no prox.llno Ia � , com mIClO .as � ,

horas na Capela de São Luiz.
monumental nOItada dançante, denomll1ada FESTA DA A"·.J\

'

d
PRIMAVERA.

' ntecI�aUjamen�e .agra �ce_m a quantos participa-

A festa em aprêço será oferecida à família do sr. rem de9se ato de pIedade crIsta.

,NICOLAU MANOEL, intimamente ligada à vida das duas I
------------------------------------------------

sociedades, e, que fará as suas despedidas, indo fixar.> re-

sidência em Lajes. ,

'

P@r demais justa a homenagem que será prestada ao

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

têm prestádo eficiente e desinteressada colaboração ao

Clube "6" e ao "Grêmio", dos quais participam na quali-
dade de Diretores.

'

Será uma noitada de alegria e desusada animação, ca

bendo-nos, cumprimenta'!- aos ,patrocinadores da "Festa"

por tão feliz idéia e, desejar aos homenageados muitas fe

licidades na finda cidade serrana.

A SUBRAL
CEM magnificos lotes, a setecéntos metros da pra-

ça da vila do Estreito, por preço de ocasião.
Dois lotes na rua Felipe Schmidt.
Dois lotes na rua Padre Roma.
Tratar no escritório Edificio São Jorge - Sala 4

- Fone 2192.

Nova Diretoria Posse - Os diretores
de "O Apostolo"

, .
� - .
.. ,

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!

Desconto -espectal para os senhores viajantes.

OFICIAIS CONDECORADOS PELA.
COLOMBIA

!

Partíoípacao
,M.inervino A.. Azevedo

\

e e

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

par aos parentes e pessoas par aos parentes e }iessoas

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

mento de sua filha Solange sarnento de seu filho Hen

Simas com � sr. Henrique
I
rique Azevedo com a se-

Azevedo.. nhorita Solange Simas.
'Henrique e Solange

,

Confirmam
15-11-54

" Geraldino J. de Simas

--------- -_--"

Participação

3

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTESIA
E EFICIENCIA

O T. R. E. DO RIO
RIO, 18 (V. A.) - Foi elei

to, ontem, presidente do Tri

bunal Regional Eleitoral, o

desembargador Eurico Pai

xão, e vice-presidente o de

sembargador Narcelio de

Queii·oz. Após a eleição, ,os

dois magistrados assumiram

os cargos.

IMPUqfZAS O'J SANGUE l'
to

[MXIR Ü[ lW6Utl8A
AUX. TRAT. SIFILlS

Eleitos
MONTEVIDEU, 18 (U. P.)

- Em sua reuni-ão de O1itêm;
o oonsetno da Organização
dos Estados Americanos ele

geu o embaixador do Uru

guai, sr. José A. Mora, para
a presidência, e o embaixa

dor da República Dominica

na, sr. José Ramon Rodri

gues, para a vice-presidência

fio Conselho.

Resfriou-se 1
o "Satosin" é excelente

para combater as canse.

quências dos resfriados:,
irritações dos bronquios,
tosses, oatarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin ', in-
-,

dicado,· nas traqueobron-
quites e suas manlfesta
ções. Sedativo da tosse e

expectorante.

-------�-_ ... - .....

Empregada
Precisa-se de uma para

serviços domésticos. Tratar
I a rua Silveira de Souza 4.

Arnaldo Luz e Senhora participam aos parentes er---------::;;.,,.--
amigos o nascimento de seu filho Marcos José, ocorrido
dia 13 do corrente na Met-ernidade Dr. Carlos Correa .

Fpolis, 13 Novembro de 1954.

Funcionária para
,

MOÇA 22-23 anos, datilografa, ginasiana, desemba

raçada, referências para escritório.,
ORDENADO A COMBINAR. ,

CARTAS PARA CAIXA POSTAL, 80 FUNCIO- �/NÁRIA ESCRITóRIO '

....

00 ZE-MUTRETA •••

fi
; 1

ORGAN ISADO I
E. ....

EDITADO
p6�

1XJ!lÁL�él(j�g(j4J([g
gElXA8f1-lTTO
FlORIANÓPOLlS_SArHA CATARINA

Por motivo de viagem

I
vende-se ·um quarto de im-

'

. buia, uma sala de Jantar de
,

imbuia e uma copa laquea
'do.

I Ver e tratar à rua Conse-
lheiro Mafra 131

'

_

...

o
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Em virtude da falta de es- Nei - E' um jogador de

paço em nossa 'edição sobre lasse. No trabalho de liga

o último ma,tch do Campeo- .âo esteve perfeito. E' urna

nato de Amadores do qual las "jóias" do clube 'alvi

foram protagonistas os con- .ubro.

juntos do Bangú,x Colegial Hélio - Não teeditou suas

com todas às honras de Cam- rltímas eXibições. �ntretanto
peão Invicto o clube dirigido Ião, comprometeu.

�.

po� VARDIR)AAFRA, passa- ,Nos vice-Cámpeõe�:
remos a observar a atuaçao - Victor - O melhor arqueiro
individual dos '22 elementos. :leste Campeonato não

.

teve

Começando pelo Campe�o 2hance de brilhar nesta últí

Invictó teremos: ma e decisiva partida, Deten-

vnmar - O peqllerro ar- deu com oportunidade ern

queiro esteve bem na tarde dois lances tendo porem' al-

PEL,O' E'SP'ORTri DA VELAde sábado. Evitou a Qul�,da re- zumas falhas. II
petida de seu arco com algu-

'

AdIton - Eis outro r e�e, l

mas defesas de rara nportu- mente que não esteve em ser I
São Paulo, 19 (V.A.) - Coletivamente a vitória

nidade seu único pecado foi .iível de produção Marcou D·' ti. Encerrou-se no domingo, o.' final pertenceu a São Paulo

na ocasião do único gol -do Glauco com regulartdade.
'

Izem '1ue... , Campeonato Brasileiro de I que obteve seis provas das

Colegial. tendo apelado para o ',iugo ciclismo com a disputa da sete disputadas. Os bandei-

-Claudio _ A revelação de desleal para contê-lo. Para
,'" Caso concordem com a vído ao forte vento.iteve que prova de resistência em 152 rantes triunfaram nas pro-

5'4 esteve magnifica. Sempre ele alem da bola existe a c.r- ata proposta pelo Iate Clu- I ser guardado naquele Clube. quilômetros realizada, no vas de 1.000 metros contra'

seguro, desmanchando. com nela de seu adversário. »e, o mesmo irá a Porto Ale- (P proprietário do "Arabu- autódromo: de
.

Intedagos,., , I

oportunidade às situaçoes ele Baião - FormoU com Aví l- gre com 4 guamtções 'de. tã" por nosso intermédio, a- A vitória coube ao cario-! relógio, 1.000 metros olím

pânico que seus rivais cria- ton uma zaga reguli? �ão .charpíe, afim de tomar par- 'g:,radece aos velejadores: Al- ca Herven Simões que mar-lpiCoS, prova 'australiana,
vam para sua meta. deu conta de Amante.· e nas regatas comernoratí- mír, Nivaldo e Ney, a atenção cou o tempo' de 4 h, 30 m. prova de meio fundo, de 50

Polletto - O "monstrinho" Paulo - Com Murilo e Jair .as ao aniversário do "Velei- dispensada e espera retrí- 57s. Em segundo cl�ssificou I
km., pers�guição i�dividual

apesar de não ,bisar suas integrou a linha onde esteve 'os do Sul", da capital gau- buir.
.

'
se o paulista Joao Timogen, e por equipe. A sétima pro- No Bangu' o golel"rpmelhores atuaçãões esteve o ponto alto da equipe. cha, (Desejamos ao Iate Clu- xxx seguido do carioca' Pedro I' va foi a dos cariocas na pro-

firme. Imtou muito esta foi Murilo - Excelente e cal- i be, feliz exito no Estado vi- O Tarú, estava com a Gonçalves.' v� de resistência. ' Cabe-cãesua característica durante os mo como sempre. Orientou

I
sinho) razão, quando afirmou que o

' ,

HOm. . com eficiencia o trabalho de xxx Galluf não iria à "Naufraga- -

'

Leônidas - Há muito não seus companheiros.,Mostrou- ....O André mandou fa- dos", com a turma dos "Ligh- RIO 19 (V A ) O
'

víamos o médio banguense ce como o mais perfeito ele- zer um tanque para lavagem tníngs", com medo de queí- AVAl X. IMBITUBA., AMANHÃ, ,EM q�eiro' Cabeção: ;'e P:�: '

jogar tanto. Apoiou, c�utou e I .nento do onze Vice Campeão. ele velas no I�te Clube, bem mar as "canelas". (Estás fi- tencia ao Corintians, ele- São
marcou muito bem. FOI o

au-,
Jair - A exemplo de, Mu- como-está estudando a pos- cando' velho, hein Galluf) HENRI,QUE LA,GE, PE.LO' CAMPEONATO Paulo, já está no lUo e assi- -

tor do tento que abr.i� � ca- rilo cumpriu boa, pe.rforman- sibilidade de fazer uma tor- xxx
_,

nará contrato com o' Bangú,
minho para a invenclbIlldade ce. Jogou com muito entu- re, para secagem das mes- ... O novo proprietário do São em número de dois em confronto o lider e o in- até amanhã, uma vez que ás
e diga-se de forma sensacio- síasmo dinamismo e acerto. mas. (Havendo colaboração, barco "PILOTO", pertencente O'S jogos constantes da pró- victo do 2° turno. O melhor 24 horas desse dia encerra..

nal. Foi. um baluarte de seu qua- iniciativa e compreensão, tu- à .flotilha do "Veleiros", só xima rodada do campeonato jogo da rodada. rão as inscrições para o se-

Nelson - Sua atuação foi dro. do é possível) deíxa andar em seu barco, de Profissionais marcada' O outro match terá por gundo turno. Tim, treinador
bô procurou sempre acer- Hulse - Substituiu muito xxx pessoas que tenham sapatos I h-' I I '1 d H

.

L d Boa; " '

1 d rêít (C b 1'" para aman a. oca a VI a e enrique a- o angu, falando a rm-

tar e jogar para o conjunto. mal a NeLI Depois que se con-
'

'. .. Está, definitivamente com so a e e 1'0. ac ra ..

,"; Aqui Figueirense e Bo- ge e serão protagonistas prensa, disse das qualidades
Marréco - O n. 1 da can- tundíu nada fez. assentada a realização da: apDlreceu mais um anarIO .

d
- .

I b' b A b d C b
t 'LUl'ZI'llho Apesar _,de la. regata ,de.... Oceano FIO-' I A t ) I calUva evt;trao proporclO- m!tu a e vai, am os se- e. a eção, 'terminando por

cha esteve simplesmen ,e es-
-

(O ugus o. nar uma das maiores arre- quiosos de conseguir à r,e.. � afirmar' que o clube' de
t I I frngiu a marca ser neste Campeonato apon- rianópolis-Rio de Janeiro. xxx

pe acu ar. n I
-

vaI' ol'g-a-
cadações, visto que estão habilitação. I "Moça Bonita" contratará

ca-o soAbre FelI'nto o qual não tado c.orno o player mais re- Para tão grande aconteci- A Federacão
\

. . .
.

um bom arqueiro, capaz de
poude fazer nada. ,

p'ular não satisfez no último menta veleiro, achamos que nigar seu fichário de inscri-

Amante ,Reapareceu �nco�tro; est�ve dispersiY9
e-I

a Federação j;i; deve ir to- çao de velejadores. Pela "ra_
--- - -

marcar época no certame
,

F'
'

1 nto prendeu em demasia a pelo- mando algum.as providencias, p1idez" com que a mesma es';'- VOLTAR
'

O
.

O
carioca. Hoje, à tarde, terá

:e��!�s����fili�a�o�s��m- ta.
'"

I antes mesmo de ser fi;xada, tá organizando, o referido fi-
. A A FL RIAN 'POLIS O SOL lugar 9 primeiro ensaio de

pre com perigo. Com a expul- Cavallazzi _:_ O melhor ho- I pela C. B. V. M. a datfa da cÍ1ário só �stará concluido em
• Cabeção entre o pJantel do

são de Nelson l'ecúou e con- m

..
em do. ataQ1.le al�i-anil.ll'ealizaçã6

da'n�esma. 1960. (Nem os impressos ain- DE AME'RICA DO PARAGUAI Bangu, o'que está seu'do a_O

tinuou sendo um bom ele- Correu mUlto e deu, msano xxx ela foram feitos, hein SOêó) ; - guardado com interesSe' ge- I,
" ';;abalho a "mupüha" 'ban- \

... Fói muito bem tratado xxx Imforma-se no Rio que sunção, em janeeiro, ' fará' ral pelos torc,dores do clu-
m�:i� -''O mais fraco do guens�. no "Veleiros" a tripulacão do Até 4a. feira. Sanchez Diez, antigo Juiz, e longa excursão' pelo Br1;l-' be de Guilhérme Silveira

onze Campeão Invicto. Pro-I Manéca - Seguiu de perto, bar:'co "ARABUTÃ", p�rtel1- hoje emprezario de futebol, sil, visitando Porto Alegre, Filho

curou com Nei auxiliar a seu, companheiro. Armou cente ao Iate Clube, que de- Barlavento assentou a excursão ao'Rio,
défesa, procurou só porque bem o jogo de meia cancha. com a programação de dois Florianópolis Curitiba, S.

na realidade complicava-se Foi o autor do único tento jogos, do Sol de America, Faulo, Salvador, Vitoria,
nos lances mais simples.' Colegialino. do Paraguai. O teanr de, as-. Niteroi e Recife.

Glauco - Não esteve feliz Felinto - Dev�do a marca-

VETE
- I

o centro avante na tarde de ção imposta pelo craque n. 1 RANOS CATAlRINENSES NAS .

sábado. Perdêu dois gols da ,cancha, não poude produ-

�:rt��ã���ara��/���u:;s���� �Ii�m���a���n!� c:��:��ar
o REGATAS QE AMANHÃ '�M S. PAULO

não so�be utilisar 'leu can- DO C-ICLISMOh�. KB��

Semanário esporti�,
vo "O InviCto"

nUUaS «San.. la 'C,9tl'arl-08»
I

Comunica�nos a direção
II �

I
iQ do hebdomaâário esportivo

O proprietário agradece a' preferência que sempre
"O INVICTO" que, devido

deram á s/água e comunica, que os pedidos devem ser
a um desarranjo na maqui- ;

feitos pelo telefone 62 - 37, � que os prJços continuam na imprensora, aquele po-
Ao que nos informam, Clube de Regatas Aldo Luz os mesmos: pular jornal tem deixado

será efetuada , amanhá) em e que são os seeguintes: Engradado de água não gaseificada, COIJil 24 gara-
de circular há' duas 'sema-

Sãp Paulo, sensacional i Moacir Iguatemy da Sil- fas tipo cerveja Cr$, 20,00 nas, pelo que pede- excusas

competição de remo sob os veira patrão ,Engradado com 24' gárrafas de / lf2 aos seus leitores, anuncian-
auspic�os da Fed1eração 11'

' Aldo Pereira, voga tiro ,-- água gaseificada '. .. Cr$ 36,00 tes e assinàntes, esperando
Paulista de Remo. par� João Guimarães" Solta- segunda-feira sair â rua.

As dansas deverão ser maior realce da manhã, a- voga
--------�

Iiniciadas ás 21 horas, abri- quatica foi incluido. um pã- I V cI
.

lhantadas por afinadíssimo reo interestadual entre ve"; Otávio Aguiar, sota-prôa I C'i' aI- A· en e-se
"jaz-band".

. teranos.. _ l Ado.lfo Cordeiro, prôa I
aCl 10 " raU) o 'Vende-se uma loja de

Somos �ratos ao convIte CO,n�/ldada, a Federa�ao I
Osm Mello, reserva. "

Cirll Q Den'iG'a )ArmarinhOS'
bem afregue-

que 'nos fOI, endereçado. ' I Aguahca de, S,ant� Catarma ' Aos _veteran?s que repr�-I '.
- '.

. .
'

zada em otimo local, cita á
No cliche vemos a ��va I comparecera

a ral�, dO. Ju-, sentara
o as, cores Ca-tar�- Profes�o:r da Fac��dade, de Odont�logla con:unrca Rua 24 de Maio 961 no Es-

rainha do grêmio resIdIdo -rubatuba; .onde Ja devem nenses em aguas da Pauh-, aos seus chentes que Ja esta atendendo. No horarlO ha' treito. -

pelo' espórtista Augústo�; estar
..

os seus representan- � �é�a, o.s nossos votos de fe-
I

bitual.,
. ..

.

_ ; � 1. Vel,". e tratar com ,a Sra.
Barbosa da Fonseca. . tell �odos pertencentes ao hCldades. I Rua Fehpe Schlmldt - 34 - sala I

. _"� Maria Cidade, na mesmá.
'"

"

(
,

Campeonato· Estadual de'Basquetebol
HOJE E AMANHÃ,'NA CIDADE DE JOI'NVILLE, A FEDERAÇÃO A[LETICA CATARINENSf COM O APOIO DA LUJA ATLF
'TICA NORTE CATARINEN5E, FARA' REALIZAR o �CAMPEONATO ESTADUAL DE BOLA AO. CESTO, CATEGÓRIA DE·
ADULTOS. o CARAVANA DO AR, COMO CAMPEÃO, E' q,REPRESENTANTE DA CAPITAL NO CERTAME.

,

,

"I

FElICIDAuES! " ,{'
J

. -, '

��"----------------------,-------------,---------------- --------

I Será di!;putado D torneio
.

..

'''Nelson' Maia Màchado"

-------�------

-BANGU' XCOLEGIAl
Ap'reciação individual

Intensos esforços está de" I puta, devendo por êstes dias
senvolvendo o jornalista, homenagem ao grande vul-

/.
seus esforços, já se manifes- dar 'a palavra final.

Hamilton Alves, da Rádio' to -do jornalismo esportivo taram favoraveis á, disputa, Figueirense, Paula Ra
Guarujá, no sentido de fa- ,de Santa-Catarina, recente- estando com suas presenças mos e Imbituba possível-
ler realizar ainda êste ano mente falecendo. garantidas. mente estarão presentes,
um torneio intermunicipal! ; América, de Joinville e Também o Caxias, de' tornando o Torneio 'Nelson
le futebol que terá a deno- �vaí, desta Capital, clube Joinville e o Clube Atlético Maia Machado" o maior de
ninação de TOrneio "Nel-: éios quais Nelson Maia JVIa- Carlos Renaux estão prO-ttodos os tempos.
son Maia Machado", em chado dedicou o melhor dos pensos a tomar parte na dis- Aguardemos!

"

, SÃO PAULO COM O tITULO MA'XIMO

I

�OJE A COROACAO DA RAINHA DA
,

,

'

A. D. ALVIM BARBOSA
, Estará engalanado, . hoje,
á noite, o simpático ,Clube
Recreativo 25 de Dezem

bro, com os festejos da co

roação da nova rainha da
t Associação' Desportiva Al
vim barbosa,' srta. Maria
Ernestin.a Chapeske, flno
ornamento da nos�a socie

dade.

"
.

Goleada da Portu
guesa em Lima'
LIMA, 19 (V A) - A

equipe brasileira 'Portugue
sa de Desportos derrotou o

Universitário pelo resulta
do de 8 x 1. O resultado
do primeiro tempo foi de
4 x 1 "Goais" de julinho aos.
19 minutos. Ortega aos 34.
e 35" minutos 'e Oswaldinho
aos 45 minutos; o "goal" do .

úniversitário foi obra de
Marquez. Os quatro pontos
dá equipe brasileira 'relati
vos ao seguindo tempo fo
ram marcados por,qulinho
aos 5 minutos, Ipojucan aos

35, Ortega aos 36 e Atis aos
42 minutos.

Campeonato
Carioca

, ,O jogo entre Botafogo e

São Cristóvão, da 2a rodada
do returno do certame ca-

.

doca foi antecipado para
hoje, no estádio do Maraca- -

não
--

, Amanhã serão levados a

ef�i�o os jogos abaixos:
Fllamengo x p;ortuguesa
Vasco x Canto dó Rio .

Bangú x Madureira
Fluminense x'Bonsucesso
América x Olaria

.

,"
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Florianópolis, Sábado, 20 de Novembro de 1954 .
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atai dasCrlanças Pobres do Estreito!
ia 27. -- Banaquinhas no Bairro lossa Senhora de Fátima. Muitas

Prendas Mu's·lca Sa�lgad·lnhos. Beb"'ldas. �j�i;�:�;���t!����� -.��•
.
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Em Florianópolis: Prof. M. Glória Mattos - Grupo
.,- ;;.. ....'_7- . ----d_ "Lauro Muller'" ,

'" Em São José: Sra. enir Gerlack - Praia Comprida
A COMISSÃO

Veleiros da Ilha' de
llatelhagem moderna e completa para qualquer-exame

\

Sente Cctorínc' radiológico.

ltadiogranas e radioscoplas.
�1l1111ões e coração (torax),
tstomago - intestinos .e fígado (colecistografia).
!tinI! e bexiga ·(Pielôguafia). .

.

lltero e anexos: Hístero-salpíngografía com insufla

ção das trompas para
-

diagnéstleo da. esterilidade;
�iografíaS de ossos em geral.

-

.

idas exaias dos diametr.os da bacia. para orienta-
.

ção do parto (Rádi.o-pelvimetria).
'

.......:�.-IP.!I, tlamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
f �

, ASSEMBLEIA GERAL
CONVOCAÇÃO ,

De acordo com o Artigo 25 dos Estatutos, convoco

os Senhores Associados para a Assembléia GeralOrdi- Vende-se uma loja de
n_aria no dia 20 do corrente as 14,30 horas, em sua séde Armarinhos, bem afregue
s_ocial, .

afim de se proceder as eleições do Conselho De-
I zada em otimo local, cita á

liberativo . .

jRua 24 de Maio 961 no Es- �Florianópolis, 17 de Novembro de 1954- treito.
.

; �Arno Schmidt I Ver e tratar com a Sra. 1Comodoro Maria Cidade, ria mesma.

EXPRESSO- FLORIANÓPOLIS
ANDRADE & KOERICH
de cargas em geral entre FIÓrian6poUs,

Curitiba e S.ão Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
ua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa 'Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CUR1TIBA
.

venida 7 de Setemb-ro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANT�[)RA

Agência: - SÁÇ> PAULO·
Avenida do Estado J61)6/1678 Fone: 37-30-91

I
End. Telegr.: SANDRADE

Agênciâs no Rio de Janeiro e il!m 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até Sã!) Pauio com a Emprisa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

Viagem com segurança
t

_' e_. rapidez. .. � __

o NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS D�

RAPIDO �(Sn�-BIASILEIBO»
.

Florianópolis - Hajaf - Joinville - Curitiba
,.._

�ua Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira

•

•

,,*i.:�"':

FARMACIA DE PLANTA0 /

20 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

ajano
'

21 Domingo -. Farmácia Catarinense - Rua Tra
o

25 (Feriado) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
27 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança -- Rua
nsellieiro Mafra
28 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con
eiro Mafra

.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi
n. 43 e Trajano.
A presente tabela' não poderá 'ser alterada sem pré
autorização dêste Departam�nto.·

.

Raios X

Com a Biblía na Mão
-:_:...d,','...._,���:'_ --:--�!

«No Cenaculo»
SÁBADO, 20 DE .NOVEMBRO

Revesti-vos da armadura de Deus para que possais
estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. (Efés.
G: 11). L�r Efés. 6: 10-20.

.

No comentário de Mateus Henri, encontramos o

conselho que não devemos aproximar-nos da árvore

proibida para não sermos levados a comer do seu fruto.
Através das Escrituras encontramos sempre avisos se

.nelhantes: "Não olhes. para o vinho quando se mostra
vermelho." "Abstende-vos de tôda a aparência do mal."

"Apartai-vos-de todo o irmão que anda desordenadarnen
te".

O Mestre deixou claro ao referir-se a sua tentação
'no deserto que n.o devmos tntar a Dus. Deus assegura
1 seus filhos que pela confiança nele, nnhuma tentação
será superior às suas fôrças. Mas, de nossa parte, temos
diàriamente que evitar a tentação, tanto quanto resisti
la.

Deus está 'mais perto de nós do que qualquer tenta.
:ão. Assim, qualquer separação não e da sua parte, mas
Ia nossa. Pela fé em Cristo nós nos aproximamos de
Deus. 1!:le, se torna a nossa fôrça A atitude correta da
ilma para com Deus, demnada oração e dedicação diá-'
rias.

. ORAÇÃO
Nosso Pai, não queremos erradamente abusar 'da

ua assistência. Dá que em tempos de provações esteja
nos tão perto de ti que nos sintamos. fortalecidos pelo·
LÍoU poder e sejamos libertados. Alegrámo-nos porque
iela união contigo somos mais que vencedores. Ouve
lOS 'e ajuda-nos agora pela presença do Espírito Santo
10 nosso coração. Em nome do Mestre. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Se a meta da alma é em direção a Deus,·não há cor

entes contrárias que a afastem do seu destino.
JOHN MARVIN RAST (Carolina do Sul)

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

'e comunicar aos seus amigos e fregueses, que foram
iorneados pela Cia. Antarctica Paulista - "REVENDE
-JORES AUT-ORIZADOS DQS RRODUTOS ANTARC-
'A" -. Trabalhando em igualdade de preços com o

'Deposito Antárctica", esperam continuar merecendo a

lesma- preferência com que foram distinguidos até a

resente.

------.,.--------
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CAPELA' DE SANTA FILOMENA
A terminar as obras da CAPELA D ESANTA

FI-j-,OMENA e receba, da Milagrosa Mártir, graças e fa-
vores. ,

Invoque-A nas suas enfermidades,
Total publicado $39.216,00
RosimerLGastão 2,00
Roberto. Viana ..................• 2,00
Maria Pereira. . . . . .. . . . . . . . . . . . . 3,00
Lídia Viana 3,00
Maria Rodrigues ,........ 3,00
Helena da Silva 5,00
Yoldori Alves, 5,00
Maria C. Araújo 5,00
Antônio Alves 5,00
Lúcia li. Ferrari/.................. 5,00
Edmundo Simone Neto 5,00
Adalberto Ramos Neto 5,00
Anonieta Viana 5,00
Nelson e Nazareno Alves 7,00
Carmen de Abreu 10,00
Antonieta M. Vieira ;....... 10�00
A. Couto .. , :. . . 10,00
Osni Barbato 10,00
Campolino e Antônio Alves 10,0,0
Edson e' Célio Ferrari 15,00
Gilda, M. "Costa 20,00
Nadir e Aurea Ferrari -20,00
Benta C. Barbato"............... 20,00
Jarina C Gastão , :........ 20,00
Elza e Maria Ferrari............ 25,00

$39.446,00

OLa,
', .. -

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

AelTE
Agência

�] tIlr.'de!�,,\:L:';.

Pu,blicidade
EaID P..tal. n
I'ler1u6..U.

,

8..ta CatarIu

Vend,e-se
Sala de jantar completa, de IMBUIA.
Dormitório de casal completo de UmUIA.
Dois grupos est.ofados.

' '

UDb1], escriv.aninha 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.

, PAlA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEllA

E EFICIENCIA

.

-��
MEERL.
l/UNK/{O SEIIIÇVAl.
"

Vende-se
Distribuidor '

C. RAMOS S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pínto, 9 Fpolí,

'�. __ .J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. PEDIDO DE INFORMACÕES AO
.

GOVERNO"
Na sessão de quinta-feira vida o plenário, seja encu-

. última, da Assembléia Legis- mínhado ao Exmo. 81'. Cll�te
lativa, o deputado José Gal- do Poder Executivo o seguin
l�tti Peixoto, encaminhou ao te pedido de ínforniacões:
seu Presidente, o seguintes 1.0 - Quais os municípios
pedido de informações: já contemplados com aquele,
Sr. Presidente auxílio?
Tendo sido publicado no 2.0 - O quantum estabele-

Diário Oficial do Estado, de l cido por munícípío?
14 de abril do corrente ano, o I 3.0 - Quais os municípios
Decreto' :1. 623, que abre o que- ainda não foram con

crédito extraordinário de .,. teniplados?
Cr$ 1.000.000,00 (um milhão E, porque não 'receberam
de cruzeiros), como auxílio ainda suas quótas?
do Governo do .Estado a di- Sala das Sessões, em . 18

versos municípios atingidos de novembro de 1954.

por inundações, no princípio
deste ano, reqlteremos, ou- José Gallotti Peixoto

--, .... � .......

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

Ftortauópulls, Sábado, 20 de Novembro -de 1954

VIDAL RAMOS JUNIOR

conheceram isso, seguIndo o

caminho por ele indicado. A tu, via aérea, para Washing-·
prova disso está nos resulta- J11, onde entrará em confe

dos da::; urnas, que ninzuem :"ncia com o presidente Ei

pode contestar. E ,estes, para ,enhower e com as autorida

martírio dos udenistas, rlf;,:e- �es do Departamento de Es

guraram a vitoria da Aiian-I tado, a respeito de pOlítica
ça Social-Trabalhista em :rancesa.

A brilhante vitoriosa que
obteve o Partido"Social De

mocrático no município de

Lages tem, como fator prín
cipal, a larga visão, c tiro

cínio, a integridade e a ca

pacidade admínistratíva de

um homem cujo .nome dís

pensa apresentações. Trata
se do sr. Vidal Ramos Junior,
que desde há tempos vem

dirigindo', de uma maneíra
.

inteligente, profícua e escla

recida, o invicto PSD lajeá
no. Não fora o seu pulso fir
me, a sua- serenidade, G seu

critério, fi. Rua conduta exem-
. , plar, o seu caráter integro e

honrado, tal VeZ a p'111 tíca lo

cal tornasse um rumo dife

rente, não pela vontade so

berana do povo, mas por

força de círcunstancias com

pletamente alheias a ela. Vi
dal Ramos soube conduzir a

nau partidária. Durante a

campanha politica, onde
seus adversários usaram e 8,

busaram da mentira, da ca

lunia e das torpes aürmacões,
com o visível objetivo de con

quistar as boas graças do ('-'

leitorado lajeano, I) presiden
te do diretoria �":unicipal do
Partido Social Democrático
deu provas de superioridade
mora'!, não se deixando aba

ter e continuando a dirigir os

comandados para a e.,maga
dora vitória de 3 (le outubro

próximo passado.
Foram inuteis, portanto,

todas 'as maledicências da
UDN local, ou melhor, tive
ram elas um efeito contra-
rio, desarvorando os "eternos

vigilantes" da terra de Cor
reia Pinto. As suas torpe, a

firmações" destituidas de

provas e fundamentos não
encontraram éco no espídto
do eleitorado da "PrincE'f.a lia

Serra", graças à conduta e7

xemplar do chefe do Partido

Majoritário, sr. Vidal Ramos

Junior, que boje em dia !'e

presenta uma bandeira de

decência, de critérlO e de

honradez. E os eleitores 1'e-

todas as esferas da admi nís

tração. Vidal ttamos seguiu.
o mesmo caminho, com a

-nesma fibra dos demais ehc

'es políticos de Santa Satnf
. la e do Brasil. Aqui enl ! ,'1'
es, como em todo os d�l'Ylai2

recantos do terrttorío nacio

nal, o PSD saiu vitorioso

numa campanha civic t que
visa o engrandecimento rl3.

?atria. E essa 'campanha, ES

tamos certos, continuar í vi

toriosa por muito, npos:u
das metralhadoras, das per

seguícões, das Intamias, de

dinheiro incoano e das de

mais armas de que rez U'1(, c

governo bornhauseano, ,� pior
los governos-que Sanl.··, Ca

. arina já teve. Govenw hur

lhauseano, aliás, é gove . JlC

arcaico, que nada fez de n+o
véítoso e nem poderá fazer

oela terra de Anita GarihaI
Jí. Governo bornhauseano.
Io palácio da agronômica. é

joverno de meia duzia de
.Lfilhados que se aproveitam
:la situação para -dar vazão
tOS seus ódios pessoais, d,�:,

'e há muito recalcados. 00-

ermo bornhauseano é, final
nente, governo que pre-iísn
er substituido, o mais cl�d.='

'ossivel, para o bem esta.r l'

elicidade do povo barriga
!erde.
Destas colunas fazemos vo

os qu(:! '0 sr. Vidal na' �

-unia!', pre,siclente do diret.o
ia do Partido SoCial Den��'

rático, de Lajes, continue a

;er inspirado pelo mesrl'O

deal, pela mesma 'chama qLlé
) inspi�'olr até agora, con::J:'
indo o nosso partido a gl.'Jn
res vitorias, como o tem c()'�

:uzido, para o engrande,�i·
aento de Lajes e de Santa
Catarina.

(Do Jornal da Serra)

CONTRIBUIÇÃO
OTTAWA, 18 (U. P.) - O

lrimeiro ministro da Fran

'a, Pierre Mendes-France,
erminou a sua 'visita de qua
;'0 dias pelo Canadá e par-'

AS ACUMUlACOES REMUNERADAS
, ,

RIO, 19 (V, A.) - O presi- ,rados de nivel univel'sitárir
dente da República assinou I' superior e pessoal técnico es

decreto, alterando a redação pecializado, desde que a

do aTtigo 2.0 e seu paragra- prestação €lesses serviço ha

fo único do Decreto 35.956, ja sido autorizada por lei ou

que' trata das acumulações regulamento e, por motivos

remuneradas. Por esse ato de ordem economica, técni ..

do chefe do governo ficou ea ou
-

administrativa, seja
estabelecido que não estará aconselhada mante-la em 1'e

compreendida na proibição gime especial sem a criação
de acumular, a prestação de de cargos oú funções perma�
serviços eventuais remune-, nentes.

..

. Es'oteris.mo
CONVOCAÇAO

Tenho a, honra de \ convocar os componen�es d<il

TATTWA "AMOR E LUZ" para a Assembléia Geral a reali

zar-se em 22 do corrente, às 20,30 horas, na sede social, com
o fim de se eleger a nova Diretoria pai'a o período de 1954

a 105!).
F]orin.l1ópolis, 13 ele novembro de 1051.

Clemente Bruening - Pres.-Deleg.

o «Dia da Bandeira» nesta Capital Tribu�al de Iusfiça
S I

-' datal. o Exmo. Sr Des. Presidente do Tribunal de Justiça
O enes comeme raçoes marcaram a ata recebeu o seguinte telegrama, procedente de Mondai:

-

de Justi- "Apraz-me comunicar V. Exa. esta prefeitura põenoras, no Tribunal
disposição prédios para forum, e residencias Juiz sds

receber as continências a que ca, a solenidade de hastea-
i Bruno Glufcke Prefeito Municipal", \

tem direito, passou a presí- I
menta do Pavilhão Nacional,

dír a solenidade. fazendo uso da palavra,' na, .,.__�..-.�_;o.....w �..,.,.,...,..,.--�,.;v-.,'#",..-. . ..,.

Ante a Ba:pdeira, de Espa- oportunidade, o exmo. sr. De

da abatida, achavam-se os sembargador Presidente, em

srs, ,Tenente-coronel Sylvio exercício, que disse, em rápi
Pinto da. Luz, Assistente, e {ias Palavras, da significação.
Major Domingos da Costa da data. '

Lino Sobrinho, Adjunto, a111- Nenhuma solenidade, no

bos do Estado Maior da 1. entanto, de caráter geral e
D./5a., que foram agraciados público, notadamente'. em
com as Medalhas do Pacifi- praça' pública, como sempre
cador e de Serviços (ele pra- se fez, anos seguidos, pude-
ta). mos observar.
Os agracíados foram cum- Conforta-nos saber da re-

prímentados pelos seus ca- alízação de algumas solení
muradas presentes. dades com o fito de reveren

Em seguida teve lugar ao ciar e prestar culto ao Sím-
nasteamento da Bandeira. bolo magnifico da Pátria', à

No Tribunal de Justiça gloriosa e invicta Bandeira
Realizou-se ontem, às 12 do Brasil.

':' Ontem f01 comemoraüo,
"

em tbdo o território pá
crio, o "Dia da Bandeira".
Uma Lei existe sôbre o as

sunto. E' uma lei complet.;l"
dando instruções pormenori
zadas de como deve ser 11a�-.

teada e arriada a Bandeira
do Brasil.
Para Q dia do Culto à Bm'Í- ----

..

o·-«U---S .. A INDUS'fRIAcleira, é Ela hasteada às 12 A.CAB w t
horas, devenqo ser arriaqa .'

��b��e�%:�t�� t����e�'�i��,� I DIAMAN flFERA HOlANDEZA
�eI)artições Públicas Fede-I AMSTERDAM, -19 (U. P.) a 80.0 em 1945 e novamente

. ais, Estaduais e Municipais _ Está desaperecendo 'a in- I diminuiu de varia� �en!ena:
e em todos ós

Estabelecimen-I
d ú s t r i a diamantifera de desde 1952. Essa sltuaçao e

':;os de Ensino. Nos Quartéis, Amsterdam, coração dessa resultado da concorrencia

:i:stabelecím�ntos e Reparti- '.ndústria desde o século ... estrangeira, que conseguiu
�ões Militares, da mesma XVII. Segunda a União Geral p�rtil.ar do. mono�ólio da in..: IfOl'ma. dos Lapidárias Holandeses, a dustna dIamantlfera d

Ao lado da falta de comé- inchlstria do diamante' de-I Amstérdam ..
Na opImao' do I

noração de âmbito público, clinou fortemente no trans- presidente do Conselho ho

muitas foram as Repartições cur10 dos últimos dez anos. landes, doutor �v'�l�iam .Dre()s,
e Estabelecimentos que ·não O número de pessoas ligadas será muito dIflcIl e talves

a hastearam no dia de on- a essa indústria, que se ele- impossivel restabelecer a

tem. vava a 3.500' em 1940, caiu prosperidade dessa indústria:

O "Dia da 'Bandeira" foi

comemorada, nesta Capital.
Nos Quarteéis e Estabeleci

mentos, Repartições e Casas

Comerciais, a Bandeira foi

hasteada às 12,00 horas sen-

do arreada às 18 horas, na

conformidade da Lei.

Alguns Estabêlecimentos de

Ensino rememoraram a data,
com preleções feitas pelos
Professores em suas respecti
vas classes, depois das for

-malídades elo hasteamento. ,

No' Quartel do }Il0 B. C. _;..

Entrega de condecorações
. Ontem, antes de ser proce
dido o hasteamento ela Ban-

deíra, no Quártel elo 14° B.e.,
teve lugar a solenidade ele

entrega de condecorações.
As 11,30 horas, no páteo

interno daquela nOSS:l tradi
cional Umdade elo Exército,
todo o Batalhão formado, sob
o Comando do sr. Coronel

Virginio Cordeiro de Melo, foi
recepcionado o sr. General
Octacilio Terra Ururahy, Co
mandante da Infantaria Di

vi�iónária/5a., que" depois de

Domingos F,
'de Aquino

Para quantos dão os seu:'

esforços a êste jornal, o dlr:

de hoje é de júbilo, per assí

nalar a data natalícia de

nosso companheiro Dornin

gos Fernandes de Aquino, que
dirige a parte comercial (1'1.)

Estado.
Trabalhador infatigável.

:mtusiasmado do seu mester,
1uerendo sempre mais e me

lhor para esta fôlha, o nos
.

so gerente, a par disso, se fez

3stimar de todos, da redação
.� das oficina,s, pela sua fi

dalguia de trato e pela sua

desestudada bondade.

Abraçando-o afetuosame'n
te, aqui deixámos nosso::; vo

:os de intensas felicidades ao

,)rezado companheiro de lu
tas diárias.

DE CAUSAR PIEDADE
Há atos que retratam mentalmente os homens, como

se fossem raio x. A raiva pobre aliada à falta de Classe

também leva a êsse resultado. Da meS�1�\ forma a aus�n- '1,da de espírito público. I

O documento que inserimos abaixo revela o SI. Paulo I
Fontes - o prefeito que devia ser o d�fensor dos. interess:s Ido povo ela Capital e que se fez o maior e o mais mesqui
'lho e liliputiano traidor desses interesses.

-

A derrota eleitoral de 3 de outubro tornou-o apoplé
'.;ico, sujeito à servidão de sentimentos inferiores, írrespon
iável. nenoís dela os seus atos na Prefeitura só tinham

uma fina�li.:'tac1e: prejudlcar o futuro do município, entra
nr-lhe o progresso, criar embaraços ao sucessor. O sr.

Paulo Fontes virou advogado contra a Prefeitura. Leiam a

[ue requintes desceu:

"Prefeitura ·Municipal ele Florianópolis - Ofí

cio n. 498 - 13 de novembro ele 1954

Senhor Secretário
"Temia cessado com a autonomia municipal

certas regalias que o Govêrno do Estado concedia

ao Município, nesta data, os soldados que. esta

vam a scrvicos desta Prefeitura ficam dispensa
dos, podendo serem recolhidos. Os demais muni

cípios contribuem com verba para a manutenção
do de�tacamento policial, o que não é feito por

Florianópolis, em face da Câmara ter negado
L
a

referida' contl'ibuiç:lo. Agradecendo as atenções

dispensadas, renovo os protestos de elevada consi

deração 'e apreço. Assinado. Paulo Fontes -' Pre

feito Municipal.
Ao Exmo. Sr. Des. Nelson Nunes Guimarães,

DD. Secretário de Segurança Pública. Nesta".

'E' ou n5,0 é de causar .lástima? I
. I

__________ I
, I
I
ISERA; VERDADE QUE MUDARA' A

RIO, 19S��\TA� E�-R,�r.b�'�Ç��Ct?p,ÓP'!O s,,-I-;l1al José Pessoa, preSIdente VIÇO.

'la Comissão de Planejamen- Cabe referir que foi o atual

t.o da Mudança d:'), Capital da presidente da Comissão d�
�epública, reafirmou à im- Planejamento da Mudança
prensa que desta vez -. e el� d� Capital �uer� ide.a.lizou e

Idata muitp próxima - sera CrIOU a Acaaemm MIlItar das

realmente apresentado ao Agulhas Negras.
.

.

�overno todo um programa
�ue permIta a l'eaJizaçào des

:e projeto, existente desde a

)l'omulgação da Constltui- MONTEVIDEU, 18 (U. P')

�ào de 1891. - A proposta do Conselho
.

O marechal Pessoa fez essa I Executivo, recomendando a

',;claração ontem, quandO I escolh!\
de Nova Delhi como

lUrticipava dos festejos co- séde da Nona Conferência
nemorativos do aniversário Geral da Unesco, fo'i aprova
do Serviço Geográfico do E-I da por 42 votos e 4 absteJ�

'{ército, acrescentando que ções. Essa proposta deverá

para O exito de seu trabalho I ser ratificada
.
pela 'Assem

conta com a indispensável! bléia Geral.
.

NOVA,HELHI

No Educandario «Santa Catarina»
IUaUgDra�ão de Importantes meJbor8me�tos

Conforme estava progra-' ele .Moura Ferro e das suas Lazaros, que assmalou a ca

mada, realizou-se ontem, às I abneg-aclas companheiras de ri�1hosa devoção que ao Edu
.

15 horas, no Educandário l-direção da Sociedade de De- '�and6,rio dedicam da. Mai'ia

Santa Catarina a inaugura- fesa Contra a Lepra. Madalena e suas distintas

cão da créche' que vem com- Além da moderna créch�, I au:-:']:ares e pôs a créc.!he sob

pletar o apar�lhamento da- com tôdas as exigências do o se'J')'\ome e a inspiração da

quela benemérita institui- insLituto, foram inauguradas i su�, boadade cristã.
. �

cão.' . ain.da outras obras e melho-! Na Capela, Mons, FrederICO
.

A nova créche, como as de- J ramentos, cou:? e�fermarias i �obold, .por. de.legação..do
mais instalações do Educan- e l:wandal'.u e!ç'tnca.

I
Exmo. Sr. AlcebIspo, m�ms

dário, é perfeita, e causou a I O ato contou com a p1'e- trGu.o sacramento da c�Isma
melhor das impressõe's' aos I sençu de numerosas

autori-I
a numerosas crianças mter

visitantes, que tiveram, ain- i dac1e:" inieiançlo-se com be- ,nada.s, as quais tiveram por

da uma vez, a oportunidade i las e co�novel1tes pa�avr�� d.a pa�nnho pessoa� da nossa

de aplaudir o trabalho silen- I exma. sra. da. EUl1lce

wea-I
SOCIedade e autondrudes.

cioso e devotado ela exma. I ver. i1nstr .. presidente ela Fe- Aós presentes foi }ervida
::.ra' ['rofa. Nhri[L MqdaJella! derar;ão de A�.':;ist.;ncia ::W'3 Eüa !'nesa de elo (:.€s.

ALÔ, ALÔ, RIO DO SUL
Em data de ,17 do corrente, deu' entrada na Assembléi� ',

o veto do governaelor ao Projeto de Le'i n. 1.151, de 5-11-54,
que autoriza o Poder Exeeutívo a abrir por conta- do saldo
do exercício anteríor, o crédito especial ele Cr$ 100.000,00
'(cem mil cruzeiros) para as obras da Maternidade "Cru
zeiro do Sul" no município de RIO DO SUL,
.w••••••••••••••••••••a••••••••••••••••�••

O domingo, na Coxilha Rica, amanheceu com um

sorriso tropical. Um sol ele estufa atirava calor na ter

ra, pára afastar o frio da noite de geada. Essa geada
- diga-se -'- não foi nem grossa nem daquelas de en

carangar ;: foi geadínha camarada, frapé, respeitadora
dos vísítantes, que dela não tomaram conhecimento.

'x x

x I

, O primá Zé e o companheiro Zezé estavam apala-
·vrados para aparecerem cedinho, ainda na hora do
leite. Trariam à cachorrada específica, para uma cor

rida nos matos. O primeiro falhou, desviado por ou

tros compromissos ou desconfiado das nossas gramei
rices; o segundo apareceu, acartuchado, com o veadei-
1'0 Nilo na corda.

Decolamos para as bandas do Músico, um arroio·
coleante e orquestrado, nu. divisa da fazenda,

O dia, entretanto, ei a da caça. O Nilo, mal pene
trou um dos matos, rompeu a festa, fazendo-nos aper
rear as fogo-central e escoivar os. trabucos, na eterna

vigilância do on ne passe pas. Mas o veadeiro, depois
de alguns mentidos, 'silenciou.

Voltamos quietos e nos vingamos na tiro ao alvo
e aos pratos.

Quando vimos o Tim e o Nuta fazerem rosários de.
9 e 10 nó revolver, fomos sníndo, desinteressados com

o Newton e o Sérgio.
- Munição muito CUI'à!
- E'! Não vale a pena!
Aconteceu, porém, que a mumcao estava sendo

filadá. A raposa das uvas, de Lá Fontaine, era mais
sincera.

x x

No dia seguinte o b:ll'ulho foi de sustância, nos

matos da Azedinha.
"Sob o céu encerado'
a mata acorda
Vamos
Somos cinco de espingarda
Cano abaixado

passo surdo
cachorro na corrente".

Distribuimo-nos nas esperas - metáforas que,
em se tratando de homens para homens; significam
tocáia, MaIo Nilo saiu dJ. corda, já o alarido começou,
mato abaixo, na direção da gente. Todos prontos, ga
tilhos em pé, esperando suceder o veadinho, que vinha.
tocado pelos ganidos. E :1conteceram os versos de Ser
gio Milliet:

"Ao longe a marselhesa elos latidos ....
Estruge um tiro no au-an.,."

Mas a 'caça se foi" para decepção do atirador; con
tra o qual escreveria alguns desaforos, em estilo po
lítico, se o pichote não tivesse sido eu mesmo!

Errei � tiro e não conto' por que ... ]?orque tOldas,

as desculpas de caçador tên( a fama de mentirosas; A
propósito do que vou ser eu a exceção para confirmar
a regra? Não nasci pra santo!

Consolei-me logo. ·Lá- do outro lado, dum recônca
vo, pipocaram tiros, O au-au continuou! A pichotada
ganhav� adesões. E o Celsinho e o Sérgio çhegaram'
com a' conservll de veteranos:

. .

- Atiramos por atirar! Muita distância! Mais de
200.metros! .

'A' noite, no bate-papo, passando em revista as

peripécias do dia, ° SérgiO vendeu o Celsinho:
\

- Um monstro! Errou um pente de bala na bucha!
Dá medo de contar! Um monstro de pichote!

'

O Celsinho reagiu .. Mas concordou, como 'engenhei
ro e não como caçador, que a distância de 200 metrõs
de beiço, se fÔsse medida na ciência, andaria ali por
um,as 30 braças ...

O episódio acabou sup�rado, logo no dia seguinte,
quando o Renato, quase foi atropelado por uma salti
tante e linda veadinha, contra a qual, à queima-couro,
despejou quatro cargas de chumbo grôsso, numa 12

tro1ejante. E errou todos!
Teve, contudo, a virtude de, depois de provar vá

rias drágeas da sua maleta-Samdú, confessar que erra
l'a �os tiros porque, no caso, errar era mais âificil. E

_ i$sinou, para nossa tranquilidade, o compromisso de
..

nunca, mas nunca mesmo, caçar leão ou tigTe!
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