
Discos Yoa�ores em 8elo Horizonte ..... va�os �urante vjnte minutos
Moradores de um conjunto residencial do LA.P.1. observaram o já conhecido fenomeno sobre a Capital.

BELO HORIZONTE, 22 \U. rado sobre esta capital Emi- fenomeno foi visto também rios meninos residentes no énamaram imedita m e n t e prato de bombo, com uma O sr. Giovanni Ercole, -co

P.) - Durante vinte minutos tia - ao que se diz - uma por moradores do bairro rte bloco do LA.P.I., na Lagoi- seus pais e, em pouco, vários salíencía no centro, e emitia mandante do avião "Scan

, foi, observado por moradores claridade intensa e depois Santo Antonio e por alunos nha, viram o disco a cerca de pessoas puderam observar,' uma luz clara. O estranho
do conjunto residencial do partiu para o este, com um da Faculdade de Filosofia, mil metros sobre o centro' de em detalhes, o corpo no es- prato esteve parado cerca de

LA.P.L� um ,disco-voador pa- l rastro de luz vermelha. (\. Cerca d9-s 20,30 horas vu- Belo Horizonte. Os garotos paço. Sua forma era a d'e um vinte minutos após o que foi
---------'---�----:------------------------- se transformando e dímí-
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"dia" que partira ontem do

Rio com rumo a, esta
/
capi

tal, avistou um corpo esféri
co e luminoso que se movi

mentava a grande velocida

de, efetuarão manobras em

sentido horizontal. O eornan

dante chamou a atenção dos

tripulantes e dos passageiros

I do avião que confirmaram o

seu relato ao chegar ao ae

- reporto de Congonhas. '

,
iOm'Ji. _ntiSODiá
'riõ de S. Catarina

nuindo, para tomar à direção
Oeste, a grande velocidade,
deixando na' cauda um ras

tro de luz avermelhado.

. J "CORPO
-

ESFERICO" EN
TRE RIO E S. PAUI.O
S. PAULO, 22 (V..: A.)

AbO XLI,

I N. t2.043
\

Coo�eraçao �O�POVo
O bom povo de Capoeiras, tendo à frente 9 vereador '

eleito sr. João Navegantes Pires, desde ji, demonstra o

seu valioso espírito de cooperação.
Numa atitude que muito os recomenda, acabam os

moradores de Copoeiras de oferecer ao Diretor ele Serviçes
Gerais de Obras da Pref'eltura Municipal, sr. Vitório Ce
chetto trinta metros de pedras cortadas.

Essa doação gentil se dstína à construção da Ponte do

Abraão, entre Capoeiras e Coqueiros, e é motiva pelo de

sejo ardente daquela nobre gente, em colaborar com a ad

ministração do Prefeito Osmar Cunha.

Parabens, povo de Capoeiras!
"--

Florianópolis, Terça-feira, 23 de Novembro de 1954 Cr$. 100,

----_.,.---------- .
�--------------

Aumento do· vencimentos para·. a Magistratura· gaucha
PORTO ALEGRE, 22 (V.A.) vencimentos dos Desembar- Promotores de quarta en- de justiça de primefra en- Artigo 4° - São fixados

MÃO ESTÁ INVES-
_ Deu entrada na secretaria gadores, dos Ministros do Tri- trância; em dezesseis mil trância. em dezenove mil cruzeiros

TIGANDO da Assembléiq, al)te-ontem, o bunal de Contas e do Pro cruzeiros \9'$ 16.000,00), Artigo 3° - Os vencimen- (Cr$ 19.000,00), mensais, os

RIO, 22 (V. A.) _ O Estado projeto de lei 'no 323-54, que curador Geral do Estado. mensais, os' vencimentos dos tos dos juizes ,municipais vi- vencimentos dos Conselhei-

Maior da Aeronáutico está provê
.

sôbre os vencimentos Artigo 2° - São fixados juizes de direito da segunda talicios de quarta, terceira, ros do Departamento do Ser-

dos membros' do Poder Judi- em vinte e dois -mil cruzei1'OS entrância e dos promotores segunda e primeira entrân- viço Público.
investigando a, origem dos I

cl'a'l'io,' dos Ministros do Tri- (Cr$ 22.000,00), mensais, '
.. � de justiça de terceira en- cia, e os dos, pretores, são Artigo 5° - O aumento de

objetos aéreos chamados Dis-

cos Voadores, esclareceu o bunal de Contas, elo Ministé- vencimentos dos JUlzes de trância; 'em- treze mil cruze:.. fixados, respectivamente, em despesa decorrente desta lei

rl'o Público e dos Conselhei- direito de 'quarta entrâ.ueia rps (Cr$ 13.000,00), mensais, vinte mil cruzeiros I. . . . . . . .. será atendido pelas dotações
brigadeiro Gervásio Duncan,

Ichefe do Estado Maior da ros, do· Departamento do e dos procuradores do Esta- os vencimentos dos juizep de (Cr$ 20.000,00), dezessete mil orçamentárias próprias.

Aeronáutica. Não obstante, Servico Público. O referido do, junto ao Tribunal de Jus- {direito de primeira entrância cruzeiros (Cr$ 17.000,00),
.

Artigo 6° - A presente lei

informou da existencia . de projeto tem a seguinte reda-' tiça, em dezenove mil 2n- I
e d-os promotores de justiça quatorze mil cruzeiros. . . . .. entrará em vigor a partir de

dezesseis depoimentos dos cão: zelros (Cr$ 19.000,00), fficn-I
de segunda entrância; em (Cr$ 14.000,00), onze mil cru- 1° de janeiro de 1955.

, pilotos que se dizem teste-
.

Artigo 1° - São fixados em sais, os vencimentos dos 'ui,· dez mil cruzeiros zeiros (Cr$ 11.000,00) 'e nove Artigo 7° - Revogam-se as

,

munhas visuais. desses fenô- vinte e cinco mil cruzeiros zes de dil:eito de terceira 'e,r'-I (Cr$ 10.000,00), mensais, os 11).il cruzeiros (Cr$ 9.000,00), disposições em contrário.

(Cl'� 2[;.000,':,0), mensais, os' trância e dos Curadores e vencil1entos dos. promotores mensais. 10 de novembro de 1954",
menos. 'ii'

"/

CAIRO, 22 (U. P.) - Acaba

de ser publicado a promo

'cão no processo contra o

cheíque Hassan.EI Hodeioi,
"Guia Supremo dos Irmãos

Muçulmanps".
Como se esperava, o pro

motor pediu para o acusado

a pena de morte.

PODER PELO TERItOl�

CAIRO, 22 (U. P.) -- O li

belo de acusação ,que pede a

pena de marte contra o cheí

que Hassari El Hodeioi, indi

ca que o Guia Supremo dos

Irmãos Muçulcanos é acup
do

.

de ações empreendidas
contra o presente regime e

o presente governo no Egito
e fora dele, a 26 de outubro,
dia do

. atentado frustrado

contra o coronel Nasser e

antes dessa 'data.
Os crimes que se lhe im

putam são os seguintes:
-1) -' Organização de ações

criminosas visando uma r e

volta sangrenta e um golpe
de Estado pela rorça e com

preendendo. .assassínatos \ e

atos para apoderar-se do po

der;
2) - Organização de uma

associação secreta armada,
visando preparar, um golpe
de Estado.

TAMBEM O AUTOR DO
ATENTADO

CAIRO, 22 (U. P.) - Foi

pedida a pena de morte pa
ra Mahmoud

-

Abdel
.

Latir,
autor do atentado contra o

coronel GamaI Abdel Nas

ser.

Baseia-se o pedido em ter

havido premeditação, estan
do o acusado no pleno mo

de suas faculdades menatis.

SEM TREGUA A LUTA

CAIRO, 22 (U. -P.) - Con

tinua sem tregua em todo o

territorio egipcio a luta COl1-

Jtra os "Irmãos Muçulmano .s".

Durante a noite de ontem
foram presas quatro pessoas
no Alto Egito, nove, nas pro
ximidades .de Alexandria e

TERMINAÇÃO DE
MANDATOS

RIO, 22 (V. A.) - Por 46

votos contra 6 e uma àbsten
ção, a Comissão Administra

tiva da l.!rNESCO resolveu, em
Montevideu, que o mandato

dos membros do Conselho E

xecutivo terminará com a

oitava sessão e' que, antes de

se dissolver a Confe,rencia,
será realizada a eleição do

novo Conselho, que compre

enderá vinte e dois membros.

J

SELO COMEMO
RATIVO'Solenes comemorações nu Amapá

BELEM, 22 (V. A.) - A 1° ria do Brasil, no lltlgio das da "Cruzeiro do Sul", ao seu

ele dezembro próximo se rea- Guianas. congênere de Belém, a urna

lízará, no Território Federal O Instituto Histórico e de ébano, com terra do so:o

do Amapá, grandes solenida- Geográfico do Rio Grande do riograndense, e flue chegará
des comemorativas da vító- Sul enviou p5'!1' avião direto ao Térrttórío, na data das

-----.-,- comemorações. ,

DO MAR,ECHAL DUTRA AO I PREFEIT.O Sôbre a tampa da urna es-
tá colocada uma artística

. OSMAR CUNHA

REVISTA EM CIRCUlACÃO
,

RIO, 22 (V. A.) � Acha-se Geografia e História Militar,
relativo ao ano em curso.

Com, uma colaboração geo-
histórica bem cuidada, apre-

-----.-- senta trabalhos interessantes,

notando-se os seguintes: O

Poligono Geopolítico do Sul

do Brasil de Lisias Rodrigues;
Reminiscencia da Revolta de

1893, de Parga Rodrigues;
Inspiração Republicana, de
Felicio Lima; O Exército
Brasileiro no Tempo de Ma
ria Quitéria, de Lira Tavares,
entre 'outros.

I

RIO, 22 (V. A.)
.

- O expe
diente da sessão de sexta-fei
ra da Câmara Federal foi

circulando .maís um numero
LISBOA, 22 (U. PJ - Se-

da Revista do Instituto de
rão emitidos

-

quatro selos pa-
ra comemorar o 4.0 centená
rio da fundação de São Pau

lo. 'Os selos foram gravados
pelo prof ..Baiardi, de Roma

e mostram o perfil do pe.
Manuel da Nóbrega um dos
fundadores da cidade brasí-

HOMENAGEM

placa ele prata, com a se

Joáia.

dedicado à exaltação de Bor

ges de Medeiros, (91 anos de

idade) ex-presidente do Rio

Grande do Sul, sobrevivente

EMBAIXADOR II dos constituintes de 1891.

quim Caetano da Silva,. para Ob 1 1 t PERADO --------,.......,.- -------

que so re e .a se evan 'e o

monumento, que perpetuará PARIS,22 (U. P.) - O em- M-'-ENDES-FRANCE EM WASHINGTON
a memória, do diplomata, fi- baixador do Brasil na Fran-

lósofo e historiador". ca, sr. Caio de Mello Franco,
Um navio da nossa Marí- foi submetido a uma delíca

.1111a ele- Guerra ctmduzrra 'a da operação cirurgica. Essa

urna ele porto de Belém ao operação, realizada pelo pro

porto de Macapá. fessor Couvelaire, auxiliado
O Ministro da Marinha. re- pelo professor Lenegre, teve

ceberá amanhã, às ]4 horas, perfeito exito.

dois representantes da Co-
------------------------------------

.. ���:� Nacional elo Monu- TRAGED IA AEREAI O prof. Cândido Mota Fi-

lho, Ministro da Ed ucaçâo, .

D
· · -

d
•

ti I bI ��i s���::�:��s. para preSi�ir, BEIRU��'2 (e.��)ge� rei �e �!I!!t a!!s !!�scr)�er�iç���sr�c!an!� !!
! Será orador oficial o dr. Faisal II chegou atrasado aol tavam o seu. Ambos se cho- dos aviões caiu em. chamas,

I
Gabriel Obino, secretário do Libano, em virtude de um caram 'no ar, a quilómetros enquanto outro foi ao solo,
Governo gaúcho, l Iamentável e tragico aciden- , da fronteira síria, tendo pe- tendo o piloto deste se joga

do de paraquedas, sem que

Acumula.ç'ões· remunercdcs fU6ci�����le'rei, de 19 anos,

Assinado um decre'to modificando a regulamentação ���;����:�t:o �e:n����t���:
RIO, 22 (V. A.) - O pre- por profissionais de nível torizada por lei ou regula- moun, primeiro ministro

sielente da República assinou universitário superior e pes- menta e seja mantida em re- Solh e outros altos runcioná

decreto modificando o que soaI técnico especíalízado, gíme especial sem a criação' rios libaneses.

regulamenta as acumulações Mas é preciso que a prestação de cargos ou funções perma-
remuneradas. Por êsse ato, desses serviços haja sido au- nentes.
fico estabelecido que' não
estará compreendida na proi
bição de acumular, a presta
çãq de serviços eventuais re

munerados a órgãos do ser

viço público e autarquicos

guín te inscrição:
"A Prefeitura de Jaguarão

oferece à capital do Terrrtó-

leira.

o sr. Osmar Cunha, Pre- sufragou nome Vossa Excia ..

feito Municipal recebeu o se- Impossibilitado estar presen

guinte telegrama: te ato reposição meu retrato

"Queira Vossa Excelência venho trazer-lhe meus sín

receber minhas cordiais feli- ceras agradecimentos por

citações por ter-se empossa- essa generosa homenagem
elo cargo Prefeito dessa ca- que vossência me tributa.

pítal, após memorável pleito I EURICO DUTRA.

rio do Amapá, uma porção
da terra natalícia de' Joa-

PARIS, 2_2. (U. P') - O

I
sr. Richard Nixon à sua chega

Chefe do Governo frances, da à capital norte-ameríca
sr, Pierre M�nclés,Fl'arrce I

na. O, "pre�ier'�, que vísí-
,

. tau o Canadá antes de se di-

foi saudado pelo' secretario rigir a Washington, encon

de Estado, sr. John Foster trá-se nos Estados Unidos
Dulles � pelo vice presidente, numa visita de boa vontade.

'Nótulas
\

O sr. Irineu Bornhausen, segundo ato publica-
do no Diário Oficial, prestou 'eloquente homenagem

.
'10 dr. Bayer Filho: extinguiu o postu-í'iseal da

"Se Iêr eleito _:_ filava o candidato

Santa Catarina ganhará um governante e a U.D:N.
perde;ã um correllg'ionário". S. Exa. foi eleito por

u'ma colígação que não 1�le deu a. necessár'ía maio

ria para um governo: partidário. A 'promessa, as

sim,
.

passou a ser ímperattvo das círcunstãncías.

Apesar disso, os pessedístas tiveram por elemen

to. aglutinador as perseguições do govêrno.
_ Quem se der ao trabalho de ler o que os

udenistas diziam dos funcionirios públicos, quan-
'

do. eram oposição, 'encontrará conselhos e príneí-.
pios como estes: "O funcionário público tem 1101'

obrigação servir o Estado. e não o parttdo do gn

vêrno". "O servidor público, modesto porteiro 011

chefe 'de serviço, uma vez que cumpra os seus de

veres públícos, não está sujeito ao poder político
do govêrno". "Funcionário público não é escravo:

vota ,em quem quer". "Quem paga e aumenta o

funcionalismo não é a política, mas o Estado. E o
'

EstaIJo não .tem politica, no sentido partidário".
_ Agora, 110 govêrno, a U.D.N.' culpa o fun

cionalismo da sua derrota. Funcionários exem

plares e devotados, de austera conduta e probida
de, são' tidos e chamados de individuas, de cobras

que viviam da bondade do governador. E a esses

servidores, que não comprometeram nunca o go

vêrno que insistiu pela suà colaboração, a 1l.D.N.
responsável única pelo fracasso administratico

ameaça co.m csta cdificante linguagem: 'Vão já
para a rua!

_ O exemplo do sr. Paulo Fontes est:i aí. Ele

foi mais l'aivoso do que inteligente. O SI'. Bornhau

sen é mais inteligente do que raivoso,.. Não que

rerá para si o. fim do outro.
_ O povo está esperando que o. ex-prefeito

publique o seu lliscurso de despedida! Já era tem

po!

AJUDA TÉCNICA
DO SR. NEREU RAMOS AO PREFEITO

OSMAR CUNHA

WASHINGTON,22 (U. P.)
- Os Estados Unidos reaür-
maram, seu apoio ao Progra
ma de Ajuda Técnica aos

Países Subdesenvolvidos, das
Nações Unidas, e anuncia
ram que o presidente Eise
nhower pedirá ao Congresso
que proividencie a verba ne

cessária a ajudar o financia
mento do programa durante
o àno de 1955.

O Prefeito Municipal rece
beu os seguintes cabogra

,
mas:

NÃO GANHARÁ I "Agradecendo comunica-

LONDRES, 22 (U. P.) - ção sua posse cargo a que o

Hugh Gaitskell, que ocuPa o, elevou o voto elo altivo povo

terceiro lugar na escala hie- da capital do nosso estado,
rárquica do partido Traba- premiando assim o seu valO!'

lhista ingles, preveniu aos intelectual e moral, e o sel1

seus correligionários, que a espírito público, faço votos

pgremiação não ganhará as. pela felicidade da sua adml�

proximas eleições gerais, a llistl:ação e para que realize

menos que se resolva a divel'- a obra que' os catarinenses

gencia entre as suas alas es- esperq_m da sua atividade �

querclista � direitista. do seu devotamento aos inte .

rêsses coletivos. Cordiais Sau

dações. NERÊU RAMOS".

"Impossibilitado ausentar

me motivo votação orçamen

to, telegrafei Nerêu Filho re

presentar-me. Com afetuosos

agradecimentos cordial abra

ço. NERÊU RAMOS".
Êste último, cabograma,

NADA COM A
RUSSIA'

PARIS,22 (U. P.) - O che
fe do Governo frances, sr.'
Pirre Mendes-France, asse-.

gurou ao presidente Eisenho
wer que a França Qão dese
ja o apaziguamento da Rús
sia, mas, sim a criação de
uma política ocidental dinâ.
mica, destinada a arrebàtar a
iniciativa diplomática aos

russos.

prende-se à comunicação e

ao convite feitos ao Senhor

Doutor Nerêu Ramos, com

referência à recolocação do
retrato do Presidente da Câ
mara Federal.

DESMENTIDO
GUATEMALA, 22 (U. P.)

Os ministros das Relações
Exteriores e do Interior des
mentiram, na Guatemala e�
nérgicamente, as afirmacões
do Congresso dos Trabalha
dores da Bolivia, segundo as

quais o governo do presiden
te Castillo Armas "aplicaria
a pena de morte aos dirigen
tes sindicais'�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Profissional CLlNICADEOLRc?lR��IDoS-NARlZE
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10 J P 'DR. CLARNO G.
DR. GUERREIRO

. M. E D I C o S r. ulhl �DPitZ, GALLETTI'
�I:;cfe do Serviço de Ouvidos _ Narii e Gargantl

�"
.

F Ih
do Hospital de Florianópolis

!ul1RIO DE. LARMO ,DR. NEW'l'ON DRA. WLADYSLAVA t O i
_ ADVOGADO - A clínica está montada com os mais modernos

CANTIÇAO D'AVILA W. MUSSI Ex interno da 20a enfer-
I Rua Vitor Meirellea, 60..- Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

_ MÉDICO _ I CIRURGIA GERAL e maria e Serviço de gastro- FONE: 2.468. ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
CUNICA J)E CRIANÇAS I Doenças de Senhoras -

DR ANTO-NIO DIB
enterólogia da Santa Casa - F'I�rian6polia - 'NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites 8

A D U L TOS Proctologia - Eletrtcídade • do Rio de Janeiro (Prof., inflamações do Nariz e Garganta)

Doenças Internas Médica I MUSSI W Berarâinelli}. lONI�AÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

) :�ORAÇÃO _ FIGADO Consultório: Rua Vitor _ MtDICOS _ Curso de neurologia O ESTADO
para lonisar Medicamentos (Tratamento de dores de

RINS _ INTESTINOS Meireles n. 28 _ Tetefone: CIRURGIA.CLlNICA (Prof. Austregesilo).. .

Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muito"

Tratamento moderno da 3307. GERAL.PARTOS Ex interno do Hospital AlJMINISTRAÇAO
casos são evitadas as operações das _�migdalas

SIFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral. Redação e Oficinas, ã. rua
ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngíjes

Consultório _::'Rua Tira- em diante.
, ICializadu

das DOENÇAS DE Doenças do estômago, Conselheiro Mafra, n. 160�
e inflamações dos Ouvidos)

.

dentes, 9. _ Residência: Fone, 3:422 SENHORAS, com modernos in.t:" tinos, fig�do ,e vias Te!. 3022 _ Cx. Postal, 139' .

.' RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
HORÁRIO· '

d b I d tero e
REFRATOR (Moderno Aparelho para, RECEITA de

.• ,. Rua: Blumenal n. 71.' ,meto os de diagnósticos e I
1 !a:es; os .rms, u Diretor: RUBENS A.

- ,

Das 13 às 16 boru. tratamento.

10varlOs.
RAMOS.

(OCULOS)

'reI.: Cons. _ '3.415 _ Res. SULPOSCOPIA _ HISTE- Disturbros nervosos.
I

LAMPADA de FENDA (Verificalão e diagnostico d.

- 2.276 - Florianópolis. DR. MARIO W'EN'. RO - SALPINGO.GRAFIA Consultório: Vitor Mei-
Gerente: DOMINGOS F. DE

lesões dos Olhos)
- METABOLISMO BASAL reles 22. AQUINO

INFRA VERl\IELHO

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

R idê
. B' 20 Pulmão e Esofago

6

CLtNICA MÉrICA DE curtas-Eletrocoagulação - esi encia: ocaiuva
.L

'Representantes:

"consultório: Viscoonde. de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
ADULTOS E CRIANÇAS Raios Ultra Violeta e Infr..a S L

I
Representações A. . a- Belo Horizonte

Consultório - Rua João Verme ho. L"
C

)"a, tCla: '.
Residência - Felipe Schmidt, 113. 'relefo.ne 2.365

Pinto, 10 - Te!. M. 769. onsultório: Rua Trajano, .

A D V O G A DOS R S D 40

Consultas: Das 4 às 6 'ho- n. 1, 10 andar _ Edifício do
. ua er.ador antas, Consultas - pela manhã no Hospital - A tarde

- flO an da r. das, 2 horas em diante no Consultório
raso Montepio.

I
Tel

.:
: 22-5924 - Rio de

l.Residênc ía : Rua. Estevee Horár;o : Das 9 às 12 ho- DR. JOSÉ MEDEI- Janeiro, ' \ --- _�

Júnior, 45.. TeJ. 2:812. ras - Dr. MUSSI.
ROS VIEIRA

. Reprejor Ltda.
Das 15 às 18 horas _ Dra.

, Rua Felipe de Oliveira, u.] DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

Consultório: Rua Vitor OLHOS - OUVIDOS' - MUSSI. - ADVOGADO -

21 _ 60 andar. IULCERAS DO ESTpMAGO E DUODENO, 'ALERGIA.

:;:1:t:;='���5Quor- ::�i::::G::: �:�:k_êy_':C_�_'�_�._A_v_e_n_id_a.....:.T_r_óm_-_c_,a_i_x_a_:_ao_:_::_!_,::_�_��_r_in.
Itajat T,J.

���r�t.���!�
P.u!o

� Dr:-MiüúOii:NUnesICFefrêira '

Das 16 às 18 horu. .

VIEIRA �no t········ g.! 1��.�� CONS. _ A;' RUA ViCTOR MEIRELLES N° 18 10

Residência: Rua FeliPe'l MÉDICO Dr. Ylmar Corrêa
",emes r�No'i�ieri:; 'ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIARIAMENTE

Schmidt, 23 - 2° andar, ESPECIALISTA EM
.

CLINICA ,MEDICA Ano Cr$ 200,00
RES. - DUARTF. SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.i40

apto 1 _ Tel. 3.002. OLHOS, OUVIDOS, NA CONSULTAS das 10 - 13 horas Semestre , Cr$ 110,00
RIZ. E GARGANTA Rua Tiradente 9 _ Fone 3415 Anúncios mediante con-

TRATAMENTO E OPE- tráto.

O C I F·E
.

Infra_Ver!�11�ES Nebuli-
--- -----

·· ..'.1 PU�lsiC:�!!�:�� :���ode:!� J.. ar .�� ... nuelsing
D"'lomado pela Faculdade .

zação _ Ultra-Som O Jose' (avares Iracema vídos, Médico. dos Hospitais Americanos e da Força
Nacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem r. A direção não se respoa- Expedicionária Brasileira
Uníversídade do Bra811 operação) .

sabiliza pelos conceitos emí- r M1tDICO - OPERADOR _ PARTEIRO
Ex-interno por concurso da Anglo-retinoscopia _ Re- MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA tidos nos art+zo

.

d Doença d � h � C
.

P
.

.ERAL
..• 8 �88IDa OI.

.

se ... an (,.'as e rranças - artos _ Operações
Maternidade·Escola ceita de Óculos _ Moder- G O Mais Moderno e eficiente. Tratamento e Operações

<'S�rviço do Prof. Octávio no equipamento deOto-Ri-;" . --- -_ ---- .........___..
.

'. \
. das doenças de Senhoras

ROdrigues Lima) nolaringologia (único no Do Serviço Nacional de Doenças MMentai�. Cólicas, flôres brancas, irr�gularidades mentruass ton-
Ex.interno do Serviço de Estado) Chefe do Ambulatório de Higiene ental.

I f
-

t bíd d d
"

, n orma"'-oes . ur�s� zU,.m I �s .e ouvi. o.' neurastenia, jrritabilidade,
Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 ho- Psiquiatra do Hospital _ Cslônia Sant Ana.

. y lOSO tê f d
I I h

ma, .

impo eneia e
I
rigi ez sexual em ambos os se-

I. A. P. E. T. C. do Rio de Tas e das 16 às 18 horas Convulsoterapia pe o e etroc oque e car-
, uteís -xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.

.

Janeiro Consultório: _ Rua ·Vl·- diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia..Psico- • O
- .

li d d
.

. per�çoes especta lZ .as o ouvido, nariz, garganta,
MidiCG do Hospital de tor Mel'reles 22 - Fone, terapia. smus t I d d

.

S T Q d 15 às .

1 es, PC: ipos, esvl�s o septo {naríz) Iabío partido
Caridade 2675.

CONSULTA: erças e uintas as
O leitor enc�!ltr.ri, ne•. - Operações de. hérnias, apendicites ovário utero

DOENÇAS DE SENHORAS Res. _ Sua São Jorge, 17 horas. SabadGo (mba1ndhã) d G �1 ta coluna, informaç6eá que hemorroides, adenoides, hidro,céles, 'varicoc,�le" e

'

- 'PARTOS-OPERAÇOES 20 _ Fone 2421 Rua Anita ari a i, esquina e eneral
necessita, diàriamente e d. varizes, elefantiazes,

..

Cons: Rua Joio Pinto n. 16, Bittencourt. \ i edí
das 16,,00 às 18,00 DR. VIDAL RESIDENCIA: Rua Bocaíúva, 139 Tel. 2901

m lato: C I R U R G r A EM G E R A L

horas. CLíNICA DE CR1ANÇAS Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas

Pela manhA atende CONSULTÓRIO _ Feli-
JORNAIS Telefone

.

hemorroides com 6 injenções, sem dôr
.. ,

diàriamente no HOI!l-
O )lstado .. , I.OH .oPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)

pítal de Caridade. pe Schmidt, 3&. A Gazeta 1.151' :rratament� e O�erações do estômago, fígado, vesícula e

Residência:
CONSULTAS i; n.1 4)

D N P M d
,Diário da Tarde' S.57�, intestino � Tubagem duodenal.'

Rua: General Bíttencourt às 6 horas. r e\i Ilrrone un
'Diária da ManhA 2.'63 Tratamento da Sífilis pelo.processo Americano mais

Residência: Tenente Síl- • 1 � A Verdade......... Z.OUI moderno, em 3 ou 15 dias. .'

D. 101.
I

Imprensa .OficiaI . � �

,.�881�écnica única llo mundo para ji tratamento do Heman-
Telefone: 2.812.

- veira, 130 HOSPITAIS g ( h d
.

h
FONE _ 3.165. Formado pelá Faculdade Nacional de MediciÍla Uni- . De Cuidade:

.

iorna mane as e ����)dno rosto ou no corpop com

DR ARMANDO' VA
versidade do Brasil P) 111�"

..
10 e cura.

'.

•
-.

-

(rovedor .' . . . . . . •. Hecelta de óculos - Tratamento e operação das doençu
LÉRIO' DE ASSIS DR· ANTONIO MO- \ RIO DE JANEIRO

, (Portaria) . . . . . . .. z.os. dos olhos: P'fIRIGIO, CATARATAS, .... ESTRABIS-alO
A Aperfeiçoamento na "Casa de Saude São Miguel" N

A R • 8.1
.&III.

_- M .....DICO _
NIZ DE ARAG O ereu amoe...... ..... .

ETC.
.t

� Prof. Fernando Paulino u'l' 1167
CIRURGIA TREUMATO

r�lltar -\TENDE A QUALQUER HORA' 'DO DIA E' DA
pos Serviços de Clinica In·

- Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia São SebastiÁt' (Cua
fantil da Assistência. Muni· LOGIA Prof. Pedro de Moura

.

. dezSaúde) 1.153 C 6

.

NOITE .

cipal e Hospital de Caridade I Ortopedia Estagio por 1 ano na "Maternidade _ Escola" Maternidade Doutor
onsut rio: Rua Deodoro, esquina da 'Vidal Ramos

CUNICA M�DICA DE Consultório: João Pinto, Prof. Otávio Rodrigues Lima •.1-·}'
Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�

18
Carlol!l Corrh ... • • Torre.

CRIANÇAS E ADULTOS . Interno por 2 ano 9,0 Pronto Socorro CHAMADAS UR.
_ Alergia _

- Das. 15 às 17 diàriàmenie. x G ES
M Sá" d

_ _

,. ENT ,

Consultório: Rua Nunes enos aos +oa os OPERAÇÕES Corpo de Bombeiro. I.UI

Machado, 7 _ Consulta.s das Res.: Boeaiuva 186. CLINICA DE ADULTOS
. Serviço Luz (Recla- I

15 às 18 horas. Fone: - 2.714. DOENÇAS DE SENHORAS I: .
maçõel!l)

- 1.404 I.
Residência.: Rua Marechal ORo H E N R I QUE

CONSULTAS: No Hospital de Caridade, dlarIamente, Polícia (Sala Comla-.· DR. POLYDORO S. THIAGO

Guilherme. 5 - Fone: 3783. das 8'às 10. sirio) > •• J�OJ8 MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE-

PRISCO PARAlSO No consultório, à Rua João. Pinto nr. 16 (1� and.)
I

Policia (Gab. Dele.
RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.

DR· I. LOBATO Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. &,ado) 1.5'4
AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

FILHO M1tDICO RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 _ Florlan6- COMPANHIAS D..
ESTAGIO EM S .PAULO PAItl"1 ATUALIZAÇAO NO

Doenças do apare�o respi. Operações - D�nças polis.
.

TRANSPORT.
TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMO�ES EM GERAL..

rat6rio de Senhoras -: Clínica d81_
A�REO

.

TUBERCULOS. Adultos.
TAC ......•..•... 1.700 l

RADIOGRAFIA E RA!1JOS-' Cur!o d. Especlaliaaç'o FARMACIA DE PLANTÃO
Cruzeiro do Sul .... 2·9°0 lavl·o Moto r I' H'

.

kCO�:�r��Sd!�:�ES no Ho�pital dos Servidores �:::r .::::::�::::: ::;;:"
'. ��. r «�ar, oepc ,e)\

FGrmado pela Faculdade do Estado, 20 Sábado (tarde) - .Farll)ácia Catarinense -,-- Rua Lóide A'iee . 2.402. RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
.

Nacional de Mediciu:; Tisio- (Serviço ,ai) Prof. Ihrl&.-· Trajano .,
Real •..•.......... 2.3581 Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

lOiista e Tisiocirurgião do. I no de Andrl.d.) I. . 21 I,:>omingo -

FarmáCia.
C�taTinense - Rua

Tra-I
Scandlnavu

•....... 1.500. .�scalas intermediárias em Itaja!, Santos, São S..

Hospital Nerêu Rámo,s
C lt P 1 hl! Jano ,

HOT:&IS bastIao, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
.

. ,.' - I
onsu as - • a maIl 25 (F

.

'd) F
,. N t R T' Lu

• 021

ICurso de especlahzaçao p,ea. ena o - armaCla o urna - ua raJano

I
lI: .••••••••• _.....r;. mos apenas para movimento de passageiros.

S. N. 7. Ex.�terD.o e EX-&8- no HC'spItal d. Caridade. 27 S�bado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Ma&,Ntie .....•.... 1.278 As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba nao

sistente de Clrurila do Prof. A tarde, dI! 15,3011.. ConselheIro Mafra .

.

Metropol ' 1.147 prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida). I

Uio Pinheiro Guimarle,1! em.diante no consult6.rlo, 2.8 Domingo _ Farmácia Esperança _ R\la Con-'
I
La Forta 1.111 ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

.

C i 1.449 ..

(Rio). á Rua Nunes Machado 17 selhelro Mafra
.

a( que .

Cons: Felipe Sehm,idIt, 18 .'
. .' O serviço noturno será efetuado pelas farmácias /CeDtral ,. I.'" IDA VOLTA

_ FGBe S�OI. ...
Esqu,nli d. Ttradente•. Tel .. Sto. Antonio � Noturna, situadaf às ruas Felipe Schmi- i ••

trela .•....... .. 1.171 Rio 'Santos
Atende em hora ma,rcada. 2.766.

. .
dt. n. 43 e TraJano. I

Ideal . .• . . . • . . . . .. 1.15' Fpolis ItaJaí 6/11 1/11
ReI!: Rua Slo Jori'. 10 - Residencia :....... rua

presi-I
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré- ESTRIlITO. \ '- 18/11 19/11

'GB8 2891. dente CO'ltinho 4.4. via autorização dêste Departamer.to. .. DiJlqu. . . . • . . . . • • • "1 11/11 13/11'" 30/11 1112
.

.

c·
. . • _. �--.------. � ----- _:_..._

_

'.J

Dlt ROMEU BASTOS
PIRES

_ MÉ:DICO _

Com prática no H�spital
São Francisco de Assis e na

Santa Casa do Rio de
Janeiro

CLINICA Mm>ICA
CARDIOLOGIA

DR.. WALMOR ZO·
MER GARCIA

DR. ANTONIO MODESTO

Lavando com ,Baba0

Y'irgem ESJ;>ecialidade
da Cla. IBTZIL

t

INDOSTRIIL-Jolnvllle. (marca registrada)
ecoD�miza·se tempo e. dinheiro

�--------�------
-----------------------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3

uns 60 quilómetros de Flo- IMPUREZAS DO SANGUE?
rianopolis. 'Fazia uma ma- -1:'

7:c�1�0�a;��0:a, � ��ee n�: fALuIXxl.HTDR[ATH.�s61UFt'Llgl.sA \mais belo pode dar a na- _

tureza. E ás 9,30 horas che-

\gamos a Angelina, lugar RELAÇÕESEN1�RE
pobre na aparencia mas ri-

IIOLANDA E CHINAco pelas dadivas da nature-

za, com a sua maravilhosa COMUNISTA
praça verde, suas orlas de j 'HAIA, 20 (U. P.) - A Ho
florestas, no centro da \

landa e a China comunista
qual se agiganta em solida I concordaram em nomear re

construção a imponente presentantes diplomáticos enio
igreja que assinala u'ill a- suas respectivas capitais, se

pendice para indicar que gundo um comunicado do

logo a alguns passos dessa Ministério das Relações Ex

grande obra marcos nos teriores. Uma nota oficial re
mostram a grande 'entrada velou que' a designação se

para escalarmos os cami- dará dentro em pouco. A Ho
nhos nos quais .descorti- landa reconheceu a Repúblí
nam-se todas as estações de ca Popular da China em'
sacrifícios da vida do se- 1950, mas até agora nada ha
nhor Jesus Cristo, cami- via resolvido quanto uo inter
nh.os esses que ali na es- câmbio diplomático.
trada estão marcados por
estações em cada angulo de
zig-zag. Como é triste e

belo! Como é belo obser
varmos em nossa caminha
da ao pico da serra que nos

leva á gruta de Santis
sima' ·Mãe ..E nessa marcha
de fé, chegamos junto. á
Virgem de Angelina, Fica
mos completamente deslum-Ibrados ao chegarmos na

ultima curva, quando se Idescortina aos nossos olhos
a Imagem da Virgem, em

•

sua maravilhosa gruta. Fi
camos estasiados como que
alheios ao mundo terreno
e parecia

�

que tinhamos

chegado ás grandes alturas C n i\NA OQ
O "Club do Penhasco" comunica aos seus associa- de um infinito, do qual to- Aperrhva

dos que no próximo dia 27 levará nos salões do Lira Te-I dos nós ímagínavamos E TOn!ca,
nis Clube, a 2a festa do Concurso' "Miss Santa

cata-, depois de despertarmos des- forlificant�
rina 1955" que será abrilhantada pela Orquestra "Se-I se nosso ligeiro idilio, come-

.'0.'."'\": �r�':__;verino Araujo" - TABAJARA.
. çando a contemplar quanto 0:;[) J!Vé

Reserve sua mesa (4 lugares) na Relojoaria Mt;ller. Nós homens poderemos com ." :••.•
fé construirmos tudo quan-

'---"
........'

to há de mais belo. ( LOCALIZADO
Depois da Santa Missa WASHINGTON, 20 (U. P.)

rezada pelo Frei Flauro _ Foi localizado perto da lo
que servia de guia espiri- calidade de Huayllai, na zona

tual da caravana, que tam- da lagoa Huascar, o avião
bem nos prendeu com bela I transporte militar desapare
oração sacra digna para o ceu desde segunda-feira. NãG

C E R N 'Y, Fotografo do Jornal "O nosso recinto cristão, des- se sabe, com certeza, a sorte
cemos o pico elevado e pro- dos 20 passageiros e 5 tripu

pelo curamos descançar para

Ilantes
que viajavam no apa

refazer as energias para no- relho, porém se acredita que

__-:- �-
__--_------�- va caminhada que seria ás tenham perecido.

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

Funcionária para
MOÇA 22-23 anos, 'datilografa, gi�asiana, desemba-

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

NARIA ESCRITÓRIO

;.••.,••c-rsc/A.' .''-S••••
Leve e saborosa para os paladares mais exigentes

Ef{ija' ,eerveja PILSENER
Deposito ANTARCTICA: Rua Silva Jardim (Prainha), FONE 3.800

•

�-�

"O ESTADO"
NO LA1! E NA SOCIEDADE

/

Nós
Ernesto Xavier de Souza

Sê por qualquer motivo que surgisse,
Uma ausencia entre nós fosse um decreto,
E, que elf 'e tu fieis n,o mesmo aféto;. .

Tristemente um ficasse e o outro seguisse ...

E, se na volta aquele que partisse
Só luto e pranto achasse sob o teto

Onde houvesse deixado o amor dileto

Que na ausencia sofrida sucumbisse ...

Era dever daquele que voltasse
,

Ir junto á campa do outro que findasse ...
Estes versos na cruz então pregar.

Fazem aqui na eterna soledade,
Os despojos de quem tanta saudade
Deixou, que me hade os dias encurtar.

Portos, Rios e Canais;
- sr. Dalmiro Mafra;

. FAZEM ANOS, HOJE: - sta. Therezínha de Je-
- dr. Thiers Fleming, di-. sus Canada Pinto.

retor d Departamento dos - sr. João Costa.

ANIVERSARIOS

Partícipacao
M�nervino A. AzevedoGeraldino J. de Simas

e

Senhora
Tem o prazer de partici

par aos parentes e pessoas
amigas, o contrato de ca

samento de seu filho Hen

rique . Azevedo com a se-

nhorita Solange Simas.

Henrique e Solange
Confirmam
15-11-54.

e

-Senhora
Tem o prazer de partici

par aos parentes e pessoas
amigas, o contrato de casa

mento de sua filha Solange
Simas com o sr. Henrique
Azevedo.

--:)

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M1!:S •

DE NOVEMBRO I

Dia 27 - Grande Soirée com a famosa Orquestra Ta

bajara de Severino Araujo. Reserva de me

sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16.

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

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

Clube do Penhasco

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSáRIOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
RODOLFO

ESTADO".
Chamados: Rua Oonselheíro 'Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.

CONTADOR·
A Cooperativa de Consumo dos Empregados da Org,

H. Lage em Imbituba Ltda. precisa de contador habilitado

para os serviços permanentes de sua escrituração. Os c�n
didatos deverão. dirigir carta, com reterêncías e pnetençôes,
à citada Cooperativa, e111 Henrique Lage (ex-Imbítuba),
Santa Catarina.

Escritório

A PAROQUIA DE ANGELINA
Hermes Soares

Na manhã do dia 14 do
corrente, partimos todos em

caravana, da Egreja de
São Francisco, desta Capi
tal, com destino ao muni

cipio de São José, para a

Colonia Angejina aistante

2 horas da tarde. Almoça
mos, ou melhor lanchamos
e nos' sentiamos C o fartos
como se nada houvesse es

gotado nossas forças e aba
lado nosso animo físico.
E é chega a hora de vol

tarmos a fazer nova' cami
nhada a viagem, em hora /
sacra e 'de estação em esta

ção chegamos novamente á
Virgem para dar o nosso

adeus, prometendo algum
I dia voltarmos e pedimos
tudo o que possibilite sal-

.

var nossa alma. E assim ter
minou nossa excursão pie
dosa a Angelina, que fica
num pico elevàdo da Ser
ra do Mar, despedindo-nos
de 'seu povo bom e cristão

que tem em Frei Flaviano I

um pastor digno do seu re

banho e um verdadeiro a-
I

postolo cristão.

AVENTURAS

Em um bairro aristocrática

, de Washington, D. C., lon
r ge dos grandes edifício.s co

! nhecidos . p e los tunstas,
acha-se a comunidade di

plomática, onde se reúnem

tôdas as nações do mundo.
Sete páginas a córes le-'

vam até V. aspectos dessas
embaixadas majestosas ...
com os nossos fotógrafos,

IV.
entrará nas mansões dos

----_;_-------------------
que fazem parte dêsse "pe
queno mundo".
V. também verá o que

acontece quando se reu-

nem 74 personagens da

Realeza EurQpéia... A cé
lebre Marilyn Monroe ar-

. A DATA DE HOJE RECORDA-NOS:
ma uma confusão nas ruas

em 1.645, um Corpo de Holandeses destacados
de Nova York ... Nova ten

das Fortes do Rio Grande do Norte e da Paraíba dência da rrroda para ca

(360 homens}, foi repelido com grande perda misolas. Leia o artigo sô

e:? Canh�ú pelos Capi�ães Diogo Pinheiro Cama- I

[bre o eminente fí-sico a

rao e Joao Barbosa Pinto;
, . I quem a América deve a

em 1704, a Colonia do Sacramento foi assaltada, descoberta da bomba de
durante a noite, pelos hespanhóis de Buenos hidrogênio.
Aires;

.
: Não é possível enumerar

em 1.720, tomou posse, na Bahia, o 40 Vice-rei itodo's os assuntos de inte
Vasco Fernandes César de Menezes, .mais tarde rêsse' contidos nêste nú
Conde de Sabugosa; - . ,

mero! L E I A L I F E EM
- em 1.825, na Vila de Poconé, na-Província de Ma�1 ESPAN�OL, e informe-se

to Grosso, nasceu ANTONIO JOÃO. RIBEIRO, I t,do que acontece no mundo..
que; quando 10 Tenente de Cavalaria, coman i "\

dando a Colonia Militar de Dourados, foi sacri-II 140 novo
ficado pelo cumprimento do dever ante a invasão �úmeroparaguaia, juntamente com seus 15 bravos com- },. d'panheiros, no memoravel dia 29 de Dezembro :� yen a

de 1864;
.

fIloJe, do
em 1.826, uma convenção entre o Brasil e a Jfevisto
Grã-Bretanha, declarou que, 3 anos depois da
troca de ratificações (que' seriam sido feitas a 13
de Março de 1.827), ficaria proibido aos brasi
leiros o comércio de escravos na costa da Afri-

BANDEIRA EXPEDICIONÁRIA
Rafaél ãe Souza Aguiar

Bandeira da minha terra,
Que tremulas altaneira
Ao leve adejar da brisa
Ou soprar do furação,
Em cujas côres se encerra

A esperança 'alviçareira
Da grandeza brasileira
Dos povos da comunhão.

Auriverde pendão, que desfraldado,
Loiros mil hás sabido conquistar,
Quer no sólo da Pátria imaculado,
Quer além, muito além, do verde mar;
Teu passado espelhou-se no presente,
Pela espada fulgente' da vitória.
Levada fôste pelo amôr ardente
De heróicos filhos aos lauréis da glória! .

o Lábaro Sagrado, ó Pano fulgurante,
Repousa em paz da luta já vencida.
Tua história foi óra sngrandecida
Pelos feitos da fôrca itinerante.
Serviste de mortalha a- corpos que tombaram
Trazendo na retina o teu céu sempre aníl,
Na defeza de um sonho em Pistóia ficaram

-

,

Bocas cheias de arnôr que tanto te beijaram,
BANDEIRA DO BRASIL!!!

Restaurante - Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no' sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

HOJ E NO PASSADO
23 DE NOVEMBRO

ca;
- 'em 1.841, foi criado o Conselho de Estado de

que veiu a fazer parte, mais tarde, com raro bri
lho, Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Ca
xias;

� em 1.902, foi criado, nesta cidade. de Florianó
polis; o Tiro Nacional Brasileiro que mais tar
de veiu 'a ser o Tiro de Guerra 40, de tão ricas
tradições em nossa Capital;

- 'em 1.906, tomou posse do Govêrno dêste Estado
o Coronél Gustavo Ricahd;

- em 1.935, deu-se o levante comunista em Natal,
Recife e Olinda, enlutando muito lares brasilei-
ros;

.

em 1.943, foi criada a Fôrça Expedicionária Bra
sileira que iria tomar parte atíva na Segunda
Grande Guerra Mundial.

André Nilo Tadasco

00

FALECEU UM
PRINCIPE
LONDRES, 20 (U. P.)

Faleceu ante-ontem, à noite,
nesta capital, com a idade ele

69 anos, em consequência de

uma crise cardíaca, o princi
pe Jan d� Tokary Tokarze

wsky-Karaszew:icz, da Ucrâ

nia, antigo ministro do Exte-'

rior do govêrno ucraniano no

exilio.

UM PEQUENO
·MUNDO

DENTRO DE
UMA GRANDE

CIDADE. g.

REFORMA AGRARIA
'

WASHINGTON, 20 (U. P.)
- A Venezuela, Bélgica, Bir
mânia, TChecoslováquia, rn
dia e Siria defenderam ante
ontem, na ONU, a reforma a

grária como meio de melho
rar as condições. econômicas
e sociais em que vive a maior
parte dos habitantes da ter
ra.

.. ,..
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CONSERVOU O IMBITUBA A
VICE-LlDERANCA

,

Mar-

--"""""=""'�=="""""="""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''====================�=='''=''====�==''''''''''====''''''''"'====�""""''''''=- - -- =-----.

Campeão
.

Catarinense de Basket·Ball o America�
�: :�: CONSEGUIRAM OS JOINVllENSES MANTER A HEGEMONIA'pO BASKET-BAll BARRIGA-VERDE, DESTA VEZ POR IN- :i: f
t f TERME'DIO DO PALMEIRAS, QUE SE LAUREOU NO CAMPEONATO ESTADUAL, DISPUTADO SABADO E DOMINGO :1: t
:� :�: NA MANCHESTER CATARINENSE, AO DERROTAR NA PARTIDA FINAL E DECISIVA O "ONZE" DO CARAVANA DO AR .. � ;f
i ,i DESTA CAPITAL POR 42 X 24. O CARAVANA, TENDO VENCIDO O OLlMPICO, DE BLUMENAU, FOI PROCLAMA'DO !!-_ .��

VICE-CAMPEÃO
., .••�

'''.!''!'''!''�·�'''�����''�·+'''''''''''''''''''''''''·'''''''''''.!''''''''�''''''M·'''''''''·''''''''''• ·9�· • · • ·"·H:._+ ++·+.·"· ·++�..•..• ·'"·..• • • • ·+.· · · ·
..
· · ·

..· · · ·-(t.· • ·H·.·..• • · ": ._ _ _ _ "'""' � ·._"f_._"f_�_._._._._�_.__�":9._._._._.•_.��_. __•.�M,+_ +_. 'fi •• " +_:::;,: +' 4i __+'
_ .._�_. __ • _._+ .. ,. ,. ,. '+ ,.. ..

"O Estad()" Espor·tivo
�� -!..9�.�"� �� ��� ��� � ��-...��" �..�k� ���� +t<+( �+< ._ v��._ �� "r,.,,_ ���:4��.:.. ';A� � ._.�...- ', ��� .• _ _ •• _._..--.::'•. _._w_. "f_ .._._._._"f_._._"f_.._� .. .:.-.w, - �--_� �-f!�"::"""'\.'f�� :.+ .,.".r-" �..�...., ..•�_� -:-.':�_ ����':., ��:-':"••.• _ .,_ •• � +_._
, �1IIi���:_:_'�.•. il.!t_�j . .l_��,{;.�_ .. :;.. i... ••••;_.,.L .. k.;. _�'-:..•. _ ... :.._ J .:4... •

\

Venceu o figuerense,� fic8n�o. a um passo �o titulo ��e�I�1��o�a�Ocarioe:�
CONVENCEU O CHOQUE DE ANTE�ONTEM ENTRE o LlDER E O BOCAIUVA - 3 Xl, O ESCORE QUE NÃO EXPRIME o AN- ;:�:���;:���ad�Sr�::eec��;�;
DAMENTO DO ENCONTRO .; POSITIVOU-SE O DUELO ENTRE O MELHOR ATAQUE E A MELHOR DEFESA - PACHECO, vã�o��f���c! � �ã�a�;�s��
BETINH_O, P1A'CIDO E OSCAR, OS AUTORES DOS GOLS - OS MELHORES -·QUADROS - ARBITRAGEM - INVICTOS OS �;ue;� il�:�;�02 � �:;��

;��íV;�!� ASPIRANTES BOOUENSES - RENDA
·

', :::S;i��7&Rr-r.ir,,,,�;l �e���uc!�soFJU:;i�::;iC! �
'w'.

Figueirense e Bocaiuva, es-

r
tuação ao conjunto foi bri- 'síões para aum.entar a dife- do sua conduta nos- 90 rÍü' sucedido o pelotão da Ma- vilense Vico que segundo a x Olaria 1.

te invicto no returno e a- lhante sob todos. os aspéc- rença. nutos. Meireles, em plano rinha, embora tivesse que direção do Figueirense não ----------

quele ostentando o título de tos. Dona Sorte foi que não Termina o primeiro "half-' regular, já que atuou care-. passar por uma grande sus- apresnta bôa forma física
líder, tiveram ocasiao de \ o ajudou. E o título de CAM- time" com o Figueirense ven- cendo de preparo físico. to, com o seu adversário em consequência de longa
proporcionar ao público es- PEÃO INVICTO do certame cendo por 3 x 'O. Não sabemos como a dire- vencendo por 2 x 1. O es- inatividade, foi lançado no

portivo, na tarde de ante- :le aspirantes não representa 3 X 1 - OSCAR cão técnica foi incluí-lo no core final foi de 4 a 2. a quadro alvi-negro, onde se

ontem, no campo da P.raia muita coisa? No tempo complementar quadro, quando se sabe contagem foi aberta por saiu muito bem, estando já
de Fóra, um espetáculo a- reagiu bem o Bocaiuva, que o jovem comandante Zacky para na fase final apto a integrar o "onze" ti-
traente e sensacional, como 1 X O PACHECO obrigando Mafra à prátnca está para ser submetido a Vevéco empatar e Dalmiro tular. Diamantino Alves foi
poucas vezes neste certame A partida foi iniciada com de urna série de 'bôas defe- uma delicada intervenção desempatar. Nos ultimos 'o arbitro.r tendo cumprido CI NE SA-O JOSE'de protíssíonaís nos teí dado. ::J "toss" a favor do Figuei- sas. O FI'gueirense, como ., .

'd" t r'_T'
.

1 bA t
-

cuurglca e o seu me ICO mlnu os ::I.a]an Igua ou, se- oa a uaçao.
rense que foi ao ataque, re- que satisfeito com o escore, proibiu-lhe a prática de guindo-se os gols de Zacky,sultando num seno duelo plantou-se na defensl'va, 1 t d h d d f t�ua quer espor e,' os c a- sen o, um e orma espe a-
�ntre Meireles e Bubi, levan- conseguil1,do brilhar seus mados violentos. Lamentá- cular e outro de pena lida- Apuraram as bilheterias
do o goleiro a melhor atra� seis homens da retaguarda, vel! Pacheco conduziu-se de máxima. O player Join- a renda de Cr 5.600,00.cando com o jogo como pra- vés arrojada defesa. morm.ento HelI'o q:ue fOI' d d

.,

entro as suas reaIS aptI-ticamente ganho, o cotejo Sempre melhor o Figuei- d f'
d'

uma gran e Igura. dões, convencendo. Danyrteria, é verdade, assumido rense vai ao ataque lversas Laudares conseguiu li� regular, sem decepcionar.maiores proporções. vezes. Plácido cobra um es-
vrar a cidedela de seu clu- Todo o ataque do Bocaiu- TEMPORADA. DO VASCO NA EUROPAPositivou�se o duelo entre canteio enviando a pelota \ d 1 t

a melhor defesa que é a do ao traveSsão e pouco depois' e e umd gOd cer 0, °Bmes- va brilhou intensamente.
.

mo suce en o com onga Dona Sorte foi que não aJ'u- RIO,22 (V.A) - Novos
alvi-negro, contra o melhor Bubi defende um bom pelo-'t h t d� f· l'.' - que eVIOU que um c u e dou os seus cinco avantes. enten Imentos. oram rea 1-
ataque de que se gaba de �aço de Pacheco.

1 d D t d t ntre os srseve e anyr en rasse no O melhor foi Oscar que
za os on em e .possuir o clube presidido pelo A linha auri-celeste tam- '.,. M d d D' A t P'

I
arco com Mafra Ja venCl- atravessa grande forma físi- I e ra o las, r ur Ires

capitão Félix Vieira de Aze- bém ataca, mas a defesa al-, '
,. Alf Dao ca e técnica.. Sec.undou-o e o empresano onso 0-

vedo Netto. Quem·o venceu? vi-negra está numá tarde de .

ce, ficando �ais oU menos
Naturalmente que foi a reta- . 1 não permite que os

Dentro da _grande área Biscoito que cumpriu uma

guarda d� Figueirense que ��n�r�riOS se apr�ximem da Carriço
I
quando, livre fren' de suas melhores atuações. assentada a exc�rsão do

poude realizar a melhor a- �idadela de Mafra. te a frente com Mafra se Carriço Jair e Mariano Vasco da Gama a Europa:
tuação de todo o certame, Danyr, frente a frente coni preparava para finalizar, muito �sforçados. Dos mé- A temporada terá lugar em

diante de um ataque aguer- o arqueiro boquense, atira foi violentamente atirado dios gostamos mais de wal-Ilr.ido e-entusiasta que a todo forte, mas Bubi, atento aos ao lado por Helcio que vi- demiro, vindo Chinês e Ro'
instante fazia perigar a me- movimentos do meia figuei- nha em sua perseguição. meu em plano regular. O

I
ta guarnecida por Mafra. E rense defende na hora H, Foul! Foul! Não! Errou o trio final composto de Bu
não fosse a falha J_amentável mandando a bola por cima árbitro não punindo o alvi- bi, Bonga e Walter não

. deste no tento de Oscar, a do arco. Uma grande ocasião preto com uma pena máxi- atuou como nos prélios an

atuação da defensiva a:Ivi- perdeu o· hercules dianteiro. ma. ,teriores sendo que, Bubi fa-
negra poderia ter sido mais São decorridos 25 minutos, O Bocaiuva pross�gue. na Ilhou lamentavelmente no

que soberba, maravilhosa. qüando o Figueirense faz ofensiva, buscando uma rea- primeiro e no último gol
O tempo suplementar não movimentar o marcador pela cão fulminante, uma "vira' I adversário Na fase final

espelhou com exatidão G le- prime'ira vez. Um shoot fra- da" espetacular, mas nada

I'
l'ehabilitarem"ise, jogando

ve domínio do '.'Furacão Ne-- co da extrema direita, deixa disso. aconteceu e o clube todos com classe e _combati·
gro". Sabem lá o que é mar-. hesitante toda a defesa bo- da Marinha apenas conse- vidade.
cal' três tentos diante de um quense, especial m e n t e o gue tirar o zéro do placard,

Iadversário quasi tão bom guardião Bubi que não foi isto aos 30 minutos por in- OS QUADROS
quanto o Figueirense. As suficientemente rápido pará termédio de Oscar, com um FIGUEIRENSE - Mafra,
duas falhas da defesa bo- segurar o balão, dando ense- chute fraco, falhando Ma- Trilha e Helcio; Julinho,
quense deitaram a perder o jo a Pacheco para marcar o fra que pegou a pelota, lar- Aníbal e Laudares; Plácido,
conjunto que no segundo gol inaugural da partida. gando-a e deixando-a o ga- Betinho, Meireles, Danyr
.tempo ainda lutou sem des- nhar o tundo das rêdes. e Pacheco.
falecimento por um resulta- 2 X O BETINHO No final pouca coisa de
do melhor, chegando mesmo Delira de emoção a "torci- emocionante se verificou a 'BOCAIUVA Bubi,
a fazer o antagonista rE'{!uar da" do querido clube ante o não ser uma defesa arroja- Bonga e Walter; Roteu,
para plantar-se na defesa, feito do jovem extrema. I da de Mafra, numa disputa Waldemiro e Chinês; Car
onde se houve magnífka- E para aumentar a alegria com Carriço.' Danyr teve

J
riço, Biscoito, Oscar, Mariamente, com o zagueiro Hélci.o �os alvi-negros a contagem um tento anulado, por im- no e Jair.

agigant4J,ndo-se de cada vez e al:menta�a p�ra 2 x O, de- pedimento. _

mais. corndos dOIS mmu�os. Co:- Final: Figueirense 3 x O ÁRBITRO
Mas para corôat os esfor- ner contra o Bo.camva. Pla-1B .

1 S
.

b b't.

cI'do bate bem e BetI'nho a-
ocamva . mu-se em na ar 1 ra-

ços da linha de . frente do
e'em o sr. Oswaldo Meira.

1 t-
.

d z'ro foi f' me e num salto es � .pe o ao aUl'l-v�r �,o e vança Ir -

OS MELHORES Apenas uma Ilha de impor-retirado na fase final por

1
petacular consigna de cabe-

No Figueirense salien- tância: o "foul" de Helciointermédio de Oscar, ponto ça o gol mais lindo da pugna.
alto do "onze" orientado por Poucos minutos depois tamos o trabalho do zaguei- em Carriço que deixou pas-

Paraná. _

I Carrico com a mão vence a
1'0 Hélcio, sem dúvida a fi- sar . em brancas l)uvens.

Com o triunfo conquistado guarda de Mafra, mas o gol gura dominante da cancha, Cumpre salientar que Os

na tarde de doniingo diante I é acertadamente anulado pe� por sua calma, marcação waldo Meira, horas antes,
segura e· aceArto nas J'oga- '11avI'a ref.erl·do o pre'lio fi-)de uma boa assistencia, fi- .10 árbitro.

cou o Figueirense a um pas- ,
das. Um "crack" e tanto nal e decisivo do Campeo-

so 'do título de campeão da I. 3 X O PLA'CIDO Julinho continua sendo õ nato Estadual de Bola ao

cidade, ppdendo em outras O jogo corre inteiramente melhor da linha média. Seu Cesto entre Caravana do

palavras ser considerado vir- á feição do Figueirense que trabalho satisfez. Trilha, Ar e Palmeiras, na cidade
tual campeão, visto que es- se enc(mtra numa tarde ins- Aníbal e Laudares muito de Joinville, findo o qual
pera vencer no T. J. D. no piradíssima com a defesa em eficazes e combativos. Ma- viajou para esta capital em
discutido caso com o Paula grande evidência e a linha fra apenas falhou no hlnce avião da Força Aérea Bra-
Ramos, em torno do jogador de frente, procurando me- do sol boquense, estando se- sileira (FAB).

(LU 8-= d P-=NHASCO As 7 - 9 horas.
Bitinho. O próximo compro- lhorar. Aos 35 minutos, Plá- guro nas demais interven-

L
.

O L JUNE HAVER
misso, o último será contra cido escapa pelo seu setor e ções. -Entre os dianteiros CAMPEÃO INVICTO DE

DAYLLE em:
o Guaraní e o Figueirense a- atira fraco e sem pretenção. �alientamos Plácido em pri- ASPIRANTES 'Na Assembléia Geral dos SOClOS proprietários, }-ea- A NOIVA DE PAPAI
presentar-se-á no gramado A bola cobre o goleiro e vai meiro pleno, por sua gran- Mais sensacional foi a lizada no dia 8 do corrente, tendo em vista ter sido subs- No programa:
Icomo franco favorito.' alinhar-se nas redes, sob os ue disposição e coragem, peleja entre os conjuntos de crito todo capital social e em virtude de existir grande Atual. Atlantida. Nac.

Não foi feliz o Bocaiuva no olhar,es espantados dos de-, servindo os. companheiros aspirantes dos mesmos. Já núm-ero de pessoas desejando subscrever quotas, ficou Preços: 1,50 2,00 3,50.seu último jogo no certame, fensores da jaqueta auri-a- atrayés de passes bem cal- campeão da categoria,· o resolvido permitir....se a entrada de mais cem (100) só- Aguardem dia 27 no Cinequando pretendia conservar- zul que por esta não espera ... � cuIados: Brilha de dia para volante "onze" boquense foi cios.
\

Ritz.
se invicto no returl1o, após vamo Um legítimo '�frango"'1 dia o antigo defensor do ao gramado com o intuito Os interessados que desejarem fazer parte do qua- Sensacional apresentação

,....-�. ter' sido o "lanterninha" do de Bubi. Américá, de Joinville. Be- ele dar maior iealçe ao titu- dro - social do "Clube do 'Penhasco", poderão

procu-1 da "ORQUESTRA TABA-;:turno. Mas, consolem-se os Pouco depois Meireles e: tinho correu muito marcou lo, ou seja conquistar invic- raI' a Diretoria ou seja, os srs. Dr. Ferreira Lima, Luiz JÀRA DE SEVERINO, rap!lzes da Marinha que a a- Pacheco eprdem bôas oca-
I
Wn gol magistral, agradan-, to o Campeonato. E foi bem Fiuza Lima e Dr. Renato Gutierrez. ARAUJO"

,/ti'
'

...,.;.;;-.:"

Ante'-ôntem, em Henrique
Lage, Avaí e Imbituba deraiTI

andamento ao Campeonato
de Profissionais.

rios pla.yes titulares, o tri

campeão foi vencido pelo vi
ce-lideI' por 2 x O, passando
destarte a dividir com o Atlé-

As 8 horas.
Armando Falcpni

_ gharita Cavazio em:
ELIXIR DE AMOR

As 3 - 8 horas.
Huo Hass - Bervely Mi
chaels em:,
ENCONTRO NA PONTE

presenciar.
Não fosse a disparada d:l

Figueirense que logo de jní

cio assinalou três tentos, íi-

A RENDA

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços Cr$ 10,00 5jOO
Imp. até 18 anos.

abril ou maio do próximo
ano, compreendendo: 3 jo
gos na Espanha; 3 em Por

tugal; 2 na França; 1 en-

I .

�·I T Z

contro em Milão e 1 encon'

tro em Roma é possibilida
des de mais quatro pelejas
na Alemanha e na Suécia.

. As 1,15 - 8,45 horas.
ARMANDO FALCONI
MARGHERITA CAVAZIO
em:

ELIXIR DE AMOR

O IMPOSTO DE RENDA ASFIXIA
OS CLUBES

No programa:

Esporte Na Tela. Nac.
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Censura Livre

os clubes profissionais e da

própria FPF, a fim de re.a
lhar um levantamento dês
se impôsto, através dos con

tratos, recebidos e fichas,
notificando os beneficiados

boI, que, por _

intermédio de I
para recolherem, de acôrdo,

funcionários credenciados,
I
com a legislação em vigor,

fiscalisará os livros de todos as taxas devidas.

SÃO PAULO, 22 (V.A.)
- Ao que apuramos, o de

legadÇl regional do Impôsto
sôbre a Renda oficiou à Fe

deração Paulista de Fute-

As 8 horas.
Susan Hayward - Char

leton Heston em

O DESTINO ME
PERSEQUE

No programa:
Guaiba em Fogo Nac:
Imp. até 14 anos.

)

tico a indesejável "lanterni-

No Programa: I

Esporte na Tela Nac.
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Imp. até 14 anos.

Atuando desfalcado de va- nha".

CINE SÃO JOSÉ - 4a. FEIRA AS 20,30 Hs
- EM "PRÉ - ESTRÉIA" -

INAUGURAÇÃO DA MARAVILHOSA

TELA PANORAMICA

As 8 horas.
FORREST TUCKER
ARLEEM WHE�AN em:
FLECHAS INCENDIA

RIAS

Com o gigantesco FUme ronantico - Nusical:
"GLORIOSA CONSACRAÇAO"

- Techrücolor -
-Com-

KATHRYN GRAYSON

No programa:
Filme Jornal Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.

DAN

,'''_,:."
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«No Cenacun»

�._-----------------------
li.illlt''''' 1r.1i' ,

......t�!:�w,-.�,�,

Diário da Metropole
da de um homem, de um

homem, de grande valor,
de alma pura e elevados
sentimentos humanos.
José de Matos, diretor do

"Diário do Povo" de Niterói,"
assim falou sôbre D. João
da Matha: - Desconhece
mos o processo usual da
Igreja para canonisar um

santo. Em verdade, D. .João
da Matha, pelo seu despl'en
dimento das causas terrenas
e acrisoladas virtudes pes-
soais mereceria a consa

gração dos altares, pois vi
veu e praticou, em tôda sua

intensidade o verdadeiro
Cristianismo" .

Tornando nossas, ás suas

palavras, lamentamos a

perda do grande Bispo!
_______�J'.-_-__' "

Vende-se

HA MUITA MISERIA
NA CHINA COMU-

I

NISTA

oi
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE E CLUBE DO PENHASCO - DIA 27 -. SABADO SOIREÉ DE ALTA ELEGANCIA
DO OMAIOR EMAIS FAMOSO CONJUNTO DE DANÇAS DO BRASIL

SEVERINO ARAUJO E SUA ORQUESTRA "TABAJARAS"
21 - FIGURAS - 3 CANTORES - GRANDE SHOW

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

.................................................,.., .._-M � ü :..:..:..:..:..:..:.
>C � . � � � � � � � � + � � � � � � � � -

� �-�. � � ,.. �
.

. �
.

examo

:� Sensação no Comercio deTecidos i
(colecistografia) . .:.. ��.

:1: A' Cl'84 ORIENTAL ��:
x �i· Parjicipaçáo
..t.

.

�t" Paulo e Léa Martins da

.t. �t" Silva, participam aos paren-

..t. �t" t:s e pessoas.amigas ° nas-

: ESTA' FORCANDO A BAIXA DOS PRECOS �t" CImento de seu filho Ivam,
*,:.. 'OS MELHO�ES, OS MAIS BONITOS, os MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS �... o,:orrido na ._:asa de saude

�t"
.

MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL .... Sao . Sebestíão, dia 22/XI/
.,. ): 54
b Y
..t. Organdy suísso branco, larg.l,15 70,00 �:.

Assembléia Geral Ertraordínária : Organdy suísso em cores, largo 1,15 75,00
.

+:.. Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 100,00 .:
2a CONVOCAÇÃO

.

h *'... Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00 �...
Pelo presente edital ficam convidados os sen ores +. 1 1 1 20 200 .....

. *,... Nylon Americano, bordado com ve udo, arg., . . . . ... ,00 , �

acionistas desta sociedade, para comperecerem à As- +.. L' S· 1 9 240 .....
sembléia Geral Extraordinária, em segunda convocação, *,.'+ aise uissa, arg. O 140,00 I:

.... Meio linho pi lençois, largo 2,20 ,00 �...
a reálizar-se no dia 10 de dezembro do corrente ano, na � P I' h f' I 1 d 1 220 21000" •

.... uro m o 10 r an ez em cores, arg., . . . . . . . . . . . . .., " •

sede da Sociedade Dramatico-Musical Carlos Gomes, si- � P l' h f' I 1 d b 1 ') 20 20000
+!� uro m o '01 r an ez em ranco, arg. �,. ...., •

to à rua 15 de Novembro, às 17 horas, para deliberarem �� C b
.

d r h II d '1 (10 13500

b (�
am rala e puro m o r an eza, arg. 1:1 •••••••••••• •., �

sô re a seguinte:
...�. Linho misto pi roupa de homem ,................... 50,00

.

10 _ Ratl'fl'caç�:��Mp�o��ã�I� aumento de capi- � PUtl:O llinho �aral rouP1aoode homem ;... :�,'��
.

-

.J
,Se ln angene, arg., .

�� ;:laC1�s!�����og�r�rr�x�:!�r�i�OáOri�0��\;u��r��� :� �:fl:tág:�!�� .�� 't�d��' ��. 'c'�;e's',' i�l:�" ',90':::::::::::: :'::: ;::��
vembro de 1953;· ..�� Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00

�o _ Alteração parcial dos Estatuto.s sociais; +J,t Faile escocez, iarg·. 90 .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40,00

30 --'. Outros assuntos de interesse social·

relaciona-li�j: Setin duchese, extra esp�cial, largo 90 :.. 48,00

dos com a matéria da convocação.
.' �t� Setin duchese, é.t.rtigo muito bom, largo 90 39,00

.

Bhimenau, 10 de novembro de 1954 . �t� San Jan, larg, 1.40 ... ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00

Gustav Frank �t� Lonita Bangú, largo 1,00 ,.................. . . . . . . . . . . . . . . . 48,00

Diretor Presidente �t� Organdy estampado, a começar de 18,00
�� Opala estampada, a começar de '........... 11,00

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

..�� Tafetá escocez de algodão, lalg. 80 :................. 24,00

..�� Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 48,00

..�� Morin Ave Maria 19,50

..�� Cretone branco, largo 1,40 33,00

II Cretone branco, largo 2,00 . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00

Assembléia Geral Extraordinária {�t� Cretone branc6, largo 2,20 46;00

3a CONVOCAÇÃO �.� Cretone Linhol, largo 2,20 .......•....
'

.. :................ 67,00

Para o caso de não se realizar a Assembléia Geral �i� Percal, largo 2,20 .. ,............... 90,00

Extraordináriâ em 2a convocação, por falta çle "quo-· �� Materia plastica lisa, largo 1,40 . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34,00

rum'" ficam pelo presente convidados aos senhores �. Materia plastica estampada, largo 1,40 43,00 � �

acionistas desta sociedilde, para em terceira (3a) convo- f � I Toalhas plasticas Americanas 59,00 • OI

cação comparecerem � Assembléia Geral Extraordin?" ,�t� Meias nylon pi senhoras 44,00-

I�ria, a realizar-se no dia 10 de dezembro do corrente ano, �t� Meias nylon pi senhoras, malha 60 � . . . . . . . . . . . . . . . 5f1,00
�

na sede da Sociedade Dramatico-Musical Carlos Gomes, �t'+l M�ias nylon Derby, pi homem 65,00

sito à rua 15 de Novembro, às 17% horas, isto é, meia �t" Colcha de seda cl bico, pi Casal 200,00 ri..
hora apodz áqluela, para deliberarem sôbre a Ordem do �t'+. CCOOljCChhaa ddee PS:l'draU sCe/dafrca/njfal:'anPJ(aCpa/sa�l'l�'a'I" .. , _............ 228200,'0000 �
Dia do e ita supra. �:

c

I
' \... • . • . • • • • . • • • • • . • • •

i
....�

Chama-se a atenção dos senhores acionistas que, de' +.'+
•

conformidade com o art. 104 do Decreto Lei nr. 2.627 .:. Estas são algumas entre as muitas peChinchas oferecidas pela CASA ORIEN-
•

.de 26 de setembro de 1940, a Assembléia em 3a convoca- .:. rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços.
.....

1ção tem poderes para resolver com. qualquer número. .:.
CASA pRIENTAL, a que mais barato venele e melhor atende. ..�.

Blumenau, 10 de novembro de 1954 +.
Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis. :

Gustav Fmnk .:.. �...

P d ri!.:.,_!.,..... ': • ·_! ._ " ·H -#__ � ..,;:...,_•..:..... �.,
..
'NDíretor resi ente �:.�._�",,,,� � 'Iii • ,+"'_-"<!!l'''' ,., � � ., ., ,., � � ,., ._�, �_�_�_.�_._._�_�."":.:"'.�_-.:;

'*

SEVERINO ARAOJO � SUA ORQUES-,
TRA "TABAJÁRAS'J NO LIRA TENIS

CLUBE - DIA 27
O maior acontecimento extra social do ano, para

nossa Capital, será sem �uvida a apresentação dia 27

sabado, no Clube da Colina, em soirée de alta elegan
cia, beleza e encantamento, numa apresentação da afa

mada orquestra "TABAJARAS" da Rádio Nacional e

Myring Beiga, do Rio.
Para essa soireé chie e deslumbranto o Lira conta

rá com a cooperação do mais jovem Clube da Cidade

"O Clube do Penhasco" criador e patrocinador do Con

curso "Miss Sta. Catarina", que tanta repercusão t-em

alcancado nos meios sociais do Estado.
A soireé do dia 27, ao som melódico e ritmico da

orquestra "TABAJARAS" ficará na história dos nos

ISOS grandes acontecimentos sociais, pois para maior

brilhantismo, os Diretores do Clube do Penhesco estão

procurando trazer a esta Capital, as Rainhas das outras

cidades e candidatas ao Concurso "Miss Sta. Catarina,
tais como: Laguna, Tubarão, Brusque, Itajaí, Blume

nau, Lages e Joinvile; bem como estarão presentes com

a graça e beleza da mulher florianópolitana as .candida
tas dos seguintes Clubes: Clube I?, Lira, Figueirense,
Aldo Luz, Barriga Verde, Comercio, Clube 15 Outubro,
Clube 6.

Será pois na noite do dia 27 um grande desfile de

graça, beleza e elegancia numa magistral apresentação
da orquestra de Severiano Araujo.

A orquestra "Tabajaras" esta composta de 21 exe

cutantes, sendo tres "Crooners".

Segundo estamos informados e no intuito de pro

porcionar a todos a oportunidade de ouvir a orquestra
"Tabajaras" a Diretoria do Lira e do Clube do Penhasco

promoverá duas apresentações no Cine Ritz uma as

19 hs. e outra as 21,30 'hs,
Depois de colhermos tão auspiciosa noticia presta

das pelos srs. Antonio P. Oliveira Neto, presidente em

exercicio do Lira Tenis Clube 'e SI' Luiz Fiuza Lima,
Diretor do Clube do Penhasco, felicitamos por tão alta

iniciativa e extermos nossos votos.de pleno sucesso afim

de sempre que possivel termos a oportunidade de poder
assistir grandes artistas nacionais,

,
.

Raios X
Aparelhagem moderna e completa para qualquer

radiológico.
Radiogranas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).

Estomago - intestinos e figado
Rins e bexiga (Píeloguarla),
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla-

"ção das trompas para diagnóstico da esterUl'dade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

ção .do parto (Rádio-pelvimetria)._
D1àriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

L

'HOTEL REX S.A.

--0-
....
-

IN

HOTEL REX S·A.
, ,

.

APRESENTAN- Novo pródulo
para tlpogralia
NOVA YORK, Nov. _:..

(por Joe Jones, Brazilian
News Service) - A fabri
cação de um novo produto
que contribuirá notàvel
mente para a rapidez e a

economia de tipografia.'
"offset" foi anunciada hoje
por um dos maiores fabri
cantes de equipamento para
escritório' nos Estados Uni
dos.
A nova "Photospeed

Plastiplate", de sensibiliza
ção prévia, que necessita
de apenas. uma operação,
após a exposição, para dei-

Preoísa-se, para casal, podendo ser por contrato de xar _a place "offset" pronta
3 anos. para a impressão, 'está agora

sendo fabricada pela Com'

panhia Remington Rand.
Possuindo as. mesmas

, qualidades que o dispositivo
de tipo convencional, a no

va "plastiplate" de sensibi

lização prévia. já vem pron
ta para ser exposta, com

tôdas as operações prelimi
nares já realizadas com a

própria placa. Após a ex'

posição, a placa é esfregada
com um pouco de algodão
embebido com uma solução
que elimina a sensibilidade,
ficando i m e d i a t amente .

pronta para a impressão
"offset".
A rapidez da impressão

pode ser 60 por cento su

perior a das placas ordíná-

Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba. rias, segundo informaram
funcionários da companhia
fabricante, e os erros do
negativo podem ser cor

rigidos fàcilmente na placa.
Depois que esta fica sêca,
as informações podem 'ser

datilografadas ou escritas
nela com uma caneta esfe
rográfico.
A 'companhia fabricante

está distribuindo aos inte
ressados uma cópia gratís

CRURASCO DA VITORIA do folheto intitulado "Ago-
Pela sua brilhant€ atua- ra... Rapidez Certa na

ção no Campeonato de As- Preparação da Placa de
pirantes - a diretoria do Offset," que descreve com
Bocaiuva ofere5erá �os .seus detalhes a nova Plasticplate
atletas, campeoes invictos de sensibilização prévia
um Churasco, nó próximo,

.

dia 25 na Churascaría Mon- I

te Castelo às 12 horas.
Para essa reunião fornos

distinguidos com Um ama

vel convite gratos.

.

A SUBRAL
CEM magnificos lotes, a setecentos 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 Edifício São Jorge - Sala 4

- Fone 2192.

Precisa-se de cas.Q

�
_-. �..... A tratar no Cabo Submarino.

-� fi -

R J
-

Pi
.

,.,. :._- _s=;::

ecus ....
de �

ao
nuA' .:.� ua oao mto, 26 com a Gerencia.

:::F �� do bJióo
d4�i� (� "'0 PUBLII'O'\wre, \ong.: de onck

.
_J �"..� � ti.

aprazi'ld� 'P1�
1 .... ..-1 (OIt'." ,�y�'_ A CIA. ANTARTICA PAULISTA, Industria Brasi-

- .,/ f'OI'a5 �6 \ld c .,fIOII""" �-. ,n� leira de Bebidas e Cçnexos, em Florianopolis, comunica
e: ..:. � \� �_ � cnotO'.

M' I �os seus f�eguezes em geral a nomeação de "Revende-
� .c� � um

M50
dor Autorizado dos produtos Antartica a firma, Silvio

,:

JOM
Orlando Damia.i - eia LIda. atendendo pelo fone 3.019

HORSE 4)

�iIlar �.!!.::' Ue �!a ia 22 H.R Viagem
e

com segurança
rapidez .

. so NOS CO�ORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO l<SUL-BRASILEIBO»
Distribuidor

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

,._

Kua Deodoro esquina�da
Rua 'I'enente ,silveira

.
__ J

Agência:
,_�------------------

Oíccílio Araujo - ..

profess��!�!U�:d�!�!��I�! comunica IY�m��u�-o�! �:o�p�:e�s�,�I-
aos seus clientes que já está atendendo. No horario ha' residencias. raDtesbitual. ; TELEFONE - 2265 das

Professor da Faculdade de Odontologia. 11 às 14 e das 19 às 21 ho-

Rua Felipe Schmídt Edf.. Amelia Neto Sala 1. raso

Advogado
Rua Padre Ron1.1,43

DR� ACHILLES
BALSINI

f
'

MÓVEIS 'USADOS

VENDE-SE

Fone 2940
das 11 ás 12.

diariamente

Instituto de Aposentadoria
Pensões dos Maritimos

e

DELEGACIA EM FLORIANÓPOLIS
Rua João Pinto nO 9 (sob) Rorario Expediente'
Dias uteis - das 12 ,ás 18 horas
Aos Sabados - das 9 ás-12 horas

EDITAL
DEBITOS EM ATRAZO

De acordo com a Portaria nO 158, do Exmo Senhor
Ministro do Trabalho, Industria e Comercio, publicada
no Diario Oficial de 9 do corrente mês, levo ao conheci'

m�nto .das Empre:_as �m debitos com este LA.P.M., para
ate o flln deste mes, hquídarem os seus debitos.

Aqueles que deixarem de cumprir as determina
ções da Portaria, do Exmo Senhor Ministro do Trabalho
Industria e Comercio, acima citada, ficarão a partir d�
IOde I?ezembro em diante, sujeitos a cobrança Judicial

)

de todos os debitos em atrazo. .

Ataliba Gonpalves das Neves
Delegado

Florianópolis, 20 de Novembro de 1954

EXPRESSO FLORIANÚPOllS
ANDRADE & KOERICH

Transporte de car��s em geral entre Florianópolis,
CUritiba e São Paulo .

Com viagens diretas e permanentes
Matri-z: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135 '

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CUR1TIBA •

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela).
End. Telegr.: SANTTDRA

Agência: ;_ SAO PAULO
Avenida d� Estado 1606/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e �m Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Pauio com a Empris.

d. Transportes Minas Gerais SIA.)
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Florianópolis, Terça-feira, 23 de Novembro de 1954 1

festlvidàde de Santa Catarina IE O I T' A LalE 10 I T A L.
Virgem e Marlir Padroeira da I JUIZO DE DIREITO DA e na forma dos arts. 454 ai JUIZO DE DIREITO DA

Arqul·d.·ocese de Bstado I
COMl..RCA DE TIJUCÀS. 456 do C. P. C., seja desig- I " TIJUCAS

. _ 'EDITAL DE CITAÇÃO nado dia e hora para a jus- E'DITA:L DE CITAÇÃO DE
Edttal de Coivoocaçõo: I DE INTERESSADOS IN- tificaçâo prévia e após feita, ,INTERESSADOS AUSEN-

, Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por 'mercê CERTOS AUSENTES E se proceda a citação dos TES; INCERTOS E DES
de Deus e da Santa Sé Apostólica, Arcebispo Metropoli- DESCONHECIDOS COM interessados certos e iricer- CONHECIDOS,'

-

COM O
tano, Prelado Doméstico, Assistente ao Sólio Pontifício o PRAZO DE TRIN,xA tos, dos confinantes e do PRAZO DE TRINTA
etc. �l DIAS. '

I 'Domínio da União, para - - DIAS.
Aos' que o presente Edital, virem, saudação, paz, e O Cidadão Carlos Ternes, contestarem o pedido no O Cidadão Carlos Temes,

benção em Jesús Cristo. I Juiz de Paz ,no ,e;re1'cíc10 'do prazo legal, contados da ci- Juiz de Paz .no exerc{cio
.' FazeII_l0s saber qU,e,. de acôrdo com, a pr�xe estabele-

ca1'go de Juiz de'Direito da tação. Pedem tamebm a in- do carço de Juiz de, Direito
cida e a Piedade dos fIeIS, celebrar-se-a no dia 25. do cor- Comarca de Tijucas, do Es- tervenção do representante da Comarca de Tijucas, do
rente, feriado estadual por decreto lei de '12 de Julho de tado de Santa Caterma, na do Ministério Público em Estado de Santa Catarina,
1938, a festividade de Santa Catarina, Virgem: Mártir, forma ela lei, etc .. , todos, os atos do processo" na" fornl-a ela lei, etc.,.
Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo modo que FAZ SABER a todos para que afinal, cumpridas FAZ SABER a todos
segue: quantos interessa possa o todas as obrigações" legais, quantos interessar possa o

1) Às 10 horas, solene Missa Pontifical. presente edital de citação, seja a presente por V. presente edital de citação,
2) Às 16 horas, Procissão com a Imagem de San-

com o prazo de trinta dias," Excia. julgada procedente. com o prazo de trinta dias,
ta Catarina, par? a qual convocamos todas 'as entidades virem ou dele conhecimen- Protestando pelo depoimen- virem ou dele conhecimen
e instituição católica desta' Capital, que nela deverão to tiverem, que por parte' to de testemunhas e dando to tiverem, que por parte
.tomar parte, designadamente pela seguinte forma e nes- de [uvêncio Batoista Mafra o valor de/Cr$2.100,00 para de Henrique João Rosa,
ta mesma ordem: ,

e s/mulher, lhe foi dirigida os efeitos fiscais, pedem lhe foi dirigida a petição do
Cruz processional, Grugo de anjinhos" Colégio Co-

a petição do teor seguinte: Deferimento. Sobre os selos teor seguinte: - "Exmo.
,

ração de Jesús, Asilio de Orfãs, Cruzadinhos, Congre- _ "Exmo. Sr. 'Dr. Juiz de devidos lia-se: - "Tijucas, Sr. Dr. Juiz de Direito da
gações Marianas Femininas, Associação de Santa Zita, Direito da Tijucas Juvên- 29 de julho de 1954. (ass) .Comarca de Tijucas. Henri
'Associação de Santa Terezínha, Damas de Caridade, cio Batista Mafra

.

e s/rnu- Marinho' Laus." Em dita pe- ,que João Rosa, brasileiro,
Apostolados da Oração Terceira Feminina, Ação Católi lher Maria Tereza Alves tição foi exarado o seguin- : viuvo, lavrador, residente e

" ca, Abrigo de Menores, Colégio Catarinense, Congrega- Marra brasileiros an;endei- te' despacho: - "A., como! domiciliado nesta cidade,
cões Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem Tercei- ros de imoveis, residentes pedem. Tijucas, 7-8-54. I

por seu ássistente infra as

;a Masculina, Carro Triunfal, Revmo. Clero, Pálio eon- em Canelinha dêsteAMunící, (ass), Clovis. �yr�s �a�a (s!nado, .com fundamento nos

dusído pelas meritfssimas Autoridades, especialmente, pio e Comarca, vem, por - JUiZ de Direito. Feita a, arts. 550 e 552 do C. C. e de
convidadas, Bandas de Ml:tsica e povo. seu procurador, abaixo as- justificação foi exarado o: conformidade com o estipu-

Antes da supra-mencionada hora, -as referidas As- sinado, propor a presente; seguinte despacho: - "Fa- lado' pelos arts. 454 e se·

sociações e Entidades se postarão dentro, no adro ou acão de usocapiâo extracr çam-se as citações requeri-
1

guintes da nossa l�i proces
mesmo fora da Catedral, cada uma no lugar que lhe fôr dinário, na qual e S. N. 1)

,

das na inicial, expedindo se sual, vem perante V. Exc�a.
reservado e competir no préstito. " PP. que são legítimos pos- editais que serão publica-' promover R presente Açao.

Cada Associação deverá apresentar-se com os res- suidores ha mais de trinta dos com o prazo de trinta de Usucapião, propondo-se
petivós' estandartes e distintivos,

'

anos, de um terreno rural, dias, e Carta Precatória ao
I
a provar mediante prévia

b." préstito desfilará CONTINUA, LENTE,E ININ- sito em Nova Descoberta Juizo de Direito da la Va- :justificação, o seguinte: -

TERRUPTAM'ENTE, i, é. sem-qualquer parada na mar- dêste Município, medin�o 'ra da Co�arca de Florianó-!l0 Há mais de,trinta anos

cha;
'.

" .

\'-,
292 ms de frentes que faz polis. 'I'ijucas, 17-8-1954. possue o Suplicante como

" � Os fiéis e fan�ílias ,que não 'puderem'l'acompanhar a ao Sul com herdeiros de (ass) Carlos Ternes, Juiz \seu, no lugar Terra Nova,
'p'hicissão, deverão postar-se nos passeios das ruas do tra- Francisco. Ricardo, com de Paz no exercício do dêste Município, sem qual
jeto, para assistirem a sua passagem: .' 2.200 ditos de fundos que cargo de Juiz de Direito." quer rnterrupçãp e sem

"

O préstito obedecerá ao, seguinte itinerário: Praça faz ao NL :te com o Traves- E para que chegue ao co- qualquer oposição, um -ter-
15 (lado do Palácio), Ruas: Felipe 'Sclimídt, "Deodoro, são Geral ele Nova De:sco- hecimento de todos e nin- rena, onde exerce jutamen
Vidal Ramos, Arcipreste Paiva; Praça. Pereira Oliveira berta-Terra· Nova; extre- guem possa alegar ígnorân- te com seus filhos, ativi
(Iado-do Ipase), Rua Anita Garibaldi, Av. Hercilio Luz, ma pelo lodo de Leste com cia, mandou expedir apre' dades agrícolas. 2° O ter
Rua Fernando Machado e Catedral.

"

,.

Joaquim João, Nascimento sente edital que será afixa- reno em questão tem as se

. Para a :olene Procissão, convidam-se todos os fieis

I
e pelo Oeste com ter�as per- do na sede dêste Juizo, :r:o g_:üntes divisas e confronta

e a populaçao em geraL:' . ,

tencentes aos herdeiros de lugar do costume, e, por co- çoes: _ Fazendo frente a

Sendo 'costume, aliás muito louvável e piedoso, en João Francisco. Perfaz o re- pia, publicado uma vês no! Oeste. numa extensão de
feitarern e ornamentarem os fieis as ruas e fachadas das ferido terreno, uma érea Diário Oficial do Estado e 176 metros com terras do

, casas em circunstâncias semelhantes, o mesmo se pede total de 642,400 metros qua- três veses no jornal "O ES- Requerente 'e mais 90 ditos
espera por ocasião da Procissão de Santa Catarina, glo- drados; 2) PP. que sem in- fADO", de Florianópolis. com terras de Henrique
riosa Padroeira da Arquidiocese e do Estado. I terrupçào nem oposição de Dado e passado nesta cida- Bernadino Serpa; fundos

Desde já hipotecamos benções a todos quantos de quem quer que seja, o 20s- de de Tijucas, aos desoito com 266 metros em terras

qualquer modo concorrerem para o brilho da Procissão' suem como deles, pelo lapso dias do mês de novembro de Francisco Witkosky, a

:da excelsa Padroeira. de tempo extraordinário, do ano de mil novecentos e Leste;' ,extremando' ao Sul
Florianópolis, aos 14 de Novembro de 1954. necessarro para usocapir cincoenta e quatro. Eu, com 160 metros em terras
De ordem e 'comissão de Sua. Excia Revma: ,quando não se dispõe de (ass)) Gercy dos Anjos, de herdeiros de João Vi-

.

Mons FREDERICO HOBOLD, Vigário Geral qualquer título; 3) PP. Escrivão, o datilografei, con- cente Correia; e ao Norte
JOSÉ' RENATO DE' SOUZA, Provedor do SS. Sa- que a querta parte da cita- ferí e subscrevi. (ass) Cal" com 290 metros no Traves-

crarnento da área recebeu .represen- los Ternes, Juiz de Paz no são da Massaranduba. Com
HEITOR DUTRA, Secretário tando seu falecido pai, por exercício do cargo de Juiz a área de 54.260 metros qua-
Em tempo: Depois da Procissão, haverá na Catedral doação de sua avó Ana Ro- de Direito. Está conforme o drados, 3° Mas,

' embora
Exposição do SS. Sacramento e canto do T� DEUM em .>a de Jesús e o restante original afixado na sede dês-l possuindo, mansa, constan

ação de graças, pelos beneficios recebidos durante o vem simplesmente ocupan- te Juizo, no lugar do cos- te e pacificamente, com o

ano da Bondade Divina. lo de maneira pacífica e tume, sobre o qual me re- "animus sibi habendi", por
continua por quatro cléca-' porto e dou fé. _

mais de trinta anos, ,resi-
las, aproximadamente; e _

-

dindo próximo,· e cultivan-
.:!omo umco possuidor foi, Data supra. O Escrivão: . do toda a área ora requeri-
� é reconhecido, tanto as- ," ,Gercy dos Anjos. da, não tem o Suplicante
sim que ha muitos anos i quelquer título formal, pelo
vem !sendo desmatado por i qual pos�a provar a sua

muitas pessoas q�l�
I

previa\ I ----. quali�ade de legítimo pro�
mente ,a eles se dil'lgem pa- I prietario do terreno que
ra obter permissão, os pos-, possue como seu. 4° As�in:'
seiros, por sua> vez conce- 30 Suplicante cabe o dll'el-
dem eomo sempre tem con- to;2 .legitimar a sua posse,
cedido pois tambem é do iDeIo Usucapião, valendo a

interesse deles, posseiros, sentença como título para o
,

'o
que seja o terreno em gran- Registro de Imóveis 5 Em
de parte desmatado o en-

I
face do exposto, o Suplican-

coivarado para que pos- te requer, se digne V. I
sam usá-lo

.

para lavoura; II Exci'a� mandar designar dia I

ainda hoje encontraremos e hora para a justificação
pessoas que. lá se acham prévia, quando devem ser

ocupadas nestes trabalhos; inquiridas as testemunhas
Nestas condições querem o Manoel Camilo, Indalício
título de senhores e donos I Raulino e Francisco Witkos'
e por isto vem requerer ,a ky, os quais se apresentarão
V. Excia. com fund.amento I independentes de intima-
nos arts. 550 e 552 'do C. C.

, ção. 6° Requer, outrossim,
de acôrdo com o art. 455 do

C.P.C., que, feita a justifi-·
cação de posse e julgada a

mesma pOl; sentença, se

proceda a citação dos a,tu': Iais confrontantes, bem co-'
mo o Dr. Promotor 'Público I
da Comraca e Dr. Represen-
tante do Domínino da 'Qni-
ão, e, por editais, os interes- IgUaS ,.«Sa'ola 'Calarl·n'8»sados' ausentes e desconhe- II
cidos; todos para a compa- I

nharem os têrmos da pre- O proprietário agradece a preferência que sempre
sente ação de us:ucaplao, deram á s/água e comunica, que os pedidos devem ser
reconhecido e declarado feitos pelo telefone 62 - 37, é que os preços continuam
domínio do Suplicante so-

os mesmos,:
br � o aludido imóvel, fican"' Engradaqo de água não gaseificada,. com 24 'gara-do todos citados, ainda, pa- fas tipo cerveja '" '" . ',' '" ..... '" Cr$ 20,00'
ra, no prazo legal cOI:testa- Engradado com 24 garrafas de %
rem, e para os demails ter- l't

'

'f' d
t'

I Iro - agua gasal ica a '1 •••••••
mos da mesma causa a e

final, pena de revelia. 7°
Dá-se á presen�, para os

efeitos fiscais, o valor de
dez mil cruzeiros. 80 Pro-

I testa-se provar com o de

poimento pessoal dos inte

ressados, e de testemunhas,
vistorias, documentos e

loutros meios de provas em

direito admitidos. P. Res- mentos,

- - ---------'---'---

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

Vende-se uma eamlonete em,

perfeito estado de conservacão:,
ma.ea CHEVROLET.

Tratar na AgêD'�ia daI TAV, à
Bua Fellpl Scbmidt, 24.

'
'

,

,
-

------- - - --'---------

Vende-se
,

Sala de jantar completa, de IMBUIA.

Dormitório de ca:sal completo de IMBUIA.

Dois grupos éstofados.
UOIa escrivaninha com 7 gavetas.
Tratar á rua Tiradentes, n. 12.

"

peitosamente deferimento.

Tijucas, 20 de maio de
1954. (ass) José Gallotti
Peixoto - Assistente. "Em

dita petição foi exarado o

seguinte despacho: A., co

mo pede, Tijucas, 20-5-54.
(ass) Clovis Ayres Gama
- Juiz de Direito. Feita a

justificação foi exarado o

seguinte despacho: "Fa

çam-se as citações requeri
das na inicial, publicando
se editais I e expedindo-se
-Carta· precatória para o

Juizo de Direito da la Vara

da Comarca de Florianópo
lis.

. Tijucas, 18-11-1954.

. (ass) Carlos Ternes

Juiz de Jaz ,no exercicio

do cargo de Juiz de Direito." I,
E para que chegue ao I

conhecimento de todos e I.iínguem possa alegar i�no
rância, mandou expe�ir.o í
presente edital que sera afi
xado na sede dêste Juizo,
no lugar do costume, e, por
cópia publicado uma vês no

Diário Oficial do Estado e

três veses no jornal "O ES

TADO", de Florianópolis.
Dado e passado nesta cida
de de Tijucas, aos desenove
dias do mês de novembro
'do ano de mil novecentos e

cincoenta e quatro. Eu,
(ass) Gercy dos Anjos,
Escrivão, o datilografei, con,
Ierí e subscrevi. (ass) Car
los Tornes, Juizo de Paz no

exercício do cargo de Juiz

de Direito.' Está conforme
o original afixado na sede
dêste Juizo, no lugar do cos

tume, sobre o qual me re

porto e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

Gerou dos Anjos.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM Ó MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIAr

'\

Vende-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 Canse'

lheiro .Mafra 131

Empregada
Precisa-se de uma para,

serviços domésticos.' Tratar'
a rua Silveira· de Souza 4.

Irmandade -do S. J. dos Passos
E

HOSPITAL DE CARIDADE
FESTIVIDADE SANTA CATARINA

Realizando-se no próximo dia 25, às, 16 horas, a

'Soleníssima Procissão de SANTA CATARINA, venho

solicitar, de ordem do Snr. Irmão Provedor, a presença
dos Irn;ãos e Irmãs, na Sacristia da Catedral Metropo
litana, ás) 15,30 horas, a fim de revestidos das ínsignas
da nossa Irmandade, e a esta' incorporados fazerem parte
de préstito em honra à Nossa Padroeira.

Consistório, 20 de novembro. de 1954
Americo Vesp1Lcio Praies

Adjunto do Secretario,

'Aviso ao Público
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 Antarctica", esperam continuar merecendo a

mesma preferência com que foram distinguidos até a

presente.

Cr$ 36,00

VENDE-SE
Por motivo de viagem vende-se o estabelecimento co

mercial . "IMPE'RIO DAS TOALHAS" --,- O único no genero
- Localizado no melhor ponto comercial desta Capital -
Rua Felippe Schmidt, 44,

Os interessados poderão se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Entregue ]aos Sindi'catos Comerciários
a Fiscalização do I.I.P .C. ·

.

Entre nós o dr .. Aben Athar Neto, presi
dente da�Comissâo Central de Eleições .

:mm companhia _dos drs'l A lei n. 2.155 de 2-1-954 te-:
Camara Neto e Joao Bonas- ve sua imediata aplicação re·

sis, visitou-nos ontem o dr. comendada, na segunda pu
Aben Athar Netto, presiden- lestra radiofônica do nresí
te da Comissão Central de dente Café Filho, nos ':lri
Eleições para a renovação do meiros dias de seteinbro dês
Conselho Fiscal do Instituto te ano. Logo após, foi bc+x.i-

Constituiu um verdadeiro dido pelo seu brilhante dis- dos Comeciários. ' do o decreto n . .31.151 c:e . .

acontecimento político e so- curso. <, S. S. vem instalar a Co- 10-9-954 que vinha permitir

cíal, a reposição dos retratos Digno de especial registro missão Local desse pleito, em a plena realízaçâo da. lei em

dos srs. Marechal Dutra, Se- foi sem dúvida, a afirmação Santa Catarina, ato que te- aprêço que, justamente p:cvê

nadar Nerêu Ramos e Ad�.l:- do Prefeito Osmar Cunha, ve lugar ontem mesmo, na a entrega dos Consetrus

bal Ramos da Siiva na sala dizendo que os retratos . ali Delegacia do Trabalho. Fiscais dos Institutos de j.re

de honra da Prefeitura Mu- colocados pela administração Falando-nos sobre as elei- vidência, ao contrôle rlos sin

nícípal de Florianópolis, de do sr. Paulo Fontes não se- ções sindicais em apreço, dis- dicatos profíssíona!s.

onde haviam sido retirados riam retirados de seus res- de-nos o dr. Aben Athar Net- E depois, na verdad ..�, aos

por ordem do ex-prefeito dr; pectivos lugares, afirmação to: novos conselhos rísca.s dos

Paulo Fontes. que recebeu fortes aplausos 1.A.P. cabe: examinas a r' c·

Ao ato, revestido da maior de todos os presentes. FALECIMENTO posta orçamentária do Instí-

símplicídade, mas, que não Estiveram presentes ao VIúVA CIRO GUIMAUÃES tuto, propondo-lhe a revisão

deixou de ser tocante e bem ato, além de inúmeras pes- , TEIXEIRA que julgar util; fiscal.zar a

expressivo, compareceu cres- soas, o sr. Celso Ramos, re- execução do orçamento, �n-

cido número de pessoas des- presentando o Partido socía; Despertou pesar nesta Ca-' torizar a transterencIn d»

de as mais representativas Democrático de que é ilustre pital ej'la cidade de Laguna consignações e sub-consigna
até as mais humildes. Presidente na .secção dêste o falecimento, ocorrido. sába- ções de verbas; opinar sôbre

Tratando-se de um gesto Estado. Registramos a com- do último, de d. Julieta Ulys- os planos anuais de aplica

democrático e de inteira [us - parência de funcionários e i séa Teixeira viúva do saudo- ção de reservas; opinar so

tíca, muitos foram os que de- representantes de classes i
so sr. Ciro' Guimàrães Tei- bre alienações de bens mo

sejaram ver com seus pró- conservadoras e, imprensa. I xeira.
.

. veis; dar parecer no balan

prios olhos aquela reposição, E, assim, num ambiente Deixa os seguintes filhos: ço anual.do Instituto; revê!'

que marca uma nova era de verdadeiramente democrátí- dr. Theobaldo Ulysséa Tei- todas as decisões de inver

respeito tributada as altas co, sem alardes, mas em cum- xeira economista e funcio- sões de fundos, bem como a

personalidades, cujos retratos prímentoa um ato de perfei- nárío do 1. A. P. 1., casado aplicação de depósitos ban

alí colocados como sincera ta compreensão política, mais com d. JVlia oascaes Teixeira, I eári�s: julga.r re�u_rsos em

homenagem, haviam sido uma vez se provou que a jus- Unélia, funcionária da Caixa .matena de mscriçao, con

dalí removidos sem a menor tíça póde tardar mas, que já- Econômicà Federal de Santa tríbuíção.. juros de mo:a.

'consideraçã�, num ato que mais falhará.
I

Catarina, Consuelo e Coralí- .multas e benefícios, respon-

de maneira alguma poderia
--

na Ulysséa Teixeira, d. Sílvia der consultas, pedir Informa-

ser homologado pela opinião TIM Moreira, casada com o dr. ções e diligencias ae{presí-,
pública de nossa terra. e • • Edmundo Accácio Moreira, dente do Instituto, ínspeero-

Após brilhantes e oportu- advogado, Maria Lebarben- nar os serviços do Instituto,
nas palavras do sr. dr. Os- LETTRE chon, casada com o sr. Caro. inclusive comprovantes de

mar- Cunha, digno e operoso Naus avons reçu: los Lebarbenchon, contador, contabilidade, representar ao

Prefeito da Capital, explí- Florianópolis, le 14 novem- d. Alba Fau�tino da Silva, ca- Departamento Nacional da

cando a finalidade' daquele bre 1954.' .sada com o major Jaldir Bhe- Previdencia Social, quando

ato, convidou S. Excia. o Dr. Três illustre Mousteur Tim .ríng F. da. Silva, e numerosos entender; colaborar com esse

Aderbal Ramos da Silva, ex- Bum...
. J netos. Departamento e revêr suas

Governador do Estado e Permettez-moí deux mots, . Era a extinta filha de d. decisões.

Deputado Federal eleito a 3 cher Monsíeur: Votre Balzac, Ana Cabral Ulysséa e do sau- Como se vê, o ideal tantas

de outubro pelo P.S.D. a des- est-ée pour confrondre la doso clínico dr. Ismael Ulys- vezes sofismado, de entregar
cerrar a cortina de seu pró- três insignifiante Marina. ou séa, e irmã dos srs. Romeu, os Institutos às próprias
prio retrato o que foi feito voulezvous taquiner l'incorri- Renato, Ramiro e Modeno classes.. vai realizar-se.
'entre vibrantes palmas. gible Mousieur Tim Thym!? Ulysséa, e de d. Otília Unga.- Os sindicatos comerciários

A seguir, o dr. Nerêu Hu.- Piníssez-Ies, tous les deux, retti e (la srta. Juraci Ulys- de todo o país serão convo-

mos Filho, representando ils le mériteut bien; mais ne séa. cados pelo Departamento
seu digno pae e ilustre ho- châtiez pas l'íncorruptíble Ao sepultamento compare- Nacional de Previdencia So

menageado, descerrava a co- Balzac, qui seraít désolé ceram numerosas 'pessoas. cial, para que indiquem
berta do retrato do grande e d'entendre: I "les deux, sans Associamo-nos às expres- seus delegados-eleitores que,

insigne brasileiro, nosso dís- volonté du souvenir les plus sões de pesar. oportunamente, votarão a

tinto conterrâneo, ex-gover- belles espérances eleítoreles.
nadar de nosso Estado, atu- écrasés par la lamentable et

almente na Presidência la douloureu-se vítoíre des ine
Câmara Federal e eleito no mis".
memorável pleito último, Si> - Quoique vaus plaisantiez,
nadar por Santa Catarma. -cher Mousieur, il jaut rendre
Faltava a homenagem que la pensée claire à vos lec

seria prestada ao honracIo teurs, qui vaus lisent, tou
patrício Marechal Eurieo jours, avec grande satisfac

Gaspar Dutra, ex-president� tion.
da República. Balza'c, je suppose, paul' se Um cruzeiro de esperança
O Prefeito, então, num ges- jaire comprendre, aurait

. Para o berço da criança
to grandemente simpátic:l e écrit: ... les deux ne voulant ra em vários Jornais e Re-

De pais que a sórte esqueceu. . . t
que comoveu a assistêu ia, pius se souvenir des beUes vis as e quando aqui resid�l1

convidou uma senhora do espérances électorales, si .emprestou valiosa colabo'·�·,·

povo, ali presente, sem m"; ..
' cruéllement éCl'asés furent --'- CONCURSO MISS 'SANTA' CATARINA Çã.oOraadeO'srtedeJOmre?raI·lt·os e de l'P."

mo lhe saber o nome, l.......�·!l ils, par -la douloureuse et la- -

correr a cortina . que en'!!)" mentable victoire ennemie. No Clube 15 de Outubro, 1 sr. Presidente João B. dos

I
cur�os, o R�V. JÚI�o. Noguei·

bria o retrato do homenagea- - Jusqú à demain! realizou-se sábado, animada Santos e falaram, entre ou-
ra e �mad Ias .ma�ores '?r I

do. Pedido depois o nom� da Pardonnez-moi de mau in: "soirée" de lançamento de tras pessoas, os srs. ILeonel presNsoe� aI greJad van�f�.}- I

aludida senhora, disse ch!'.·· tromission, cher Mousieur et d'd t·
.

.

t d
ca aCIOna, sen o aln,.'<1.

sua can I a a a conqUls a o Pereira, Presidente da Elec- '..
.

mar-se Delmira Dutra '.; mo· venillez agréer l'assurance t't 1 d
.

bIt
.

t T'
.

S A t
mUlto estImado por quantos

rar à rua Silva Jardim. n. d'une admiration três sinci-
I U o a maI� . e a �a an-, �'o- ecmca.. ., q�e. pa 1'0-

J
o conhecem e admiram ,'.,r. s

nense, tendo a escolha, com cmou, atravez da RadIO Ani- .,.

l'd d d
89-A, nesta Capital. re et, toujours, tres pessedi- j rara felicidade e acêrto, re- ta Garibaldi, a irradiação dos . a�reclavels q�a I a es e c l-

A coincidência do sobreno·· ne. .

'd f'
.

d
.

' rater e coraçao.

ASSEZ
cala na Igura graCIOsa a festejos, e em nome da Co- O ESTADO

.

t d
me parecia um aplatlsr• da

.

t'l
. ,

t· h' h
. - . I , regls ran o a

" gen I e slmpa Ica sne orln a mlssao Orgamzadora, o sr d' 1 ··t d
.

justiça presente ao ato. xxx .

1
agra ave VISI a, eseJa ao

Rosete ZIppe. LUlZ FIUza LIma, DIretor da ilustre visitante
.

f l'
.

. Em nome dos homenag') t.. Bien! Três bien! Acontece t' t
.

.uma e lZ

dos em brilhante impl':Jviso, que Balzac entrou na forta-
Transpor es Aereos Ca an" estada em nossa Capital 'a-

.

- Ao saráu dansante - que nense S. A.. I comp' h d
'

usou da palavra, o dr. Adêr- leza, como o worcestershire se traduziu em mais um su- t R t
.

I
.' an an o-o, no regresso,

bal Ram.os da Silva, dep�;a _ sauce entra na sopa de Chur-
A sr a. ase e ZIppe ,mm- com votos de muito boa via-

cesso do simpático Clube 15 to atraente, num gracioso'
'

do federal eleito, que enal- chill: só para dar um gosti- de Outubro, _ estiveram pre- vestido branco, a todos en-
gemo

teceu o gesto do prefeito Ltr. nho picante. sentes os representantes da cantou e os que tiveram °

---------;.._-

Osmar Cunha e disse, julga.r Se foi ass_im, não precisa- Comissão Organizadora do prazer de lá estar, aplaudi
aquele ato perfeitamente po-· ria ser um Honoré exato. Po- .Concurso, nas pessoas do sr. ram entusiásticamente, a ')_

lítico, porque expressava uma cleria e deveria até ser uma LUI'Z FI'uza' LI'ma e di'. 'Ivo t
.

por una e acertada indica-
era eminentemente demo- falsificação barata, macarrô- SeU, destacando"'se também, ção do' seu nome, c'omo re- NOVA IORQUE, 22 (U. P')
crática, inspirado na justiça nica, simbólica. da graciosa e bela candidata presentante do Clube 15 de - O dr. Carl Ackerman, de-
e no respeito, e educa�a-o po- A C conlpr'eendeu E' cla d t 1

.

,.
'

d
.

1 d
.

l!' • • ." o ve erano
" 2 de Agôsto", vez que os predicados de sua cano a esco a e Jornalismo

lítica. \ 1'0. srta. Arlete Gonçalves, os candidata são realmente eX'j da Universidade de Colômbia,
S. Excia. foi m�ito apl:;lU- ... BU!\I quais foram recebidos pela celente e a credenciam como acaba de partir de Nova 101'

Diretoria do simpático "15 de uma 'séria concorrente ao que para San Juan de Porto

Outubro". Às 24 horas, foi

I'
ambicionado trono da rainha Rico, onde permanecerá uma

feita a apresentação oficial da' graça' e beleza catarinen- semana, seguindo para' o

da srta. Rosete Zippel" pelo se. Brasil.

N. E. "ALM. SALDA
NHA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO . RIO,'22 (V. A.) - Prosse-

guindo a sua XIV viagem de

De. ordem do Em:. Gr:. Mest:. ficam convidados os instrução com os novos

RResp:. Ilr: ...
membros 'deste Gr:. 01':. para uma· Sess:. ex- 'guardas-marinha, chegou ao

:raordinária � realizaI:-�e. no . dia. 24 do '�orrente, �s 20' ho- I porto d� Belem, .prbcedente I

I as, em sua sede provIsona sIta a rua Vldal Ramos n. 80. de �a Guaira, vene.zuela, ,o IFpohs., 22 de novembro de 1954. I navIO-escola "Almirante Sal-
J:. P:. G:. S:. danha". .. t

.!"loriailópolis, Terça-feira, 23 de Novembro de 1954

REPOSICAO DE RETRATOS NA SALA
,

DE HONRA DA PREFEITURA
MUNICIPAL

Semana de C.ombate à Lepra
.,ApêIO às criaoeils do Brasil:
'. Tú que ris em teus folguedos

A tí tudo Deus te deu,
Sê bonzinho, generoso,
Gasta menos em brinquedos
E tira do teu dinheiro

Transp.o.rte «RISTAR» SIA
,uiso· ,à' ,Praça
NOVAS TARIFAS A PARTIR DO
DIA 1° DE DEZEMBRO 1954

De São Paulo a FlorianóPolis kO 1,40
Do Rio de Janeiro a Florianópolis kO 2,00

Cargas Leves e máquinas tarifa especial a combinar

Agencia em Florianópolis
Rua 7 de Setembro n. 7 - Telef. - 3.178

T

S. PAULO (Matriz) RIO (Filial)

Grande Orlénfe de Santa Catarina
- ,--------_.-----.;

Rua Behl'ing, 278
Telf. 9-810J

,.i'_;;��

Praia São Cristóvão, 183
Telf. 48-99'30

constituição .ic novo ,�ons'"

lho fiscal do LA.P.C., com

posto representantes dos 01·

pregados e quatro represen
tantes dos empregadore.s".
A Comissão Local de Eleí-

ções, em Santa Catarlnu esta
sob a presidencia do dr. João
Bonassis que é o procurador
chefe da Delegacai do !.t\P.C.

POBRE ANBU:
\

LÂNCIA
Entre os escombros deixa

dos pela administração do
sr. Paulo Fontes, na Prefei
tura da Capital, há uma am

bulâricia, adquirida há,
.

ape

nas, ·dois anos, mas que, in

felizmente, se acha total
mente danificada e sem con-

dições para continuar trafe

gando..
Acontece que a referida

ambulância foi destinada ao

serviço de carregamento e

transporte de pedras para
diversas construções. O resul
tado é que o seu consêrto e

reforma necessárias, atinge
a cifra de Cr$ 51.000,00.
Eis aí uma (las mil mara

vilhas de uma administração
criteriosa ...

� 1"

Rev-
-

Dr: Júlio
·Nogueira

Encontra-se nesta Capital,
desde Domingo, o Rev. Dr.

Júlio Camargo Nogueíra.}'
Pastor da Igreja Presbítería
na de Piedade (Rio) e uma

das mais brilhantes nf5urns
do evangelismo nacional. '

Vic.e-presiden.
te da

conre"'lderação Evangélica do Bra-

sil, Doutor em Teologia e Fi

losofia, e Bacharel em Direi-',

tos, o ilustre visitante e' au-
'

tor 'de várias obras, entre.
elas- "A Existência Objetiva,
da Alma Humana", "A Moral'

Cristã, trníca que regenerará
o MUlldo", "Lampejos da :',;
e da Razão", já esgotadas, e

.
ainda, tradutor de muitas o_

bras de elevado valor esplví
tual,
O Rev. Dr. Júlio Nogueira

há 'anos exerceu o seu \1ini3·
tério na Igreja Presbí s z i�na
desta Capital, 'onde deixou

traços, marcantes de sua ful.
gurante inteligênCia e da sua

elevada cultura.
Jornalista de escól' colato-

DECANO DO JOR
NALISMO

à,l-ep,.a
Call1panha 'do Sêlo

A benemérita :.;ociedade de. Ainda no dia '19 último, \'iio
Assistência aos Lázaros e De- ,}I Preventórío Santa Cata.ríàa
tesa, contra a, Lepra, de San- foram inauguradas várias 0-

ta Catarina, inicia, hoje, as- bras novas, inclusive uma

saciando-se à Semana de �réch� modelar. Tudo isso
Combate à Lepra, a venci" importa em despesas enor

dos selos conhecidos por se- mes, na sua manutenção. O
los do Padre Damião. :..- auxílio, pois, àquela Socieda-
Podem as devotadas damas de é um dever, que, estamos

que dirigem essa modelar 80- certos, será cumprido com

ciedade contar com o apoio superioridade pela.nossa gen
generoso de tôdas as classes te.

que compõem o nosso povo.
E podem porque da campa-: Ainda a propósito do Pre
nha que fazem, se os benef'i-" ventório é oportuno lembrar
cíados diretamente são os fi- que hoje; às 15 e 20 horas, no
lhos dos lázaros, os benefi- Cine São José, amanhã, às 17
ciados T indiretamente somos e 20 horas, no Ritz e no dia
todos nós. Tornando sadios 25, às 20 horas, no Cine Gló
os filhos dos hanseneanos a ria, do Estreito, será exibido,
Sociedade não faz apenas como complemento, um fil
obras de assistência e de so- me sôbre aquele instituto e

lidariedade cristã: faz tam- sua vida.
bém obra de eugenia. E' sa- I.
bido que os filhos dos doen- Esse documentário, mais
tes não são doentes. Crian- do que palavras, mostrará"
do-os isolados dos pais en- que os auxilias à Sociedade
fermos, evita-se que

adqlli-j
são -não só merecidos, mas

ram a moléstia e que a iiro.. até obrigatórios, como dever
pagem. social.

_

X

Na segunda noite, em São João, a lua surgiu
"mais branca do que .um .bilhete de loteria".

.

Era um convite para uma caçada de tatú. Apron
tamo-nos e às 10 horas, no momento da partida, en

quanto os companheiros largavam, nós caíamos àa
cama.

,

Dessa caçada, só tomamos conhecimento no dia
seguinte, à mesa:

- Passe o tatú!
E devoramos tres ou quatro travessas do dito, com

farofa.
Na véspera do regresso, a lua voltou a provocar

os cínegétícos noturnos. Mas tatú, nessa noite, foi tabú.
O Renato, o Celsinho e o Newton se meteram a

acompanhar o Tita e o Zezé! Amacheceram abomba
dos.

..:, Caçada de tatú ou é necessidade ou é esporte
de andarilho! - queixava-se o Celsinho.

E o Newton, mostrando um ponto saliente lá con-

tra o horizonte, a uns 80 quilómetros, contava; ,

- Quando nós chegamos lá .. -, o Sérg'io falou que
eu estava dando 'azar, só porque na primeira noite eu

não fui e eles caçaram!
O .Renato prometeu-me descrever a caçada de ta

tú - êsse desconhecido! Espe-remos.
x x

x

E os feriados passaram, mais rapidos do que man

teiga em pão de internato.
Devoramos os últimos bolos que Da. Amélia fabri:'"

cou às <;entenas, cóm a maestria que não sái dos di
plomas das escolas culinárias. E tocamos de volta.

x x

,
x

. Na cidade, o Ari, irmão do Waldo, de'sobrecarga às
gentilezas fraternas, aturdiu-me com pacotes de pre
sente, produto crioulos, que eu vim saborear aqui:
linguiças house of lords e um monstro - como diz o

Sérgio - de vidro de pêssego em calda.
O vidro mesmo não pOdia ser pequeno, porque os

frutos eram enormes. A honestidade manda que eu

devolva o vidro. O Ari- compreenderá, é claro! Tenho
medo jústamente é disso: que êle compreenda e leve a

devolu.ção à conta de só honestidade. Falell\.os, pois,
com a máxima franqueza, como quer o Presidente Café
Filho:

.

/

- Amigo Ari: não finjá que está lendo só as linhas
e deixando as entrelinhas. Conheço a sua acuidade!
Mando-lhe um abraço agradecido, de amigo e de fre
guês!

x x

Para a despedida do Waldo cada qual preparou
umas frases, as mais significativas..

Todos, no entanto, acabaram apenas no trivialissi
mo muit%brigado, que ainda era a fórmula mais elo
quente de exprimir a imensa satisfação que êle. nos

dera, com aqueles 4 dias de jardim-de-infância, 110 São
João. .

Burilar idéias seria correr o risco de sofisticá-las.
x x

.

A' vespera eja volta, reunidos à noite, no páteo
fronteIro ao vel�o solar de São João, lembrei-me do Padre

Soeiro; da Ilustre casa,' do Eça, e como êle rezei Ave
Marias, pedind.o a paz de Deus para todos os homem;,
para os campos e casais adormecidos, e para a terra
formosa, que sempre bendita seja!

•.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


