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.t;;NTRADA, ONTEM, NO de Morais, declinando da

PROTOCOLO DO TRIBU - competencia para a Justiça
NAL DE JUSTIÇA Militar. •

HIO, 30 (V. A.) - Deu en- .Bstão como assistentes do
trada, ontem, no protocolo referido recurso o jornalista
do T_ribunal de Justiça, ten- Carlos Lacerda e a-sra. Ligia
do tomado o, número 4.218, o Maria Figueiredo. Vaz, viúva
recurso interposto pelo pro- do major Rubens Florentino'
motor Raul de Araújo Jorge, Vaz.
do despacho do juiz Costa O processo será agora
Carvalho, da la. Vara Cri- enviado à distribuição, indo

mínal, que excluiu ela denun-I depois com vista ao procura
cía o general Angelo Meneles dor geral do Distrito. �

.
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Centralizando as· atenções o�projeto. .
.

üo Brasil
c sôbre.· . bitributação

PETROPOLIS, 30 (V . .LU - como sejam o projeto do ca- rícanos,
.

para incentivar a mo, representando
.

o nosso

Encerrada to. díscussáo em fé e o do Sistema Bancárío" zando as atenções dos dele-
,
vinda de capitais, tendo. o país, o sr. Alexandre Kaíka.

torno dos assuntos mais mo- Interamericano - encontra- gados, a proposição do Bra- I projeto nesse sentido sido a- Podemos adiantar que os Es

mentosos da Conferência - se em pauta agora, centrali- sil visando a eliminar a bítrí- I presentado pelo Brasil. Hoje tados Unidos levantam
-

res

butação dos capitais inverti-!
'

trições ao projeto, que deve
dos fora dós Estados Unidos.

I
à noite, um grupo ele

traba-,
rá ser di�cutido amanhã na

Essa é, aliás, urna velha f!-SPi-llhO díscutíu a proposição, a.- Subcomissão de Financia-

ração dos países latino-ame- chando-se presente no mes- mento.
- 'l,., MEDIDAS/PARA ,

i� !�[�rlmu� PR��l�!�:�A�N-

CRITICA-5 DUM JORNALAMERICANO A
ATUACÃO DOS·EE. UU. EM

,

QUITANDINHA
NEW YORK, 30 (U. P.) -

O jornal "World Telegram
and Sun'" publicou; hoje,
um editorial com o título

(republicano de Indiana) a

caba de propor - mais a

cordos economicos diretos
nos países da América Lati-
na - é o razoável e sem dú
vida sua proposta será exa

minada seriamente, quando
o Congresso se reunir em j a.c,

"Confusões no Brasil", co

mentando a conferencia in

ter-ame'ricana, dizendo o se

guinte:
"Os delegados'latino-ame- ,neiro".

rícanos da conrerencía eco-

nomica do Rio ele Janeiro se

sentiram, sem dúvida, mais

animados com as declarações
pessoais dos legisladores nor
te-americanos do que pela'
posição oficíal. da delegação
dos EstadQs Unidos e consi

.deraram mais atraente a

. grande quantidade de di-

nheiro em empréstimos do
, que um programa de instru

ção économica. A proposta do

-representante James Fulton

(republicano pela Pennsyl
vania) em favor de um "pla
no Marshall'! de 1 bilião. de

dotares, 'para"a América La

tina, há' de criar muitas
-

es

peranças e otimismo no He
misfério. O sr. FlJlton não é I
um delegado à conferencia-e
falava únicamente por con

ta . própria. ,O apôío do seu
'

plano pelo senador George
Smathers (democrata de

Flórida) não constitui uma LONDRES, 30 (U. P.) - Os

surpresa, porque o senador se ingleses, pondo de lado suas

pronunciou antes sobre pon- dívergencías políticas, prepa
tos de vista semerhantes. Há ram-se para saudar o sr.

uma opinlâo crescente, na Winston Churchill, que ama

verdade, de que descuidamos nhâ completa mais um aní

na América Latina e deve- versário,

riamos retificar tal' atitudes Qs jornais e dlrrgentes trá

e' ninguém pensa que pos- balhístas, que nos últimos

samos ajudar de forma con- meses, alegando que ohur-
.

ereta sem dinheiro. Mas, esta chill estava por completar
não é a solução. Sabemos, oitenta anos, pediam a sua

por experiencia, que auxíltos renuncia da chefia do gabl
corno tais não beneficiam nete por velhice, afirmam a- I

necessariamente aos que re- gora que "as divergencias r

cebem em caráter permanen- devem calar, a fim de

tribu-,te e podem causar mais da

'I
tar-se as homenagens que

nos do que males. O que o �erece, seu;- dú;!cía, o maior'

senador ,Holmer, Capehart ;ngles elo seculo .

'

I

CHURCHILL COM- .

PLETOU 80 ANOS

DUllES AFIRMA QUE NÂO HAVERA'
ATAQUE OU BLOQUEIO À CHINA

CHICAGO, 30 (U. P') - O frizou que "o fato de estar

secretário de Estado, sr. John mos'preparados para enfren-�

Foster Dulles, declarou on- tal' uma agressão, não quer

tem a noite que os Estados dizer' ql;1e somos truculentos

Unidos continuarão atuando \ 'Ou provocantemente milita

energicamente, a fim de re

cuperar os treze norte-ame

l'icanos condenados como a

gentes ue espionagem na

China comi.mista, mas ex

cluiu agora qualquer bloqueia
naval ou aéreo à ,costa chi,·

ristas".
O sr. Dulles prometeu que

os Estados Unidos prosse

guirão em seus esforços eli

Plomátic,os a fim de

SOIUCiO-1nar o caso dos pilotos. O go

verno de Peiping rejeitou os

protestos ameTi�nos e afir

mou que os aviadores foram

regularmente condenados.
Frizou .que "enquanto os

l'USSOS falavain com mais

moderação ultimamente, os

comunistas chineses' vinham

nesa.

Em discurso aqui pronun
ciado pelo rádio, o titul:::,l'
do Departamento ue Estado
-----------------------

EM I.QUITANDINHA
O PRESIDENTE DO operando com crescente vio

lencia". Levando em cnnsi-

EXIMBANK deracão esse fato - disse o

PETRO�OL.IS, 3� (V. A,) - orad�r - o perigo: de .uma I
Chegou a QUltandmha, pal'n.

.

nova g'uerra ll1undml 1'01 1'€- I
participar da Oonferênci'a E- duzida, ccimpa:c::liivamente ó,0

conômica, o. general Glen Eel- ambient.e existent("1-lá alguns
gerton, presidente do EXIM- anos".

BANK. Também se encontra Finalm@.nte, o sr. Dulles

aqui presente o sr. Carl A- repetiu a afirmação de que

ckerman, decano da Univel'- a p01ítica dos Estados U)1i
sidade de Colúmbia e- cate- dos consiste em

..
obter for

drª-tico de jorna_lismo da. ça:s para repelir·a Cj1l8,]1urr
'mesma universidade. outra flgrC.3sfto,

.

Se alguém, omitindo�se ria' educa
ção recebida e na cultura que se· presu
me inherente a um diploma de bacha
rel em direito, se despejasse em agres
sivo atrevimento e estúpido exibicionis
mo, e classificasse o sr. Irineu Bornhau
seu de rebutalho fantasiado de gente de
bem - mais não merecia, nem poderia.
merecer, do que censura e, repulsa, mes
mo de parte dos intransigentes adver-
'sárloS políticos do atual governador..

Por outro lado, a indigência men

tal do insulto 'cretino e personalissimo,
com não atingir. ao alvo,. ricochetaria
para deíiniç e imundar .� própria boça- .{ r

.

Iidnde do inst;ltanle! .

.' �.
..

-

Não fugimos ao combate: fugimos
à provocação e ao convite'. para descer
mos aos subterrâneos da difamação e à

pulhice dos apaches. _;
,

Acima dos' ódios vazios é do recal-'
que dos despeitos, colocaremos sempre
o senso .de responsabilidade e Q respeito
que devemos aos outros e acmós mesmos.

Nótulas
- Quando, em 1950, o sr. irIneu Bornhausen.

foi eleito governador, os primeiros a afirmarem

que a sua administração seria ruinosa foram o�
seus conterrâneos de Itajaí. E" que' o eleito fôra

prefeito da terra de Lauro . Muller e conseguira
ali suplantar o sr. Paulo Fontes na disputa, �e o

pior do sul do mundo.
- Advin�o o golpe de 1937, o sr. Bornhausen

apegou-se ao cargo. Mas, ainda assim, não que
fia trabalhar. l};[eteu-se a perseg'uir adversários,
inclusive demitindo um fmicionário efetivo da Pre

feitura. O perseguido foi à Justiça, ganhou a, cau

sa e recebeu cerca' de Cr$ 70.000,00 de indeniza

ção.
- As reclamações contra o prefeito incompe

tente e vadio eram tantas ql'le êle foi inspirado a
.

exonerar-se. A fama, na cidade, ficou. E é por isso

que êle ali ainda perde sempre as eleições!'
- Os verdadeiros operários e seus 'represen-'

'tantes de Joinville não estão pleiteando hipotéti
cas e demag'ógicas colonias de férias. Q que eles
pleiteãm do govêrno é energia elétrica para traba
lhar. Sem essa enérgia, como Qcorre, a mlserm

lhes invade os lares.,Que valem colonias de férias
para quem não ganha nem o panem nostrum quo-
tidianus?

.

- P,ara a direção do Departament9 de Saúde
.'

virá um sanitarista do Paraná. Aí a prova de que
a U.D.N·., para os cargos de direção, não possui
gente capaz. Daí o porque de eleme,ntos pessedistas
terem, sido· solicitados para' esses cargos - onde
deram colaboração administrativa ao go,vêrno,

- sem 'compt;omissos políticos. E' as repartições que
dirigiram e dirig'em foram e são as únicas em or

dem, tirante raras exceções.
- O Dep'artamento de' Educação continua

praticamente sem direção. E, com isso, o esfo.rço
de várias dezenas de anos, vai indo à deriva.

- Dentro em poucos dias, mais um mandado
de segurança será imlletrado contra ato ilegal,
abusivo de poder e de perseguição política do sr.

Irineu Bornhausen. De.zenas de atos desse naipe,
odiosos e pequeninos, já foram anulados pela
Justiça.

- No Estado- de Santa Catarina só há uma

pessoa que llfoCIame a justiça' dos atos (lo sr. Bor
nhausen: é o",;�eu filho, des:111ercebido da ridículo
desse, engrossamento singular.

-,_Ilo>(_�

�C?m!)i, _ntis; D.iá,�IO d. S. -C.tarana

1-
Ano XLI
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•

Pela Gazeta, de õntem, reclamaram contra a Assem

bléia, que ultimamente vem, em projetos de lei

"inconsequentes, feitos na cegueira política,
autorizando ao Governo, por contá do sal-

do anterior, créditos especiais para algu-
mas construções e serviços públicos. E di-

ante da rejeíçâe desse último em aterider
as descabidas proposições, grita o jornal
inescrupuloso do PSD ,que o sr. Irineu Bor
nhausen é contra a criação de um centro
re saúde em Brusque, um posto em Nova

Veneza, Criciuma, ou um prédio escolar em
Ribeirão Pequeno, no. município de Laguna"

- Se esses projetos são Inconsequentes, de cegueira po
lítica, a culpa não será da Assembléla, mas do sr. Irin�u
Bornhausen.

E' que esses projetos são de origem governamental, is
to é, foram propostos ao Legislativo pelo sr. Irineu Bor

nhausen, através da mensagem de n. 386, de 17-4-54!

.

O gazeteiro errou o pulo. Querendo atingir .os deputa-
RIO, 30 (V

..
A.) - O p.resI- dos da oposição, meteu os coices no próprio governador.

clnet� do InstItu�o, .NaclOn�1 I
.

O seu lamentável engano se explica: é que êle, o ga

d? Pmho comun:cou ao mi-

'I zeteiro, vendo o sr. Bornhausen vetar esses projetos não
nistro do Traba�n?, em ele�- poderia acreditar que o -governador estivesse a vetar-se a

.pacho, q�l� seguira, ama�ha, si mesmo. Mas é, precisamente, o que está acontecendo.

pm:a ItaJa�, Santa Catarma, O sr. Bornhausen, antes do pleito, propôs obras para
a rim .�: fll�mar, contrato'pa- Quase todos os municípios. E agora, passada a eleição está
ra echfl�açao do Entrepos�o vetando, as próprias .promessas!
do Instituto naquela Iocalí-

. Se, no caso, há projetos inconsequentes, a inconse-
daele. quência é do governador. Se há, neles, cegueira política, é
Por outro lado, solicitou de parte do sr. Bornhausen.

. .

.provídenctas, no sentido de Para ludíbríar '
os municípios, nas suas cavatinas po

que o Instituto obtenha fi- líticas, prometeu o que está nos projetos. E agora os veta,
nancíamento que possibilite engolindo os próprios filhos.
a montagem de estufas .seca- Porque? Duas as razões cabíveis: ou os projetos eram
doras nos principais portos- engodo. eleitoreiro ou o dínheíro se acabou. Mas, sendo êsse
de escQam�nto de mad�ira no dínheíro saldo do exercício anterior.-. a sua aplicação tem

�u; ",�o. pais; e comu.I��cou,./'a qye s l' aprovada pelo Legislativo. S� o não tôr.. haverá
" roçao de m@dldas pala 1111- crime-de responsabilidade!
-pedir a sonegação d� 1mp�s-

f
Ó caso é que o escríba montou no porco: pensou agre-

to de. vend�s e consignaçoes dir a Assembléia e agrediu o governador - autor dos

I
em Chapecó. projetos!
Amanhã, às 16 horas, o mi-

.
,

.. "_. � _

.

���S��s{��u��'��a������iLl\ri � EMBAIXADORES DA COLOMBIA E

.�ER!�·rRO��NCIA-'1 URUGUAI CONFERENCIAM COM
DO 1 ELO l\I�XICO O

HENRY HOll'" ND
•

DISCURSO DE DES- ' H
.

PEDIDA

COM O MINISTRO DO TRA

BALHO O PRESIDENTE DO

J INSTITUTO DO PINHO
),

I

WASHINGTON, 30 (U. P.) os enviados diplomáticos que
- Os 'Embaixadores da CO-, as conversações giraram em

lombia e do Uruguai, srs.] torno de assuntos de rotina.
Eduardo Zuleta Angel e José Disseram que conversaram

sobre questões diplomáticas
pendentes que

.

deviam ser

atualizadas antes de Mr.
Holland partir de Washing
ton para a Conferençia de,
Ministros da Fazenda do Rio
de Janeiro, a iniciar-se a 22
do corrente.

PETROPOLIS, 30 (·V. A.) -

S'QgundG apuramos, o. chefe
da delegação mexicana, sr.

Antônio Carrilo Flores, foi es
colhido para pronunciar o

discurso de despedida, em no

me de todas as delegações,
na sessão solene de encerra

mento da Conferência Eco-

I nômrca Interamericana, mar
cada para depois de amanhã,

;�i�i;-PAULISTA CAIU UM "BONANZA" EM ARARAN-
ESTARIA FAZEN- GOA', MORRENDO 4 PESSOAS
DO MILAGRES RIO, 30' cri. A.) - Comu-I prOjetando-se ao solo.

RIO, 30 (V. A.) - Infor- nica a Fundação Brasil Cen- No acidente lamentável pe-
m:un de Siio Pau!o que um traI:

.

"A .. Fundaçã_o Brasil receram, além' do ·piloto José

padre, na cidade cie Tambaú, I Central
.'

cumpre o doloroso Leal Povoa, o médico Alberto

char�ado Donisete Tav�re:s de,ve: de tornar público q�e I M_uni�
Mariano, o sr. Aulete

ele Llma, ele 75 anos de Ida- dommgo, 28, ao levantar voo Ferrelra, chefe da base de

de, está praticando curas I às 17,30 horas de Araranguá Xavantina, e a menor Nilce

mUagrosas, tal qual há tem- Ifara Xavantina!. um de seus Nunes, saindo ferida a menor

I pos d padre Antonio, no in, 'aviões "Bonanza" prefixo Maria José Nunes, 'única so

terior <;l.e Minas Gerais. Se- PP-PBG, sofreu um acidente, brevivente".

I gundo o corresporidente de
"O Globo� naquela localida
de bandeirante uma senhora

ml�ela recupel�ol1 sensacional
mente a voz normalmente.

A. Mora, avistaram-se ontem
com, Q secretário-assistente
de Estado dos Estados Uni
dos para Assuntos Interame
rícanos, Henry F. Holland.
Cada conferencia durou 30
minutos, declarando ambos

. Q Ris_o da·Cidade

NAGUIB RECEBERÁ
A ,PENSÃO DE 200
LIBRAS MENSAIS
CAIRO, ,3D (U. P.) - O co

ronel GamaI Abbel Nass':!r

precisou ontem à tard0 que
não se tratava de suoBtituil'
o general Neguib e eleg,er um
segündo,presidente da �epú
blica.
O general Neguib, acres

centou o presidente do ..con
selho; f;el'á reformado ;� rc

ceb�rá uma pensão mensal
de 20Õ libras. Três autom6-
veis serão postos à .sua riis

posição e de sua famUh.
Está fora de questãJ que o

ex- residente ,da �e'públlr.a
vá para o estrangeiro, disse

Ifl,inda o coronel Nassp.l1.

, I
\ \

O Paulinho Bornhausen é que é o tal. EIft" 1m.""
,

acumular!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, A

i �ensaça-O 'no C-omere·lo de Tecidos � R'd",,::M�:'::::'��Â�ua con-I
.. ..., selhelr6 Mafra, n. 160, Tel. 3022

�:. - J _ Cx. Postal' 139.

i 4. CASA ORIENTAL�' i,:;i;;���:�1�!;i;:�;�::,
I t, .;f""�?'�"'-'-, '-.t,,�, _ �... Rua 15 de N ove_mbro 228 5°

- �.�, ,;;J�tZ'f.",_
ESTA' FORCANDO A BAIXA DOS PREÇOS _ ...... andar sala 512 - Sao Paulo.

...... ,- �Z�
,% I OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS, PELOS �:� ASSINATURAS

:;: MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL

��� Ano ...... ��. ?a.�i.t�ICr$ 170,00

�i· Organdy suisso branco, largo 1,15 70,00 ��� I Semestre .

N'� 'i�i�r'l�rcr$ 90,00

�:. Organdy suisso em cores, larg. 1,15 75,00 �Z� Ano Cr$ 200,00
��' Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 100,00 r.� Semestre Cr$�10,00
'Z; 170,00 ....... Anúncio mediante con_trato.
.... Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 �Z� OS o rig inais, �esmo na� pu-

....� Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 .

_

200,00 � b1icados, não serao devolvld�_s:
� I 240,00 J A direção não se responsabfliaa
.;. Laise Suissa, largo 90 _.

. . . . . . . .

�Z� pelos conceitos emitidos nos ar-

�� Meio linho pi lençois, largo 2,20 ,'-' . . . . .. 140,00 �� tigos assinados .

•�� Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 210,00 � �
,', Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .. 200,00 +. +. ..•"":. '135 " "."."•....---0'•....---0'. _._,

- t Cambraia de puro linho Irlandeza, Iarg: 90 ,00

�:. Linho misto pi roupa de homem-........................ 50,00

�l '
Puro linho para roupa de homem 85,00 INFORMAÇÕES

�:.., Setin langerie, largo 1,00 60,oQ UTEIS

�... Tafetá failé 34,00 -0-

.. Faile grosso em todas as cores, lurg. 90 59,00 O leitor encontrará, nesta .co-
.... 120,00 luna informações que necessita,

..... Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 diàrlamente e de imediato:

Z, F.aile escocez, largo 90 40,00 JORNAIS, Telefone

:�: SeUn duchese, extra especial, largo 90 48,00 � ��;��� :::::::::::::::: �:g��
t Setin duchese, artigo muito bom, largo 90 .-.......... 39,00 Diário da Tarde. . . . . .. . .. 3.579

�.. San Jan, larg, 1,40 �. . . . . . . . .. . . . . . . 85,00 A Verdade ..............• 2.010
.. -

48 _ Imprensa Oficial 2.688
.... Lonita Bangú, largo 1,00 ,00 HOSPITAIS
.�.

-

Organdy estampado, � começar de :.. ,......... 18,00 Caridade ;
2:314t O -1 t pada a comecar de 11,00 (Provedor) .

.,... pa a es am, "..
"

. . . . . . . . . . .

I (Portaria) 2.036

..... Fustão branco, a começar de :
'

18,00 INel'êu Ramos............ 3.831

...:... Tafetá escocez de algodão, lai g. 80 24,00 IMilitar ,.....
3.157

....... 1 80 48,00 São Sebostião (Casa de

..... Cassa) bordada, desenhos novo�, arg. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I S!lúde) ".. ..
3.153

� Morin Ave Maria 19,50 Maternidade Doutor Car-
...... 33 C

o 3.121� Cretone branco, largo 1,40 ,00 los orrea .

�
j

44 CHAMADOS UR-

�:.. Cretone branco, largo 2,00 ,00 GENTES�� Cretone branco, largo 2,20 46,00. Corpo de Bombeiros 3.313

.�. Cretone Linhol, largo 2,20 67,00 Serviço Luz (Reclama-
., _ ções ) 2.404
-.... Percal, largo 2,20 ,

.. . . . . . . . . . . . . 90,00 polícia (Sala -Con1issário 2.038

��. Materia plástica lisa, largo 1,40 34,00 Polícia (Gab. Delegado).. 2.594

..�. Materia plastica estampada, largo 1,40 43,00 C°itt����iTlPSE
: t, Toalhas plasticas Americanas :............... 59,00 AÉREO
�� 44 3.700,'<li, Meias nylon pi senhoras ,00 TAC

2.500..... Cruzeiro do Sul .

t Meias nylon pi senhoras, malha 60 5P,,00 Panair 3.553

�:� Meias nylon Derby, pi homem r: ·65,00 Varig 2.325
A' 2.402..,""

d sed I bí I C al 20000 Lóide ereo .

�:-... Colcha e se a c ICO, p as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2.358
� � Calchá de seda e/ franj a, pi Casal 220,00 ,

I �::�di�';��� .

: : : : : : : : : : : : : 2.500

..�. Colcha de pura seda cl franja, pi Cssal ---!_.. 280,00 � j HOTÉIS
2.021

-"�.I· �I��e�ti'c":::::::::::::::: 2.276

Z Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN- � � ,Metropol 3.147
••• h d f baí d 'La Porta . .. 3.321
.. rAL, na sua campan a e orçar a aixa os preços. t � 3.449

:�: CASA ORIENTAL, a que mais ,barato vende e melhor atendê.

'; g:�!�:le .:': , .:':':': 2.694

� Rua Co�elheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis. EstreVl- �:�i�.... ' / � ( � Ideal I:,._.:., " _
- , � _ _ � .."i'''� ESTREITO , ,

I ,.__.._ ........_ ÂÂ +. "' � !..! .__ �+Z._� ,Disque , ; .. " .. ,.... 06
�T T ..."....•...,,--.r _ '"' � � � � � • � •• � , � • � � � � � ����� • • ._�_�

-:- ....._
_

IN�D'-"�I---C-·';;l>'�A-:;.·"
.. '

'D"�O·"�'''''R''
-

PROFISSIONALI DRb'��ÁON 'I' D�N�����G�"
. CIRURGIA GERAL, '

•-

I
Doencas de Senhoras - Procto· ,. "Bp

DRA. WLADYSLAVA DR. 1. LOBATO I
DR. WALMOR ZOMER logra -: �letricidade Médica I

Medico dos H�spit�i.s �n�.ericanos
-

GARCIA ConsultorlO: Rua Vitor Mei-
e da Força EXpe?lClOnalla Bra-

W. MUSSI I FILHO -

, . ,reles n. 28 - Telefone: 3307. " silelra_
Doencas, do aparelho respiratório �Iplomado p�ll! Faculdade. Na· Consultas: Das' 15 horas em

MEDICO - OPERADOR -

e -

TUBERCULOSE I
clonaI de. Medlcma d� Umver· diante. PARTEIRO

DR. ANTÔNIO DIB 'RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA .

sldade do BrasIl Residência: Fone, 3.422 CIRURGIA EM GERAL
Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Gargantl

, DOS PULMõES I
EX-Interno p�r concurso da Ma· Rua: B1umenau n. 71. ATENDE A QUALQU-ER HORA

do Hospital de Florianópolis MUSSI
Cirurgia do TorafJ . termdade.Escola,. DOENÇAS DO APARELHO DI- DO J?IA E DA NOITE

A cll'nl'ca está montada com' os mais modernos Formado pela Faculdade Nacio· I
(ServIço do. Prof.. OctavlO Ro· GESTIVO - ULCERAS DO ES- <?onsu1tol'�0: Rua Deodoro, ês-

.

- MÉDICOS -

I nal de Medicina, Tisiologista e
.

.
drlgues LI.ma) . TOMAGO E DUODENO, ALER- qUlna. d31 ':'Idal Ram?s. .Aparelhos para tratamento doas doenças da especialidade CIRURGIA-CLINICA

....- d H 't I N EX-Interno do Serviço de Cnur· GIA D"'R'MATOLOGIA E CLI I Resldencla: Coquell'os Pralil
GERAL PARTOS TlsloclTurglao o OSpl a e·" d H 't I I A P E T C

- '" -' ,

ULTRASON (T t t d S· 'tes sem operaça-o) I
-

,

.

R
I gla o OSpl a . . ..' .

,NiCA GERAL de Itaguaçú --Casa da Torrera amen O as mUSl .

Serviço completo e especiali- I reu a?,o.s _ do Rio de Janeiro'
,

,I,
.

NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e zado das DOENÇAS DE SENHO- Curso de .especlahzaçao pela Médico do Hospital de
-------- -

'-IG)
I RAS com modernos métodos de _

S. N. T. EX-Interno e Ex·asals· Caridade DR. MIGUEL NUNES
'inflamações do Nariz e arganta I diag{1ósticos e tratamento. ,'tente

de Çirur�ia do. Prof. Ugo DOENÇAS DE SENHORAS '- FERREIRA
IONISA�ÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho SULPOSCqPIA - HISTER'O -_ GUll�araes (RI?).

38
PARTOS - OPERAÇOES CONS. _ A' RUA VICTOR, DR ANTôNIO MONIZ

a Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de SALPINGOGRAFIA - METABO- Cons: Felipe Schnudt, -

Cons: Rua João Pinto n. 16, MEIRELES N° 18 l° ANDAR' DE ARAGÃOpar
_ lh E

. í LISMO BASAL

IFone
3801 das 16,00 às 18,00- lioras. DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIÃRIA-jCabeça e Inflamaçoes da Garganta e 0"- os. ':Il mUltoli

.. Radioterapia

por,
ondas curtas. Atende em _hora marcada. Pela manhã atende di à- MENTE.

casos são evitadas as operações das Amigdalas I E!etrocoagulação - Raios Ultra Res: Rua Sao Jorge 8 - Fone riamente no Hospital de HES. _ DUARTE SCHUTEL CIRURGIA TREUMATOLOGIA
,- FRIO (T· t d F

.. I VIOleta e !n.fra Vermel�o. 2395.
• Caridade. N° 33 - FONE: 3.140 _ 'OrtopediaUL'IRA VIOLETA ratamen O as armgltei!l Çonsu1tol'l0: Rua Trajano. n. 1,

-

,

"'" Residência:
-

Consultório: João Pinto, 18.
e inflamações' rios Ouvidos)

,

l° and�� - Edifíci!l do Montepio. I
DR. Y�MAR CORR.r..A R'ua: General Bittencourt li DR. ROMEU BASTOS Das 15 às 17 diàriamente.

-. RAIOS X (Radiografii'ls da Cabeça), DI�o���odI.Das 9 as 12 horas

-, cONs�_h��l�Ada�ÉfoI� 13 ho- 10�elefone: 2.692. PIRES �[:�sB���iuS::a1d305�REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de Das 15 às 18 horas - Dra. raso
'

,

I MÉDICO Fone: - 2.714.
(OCULOS) 'MUSSI Rua Tiradente 9 - Fone 3415 MÁRIO DE LARMO Com prática no Hospital São

Residência: Avenida" Trom- CANTIÇÃO Francisco de Assis e na Santa!LAMPADA d� FENDA (Verificação e diagnostico d. powsky, 84. DR. JOSÉ TAVARES . _ Casa do Rio dê Janeiro
1

-

d Olh
-

) 'IRACEMA -

MEDICI) CLINICA MÉDICAesoes os os -. CLINICA DE CRIANÇAS CA.RDIOLOGIA DR. VIDAL
INFRA VERMELHO '

MOLE'STIAS NERVOSAS E ADULTOS C''· .
. .

d Prática na Retirada de Corpos Estranhos de • MENTAIS. - CL�NICA GERAL Doenças Internas. I re1e�nt�Jt;_;�f.. 2:7�� Vitor Mel-,
CLÍNI�� DE CR.IANÇAS.Gran e DR. NEY PERRONE

I
Do Servlço- NaCIOnal de Doen- CO-RAÇÁO - FICADO - RINS I H'" ,. . S d Q t ,ConsultorlO: - Fehpe Schmldt,Pulma-o e Esofago M

. OI anos. egun as, u-..r as.- e

138
-

- MUND ças entals.

I
- INTESTINOS Sexta feiras'

. -

Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CISI
-

..
"

Chefe do Ambulatório de Higie- Tratamento m-oderno da SIFILIS Das 16 às' 18 horas CONSULTAS, -Das 4- as 6
,Formado pel� .Faculda�e �acI '

ne Mental Consultório - Rua Tiradentes R 'dO '. R
-

F'], horas.Belo Horizonte nuol de-Medlclllu ymversldude, Psiquiatra do Hospital - 9.
'

'd�sI2;n� '20
ua

d � Ipet Sch- Residência: Tenente Silveira,
Residência ....,. Felipe Schmidt, 113. 'l'elefone 2.365 do Brasil I Colônia Sant'Ana .' I HORÁRIO'

mi ,
_

an aI, ap . 1 -

130

I h- H' I A d �IO DE JANEIRO i Convu1soterapia pelo eletro- As 13 às 16 horas.
. Te). 3.002. FONE - 3.165.Consultas - pe a man a no osplta - tal' e Aperf�lçoamen:e n� "C,�sa de c�oque e <;ardiaz?). In�ulinotel:a- Te).: Cons. _ 3,415 _ Res. _

I
'

das 2 horas em diante no Consultório - Saude Sao MIguel
.

pia. Ma1al'1oterapla. PSICoterapIa. 2.276 - Florianópolis. . _ ......__ ..._...... __ ••_._Prof. Fernando Pauhno
.

CONSULTAS: Terças e Quin- _-__ _...;_ - _, DR. ANTONIO MODESTO
Intemo por 3 .anos. do Serviço tas das ] 5 às 15 horas. Sabado DR. JúLIO DOIN DR POLYDOROS'

.

DR. HENRIQUE-PRISCO DR. J-ULIO PAUPITZ-
•

�rof. ��d;;I,��g�ou.;a I (m;::ãlnita Gariba1di, �squina VI�IRA
.

THIAGO' "dvogados-

'L O' .
EstagiO por 1 ano nlllr Mater- de General Bittencourt. MEDICÇ> MÉDICOS DO SERVIÇO DE-- H" PAR.AISO fJ H , .,

I I1ldade - Escola" I RESIDENCIA: Rua Bocaiúva ESPECIALISTA EM OLHOS, RADlUM E RADIOTERAPIA DO
___

- MÉDJ:CO_, Ex interno'- da 20�,_ enfermaria Prof. Otávio ROdrigues Lima 139 Te).2901
'

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA

IHO,SPITAL
DE CARIDADE. DR. CLARNO G.

Operações - Doenças de Se- e Serviço de, gastl:o-entero10?,ia Int,erno por 2 ..no do, Pronto -- - . TRATAMENTO E OPE.RAÇÕES ESTAGIO EM S. PAULO PA- GALLETTI .'nhoras � Clínica de- Adutos. da Santa Casa, do RIO de'Jam;llro Socorro

I
DR.

A,RMANDO
VALÉ- ,Infra-Vermelho - Nebul'lzaçao - RA ATUALIZAÇÃO NO TRATA-

_ ADVOGADO _

-,

"Curso de, 'Especialização no (Prof._ W. Berardinell�). - X -

'RIO DE ASSIS Ultra-Som, MENTO DO CANCER E DE TU-
Hospital dos Servidores do Es- ,Curso de neurologIa (Prof. O,PERAÇõES ,

., '. . I (Tratamento de sinusite sem' MORES EM GERAL.
Rua Vitor Meireles, 60.

tado "AustregesiJo). CLINICA DE ADULTOS Dos SerVIços de Chmca �nfanbl operação) I FONE: 2.468-

(Servi�ô do Prof. Mariano de Ex interno do Hospital mater- DO-ENÇAS DE SENHORAS da Assistência Mu�icipal e Hos· Anglo-retinoscopia - Receita de I DR MÁRIO WEN-
- Florianópolis -

'

Andrade) nidade V. Amaral. CONSULTAS: No_ Hospital de pital .de Caridade IOcu10s - -

Moderno equipamento
.

.

Consultas ---,- Pela manhã no Doenças do estômago' intesti- I Caridade, diariamente das 8 às CLINICA MEDICA DE

CRIAN.,de Oto-Rinolaringologia (único DHAUSEN'
Hospital de Caridade. nos' figado e vias biliares; dos 10.

'

ÇAS E ADULTOS no Estado) CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS
À tarde, das 15,30 hs em dian- rins, útero e ovários. No consultório, à Rua João - Alergia - Horário das 9 às 12 horas e \ E CRIANÇAS

te' no consu1tório,- á Rua Nunes Disturbros nervosos. Pinto nr. 16 (1° andar) Consultório: Rua Nunes Ma- das 16 às 18 horas. ' I Consultório - Rua João Pin-
Macliado 17, Esquina de Tira· Consultório' Vitor Reireles Diariamente das 10 às 12 e -das chado, 7 - Consultas das 15 àll Consultório: - Rua Vitor Mei· to, 10 - Te). M. 769.

- dentes. Te). 2.766. 22. 14 às 16 horas. 18 horas reles 22 - Fone 2675. I Consultas: Das 4 às 6 horas.
Résidencia ;:___, l·ua. Presidente Das 16 às 18 horas. RESIDENCIA: - Rua- Duarte Re�;dência: Rua Marechal Gui- Res . .,.,--- Rua São Jorge 20 - Residência: Rua Esteves Jú-

Coutin�o 44. Residência: Bocaiuva 20. Shutel, 129 - Florianópolis. 1herme, 5 - Fone: 3783 Fone 2421. niol', 45. Te). 2.812.

o ESTADO

CLlNICA DE: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
--do -

DR: GUERREIRO

-EXPRESSO FLORIANÓPOLIS
ANDRADE "& KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6poli.,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas -!'l permanentes
Matriz: - 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.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
_

Avenida do Estado 1666/1678 . Fone: 37-30-91
,

End. Télegr.: SANDRADE_
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Empr6••

de Transport.. Min.. Geral. SIA.)

Vende-se
Magnifica casa em Coqueiros, situada a Rua José

do Vale Pereira N. 203. ,

Nova - Isolada - em otimo terreno 12 x 30 - rua

de grande valorisação.
Contem: terraço - sala de jantar- 3 grandes dor

mitorios com armarios imbutidos - banheiro completo
com box - casinha americana quarto de, empregada -=
garagem etc etc.

Tratar: a Rua Deodoro n. 7

Vende-se
CASAS e LOTES

Vende-se uma casa de madeira, envidraçada e pin
tada a oleo, ainda não habitada, pelo preço de Cr$ ....
25 000,00. O terreno méde 10 x 25 fechado de arame.

ciilco (5) lotes com a mesma dimensão, fundos em agua
corrente, na base de 10.000, 00 cada um, facilitando-se °

pagamento. Os imoveis estão situados á rua Papanduva
(CANTO), ESTREITO. - Tratar com MARIO á rua

Durval Melquiades 22, nésta capita1.

Dr., Vidal Outra Filho
ESPECIALISTA EM DOENÇA DE CRIANÇAS

,-REASSUMIU SUA CLíNICA
cousulÍório,: Felipe Schmidt, 38 das 3lf2 às 5 horas
Fone 3165. }; ,

Lavando com 'Sabão

_V'irgem Esnecialida_de.f' sp.e.���.'RCt4t�-.'da ,Gla. IBTZIL' INDUSTBI1L-JolovUle. (marca registrada) ESPECiALIDADE
, ecoDomjza'7se� fell!�_!_��iD'heirL,

-

_

Vende-se
Urna casa de madeira de

lei, situada á rua Casimira
de Abreu (Ponta do Leal),
medindo 6 x 8, toda pintada
a oleo, com agua encanada
e luz.
Tatrar na Farmácia Ca

tarinense com o sr. Renato
Teive.

'

TOaD' .1_1Im'
-

,fl1B8 nEOSOTlDl'
(SILVIII")

."�NDE TONlOO

________o

MÓVEIS USADOS

VENDE�SE

Fone 2940 diariament.e -

das 11 ás 12.
'

DR. JOSÉ MEDEIROS
VIEIRA

- ADVOGADO
Caixa Postal 150 ;___ Itajaí
Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Elorfanôpolis, Quart.a-feira: lb' de Dezembro deI1954.-
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sabe' destacar o que de me

lh'or apresentaram, êstcs

Os organizadores do con- consumados artistas. Toca

CUllSO "Miss Santa catarínar ram sem cessar um só se

ainda recebem os mais fran- gundo, o' que manteve os 'sa

eos aplausos pelo inconfun- Iões repletos.
.

dível sucesso alcançado na 'Êste ritmo prosseguiu até

reuniâo social e elegante que às 5 noras de domingo, dia
.1

:teve lugar nos tradicionais; 23, terminando apenas por
- sr. Oscar Cardoso, des- salões do Lira Tenis Clube, rôrça 'do contrato, uma vez

taca\d,o isdustrial residente Inuma ��tada memoráyel �m que SEyERINO ARAUJ9 E ,l� :F;1�{'1��16dólis, '-2'�:1l�54:� _

nesta Capital; :que o seu ponto alto foi uma SUA Q,RQUESTRA TABAJA-
- sr., Abelar,do Eloi da lapresentação ímpar!!! RA deveriam seguir de avião

Silva, alto funcionário de SEVERINO-- ARAUJO E A às 7 'horas para a 'TERRA

"A Módelar"; 'SUA MUNDIALME;NTE. FA- DOS PINHEIRAIS, onde, com
- sr. André Maikot, in- MOSA 'ORQUESTRA TABÂ.-, certezâ ,absoluta,. colher,am

dustrial residente no Es- JARA, incumbiram'�se "da R- hovo e inconfundível 'suée.�--

treito; - ,nimacão .da festa, o que, se' soo

- sr. Enio Carneiro da constituiu em acontecimento ,Desta forma, os promoto-

JCunha : invulgar, correspondendo; res do CONCURSO MISS

-·sta.-Qlga Garcloso; . ,:plenamente, à éspectativa!!I

fSANT� CATA'R�NA:.um �.:. '

sra. Olindina Eloy de 'A ORQUESTRA- BRAS!LEI-, cCínteClmento SOCIal 'que o
'

Oliveira '�sposa' dg �17 • .leão' RA DE SEVERINO ARAUJO,; GRA'ND MOND"começa a a-,

d'e Oliv�,i�ar; -) -' :.1 : ol,i�, I A SUA FAMOSA TABAJARA, plaudir, sentem-se satisfei-
_ menina Ver� . Regina,. que Paris cobriu de ap-Iausos, tos e orgulhosos de terem po- ,.,

filhinha do 'sr. Raimun,do logrou um extraordinário
.. �ido prop�rcion�r à s��irda

Martins, p�esÚmoso Ins- êxito para si e para. o ,?OJ;l- ?e l?ca� esta no�te de arte,

petor de Transito Pú4lico'; curso "Miss Santa C�tàrma",', �legancla" al�,gn� e prrzer,
_: jovem Walter Ismael o patrocinador de tao ele�- pJ;'ometendo. nov3:s e qutras,

le Souza Coelho filho do .lumbrante festa social ela ca�' imensas 'ati-'ações' 'sc\cia1s1 que

�osso ..distinto .�onterrâneo 'pital barriga-verde e na V�l:- , irão, ��lm,inat com o término

sr. Gentil Coelho e de' sua, :dade foi um espetáculo que do' CONCURSO MISS SAN-
•

sa d TbI'antl'na esteve à altura elo seu patl;O-' :. TA 'C4TA:RINA, um certa-
exma. espo < '. � " •

.. .,

." , •

de Sôuza Coelho e néto ,do, cinador.
�

.

men de, elegan�La, �raqa e

d
.. teI'r'a�neo SI' A nossa sociedade nao re-, peleza" que projetara a mu- h'

veneran o con ., .' ,
,

. -

M t I I B dl'tO de gateou aplausos a SE::VE�I- lher barl'lga-verde NO g,ra:lId
aes 1'0 smae ene '. ,.

, ,..,

S O
.

t l' t 'Wal' NO AH.AUJO ,--E SUA. OR- ,.ffiond cio pms �. do estrangel-
ouza. ln e 1gen e' -'

,,' _

,

.

" ..'

t- t feme'l'l'de' QUES'IRA TABAJARA .e. nao, .10. , - ..�.,. .. _". ",

tel','por ao gra ae, ....,.,._------_
reunirá seus inumeroso arnh ;.

V;
" c","

Egüinhos, rffi {les'ic;J;êfi{}i.à .�e ,{Ü;L,'O o:�:·'N" '" '1'.' '."r..': '�
scus genitofi"es-;': '!ofetee.endot L/
laúta mesa We\H:l0�es';1 ",-., ,vr.\,� h ,'I" lL ..' ,

:Dl E O U RÓ"
'.

fi
_ Sgt. Tit� El'oy d'e' Oli- . Bc) DAS

, .,
, :�

,.
.

. �'''l
( Andiro Sebastião Vaz e' f.aml'h�h Jose_Paul", Vaz e

veira do Exercito Nacwna , .' r ... I� �"', � � •

, "

·''-''��'.-''''I!I4'\'I'''B''''''''\ família, Lourival Vaz, Peçj,r� I�o "aZ' lP .<!a_I]llha, ,Haroldo
e em serVIço no· '* .u., ".

. ,.� Y;" ,,�r ',", ._, .

1 '"n'" concel' Vaz e família e Maria Iná az convidam os parentes e
one e' goza- Ue geraIs -

.. '1I1f··
,

I
, t�s; "�.;: '! \ 1. pessoas amiga.s par�

_ assY1.�n;e,lJl tt yr.�.�s�. que_ s,er.a �e e-

_ sr Ernani...�anfana ha� braela na IgreJa qe Sao Seb�t!!lO': li.s,� .\1o,ras�.de�3_:d�: de-

b'I I' 't" t4.,J; 'n'·o'·sso' ;'01' zembro, em ação de. graças ,pela passagem das BÓ,.:PAS
I 1110 lplS a ' e

_, ..01.;
-

• �
, � -

"
.. >:

. '1 A .1·tO relacl·o. IDE OURD de seus 'paIS, JOSÉ VAZl SQ:QRlNlIO �JU-
na e peS'soa' mu

-

.
,

'. .' '. .
..

nada nesta Capital; LIETA GOULkRT VAZ.,
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NO' LAR E NÁ" SOCIEDÁm{
..\'��.' t.�1' ': ", �'

" -

, I

''; '" .'" v
:

)'

'rensando
: p :. Jl ,.1
';

,
.

:r
nela

FOTO'GRAFIAS
:' 'ACEITAM":SE"ENCOl\1ENDAs: PAR.",· CASAMENTOS
CAUSADOS - ANIVERS>ARIOS E REPORTAGENS EM
6ERALi �.' .. �.

l' '.iI�.' !,,:� ,j .1 tI .. <
. '1 I i.

R O D O L F O C E R N Y,' Foto,ll'rafo «!o 'Jornái "O
ES�ADon�l l'!l")'� .:�:':" .',

'I ;
r t

Chamados: Rua Conselheiro M.afra nr.! IG-O ou peJo
Telefone: 3.022.

' ,r', .' !(
"

.• ' ,

" ,

"I CONSELHEIROS
" 81'1 OsV;�I:�q M�chàdo .

.' ,1,Dr. Guereiro da' Fonseca

':fk R,�nato: Qqsta : .'
..

Deputado Cassio I �IIHiflÍ.l;
1'0$

,...Sr; Walter de OÜy.eira
C�u�

.

,;:Pl�. Zu�mú. ,�ins ,�eves
",pr. Cel�o Ramos FHho
.. pr. -{\p,íbJll �,u.nes, rires
� Pi:...�il:ton Fytt, ." ,

'Dr Telmo Ribeiro ··t' 'i J!' 1

Dr: Joel Vieira de SO�lZ�: .'
)

;_;__-;----.-'-----....
f�.·.C A d C� (:;,'1' ,'h'I:<;'1).. "III,IJ

, a:p�' rru a amara(,."", < ",., ,. ,",I" 'J
'Sr: '1::Jbíratara; Péres Bar�1 '.:..:.=.. I '. ,,'

b"bsa" -

" .' o I.L:4!l.J.'�l/t!'J t'):�o�)O�1
, }ISr. Osvaldo' Goulart '

I), 'fiJ,I'D i�;,,'
!! Cap. Teseu Dominfo's'M{l� .' 'J::,Cíer�,�U-se
lijz ."" ,.. . , :}' 'p�rdeu-se;" ',ontem, um

';:pr. AU:jor Luz ( ��I�lP9ue.' Id.f Ópro'.:r:o cen-

i. D,r; WIlson,Mendonça (J ,�r�,,?� /cI����'I;Sohclta:se a

�.
Sr.. Alfre�o Westp'hal

. 1 ),cp3em }?'!JeB.9�t;�fOu a fmeza
Prof. NIlo Jacques Dla�, de, Jentrega-to, ,nesta Reda-

tSr: Wal:rer; 'Lang' ?�í��?.t-lJjça�:.I�o�dE(";�Ú�f� gratifica
;� Aproveitando o en�ejo'dõ: '-

..

-/ ""

',-,
• , o , " �. ,

'I '1
,

h J 1 fl'- OH õ" � I,'
"

i·" )

.

2° Tesoureiro - ,j$tn.-tJ�
R.l�hlanel, ,

r,ORADOI(- Dr. João n»-:
'o.... .ç � , • • ' • f

., •

nassis
I'
i

:

I

I
FAZEM ANOS, HOJE:

,"

(: �.�d!Jl1c_L.'J! � :. =: IJin "It l
'Recebemos ,e agradece- mlj�pjl�, 110S '9fgr�c)�'1 �p:n��el1-
mos: I) tA-mQ!i,,;a' Y. :Bx,ÇJ�,ll,nR�sOS
Florianópolis, 19 de no- p�)O�t9�iA�f�ti;1!'n �.....Cl'lpsi-

vembro de 1954. d,!e1��,l}Rj ,":LI i. r " li. I ·,11/'

Exmo. Sr. I �"'.:> !f\m1l( :��tIlT�l�,Q,q,-;R. JsI�J)}lrito
Temos a honra de comuni- Ü i:,I1' \"'lf?)es,ic\�n.t�11 ,11,t·

cal' a V. Excia. que em da- ti, IP,Arm��po, �ecli." !;

Út de �6.10.954 foi fu.�4aMt IP,P �r;J�'��e�fe��\\'�R-.�,/.�
, o. Bair-ro Bom Abrigo, a : il''3,!o!!I;'.O

' J6:?":-:-�,;J

Sociedade Amigos do Bairro �!"'';, ,ns!if' i ,,,I .. li,[.d

:1�=i�l��'i���,�Uj� f!����,���� )Pãr,_i(:ipiç�olhar pelo crescente Plogll�sn fi J,"I); " (r t� p!Jrt'f'J,l ql.Jf> I

so dêste encantador re-canto pa-{llb'l'tlLêa!MaHtdJ'l' da.
de nossa �erra. .�: I S'ilvt:[) parÜcipál:ti' a'ds"pr�l:en
. '.
OutrOSSIm,

. com:mlCi?lR� tJ-� �li5�Sboãs :�lftjg'fI� ro,!has�
que sua P .dn:etorla fICOU :tih1lêrlt'-6! icle-�st;uJ� :fi'llb.'à "IVam,
assim

.. ?onstltmda: ,o � '6'c{).i:'riaJó"Ii� casa: 'dt:l,:'1 sâude
Pres;dentes de �ollla frG'�ó'flS�hesÚâ5',!r;.,d.1à'2:2)1XII

Dr. Ar! C, � ...�e Bn�o

15ip'\rit.lt
'_ '""'"oi! "1,,,:1

'Sr. Esperldião Amím
.

j

R�r'.�,H,l •.
"1

'.
I· J>,,,,._,jn .. ,il

Presidente - Prof. Amll ,�."'f ii 0;' J '�p t I

Saturnino R. ele Brito
, t.Lnil. , l ';'>'''''I1IE'�')! ,

1° .Vice p.l'eSklen1.0 -. lU ilAiluí,tn ,\1'.1 .;

Sr. Severo Simões .'. I\lEfUUt;l::� ,.

2° �Vice Presi,dtlll�,r;n'-";:An;gaili_s�,·;,duasri; otImas
Sr. Joao Dettmann r�s'id�l:i�1ãs..i: " l'lr) ,,�,,:)
, 1° Secretál:io - Sr. Ar- Tl!:EEIIil0NÉl.Lf 226-5'" das
mando Beck :1h"�s'iJ!�iel'da�119�'às.t2r ho-

20 Secretário - Sr. Antê, �a�t' """,,<t " t ,':I}I! .. ' j
.níõ Julio da Silva 'Z 1" . f: l ]ir.., ,,:,'" 1

10 Tesoureiro - Sr. Altlo
Beck

.

l,' .��. _.." "r'o ,

#"

" ,�,_t, 0:\

.r>» .�Prec:iSct�S'é-''"de ICQS'Q
'l,. :� p' Precisa-sej paza ca'sai1r pod�::� .se:. '�o'fI: ���#to: de

3' rtnCls.' " , . ,'" "" \, ...

• �,;, � r II! tratar '110 'Cabo ·Submarmo.
..

.

'

, .
. .,..:� .?

'. ! [ Rua João Pinto: 26 corri' q Gerencia.

�.:·'N" ..
J .. ",,:,�{)\N� .,' I', ,OI

".,. ,"

.A TA \.._��.,:, .

,

' f, J.,
H ,J, �------------ ��__�__�__� __

,
.. ,� .

'C .Partdcipaçao,,, j i -.. _, , ,._ '" t,' "l-I.'

'Edgar Bonnassís
""v,irgÍl!,io; '1;" .de :SCil,liUU .� Sra., par.ticipam aosparentes

e péssoas 'amigas" o contrato de casamento de .sua filha
D��;LV� cpm, ,0)3,1'.,. S,e!ba�tiãq: M. de Moura. I).

.

�. I) .

-0-

ANIVERSÁRIOS

i . Constantino P, ).\II0lf,ra e .Sra. participam aos" paren
tes e pessoas amigas o contrato de' casamento 'de' seu fi
lh9,. S�BASTJÃO,�qIl1 a Srta. Dalva L. de Borja.

, ""pA4Y.f\ .e. SF1BAS:TIÃO
.

Noivos '

RU� Máreclià1' Íle(fCloro' 50:; ,

Em Lages, no sul elo' Brasil, o melhbr! '.' ':",1,., ,.'/\.,
'Desconto 'esp'é'ciai"para' 'os 'séhhores viaj�'nt�s.:· .

Napoli.

aa.

. _

'. o�' I
•

J •• o o

���.·l:). ).�?
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o ESTADOFlorianópolis, Qllarta-feira, 1° de Dezembro de 1954

Também o Riáchluelo-lomará,. -.
parte nas ellmlnatérlas

Noticiamos" há dias,' em ' uma nova íguarnição; com

primeira mão, a participa- Clube' Naútico Riachuelo, I Ao que con-seguimos apu- João Leonel de Paula, pa

ção de uma guarnição ca- devendo, desta forma, ser
,
rar o "oito" martinelino

'

trão; Altamiro Cunha, vo

tarinense às Provas Clás- disputada duas ou três pro- : Campeão do Estado compe-
I
ga; Kurt Kupka, sota voga;

sicas "Forças, Armadas do vas eliminatórias uma ou! tirá com a mesma formação I' Nelson Pírath, contra voga;
Brasil" e "Fundação da Ci-; duas semanas antes da rega- I

t:; vem treinando com afinco Nery Pirath, 1° Centro;
dade de São Paulo", marca- ,tas em São Paulo, afim de I �fim de conseguir na ráia Airton Maciel, 20 Centro;
das ambas para terem lu- I

apresentar o "oito" que 14.0 Jurubatuba sua maior Altino Regis, Contra prôa ;

gar na Capital bandeirante, I honrará e dignificará as

co-1conquista.
' Luiz Jacques, sota prõa e

em janeiro próximo, sob o
I
res barriga-verdes. O Aldo Luz, ao que pare- José Carlos Tofentino, prôa,

alto patrocínio da Federa-'I Nas regatas de 14 de no- .ce, fa.rá algumas modifica- As provas' eliminatórias
ção de' Remo �e São Paulo. vembro último, o resultado I ções, com o ret�rno á guar- ultrapassou toda e qualquer
Màrtjnellí e Aldo 'Luz' do: páreo principal, que de- nição dos'campeões brasilei- espectátiva, dando aos nu

querem' as honras de tomar I cidiu a sorte dó, Campeona- '1;OS e sul-americanos Fran- merosos entusiastas de es
parte nas famosas provas to Catarinense de Remo de '�isco Schmidt e E'dson porte naútico o previlégio
acima, disputadas em out- i 1954, apresentou como ven-, Westphal, vencedores nas de presenciarem às maiores

riggers a oito remos. Outro, cedor o rubro-negro, vindo regatas de 14 de ,dois páreos e mais empolgantes regatas
que também deseja conccr-Lem 20'lugar 0- alvi-rubro e (4 e com).' de todas as épocas, em San-,.
rer, .soubemos agora, é o

I
um pouco' atraz o alvi-azur, I, O Riachuelo apresentará ta Catarina.

NÚMEROS DO CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS

JOGOS REALIZADOS'

Guaraní 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3, x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense, 1
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Imbituba 2

Figueirense 2 x Atlético 1
Imbituba 1 x Guarani O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avaí 3 x Bocaiuva O
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2
Avaí 2 x Guarani 2
Imbituba 3 x Atlético 2

Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbituba 2 x Avaí 1

'

Paula Ramos 2 x Guarani O
Atlético 1 x Avaí 1

Figueirense 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula Ramos l.
B6ói:\lUVa 3 x Guaraní 2
Atlétiço'i:x Paula Ramos O

Figueirense 2 x ImbiNba O

. -' P��l,� �amos 2 x �Y�k�, , ir. ,

, : Bp�a,H�va'.4 x Imbítuba l;.�' '"

; ,FuiU�ille:rise 2 x Atlético 1
:.;� Fig't!eli::e-llse 3 x Avaí 1
'. '

-Im'l1i:tuha: ,;t..x Guaraní O
• �"'Ê�caiuvi;3 �, Atl��;co 2

Paula Ramo.s�3 x,�Ff.guei'rense ,�
Guaraní 2, x AtIétioó "" -' -', t

'

, '1 B
' 1

ii {�I,� .... ; /..Ava� x ocalUva.
'

.: flJi,�",t;',::+;,,',
Atlético 1 x Imbituba O . :'>...�'

'

Bocaiuva 4 x Paula Ramos 2
Guaraní 4 x Avai 2

Figueirense 3 x Bocaiuva 1
Imbituba 2 x Avaí O

TENTOS A FAVOR
"

,Atlético ,

' 17

Avaí 14

. r-'

� I

I'
1

-{T''"!· ri"f'·'·3 '/

.\., '_;';",_i. j-...
)

,

' .. i.l
,

� ,

---:;--
- - ......� - .,. .. - J.' ''f �

,Atlético . ,.�.' •............... ' .

.

'Aval . ',-"��;;P;'-. ' : �� . :\ .. � .

Boca'luva" ' ,
' .

.>'. •
I

FIgueIrense ; ',' .. , .

Guaraní '.'/.. '-'.:: .', , .

Imbltuba ,;"':.. o,. �;: •••• ,. � •••••••••••••••
" �t;( '"

.

p,l:},pula Ram�s;, \>\ ,: ',' "
.

,·'Ili'� , ARTILH;EIROS
I.r· .

Danyr (Figueirense) o"

Pacheco' (Eig..:;,ei:r:ense)
'

.

Oscar (Bocaiuya)' .,,; .
' .

Lando
.

(Imbitúba) .- .

Wilson (Paula" Ramos)_' ' .

Pitola (Gual'aní) '_. .... ,;',:,,:.. " :. , ..

Jair (Bocaiuva) " ..

:;
.. .' .

E'xico -(Atlético) ,

.

NeneIl", (Guaraní) � , .

Rodrigues (Avaí) ',' ......•....

Valério (Paula Ramos) .. , .

Barata (Paula Ramos) _' .

Carriço (Bocaiuva) ...•...... : ',' ..

Édio (Paula Ramos) .

Fernando (Atlético) '.

XUxú (Imbituba) .

Harley (Imbituba) .

Hercilio (Atlético) , .

\L�uro (Atlético) .

"Waldir ,(Imbituba) ' ..

Anastácio (GUipraní) ••.. , •.•.• ; .

Zacky (Bocaiuva)' : ..
China Bocaiuva) : .. ;.:
Jacó' (Paula Ramos) .

Vitor (Guaraní) .

Bolão (Avaí) '

.

Saul (Avaí) '. .

Biscoito (Bocaiuva-) ,
.

. Ernani (Imbituba) .

Betinho (Figueirense) 2
Plácido (Figueirense) .............•.. 2
Bráulio (Avai) .....,.. .. .. .. .. .. .. .. ..

1
Caréca (Imbituba) .•..•••••••••••.••• 1
Néde (Avaí) ..........•.• � . . • .• • •. . • • 1
Manara' (Avaí) ..•..... !..... . .... ;. 1
Duarte. (Avaí) ....,

•.••..••' .•• , ••,...... 1
Guido (Avaí) .......••...••••.•.•••• 1
Cabano (Imbituba): .-............. 1

, Oséas (Imbituba). 1
Renê (Paula Ramos) ......•...... 1
Adílio (Bocaiuva) ...............•.... 1
Nízeta (Guaraní) . . . .. . . . . .. .. . . . .. 1
Poli (Guarani) -, 1
Sombra (Atlético) 1
Giovani (Atlético) "," 1
Gerson (Imbituba) 1
Amorim (Avaí) ,. 1

RECORDISTAS DE TENTOS POR JOGO

Barata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense), -
com 3 gols .

NEGATIVOS

. Empolga a Preliminar da Conida
.

j de São Silvestre
I: "

A Preliminar da Corrida de ção de '''A Gazeta E-5portiva", da Preliminar de. 8:),0
São Silvestre, marcada para de São Paulo, esbá enrpregan
o dia 1'2 do corrente em to� do todos os csrorços nesse

sentido.

su-

vestre, pois a concorrêncin
será bôa e novas atrações
serão apresentadas, entre as

quais o excelente rundísta
Theodorico Fernandes e uma

nova revelação que o Bo

caiuva apresentará e. curo
nome oportunamente _::lUbl;-

das ás capitais dos Estados,
afim de designar os seus re

presentantes á maior corrida
de fundo de que há noticia

Waldemar Thiag i de Sou

sa, o estupendo astro do a

tletismo barriga-verde, que
no mundo e que terá lugar por cinco vezes consecutivas
no dia 31 deste mes na bela representou Santa Catarina,
Paulicéia, promete apre:;en-I.::onseguindo sempre coloca

tal', êste ano, um número ção honrosas, desta vez não
bem .maís elevado de concor- poderá' concorrer à prova da

rentes, pois a Federação A- manhã de 12 do corrente,
tlética Catarinense, mais nesta Capital, por, motivos
uma vez contríbumdo para o que ignoramos. Mas Isso em

real êxito da maior realíza- nada irá diminuir o brilho

caremos,

Vamos aguardar o dia I!!,
certos de que a já famosa

prova rústica, ira agradar
sem por cento á grande le

gião de apreciadores uo po

pular esporte.

'Programa dos festejos do(aniversár�o
.

_o Bolalooo, de Saco dos, Limões
DIAS 3,' 4 e 5 BARRA- estaleta (Homenagem à Di- Carvalho).

QUINHAS - com início às reteria do Botafogo F. C.) 10,00 horas � Quebra-p,ote
19 horas'

, ·9,00 horas - Corrida
.

de (Homenageado - sr. Heme-

(Local: José Mendes) saco (Homenageado - sr . térío Silva).
Altíno Carvalho). 10,30 horas:_ Cabo de
'9,30 horas - Corrida do guerra (Homenageado - Ca

ovo na colhér para moças pitão Pedro Bernardino).
Corrida de (Homenageado - sr.« João 11,00 horas - Prova de na-

tação parã adultos e menores,

�--�----�--.-
'

em Homenagem aos senho
res Hélio Kersten Silva e

João Vicente, Presidente do

Botafogo F, C.

12,00 horas - Corrida de
Iole de 2 remos, em Homena

gem ao sr. Charles
j Edgar

Moritz, Presidente de Honra
do Clube Náutico Ríachuelo.

D::J\ 5 (DOMINGO)

8,30 horas

Etei tos C 11 modoro�; e vice - CoiDodn"
ros os . desportistas João Gonçal
V€s Junior e 8tr8108

.

KOlzias

Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva ....•.

Bonga, do Bocaíuva, 'a favor do Atlético ••••••

. Tião doImbituba, a favor do Bocaiuva .. , .

ARQUEIROS VASADOS

Bubi '(Bocaiuva) ",'" r" � '.

Lelo (Guaeaní) .. v s.,:., : . . .. . . .. .., .. " ..

-Sonciní (Atlético) .

Tatú '(Avaí) ,

"

" "',' .

,Milt'inho (Imbítuba) : •.... '.>••••••

Mafra (Figueirense) .

Brognolí (Paula Ramos) .. :' .

Alcides (Paula Ramos) .

Asdrubal (Figueirense) ••••.•.••••••••• , ••••••

Aldo (Bocaiuva),., ,

Adolfínho (Avaí) ',' . ; .........••.•...••

PENALIDADES MAXIMAS
.

Em reunião do Conselho A posse da Direitoria re-

I
Deliberativo, sob a presí- cem-eleita, dár-se-á no dia
dência do senhor Jorge Bar- '5' do próximo mês, na Séde

1 bato, foi realizada 5aa. feira do "Veleiros", com uma
1 última na Séde Social do

I
monumental churrascada,

"Veleiros da Ilha de Santa I oferecida aos acionistas as-

22 Catarina", na Prainha, a. sociados e exmas. famil,ias.
19 eleição da Direto�'ia que re-I Desejamos aos novos diri-
171 gerá os destinos' do Clube, gentes do, Clube da Prainha,
17' durante o exercício 1955/56. feliz êxito em sua gestão, e

15 Foram eleitos por unani- que removam todas as bar-
12 midade os desportistas: .reiras que se antepoham as

11 'João Gonçalves Junior Co-1realizações que pretendem
7, modoro e Stavros Kotzias levar à cabo.
4 vice-dito. I Barlavento
3
1

,I
i Erasmo, do Guaraní, no jogo contra o Bocaiuva:

� .":", .. i/;'! t "�� 'desperdiçada.
Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu-

. -

�-...,.:: ba: desperdiçada. ',., ,

Pacheco, do Figueiréhse, no jogo contra o Imbitu
ba: desperdiçada:

Valério, 'do Paula Ramos; no jogo contra o Avaí:
convertida em gol.

Lauro, do Atlético, no ,jogo contra o Figueirense:Bocaiuva ..

'

: , '. . . . . . . . .. 2193 convertida em gol.
.

Figueirense '

.. : .

15 Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Aval:
Guaraní

20 desPerdiçada. '

Imbituba :................ Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o Atlético: con�Paula :;���� .

éONTiA'
. . . . . . . . . . . . .. 19

vertida em gol.
17 Guido, do Avaí, no jogo contra o Guarani, conver-

18
tida em gol

2.5 Giovani, do Atlético, no jogo contra o Avaí: des'
perdiçada.

'

16 .

18 E'rico, do Atlético, no Jogo, contra o figueirense: I

convertida em gol. l��. Betinho, do Figueirense, no jogo contra o Avàí: BROCKTON, E!--i. U'.J" 30

convertida em go1. I (U. P.) -.,- O Campe{i,o Mun-

I Harley, do Irpbituba, no jogo contra o Gua.raní: dial de peso pesac,lo, RO?k,y
8 desperdiçada. ,. MarcianG,' declarou que ain ..

í I E'rico, do Atlético, no jogo contra o Bocaiuva: con- da tem no nariz .alvo sensí-
6 vertida em gol.

.

6 \ Plácido, do Figueirense, no jogo co::;,tra o Paula Ra- -------_,...------

6 'mos: desperdiçada.
51 Nenem (2), do Guaraní, no jogo contra o Atlético:
5 convertidas em gols
,5 Nenem, do Gu�raní,· no jogo. contra o Avaí: con-

. 4 vertida em gol.
4 Bráulio, do Avaí, no, jogo contra o Guaraní: con-

4 vertida em gol.
3

.

EXPULSOES
3 Trilha; do'Figueirense, rio jogo contra o Imbituba
3 Frederico (2 vezes) do Atlético, nlJs jogos contra o

3 Bocahava e o Guaraní.
3 Adilio, do Bocaiuva, no jogo cot.tra o Atléti(',o
3 Manara, do Avaí, no jogo contra o Atrético
3 Duarte, do Avaí, nó jogo contra o Atlético.
3 Cazuza, do Atlético, no jogo'côntra o Avaí.
2 Abelardo do Atlético, no jogd contra o Figueirense

'

2 Jaime, do Figueirense",no10go co,Ii..tra o Imbltuba
2 Waldsmiro, 'do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético.
2 Julinho e I>miyr, do Figt:<:!irense, no jogo contra o

21Paula Ramos. .

,

2 Bitinho, do Rlula Ramos, no jogo contra o Figuei-
2 rense.

'

21 JOIZE� QUE APITARAM
2 . Oswaldo Meira, 12 vezes

2 Oswaldo Silveira, 9 vezes
. ...,.,,"',.,..�...........,.,..,...,..,_.,.,..._

,",

DIA 6, (SEGUNDA-FEIRA)

Ultíma- apuração do con

curso para Rainha do Bota

fogo F. C.

DIA 7 (TERÇA-FEIRA)

20,00 horas - Corrida de
resistencia em Homenagem
ao Professor de Educação Fí

sica' sr. Oswaldo Meira.

DIA rs (QUARTA-FEIRA)

20,00 horas - Coroacão da

Rainha, em sua' séde �ita' á
, Rua José, Mendes, n. 40.

.

,
'

Depósito Intarctica
CeJveja� e Rtirigerantf�

Licüres Dubar
,

. .

fLORIANOPOLIS'
Roa. Silva Jardim" 180

(rRAINH.,), 'Telefone 3800
'�

DIA 12 (DOMINGO)

9,30 horas - Encerrand0
os festejOs haverá uma par
tida de ftitebol no gramado
do Ipiranga F, C., entre casa

dos e solteiros, em homena
gem ao Presidente de :W-onta
lo Botafogo F. C" sr. Patro·

'

cínio Aguiar,

�i�:'

) TREZE DE MAIO
-EMPATOU EM '

,BRACO DO NORTE
, , '

ReapareCEm, após �li1asi um
ano ausente das canchas o

Ésporte'Cluze Tre7,e de 1r.aio,
t ca'mpeão amador de 1 !J50, O

querido clube gre:la" aten
dendo a um convite do Sete
de Setembro, de Bra«o do

,Norte, excursíonoll !lCiUela
localidade; domingo passado,
tendo,/ á tarde, cnft'entado o

quadro local do mesmo, pe-.
rante enorme públiet) que su

perlotou a praça :�spol'tiva.

I
No primeiro tempo ven

ciam os locais por :J ;: i re

gistrando-se, na fase com-

plementar, sensaejonll rea

ção dos florianopolitanos que

con�eguiram 8mp,tt:lr a pele
ja: 3 x 3,
A impressão deixada pe,,)

gremiÇl trezisb fOI das me

lhores', tendo arranéado far
tos aplausos da assisteneia:
Parabens.

o NARIZ DO CAMPEÃO MUNDIAL
vel e que receia que a dea
triz interna o Impe.;a ç1� lu
tar contra o CU1J.UIO Nir.o

Valdez, no mês de fevereiro,
em Miami, como está proJe
tado.

Oswaldo Ramos, 9 vezes

João Sebastião da Silva, 3 vezes

Gerson Demaria, 2 vezes

Francisco Prazeres, r vez
Saul Oliveira, 1 vez

CLASSIFICAÇÃO
PROFISSIONAIS

1°. lugar - Figueirense, 7 p.p.
2°. lugar - Imbituba, 8 p.p.
3°. lugar - Paula Ramos, 9 p.p.
4°. lugar - Guarani e Bocaiuva, 12 p.p.
5° lugar - Atl�tico e Avaí, 14 p.p.

ASPIRANTES
1° lugar - Bocaiuva, 3 p.p. (Campeão invicto).
2° lugar -, Paula Ramos, 9 p p. '"

3° lugar - Guaraní, Figueirense e, Imbituba, 11

p.p.
4° Jugar - Avaí, 13 p.p.
5° lugar - Atlético, 18 p.p.

."

RESTANTES JOGOS
,

,
. DR. ACHILLES"

BALSINT
,Ad:vogado

Rua Padre Roma,43

Dia 4 - Guaraní x Paula Ramos
Dia 5 - Avaí x Atlético

.

Dia 12 - Guaraní x Figueit'ense
pia,.J.9 - RauIa .. Ramos. x J,nbituba

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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18(8 PASSADOS
DE PITlGRILLI dos braços da cruz e assís-

. I tiu ao último ato do drama.

Buenos Aires - (APLA) Viu os punhos levantados I

- Quando Buda consolou o para o Crucificado e os 0-

mundo com seus ensinamen- lhos dá brebe que o mira

tos, cortou os cabelos e os a- vam com uma espécie de in

tirou ao vento; trocou suas quietação. Ouviu o pranto
vestimentas de seda de Be- das mulheres, as palavras
narés pela indumentária an- supremas da vítima,' pala
d rajosa de um caçador, re- vras de misericórdia, de

tirou-se. para a �ldeia d� I p�lidão,. �e a,mor, de resigna
Ouroulviva,

.

dedicado-se a çao. Jesús agua. Um solda
austeridade mais rude, su-I,do lhe deu vinagre, que o

portando a fome, a sêde, o I Mestre repeliu sem uma pa

frio, o calor, a chuva,' lavra de reprovação.
não comendo outra cousa I O pássaro se soltou da

senão um grão de sésamo cruz e se dirigiu' para um

por dia. Inútilmente, as be- pequeno fôsso cheio que ti-l
las Apsáras, as filhas do! nha avistado, ao seguir o

Demônio, lhe mostraram os cortejo até o suplício; <tirou
32 gêneros de magia das: algumas' gotas com o bico,
mulheres. Ele já havia al- i tornou à cruz e as deixou

cançado o segrêdo dos des-
,
cair nos lábios febris de seu

tinos e da salvação uníver-
.

grande amigo, que lhe a

sais. No ensinamento b'ra-' gradeceu com um olhlJr
mânico havia encõntrado o cheio de amor e gratidão..
cami�ho que conduz à indi-i O pássaro caiu sobre um

ferença pelos objetos do dos longos espinhos da co

mundo e a 1ibertação das rôa, e sua garganta se a-

Paixões terrenas;' encon-: briu. Acreditava que ia 'cair
,

'

trou-o por si.,mesmo. Alcan- aos pés da cruz e morrer,

çados a verdade - sua ver- mas uma fôrça sobrenatural

dade - e o segrêdo de per- o transportou até o jardim,
feita beatitude, que é o Nir- nas vizinhanças de Jerusa

vana, .
retirou-se para ia sel- lem, onde um cedro serve de

va. Sentado sôbre as pernas refúgio.
cruzadas, Tia posição de Lo- Quando voltou para junto
to, 'Com uma mão apoiada dos outros pássaros" foi .a"
nos joelhos e a outra estendi colhido com' um gorgeio
da para o céu" seu corpo ia- cheio de alegria e .de surpre
se reduzindo e petrificando sa, Para explicar-se aquele
na imobilidade. A fraqueza sucesso de curiosidade, mi
lhe chegava de sua luz inte- rou-se na auperfície trans-

.

rior. As líanas trepavam em parente .de um lago. Seu pes
tôrno de seu cor,po, .e. suas I

coço, que até ont�m era pre

pupilas tinham adquir-ido a, to, agora se havia coberto
- dureza do mineral. Poderia de plumas de um vermelho

ter morrido consumido' pelo I deslumbrante. O Mestre o

êxtase e pela fome, mas os
I
havia compensado por a-

,
,

pássaros que o amayam vi- quelas poucas gotas dagua
.nham colocar pequenos fru- que lhe oferecera a seus lá
tos em seus lábios. O Sol e a bios febrís.

lua se alternaram milhares Esta é uma lenda palesti-
de dias e milhares de noites mense.

para dourar-lhe e branque
ar-lhe a fronte, até uma ma

nhã uma andorinha desceu

e pousou sobre sua palma
aberta e estendida visitante,
que. fez ali o seu ninho. No

princípio do outono, a ando

rinha se fo.i com outras an

dorinhas migratórias e re

tornou no princípio da pri
mavera encontrando intacto

xxx

seu ninho morno e macio.

xxx

o mestre disse;
- Olhai os pássaros do

céu, que não semeiam, não

cegam e não guardam nos

celeiros e, no entanto, vosso
Pai celeste os alimenta ....
Ao ouvir estas palavras

tão doces, um pássaro de
côr escura, que estava so-o

bre um galho, sentiu-se' re
'vestido de singular grande
za. Algum tempo depois,
quando o pássaro só conser
vava uma recordação vaga
daqu�le que havia falado,
voltdú a v:ê-l�)', ,�ban.dona'do
·por togos, Ele, 'precisamente
Ele, que tinha' falado da

proteção ás mais humildes
criaturas. Seguiu�o. O cor

tejo segiu atá uma peque
na e'levação, onde o Mestre,

I entre a multidão vociferan

te, foi despojado de sua rou
pas e pregado numa . cruz

que Foi enficada ao ·solo.· ()
passarinho pousou sobre um

I N· ] E T E

ALMA 'NOVA
/

NO MOTOR DO SEU CA�RO!'
com

G.T.A. - a nova 'Gasolina Texaco Aclim�ta�a - é o rnols sen

sacional melhoramento a ser introduzido no campo dos com-.
bustiveis. � uma gasol.ina feita sob medida para o seu carro

porque foi preparada especialmente para as condições de

clima e temperatura do Brasil. G.T.A. permite o funclonam.,R�

perfeito e seguro do seu motor.

I.T.M. - o novo lrnproved Texaco Motor Oi! - é preparado
,>

pelo afamado processo "Furfural" que assegura a �ureza do

61eo para uso no motor de qualquer carro. Nesse óleo' tão puro
.'

I foi 'agora incorporado um aditivo especial inibidor do de,"

gaste, oxidação e corrosão, que prolonga a vida do seu ,mo.
tor e lhe garante uma lubrificação ideal.

/'

Ir .

•. ;'_"_ . .L.
;

l-f;.� t

! I
... � .

! LEMBRE-SE: o P R E ç o É MESMO!O

G.I.I. + I.tM.· = POTÊNCIA SOB MEDIDA

1 P R o C U R E o SoE U R E V E N D n;
o R

lHE TEXAS COMPANY (S�OUTH AMERICA) LTD. 40' ANOS A SERViÇO DO

\
.....�.�

\'::I��.;.'�"

TE'IACO

podemos ver do ternário ado-,
tado para o conclave:

1) es'querna geral para a

fixação da indústria de au

tomóvel no Brasil;
2) á questão t�cnica de

fabricação de automóveis;'
3) interesse dos capitéis

nacionais e estrangeiros;
4) disponibilidade e habi

litação de técnicos para a:
tender às necessidades da
indústria; e, finalmente, as

pectos relativos a Iegísla
ção de incentiva do Govêr
no.

Ás 6,15 horas, um des
pertador sõa numa madesta

habitação, em um dos maio
res e faustosos palácios da
terra, para cujo esplendor
colaboraram arquitetos, es

cultores, pintores imortais,
e, sobretudo, a esperança e

a prece, estas fôrças espiri
Passaram outros outonos, tuais que o tempo condensa

vieram outras :primaveras. 110S mármores sagrados e

O ninho, na mão de Buda, nas paredes impregnadas de

acolheu em cada estação incenso. As basílicas, e as

florescida a andorinha. catedrais não são construí-
Ms, um dia, a pequena das pelos pedreiros, mas 'pe

amiga não retornou. O solí- la iprece. Começa a jornada
.

I h ----------------- ------------------------------

:t::��:��::::;::!���: t�:�;�!;:'���::e:!�:� t Míssa' de 7· Dia !Já pode ser ula realidade '

,

"

res, e quando o Himaláia trica de ba�'bear, e ctiidado-j As ramílías Dr. otto Entres e Godofredo Entres co-

ficou coberto pela neve, e samente alisa as faces, en- municam penhoradamente o falecimento do seu ínesque-
-e

e uutomovel. bro.. srleíroele perdeu toda a esperança, fraqueçidas pelas medita- t

cível, pai, sõgro, avô e Irmão "'"

girou lentamente a cabeça ções e pelo ascetismo. a má- I ALBERTO ENTRES ASSUNTOS DEBATIDOS argumentos .de ordem eco-
até a própria mão vazia. Os quina -elétríca na belà não ocorrido em 28-11-1954 no Hospital São Lucas em Curitiba. NA II MESA REDONDA nômica e financeira, acres
olhos do divino solitário, exangue que distribui a I Aproveitam para convidar para a missa de 7° dia, que DA INDúSTRIA AUTOMO- cem outros de ordem milí
que desde há muito tempo benção "Urbis et Orbis" será celebrada sábado dia 4 de dezembro, às 7 horas na ,BILíSTICA NO BRASIL _ tar, estàndo o nosso Exerci-
não olhavam nada sobre a tem algo de símbólico. Te- Capela do Colégío Catarinense. PRESENTE IN.DUSTRIAIS, to grandemente interessado
terra, encheram-se de lá- mos um Papa moderno, que REPRESENTANTES ES- na questão, pois a criação da
grimas. Os olhos daquele plasma as palavras latinas I

TRANGEIROS E OFICIAIS in dustria. automobilística
cujo espírito. havia perrna- para indicar as mais recen- I

VENDE-SE DAS NOSSAS FôRÇAS AR- brasileira viria t-rná-lo au-
necido absorto ante o amor tes descobertas, fala aos ho-I

'

,

'

MADAS to-suficiente, em matéria de
ao nada e fugido à vida, mens .de ,�i�ncia na lingl�a- Pessoa recem chegada da Europa vende diversos moto-mecanização.
choraram, como os olhos de g.em cientifica, acol�e as úl- objetos de fino gosto em procellanas e cristais estran- Rio (Agência Nacional) PROBLEMAS ESTUDADOS
uma criança, a morte de ·.bm�s verdades surgl.d,a� dos I geiros . Para ver das 8 _ 11 horas da manhã. - Estamos em ,�on.dições A II Mesa Redonda da
uma adorinha. Institutos e Observatôrios e

I
Rua

ES,teves
Junior 113. técnicas de produzir o au-

Indústria Automobilística
Está é uma lenda da Índia. as proclama do alto de sua tomóvel brasi.lei:o? Essa foi objetiva nas suas dis-

cátedra como confirmação -
--- -� foi uma das prrncipais teses I cussões, abordando todos os

das' verdades absolutas, a seu ilustre e santo a�igo'l di�-lhE:. e escuta. palavras apresentadas na II Mesa Re-
aspectos do problema como

ciência positiva, como o Ho- I Caído de um galho de arvo- místertosas e sublimes, que donda da Indústria Automo-

tnem Deus, não veio abolir
I
re nos jardins do Vaticano, I sómente a extrema ínocên- bi'lística no Brasil, que

a lei e os profetas, ma,
s con-I f?i recolhi�o pelo"Pontífi-! cia e a extrem� sabedo,ria reuniu na ESCOla Técnwa do

firmá-los.' cio.que quiz /aloJa-lo em de ambos os amigos podem Exército, industriais, repre-
A descarga de estrelinhas seus pró prios aposentos, .compreen�er.. "

sentantes de fáfricas euro-

azuis do motor elétrico põe! lhe dá as migalhas de sua I Uma maquma elétrica de pelas e norte-americanas,
de bo� humor a GretaI, um I refeição, o carrega nos om-I barbear n,a mão de um P�- os presidentes da Cia. Side

pintassilgo que vive com I bros enquanto se' barbeia, pa e um pássaro que gorgera rúrgica Nacional, e. da Fá
sobre �eu ombro..Tema pa- brica Nacional de Vagões,
ra um grande vitral de basí- o diretor da Fábrica Nacio
lica. nal de Motores, grande nú�
Termina?as as �onfidên- I mero de oficiais das noss.as

cias matutinas, o. passaro se Fõrcas Armadas e estudio-
vai. Retornará amanhã para SO:;1 �lo assunto.
ouvir a canção dá máquina, A �'esposta à perglmta aci

que imagino branca, como é ma anunciada foi a se6" dn
J:lranco o telefone. A Voz.de te; O Brasil ja; se pode con-

.

um passarinho e a. voz de sidentr suficientemente ma

uma pequena máquina elé- duro para criar a sua pró
trica, maravilha direta. a ÍJria indústria automobilís-'
primei'ra e.indireta a s�gun- tica.
da da Criação, confundem IMPORTÂNCIA DO PRO-
ao sair o sol o mistério do BLEMA
'passado. e do futuro na pes- Para� um país carente de
soa d'Aquele que nos ens.i- divisas e de meios de trans
na os esplendores da Eter- portes, é de suma' impô r-
nidade.

.

tânciá a pl'ochição 'dos seus
Isto não·.é uma lenda. própl'ios veículos. A êsses'

_

SANGUENo:L-
TONICO DOS CONVALESCENTES
fONTCO DOS DESNUTRIDOS

�

tônicos; Fósf01':OS, Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio..
OS PALIDOS DEPAUPE
R A DOS,

.

ESGOTADOS,
MÃES QUE CRIAM, 'MA
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão a .tonifica
ção. geral do (jrg�p.ismo, com o

Cosinheira
Presisa-se de duas eosinheiras para o Educandário

Santa Catarina. '(Preventórto)
Paga-se bem.
Tratar à rua Saldanha Marinho, 34.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {<SUL-BRASILEIRO» .'

FlerianópoliB - Itajaf - Joinville - Curitiba
�•• ,�t:l)"... 3D '11:- "�'...�

. � ,Aií"'_c> ��'�

I\geAnCl-a. Rua Deodoro eBquina�da
�" . .• Rua ·'Penente Silveira" '.'

to.
.

'-!': .� .
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Bingo'" Benettcente '.��',::': � �"�:�.. '�::

"no ,.Lira T.eD,is�'·�TCI�lJe
,,�\�tA,...GUA. '. Te,.,'

,
. ,::,j\�.�e�l���·�,��m����;{�s"d�'g;�po·!��e �·t:eg�aJ��·

Ó Deus, cujos preceitos e promessas são tão pre- \.::AV. " •
• "Sociedade de Amparo aos. Cegos ... e..Aleijades",.. itorna

ciosos para nós, que teu Santo Espírito os traga à nos :�". f�blico, que êste anf co�o llqp
.
�nte�'fo�'t§ ,'fará o ,sJ!�f

sa mem4Wh 'paJlWl.�or JeSWi çristü, que,
C $1000n :1=:"': . Com êste va.loV' VoS.

Natal. ,,;-jn f) ,.,�.r�"d �;:);I ht D )ola ,ni3UI!�U!1�'il
nos ensinou a orar: "Pai nosso que

. est�� nos c.�l,;lS�" NINON SEVILLA � AGUS- r
.
,u :" ::: :. : f', ó.��!�'" um�,(!dlÍta que ,';,..!{, t_ �,I , ," '" '"

� li
.

Amém", .

.. .

.' �·t� ��: TIN, LARA VICTÍbR JUN- . 1.,·· ',.; , \ ••••••
' .. ',Ihe t>ende� JUI'� com·

, .ii,P? nql1f!§�s par�.�' �.eirridPo,�i.P_g9., i>ffjfã.9 �er ad- .

''','
:',T ..' �it.�;1-; cd';

"

�/ "'"

" , .' ....
"

.

pe'n'Sl>dor \
.

: qúfridos com as sras
.

Risoleta 'Medeiros; Ondina Macu-
PENSAMENTÔ PARA O DIA

em:

"FAC�I��"·· - le�ó.�":.pó.�� 5:6 'résid�n- II co) IIA!b,�.J�el�; p01:v�li�a .A1veli; r;>Jfoh,W�aAJs����)Y,{l..\s�i;: I
''': li" No;Programa: cióum li�oetifil pr�seilte:"

. D2r� ,Ãrau.i.o; . Li.f}a KU�:1:z:�r;( �Jp,..6,IP.ii�;I:�eRt;;�,L,P��'·
, .. Peço a Deus que sua palavra para mim 'se torne a

.

um BELíSSIMO eOFREde ;4Ç?O'eJ?OMADO: 'I Ivof.al� R11eY,;t.Vlt��:r:a ,G\l,berre; f�a. ��rreir:� � M�;r� �r�� '-" ..
.

,
I

,.' Cine-J..o�1ffft� Nac., ; ,"' "', , \ ,gow' \..Ia otti,
, .palavra 'M D'eus:,oem. mim.. : "... .:",�

.

,. Pl:eç9.�'i:;�,2]. �:,3,-50� -... ". .• '.. . AProocul",! bojeo ,NOVO. .. . , ,
,

.i. }hf;a'rles Dan' fel" B' l.'d:a·�h;ea">d (Pe'n'ns'-ylva·nía)
.. ; ,'Imp,,-;�t�)pl�ãr;lõ's:',;, '.': .� D NCO GRI'COL·A 'C}s' preíllios"àchanl:'s� eXPÓ:Sfõ�':'�às;;vltrf;'�� da '.!ta,·.� u .

__
.

ts : (". :",,'(.1.. ,',' ""',e '�."
'

.

iA6' ; I"
'

. 'TT .T}
k"

.. \ -'

de ."
. II,}PI., ,<,.,,,,,,.,., 1�" ·�'i'J,-.'iI).· ''', .,;:di ..lo, t.""h/:· si... lO. ._....;! ' ""'. " II l�_i: .IJ'.�E '. '_ \": o;::. � �".:;.y � A, ,. '" .' ", :''''''''''4''<:/'riCF:::.I·''

.. ,,,,<••• ' - " ••. " •.,' sa nOe);/C "seccao e presentes. . "caixa da T'ef�Í'idaIlW-cIU �.. FLORIANOPOLIS _ SANTA CATARINA ,.DA

I
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secçao, tamu.em pOSSl)l ca,rtoes nara venae·los .

. . ""', \ ü,j).';;{ ,I' h� ','<, ;""v,
_

_ ,..:.i'Ç·ú'tão; Cr'$30,OO'"
. """"'" "'. " . ".

Prefei_rlMn clP.tl de f,D�OUf�. ., .,'
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Dlretorli, de fazeDda':':;:�1" I , ••1\gtd�;rree·ia '�Ná ItfflloS:',;:dtfrtt«oic",' II' :.'��7�f�:-.-"���;,::' :.;,: :',:,;' . ;:
.

. .' ',' .'
" '.,

_ .•( Quaü'o ,dé.cadas décor.! TANIC",' dirig'idb pelo fa-.
--
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-

..-;�. .,. " �"(", i . 'i
I.·

,\ A V IS o
:".' .,I-j';. P·u·bll··clll·dade ['eram desde que os jornais 'moso Jean Neg'ulescb, tem. P��$ .....h. , ..... :

OJ";'1".:. ",' )r,.1 • Iv.;r(' ". '.'
"

.ll1unciáramao.mundoatra-1como principais intérpretes, . :. ....�. se"bO'BitANcA DE'iM:�ÓSTdS E'TAXAS, fi-,!.,.;' :".�';j
EaIú P..tal, 4ft g-édja do navio "TITANIC". CLIFTON WEBB; BARBA-

L

. .'
"

"':.

EM ATRAzI); k.t'I"MULTAS .. ,,' ,

D1_1Ja Não obstante, não houve RA. STA,NWYCK, ROBERT ',cd" <'Y:' " ,a' .j
De ordem do Sr. Diretor de Fazenda", torI}Q . 'p'ú]2I,i.ç,Q Buta CatarbIa aUlda outro d�ama �umano WAGNER, AUDREY DAL- ��, �l!it!! .y . . �

..

' I ��I!Íi "�'����.' '�"j.que e<ota Tesouraria está procedendo a cobrança, sem mul- .--.---.-.---.-- q�íe tanh� podIdo eC!Ipsar o TO�, 'RICHARD BASE- ,.... . ,

"

' i_�OIJI1AIfTE TOOO';8IA .

ta, até 31 de Dezembro, de to das as dividas em atrazo, pro-
, v�olent.o Impacto desse de- Hf.:RT e �HELMA_RITTE,R, / ..

'

-

'

_ : ,:: .; ·_'�"oo:-·"�. ......

�
..

,

�

venientes de impostose'ta,xas;devidos á Prefeitura Muni.: • � .. s.astre que estarrece�l .0 /'?-JA.,V�RAGQ� P? TI- •• )�r�.,';>' .. '. �-:"'
..

'no�' VAPl:JOS �,;�)"j
cipal.

'..
'

.

I
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ez,

o.
cill�zyI}t �&,p]!'(�s.e;n.t,a'. c.icjllfl!1�e1 ,d.,�. cçrv,a,rdia e .qe

'. "M'
:.' '.1, ... :,

DJ.
'.

R�.II"'r""
-, :' ''<;'

.�agas, serao' encammhadas � pr(j�t:lta���aJ. ,P�'1'n. e�de,:,�da a,o:.,p,Ç!,l;>l!,c.o! j� "}Ütl,t9r��,,estra.-. h,e�·oismo .... de lealdade e
',' :"-; k;; -:.;. .

cobrança executiva. o, _",1 ",'I{;:{- I .1 lll' ,�,"" ,-

,nhFJ. e jljfsq,\le,Çível . <;laque- de adutério!
. � "- _

'. "
'.

.' � :" ,;_,... . i

1954T.esouraria da PFef�itur.���uniciPal; �3 d� �o.vembro de I, le�, '!l�latrgl dta,s, ,de ,trágica Em gr�nç.e f.la,nçam�l}tR� :;
,

:= ��, �;» ;'!�.;;; .,� ;"'f' .; "I
travessia. . ,no prqx��o ",d.oqJingo",n�_:ct-: l '.

/. ''I-;,. ,I. � ",
' .

,J
,

. O�ic,i�I .. Administrativo "N4U,F�AGJ)S .. 0,.0, ni 11e São José.
,'" ....... �"'" ---" .; <'!

'._-

A····
. "'-111 A,' 'a'··C'··O'&·· ê··J:I!!!'S·••

'., ...

'a'
.. ,

.,,,,:.

�:
" ._, .'..

'/

I
l", ,,4tl.(. - ...... "ti .�!iil" _,

ii ;

i ' , • �,
;, "L,t�::e"sª�pr(,sa"parâ. �.JJ_lall'!ls::;m'.iséJ���.rites·�A, ;' i'

I?e':":r\ 1� "'a'..... : "I?I�'I:,�::!:,,' "':�'E"�N,' E<,R'
.

. ..

\
.. �,'

-

:� ...,,,:"' ..� , "y...�
.t>-�.�,: (:; L� �."r,'"

.

'J
.'1'

Rua Silva JardiiD- '(PraiJJ.â�) FONE' -3.800

l�qgNTRO EXCURSIONISTA '�'ARNOI.,DO A.r.�UL!�!l
i' -Wf.QjQLO�Ál3iQ�

FUNDADO EM 16-9�54'i

J.QYEM�ç&.�J.�J��[ ! .

'�GORA QUE SURGIU' A TUA SOCIEDADE) itRÁS
·''.�AIORE·S, OPORTUNIOADE'S 'DE ÇONHECE r'l, A

TERRA CATARINENSE, !N.6.0 PHlO.ts.· ",C MiJO. E'�N

VIA- NOS HOJE, MESMO, TEU NOME f. C::f'<lDCrlE-
f;_, .: .:'), ��_�. '" __ .�. _' ,... II. .: �,..:. 114 e.r.

ÇO A ,CAIXA 'POSTAL 48·9- r LQI1I.'\hIÇí'· ,--;L,�';"" ...��.

-

.,,�.:. �,t:"�f \' ,"). � p' �

., "--". FloriaR9p&1is,' Quarta..reira,LIO-,de Dezembro de 1954
I{Jll··'�� \'i

O .STADO "
.:»:

.
-

.

I

CINE ·SAO JOS'E' I,
As 3 '-'- 8 h�ras'." .e, 1:-

Doris Day - Ray Bolger - '

Evej Miller -em : .'

"PARIS EM ABRIL" , ).
.. (Techriicdlõr').... ,'

.
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No Programa.:
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Nac. i
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I
As 8,30 horas. ! '.

Estréia do mais aplaudido'
a�tista do Brasil. I '.

PROCOPIO
'(E seus Artistas')

.

Na peça que é um verda
deiro turbilhão de garga
lhadàs . ..

,ESSA MULHER É MINHA
Preços: Cadeira númera-

daCr$ :30,00. .

Cadeira não númeradas:
20 Platéia o-s 20,00.
Imp, até 14 anos.
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Noticias da Semana
Preços; .10,00 - 5,00
CeH:o,ura Livre'.
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'"'" r o ETA.DO Florianópolis, Quarta-feira, 1° de Dezembro de 1954 "

JUIZO DE DlREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
Edital de citação' com o prazo ele tl'inta (30) dais JUIZO DE DIREITO DA la VARA DA COMARCA DE
O Doutor Ja'Y11w1' Guimarães Collaço, Juiz substi- FLORIANóPOLIS

tuto no exercicio do corço de Jui.& de Direito da Comar-
ca de Bunuiçu, Estado de Santa Catarina, na forma, da Edital de segunda praça e leilão com o prazo de 20 dias
{ei, etc... O Dou�or Adão Bernardes, Juiz de Direito da

.

FAZ SABER aos que o. presente edital virem ou de- CAIRO, 29 (U. P.) - Mil saparecer o movimento revo-

le conhecimento tiverem que, por parte de PEDRO SE- la Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de irmãos muçulmanos se a- luclonário do Egito.
BASTIÃO DA SILVA, por intermédio de seu advogado Santa Catarina, na .fórma da lei, etc. cham até agora presos, anun- ° tenente-coronel Zakaría

Dr. Acácio Zélnio' da Silva, lhe foi dirigida a petição ·do ciou oficialmente o coronel Mohieddine considera como

teôrseguinte: Exmo.'Sr. Juiz de Direito da Comarca de "Faz saber'aos que o presente edital de segunda pra-
Zakaria Moheiddine, minis- provadas as relações entre os

d S b
-

d Sil b '1' d tro do Interior. .

Biguaçu. Pe 1'0 e astiao a I va, rasi erro, casa o, ça e leilão, com O" prázo de 20 dias virem ou dêle conhe-
d domi '1' d 1 F d Em entrevista concedidalavrador, resi ente e omici la o no ogar • azen a, cimento tiverem que, no. dia 20 de Dezembro proxlmo.

neste Municipio, querendo promover 'uma ação de 'uso- 'vindouro, às 14 horas, à frente do edifício do Palácio da ao jornal AI Ahram, o minis

capião neste Juizo, vem, por seu procurador e advogado Justiça, a Praça Pereira e Oliveira, o porteiro dos auditó- tro anunciou que 70% dos

infra assinado, registrado na O. A. B. sob n''. 512 e com rios do Juiz, trará a público pregão, de venda e arrema-
terroristas estão agora en

escritório nesta Cidade, expor e requerer a V. Exa., o tação a quem mais dei' e o maior lanço oferecer sôbre a
carcerados e que 30% ainda

, são procurados por todo' O
seguinte: 1-:- Possue o Requerente, um terreno situado respectiva avaliação, o seguinte: 10 - Um lote de ter-

país. ° ministro calcula em
no lagar Fazenda, medindo 97,69 .m, de frente por 1.100 ras sob n. 62, situado nesta capital lYO terreno da Vila
m. de fundes, a'rea de 107.459 m2., confrontando a fren- L Portavcom u f d 36 2

.

d t
200;000 a cifra global -dos

a ar a, com a area e m aproxima amen e me-
membros ativos da Associa-

te com o Travessão Geral da Fazenda, fundos com quem 'din do 10 metros de frente para á rua Irmão Joaquim,,

, ção dos Irmãos Muçulmanos.
de direito, Norte com terras de herdeiros de João Lo- com igual largura na linha de fundos, onde extrema com Foi estabelecido, declarou .,&;I"",-! •. .. ,-,

pes e ao Sul com as de Maria Candida de Faria. 2 - terrenos, do tiro alemão, confrontando por um lado, leste o sr. Moheiddine ao jornal AI
Tem o peticionário, a posse mansa, pacifica, sem inter- onde mede 36 metros com lote n. 66 de Iaidro Neves e, de Ahram, que a Associação dos
rupção nem oposição e com o ânimo de dono, ha mais de outro lado, oeste, na mesma extensão, com o lote n. 58, Irmãos Muculmanos tinha
trinta {anÜ\s, por sí e seu antecessor, sendo que a posse de Sofia Becker, adquirido no ano de 1948 de Luiz 01'0- recebido ímportante" fundos
do Suplicante é de cerca de vinte anos e a de seu ante-

I
fino e sua mulher, achando-se devidamente registrado

I
de alguns países estrangei-

cessar, Anastacio Miguel de Faria, foi de mais de dez à fls. 53, do livro 3-G, do cartório do 1° ofício, sendo oras. _

anos. 3 - Não havendo titulas sobre o' aludido terreno, ,referido terreno acidentado situado no alto da rua Irmão Confirmou que os Irmãos
quer adquirir o-dominio do mesmo, para-o que intenta ,'JOaqUim, valiado por vinte e cinco mil cruzeiros. 2° - Muçulmanos estavam em

a pr:sent� �çãO" com !undamentos nos arts. 550 ; �52 do Uma casa de material, edificada no terren� acima,

CO-\ c,ontato
com os comunistas

Código Clv.Il. e de �cordo com o art. 454 do COdIC� do I b:rt� de telhas, forrada, �ss9alh�da envidraçada, em egipcíos, para formar uma

Processo CIVIl. ASSIm, pede e requer a v; Exa., se digne Ipesslmo estado de conservaçao aval iada por Cr$ 25.000,00 frente Unida contra o pre
ouvir as testemunhas diante 'arroladas, que comparece- .(vinte e cinco .mil cruzeiros). Dito imóvel pertencente ao .rente regime. Documentos
rão em Juizo em dia e 'hora por V. Exa. designados, in- 'casal desquitado, Esidoro José dos Santos e sua mulher estabelecendo essas relacões
dependentemente -de intimação, procedendo-se a [ustí- Catarina Joana dos Santos. E para que chegue ao cohe- '[oram

_ descobertos, quando
ficação "ab initio" e, julgada esta por. V. Exa., se pro' cimento de todos, man dõu expedir o presente edital que de buscas realizadas na re

ceda de acôrdo com o art. 455 do C.P.C: e seus paragra- .será afixado no lugar de costume e publicado na fórma sidência de um comunista,
fos, sendo citados as mulheres dos confrontantes, caso da lei. Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos precisou o tenente-coronel

sejam eles casados, sendo após julgada a presente ação vinte e quatro dias do mês de Novembro de ano de mil Moheiddine.

procedente, sendo' de tudo ciente do Dr. Promotor Pú- 'novecentos e cincoenta e quatro, Eu, Hygino Luiz Gon- Os Irmãos Muçulmanos es- 16

blico da Comarca, adquirindo assim o Suplicante o. ne- zaga, Escrivão o subscrevi. (ass.) Adão Bernardes. tavam em ligação com Is-

cessário titulo para .a transcrição no Registro de Imóveis. Hygino Luiz Gonzaga rael? ° ministro do Interior
.Dá-se a presente o valor de Cr$. 2:100,00. E, com a pro- Escrivão do Cível' 4a la Vara. respondeu ao jornal AI Ah-

curação anexa, p. deferimento, Biguaçú, 13 de outubro ram: Qualquer que ouça as

de 1954 (Ass.) Acácio Zélnio da Silva. Estava devida- emissões da rádio israelense,
mente selada. Rol de testemunhas: Manoel Joaquim Pe-· pode verificar que a política -,

reira, Manoel M. Faria e Manoel Joaquim Pereira Junior REClASSIEICACÃO dos irmãos muçulmanos co-

DESPACHO: A. como requer, designando-se dia e hora, , incide, em larga medida, com
D P P' bli B' 1510'54 (A ) os objetivos da política .ísrae-ciente o r. romotor. u ICO. 19.,· . .. ss.

Abelardo da Costa Arantes -.Juiz de Direito. Procedi: RIO, 29 (V. A.) - °

pre-I'
rem Comíssâo, sob a presi-" lense, porquanto os irmãos,

da a justificação foi esta julgada por sentença' do teôr sidente da República assinou dencia do primeiro, que deve- como Israel, querem fazer de-

seguinte: Vistos, etc ... Julgo por sentença a presente decreto designando o diretor rá estudar, no prazo de 130
'

justificação, em que é [ustificante Pedro Sebastião da CC2 do Ministério do Traba- dias, os projetos de �eclàssi
Silva, para que surta seus efeitos do' direito. Citel'l.1"se, lho, engenheiro João Carlos rícação dos cargos em comis-

d vitál, o presidente do Insti- l são e funções gratificadaspessoalmente, para contestar o pedi o, o representante Ido Ministério Público, bem como os interessados incer- tuto de Resseguros do Brasil, das entidades autárquicas da

tos; por edital, com o prazo de trinta (30) dias, por uma sr. Paulo da Câmara e o con - União, emitindo parecer so

'Vez no "Diário Oficial do Estado", os interessados in- tador, classe 0, do Ministério ore as disponibilidades dos

certos. P.R.I. Biguaçu, .4 de novembro de 1954. (Ass) da Fazenda, Ovídio Paulo de mesmos órgãos para fazer

b Meneses Gil para constítut- face às respectivas despesas .
• Jaymor Guimarães Collaço - Juiz Su stituto no exer-

cicio do cargo de Juiz de Direito. E para' ch-egar ao co-

nhecimento dos Interessados.passa o. presente edital com
.0 prazo de trinta dias, publicado e afixado na Iórma da
lei. Dado e passado nesta Cidade de Biguaçu, aos seis
dias domês de novembro do ano de mil novecentos f!'

cinquenta fi quatro. Eu, (Ass.) Pio Romão de Faria, Es
crevente Juramentado, no impedimento ocasional do Es-

crivão, o datilografei e subscrevi.
-

JUIZO_ DE DIREITO DA la VARA DA COMARCA DE

Biguaçu, 6 de novembro de. 1954. FLORIANóP.OLIS
(Assinado) Jaymor Guimarães Cóllaço

Juizo-Substituto no exercício do cargo de Juiz de Direito.
Confere com o original afixado no lagar de costume.

O Escrevente,Pio Romão de Faria.

Edital "Irmãos muçulmanos" presos
Ascende a mil os que estão. presos
com ligações comunistas

comunistas -egipcíos e os sio
nistas: Quando do próximo
processo sôbre o complot sio
nista no Egito, declarou, ês

�as relações serão reveladas.

Escola 'Técnica de Co�ércio
Senna Pereira

jjIII.�Jl.:i���
.

Estreito
.

Fpolis.,
, ,

I_e CatéPrlna
EXAMES DE ADMISSÃO'

,,'

De ordem do senhor Diretor, levo ao conhecimento
dos interessados que a inscrição aos exames de admis
são ao Curso Comercial Básico dêste estabelecimento de

ensino, acha-se aberta de i a 15 de dezembro do corrente

ano, no período das 19 às 21 horas, no Grupo Escolar
José Boiteux, sub-distrito do Estreito.

Esclareço que os documentos a serem, apresentados
são os seguintes:

'

':a) r�querimento ao diretor da escola (isento de sêlo)
b) certidão. provando a�idade de 11 anos completos"

ou por completar até 30 de junho( firma reconhecida).
_

c) prova de sanidade, constitufda por atestado mé
dica' (firma reconhecida).

d) certificado de vacinação antí-varíólíca (firma
reconhecida) .

Informo, ainda, que os exames realizar-se-ão no dia
de dezembro, às 9 horas, no mesmo local.
Estreito, 26 de novembro de 1954.

Salim Miguel - Secretário
Visto : Ivo Reis Montenegro -. Inspetor

ANTI-SEMITISMO EM ·BERlIM?

�A SUBARL
CE� mag:qifif�S 1otes, ia setecen�ós::net!os. da }ira

ça da VIla do Estr.êIto, por preço de ocaSlao..

Dois lotes ria' rua Fellpe Schmidt.
_. Dois lotes na rua Padre Roma.' - --,

Tratar no escritório Edificio São JOÍ'ge,,� Sala 4
. - Fone 2192.

,VENDE-SE
, 'eDde�_S8 uma eamlonete em 'i

perfeito êstàdo de conservação,
marca CHE'VROLET. ,

'

'- -Tratar nD Agência da TAV, ,à
Rua Felipe ScblQid�, 24. I

'

---........__'''''''''''''''''''''''''''.,

Edital

zista. As acusacões foram
BERLIM, 29 (U. P.) - Um feitas depois de reunião tur

.líder- do partido da extrema bulenta do partido na terça
Jíreíta desmentiu as acusa- feira última o que suscitou
ções feitas pelas autoridades protestos da parte dos gre
.de Berlim de que os mem- míos estudantís e trabalhís-
bras de sua facção estavam tas e da comunidade [udaí
,:voltando ao anti-semitismo, 1 ca da zona ocidental de Ber
como durante o' periodo na- limo .

i�Át��'�� ..
'

_� _�••.�

Edital de praça com prazo de 10 dias. PAlA AQUELES QUE

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

O Doutor Adão Bernardes, Juiz de Dil:eito da
la Vara da Comarca de Florianópolrs Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

Bingo Beneficen'e
no Lira Tenis Clube

E EflCIENCIA

Na.vio··Motor· «Carl Hoeocke>l

Faz, saber aos que o presente edita'! de praça, com
o prazo de dez dias -vlrem, ou' dêle conhecimento tiverem

que, no dia 10 de Dezembro próximo vindouro, às 14 ho

ras, a frente do edifício do Palácio da Justiça, à Pra

ça Pereira e.Oliveira, o porteiro dos auditórios .do Juizo,
trará fi ,público pregão, de venda e arrematação a quem
mais dê!' 'e o maior lançp oferecer a 'respectiva avalia

ção: Primeiro: 'Uma máquina de
-

Impressão, movida a

eletrecidade, márca "Catú" com capacid'ade de 1/4 de
força H.P., rotação mil trezentos impressos por hora,
'em perfeito estado de conservação e funcionamento_, no

valor de sessenta mil cruzeiros. Ditamáquina f.oi pellho
'mda à Nicanbr Souza, na ação executiva que lhe move

Miguel da Silva Leal. E para que chegue ao conhecimen
to de todos mandou expedir o ,competente edital que será
�fixado 'no lugar de costume e Pllblic3ldo·> na fórma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, aos

vinte e quatro dias ,do mês de Novembro do ano de mil
novecentos e cincoenta e quatro. Eu, Hygino Luiz Gon
zaga, Escrivão, o Subscreví. (as.) Adão Bernardes.

.

. Confere.·

As senhoras componentes do grupo que integra na

"Sociedade de Amparo aos Cegos e Aleijados", torna

público, que êste ano como nos anteriores,. fará o seu

Natal.
Os cartões para o referido Bingo, poderão' ser ad

quiridos com as sras Risoleta Medeiros; Ondina Macu

co; Nba Belo; DorvtÍlina Alves; Dra. Wladislawa lVIussi;
Dora Araujo; Lima Kuenzer; Elza Amim; Leci Luz;
Ivolah Rey; Virgina Gutierre'; Ida Ferreira e Maria Fra-

goso eiallotti.
'

Os premias acham-se expostos, nas vitrines da "Ca
sa Hoepck", secção de presentes. O "caixa da refeTida
secção, tambem possui cartões para vendê-los.

Cartão: Cr$30,00
, Dia: 1-12-54 às ·20 horas

Vende-se

Hygino Lúiz Gonzaga
Escrivão do Cível da la Vara.

CAMINHÃO
Vende-se um, marca In

ternational, tipo L 180, to
talmente reformado. Tratar
à rua São Jorge 14 ou pelo
telefone 3019.

.

Distribuidor

C':" RAMOS S/A
Comercio - Transportes,
Rua João PintQ, 9 Fpolh.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÚPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Haja!, Santos, São S.
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo - nestes quatro ú1ti�
mos apenas para movimento d.. passageiros.

, 'As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba MO

prejudicarão o horário de ch�gada no RIO (Ida) e
;

ITINERARIO, DO N/N "CARL, .HOEPCKE:'

,
.../ I
.�_fii-J

11/11

Ita�í
13/11

Rio
6/11
18/11
30/11

VOLTA
-

Santos
7/11

. 19/11
1/12

- �----� .!�! !�i

,

RIO, 29 (V. A.) - Por oca-·

sião das comemoráções da
passagem do 381.0 aniversá
;rio de f�ridação de Niteroi, o

prefeito da Capital fluminen·
se, sr. Lealdino Soares de' AL
cant�ra resoÍveu pi'estar de-

licada homenagem ao gene
ral Candido Rondon, emi
nente sertanista brasileiro,
'dando seu nome á pr'aça
fronteira á Igreja de S5,0

Lourenço dos Indio.s, num dos
recantos mais.pitorescos_ ela
Cidade.

·Vende-se
. fA�

Vende-se uma loja de
Armarinhos, bel:rt_ afregue":
'zada em otimo local, cita á
Rua ,24 de Maio 961, no Es
treito.
Ver e tratar com a Sra.

Maria Cidade, na mesma.

Raios XHOMENAGEM A RONDON

- /

aparelhagem moderaa -e completa para qualquer exame
.

r.adiológico.
Radiogrartas e radioscoplas.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia) .

Utero e anexos: Histero-salpingografia co� insufla

ção das -trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exa�a.s -dos diametros da bacia, para orienta

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

IDA

Fpolis

QUARTOS
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Ao revmo. padre Hélio, t:en)
como aos seus 'pais e e sua

ral da Marinha de Guerra,

exma, família, apresentamos que veiu em visita de inspe
ção às Unidades e Estabele-

-

sra., residente ria Trindade, os nossos votos de fe1ieita-.
. o' t ttnesta oanttat: �.' .ções, bem como auguríos ao clmlentos do 5 DIS ri o Na-

• "o ,
va

Depois de ordenado, o no- novo servo de Deus por umao�
.

. . .

vo sacerdote virá em vísíta

ai
vida cheia de messes, dentro

S. �XCla ../Ol recepclOnad�
sua família e ao' seu Estado, da carreira a que o levou a n� Ae�op.o.r o

o pela., e�mo. sr.

devendo rezar aqui, na Trin- devoção e o superior desejo v\ce-.� mlla�te " carcos d�
dade, a sua

o

primeira missa I de servir ao próximo e gtorí- �l v�llad c�me�r�'.t çman

solene, no próximo dia �. às ficar o Criador.
an e

f
o .5 DIS 1'1

nhar dosque se azia acompan ar dos

Capitão de Mar e Guerra Rui
Guilhon, Capitão dQs Portes;

I Capitão de Mar e Guerra

I Heitor Almeida de Sá, Chefe
do Estado Maior do 5° D. N.·

ças.
Já o segundo, o que foi vivido, dia a dia, hora a hora

sentido, escrito sob a emoção dos acontecimentos, anotado
ao rítimo das palpitações provocadas pela visão e partici
pação dos fatos - êste terá o frescor das corolas abertas, a
limpidez das águas dos riachos que murmurejam caindo de
cima das pedras, o colorido das paisagens vivas.

É a diferença que encontro entre dois livros sôbre a vi

da de São Bento, um lido há anos, devido à pena honesta

e. criteriosa de o Wolfang Amon e outro, recebido faz algum
tempo, gentileza .de Martin Zipperer, e vivido pelo seu pai
José Zipperer Senior, pioneiro daquela próspera comuna,
intitulado "São Bento no Passado".

Aquêle fezo_um trabalho criterioso, exato, histórico, do
cumentado; êste viveu os fatos, dêles párticipou, com êles
se identificou. .

São notas que foi tomando ou apontes que a sua me- R'
.

C t
o

m.ji'i:1 evocou:- tudo sem preocupações literárias, num re-' °ecu rs'o On ralato mais do que simples, cheio de sinceridade e de singe-

lcza!� �ol:a�U:a:s:r��:Cheias de intoerêsse e fiquei saben- a cria'çio dos novos municipios.,
do do& primeiros dias de São Bento, como os primeiros da,

.

O Tribunal de Justica,

em!
o dr. Santiago D:.J.lIta'3 e pe-

minha vida de que guardo memória..
.

Tribunal Pleno, sob a 'presi-/ favoráveis à Assembléia Le- rante o Tribunal de Justiça u

Não' se encontrará no livro de Zipperer a divisão em de�cia do desembargad?r I gislativa do Rio Grande 'do dr. Paulo Brossarçl de ,,'ouza

capítulos, a matéria cuidada, a linguagem castiça. Mas so- Celso Afonso Pereira, julgou, Sul cujos atos prevaleceram' Pinto.

bram, na narrativa, os fatos vivídos por todos, os dissabo- ontem o mandado de segu- a arguição de inconstitucio- Tornada sem efeito '], me

res de todos os dias e as esperanças de tôdas as horas, os rança impetràdo pelo muni- nalidade levaI).tada por nove dida liminar concf'dic1:>. de

trabalhos ingentes dos primeil;os tempos e os albores de cípio' de Palmeira das Mis- muniçípios gauchos, através início e imediatamentI) [lJ'J.

úma época de prosperidade, os dramas e as tragédias, as sóes e outi'os contra a Assem- de uma representação e ,de tada pelo Poder I egiBlaUvo
brincadeiras e as "gaffes", tudo temperado por uma fé ina- bléia Legislativa e o chefe do um maridado de segurança. estadual, caberá agora ... As ..

balável num futuro de felicidades.
.

poder executivo, e contra a li'Ol'um advogados da 'As.. sembléia praticar os ,atI'';

Alí se lerão as páginas comoventes dos primeiros colo- emancipação e criação de sembiéia Leg'islativa pp.�·�i(rte I tendentes à criayão das no·

nos que perderal1} o filho na selva e o encontraram dôze novas comunas. o Supremo Tribunal Fedeml o vas comunas.

anos depoís, devolvido pelo cabloco que o recolhera na ma- Foi relator do feito o de

ta e o criára como filho - e as histórias de humor ind!s- sembargador Eloy José da

cutível do caixão de defuntos que surge inexp�icávelmente Rocha, que emitiu longo

vo-,no meio de jogadores de cartas, altas horas da noite'e da to concluindo pela plena
recepção do cônsul austríaco de Curitiba - esta última de constitucionalidade da emen-

provocar gargalhadas. da constitucional n. 1 e da Acompanhado dos srs. CeI. Sylvio Pinto da Luz e Ca-
O livro de José Zipperer, que viveu a vida de São Ben- lei 2.116, que regula a cria- pitão Luiz Pires Urul'ahy Neto, Assistente do E. M. e Aju- I

to do seu primeiro dia até qJtase os atuais, do Zipperer alí

I
ção de novos municíp�os e dante de Ordens, respectivamente, regressou a esta Capital, :

chegado como colono e· ali tornado patriarca, do Zipperer consequentemente, denegan- de sua viagem de inspecão às Unidades subordinadas, o

que descansa na terra que o acolheu e à qual dedicou o seu do a seg.urança. ,Acompanha- exmo. sr .. General octacÚio Terra Úrurahy, Comandante da
trabalho e consagrou o seu amôr, merece ser lido. ram, o relator todos' os de- Infantaria Divisionária/5a., com Quartel General à Aveni-

Pelos que desejam conhecer a crônica da sua terra, da sembargadores presentes à da Hercílip Luz.
história que as Histórias não registram mas principalmen- I sessão, exéeção feita ao de- Ao ilustre Militar e seus Auxiliares os votos de feliz re-

te por todos aquêles que n�cessitam de um pouco de fé, nes- I sembargador Solou Soares,' gresso de O ESTADO.
tes tempos conturbados, para vencer os obstáculos que a que concedia o mandato im-

vida empurra a todos os instantes, à sua frente. petrado.· ,LEVANTADO NA
Não encontrará no livro de Zipperer qualquer Sombra Já há certo tenlbo, o ��-.ONU Ó PROBLEMA

de veleidades literárias. premo Tribunal FedQl'ul JU1- ri,-
Mas não vencerá a última página sem pezar de que não gara improcedente a repre-' DA JURI�DIÇAO

continuel1l elas"a contar, a contar sempre, aquilO,.que a gen- sentação n. 199, cncaminha- SUBMARINA
te gosta de ler, aquilo que a gente gosta de Quvir ,de vez em da pelo .Procurador Geral da
quando ... '

.

República por iniciativa e re- Nações Unidas, Nova Ior

querimento dos municípios -que, 30 (U. P.� - Os Estados

sem a prévia concordância Unidos propuseram hOj e à

das Câmaras das comunas comissão legal da Assembléia
interessadas não infringia a Geral da ONU que esta estu

autonomía municipal. Dian- de a questão da plataforma
te disto, as teses que o man- continental submarina em

dado impetrado 'ao Tribunal seu períOdO de sessões de

de Justiça riogrãndense fi- 1955.

.caram circunscritas ao art. A proposta foi formulada

26,.da lei 2.116, e sua .consti- pelo sr. Charles Mahoney, de
'tucionalidade em face do legado norte-americano, que

art. 139 da Constituição do declarou: O grande número

Estado. Este artigo da lei de disputas internacionais
básica riograndense especw-I provocadas pOl: ,�stados C?S
ca as condições que elevem terras, no exerC1ClO de sua )U

preencher os novos municí-. risdíção sôbre navios de ou

pios.. tros países, se deve, em gran-

A decisão de ontem do Tri- de parte, ao desacôrdo rei

bunal de Justiça, como o nante a l:êspeito do alcance

aresto do Supremo Tribunal do conceito da plataforma
Federal, foram inteiramente continental.

SACE_RDOTfCATARINENSE
Pe. Hélio José de Simas

Depois de amanhã, no cO-19 horas. Por ocasião desse ato

légio Cristo Rei, em São Leo- religioso, fará o sermão Jes

poldo, no vizinho Estado do tívo o revmo, padre Roberto
Rio Grande do Sul, �\S 7,30' Rambo e, às 15 horas, nave
horas, receberá as ordem; se .. rá Te Deum, em ação de gra
cerdatais, da Sociedade de ças.
Jesus, mais um. catarínense.
É o revmo. padre Hélio José
'de Simas, filho ·:10 sr. Geral
dino José de Sirnas e exma.'

Florianópolis, Quarta-feira, 1° de Dezembro de 1954

Notas &
.

Comentários
UM LIVRf;)

Não é a mesma coisa escrever um li

vro de História, baseado na autencidade
dos documentos, nos fastos da tradição
oral ou nas papeladas dos arquivos - e

escrever um livro de Histórla, tendo vivi
do os próprios fatos que se narra.

O primeiro pode ser fiel, exato, com
pleto. Nada pode ter sido omitido. A nar

rativa e a crítica dos acontecimentos se

rem as mais imparciais e perfeitas.
Terá, entretanto, sempre, por mais

brilhante que seja o Autor e por mais sa

gaz q�e seja o pesquizador - o cheiro sa

confundível das flores mUJ"chas, o desbo

tado das coisas antIgas, o polvilha da

naftalina e o rendado irregular das tra-
../

EXAMÉ DE ADMISSÃO ÀS ESCOLAS PREPARATóRIAS
DE CADETES

De �rdem do Exmo. ·General Comandante da Guarnição
Militar de Florianópolis. levo ao conhecimento dos candida
tos às Escolas Preparatórias de Cadetes, que o exame mé
dico será realizado no período dê 1° a 10 de Dezembro de
1954 diàriamente às 0800 horas, no Hospital Militar desta

, �

Capital. Os candidatos deverão comparecer munidos do' res-

pectivo cartão de inscrição.
Florianópolis, 30 de Novembro de 1954.

EDIWAL OBERG - Capitão Ajudante Geral da 1. D. 5a.

Ao champagne foi' o ilus- de sua satísfação em visitar Recebemos: todo O inverno as casas dos
tre visitante e sua comitiva aquele Quartel General.

. ,Florianópolis, 29 de riovem-: reclamantes estiveram fe-
-saudado pelo General Uru- S .. Excia. o sr. Almirante bro de 1954. chadas e nada aconteceu a

rahy, que teve oportun:da,de Nelson Norà�ha de carvrodno J onmo. Sr. Diretor do Jornal elâs.
de prestar homenagem :j r.Ll-

.

demorar-se-a em a nossa Oa- O ESTADO. .

o

'

Cumpre, por último escla-
rinha de Guérra e dízer da pítal afim de ínspecíonar o Nesta. recer a V. S. que os assaltan-
satisfação de tão sígnirtcatt- 5° Distrito Naval. O jornal que V. S. dirige a-o tes de Canasvieiras já foram
va visita. .o ESTADO, saudando o, brigou, em seu número do dia identificados. São êles os

Após o Almirante Noronha formula os melhores votosde 2&, uma reclamação tios se- moços - Oagem Bastos Dias
de Carvalho agradeceu a k-I feliz permanência nesta ca- nhores Francisco Assis, Hu- e Orlando Carlos 'Costa que
menagem e -dísse, também, pital. L

' bert Beck e Bonetti. Na dita presos confessaram os rou-

reclamação faz-se graves a-. bos, Por aí vê V. S. que as. re-

COQUETEL RON MERINO OFERECIDO cusações a Colônia Penal clamações visam fazer "on-
URBANO SALES, Iocálízada da" contra a 'Colônia e de-

AS CANDIDATAS DO CONCURSO "M' ISS' en_: Cana�vieiras, procurando, fender os Interesses de 'al'-
,

o

.

o

mesmo, ligar recentes roubos guns que tem terrenos para

SANTA CATARINA". UMA GRANDE
havidos naquelas paragens lotear,e necessitarem de pas-

.

aos sentenciados que lá estão sagem pelos terrenos rron-
recolhídos. te iras aos da Penitenciária e

NOITE E OUTRAS NOT.ICIAS cã�O�os r;�:�!� :u�la;=��c�� hO�:I�ep����!a�:�t�esta, que
Do sr. Elpídio Machado,.multo entusiasmo, mUSICa, �ão enviados e a relativa u- julgo justa, agradece "o díre

gerente da filial de Germano a��gria ... e deliciosos coque�, berdade que usufruem, .devo tal'
Stein S. A. distribuidores ex- tels., I dizer que o critério adotado
clusrvosdo Ron Merino para Notamos entre os presen- por esta direção é o mesmo
o Estado de Santa Catarina, tes: Sr. Elpidio Machado, ge- I

que adotava V. S, quando di- N. R. - Depois de presos
recebemos gentil convite pa- rente de Germano Steln, S. retor da Penitenciária _ a os elementos citados na car
ra o coquetel com que o A., sr. Luiz Fiuza Lima, su- observacão da conduta car- ta acima, os roubos contí-

Ontem, mesmo, pela ma- RON MERINO homenageou, pervísor geral âo concurso cerárià' do detento, pois sabe I nuaram em Canasvieiras. Re
nhâ, o exn;o. sr. více-Alnu- dia 28 do corrente, no SA- "Miss Santa Catarina",' dr. bem V. S. que não dispõe a' latou-nos o dr. Francisco ele
rante NELSON NlJHONHA '>.TNO'S BAR as candidatas a: Ivo Sell, secretário geral do Penitenciária, infelizmente, Assis que a sua residência
DE CARVALHO, acompanha- CONCURSO . MISS SANTA referido certamen. Entre ou- de órgãos especializados pa- fora novamente vísítada e
do dos Oficiais acima e dos

PATAoRINoAo
e sua COMISSÃO

I'
tras mesas presentes, a do ra um estudo e seleção cíen- dela, entre outras coisas, ia:"Japitão de Fragata j'\ldo Pes- ORGANIZADORA. casal dr. Renato Gutierrez e tifica dos delinquentes. ra surripiada uma, biell'leta.

sôa.Rabello, Capitão de Cor- Já estíve'mos e fomos

gra-,
seus convidãdos o casal dr. Quanto 'a "frequência a E que isso ccíneídíra com o

veta Médico dr. Júlio Gonçal- tamente surpreendidos, pois Victor Schaeffer. Sra. Otilia bailes" e a "plena liberdade" çIesaparecimento de um sen
ves dos Santos; oapitão de o coquetel em questão, tra- Fialho, srta. Vera Fialho, de que são acusados aqueles tenciado que não estava emJorveta Hildegardo de

Nora-I duzíu-se em uma festinha de r candidata do PENHASCO .

f I' I' t di
-

d " d'm e izes que a se encon ram, con içoes e ser uesigna o
.iha Fil�o; Capitão de Co}', grande sucesso. O ambiente (num vestido de linha justa, isto posso afirmar a V. S. que para a Colônia.
veta LUIZ Carlos Baltazar da acolhedor, que constítue.tpor chantun-í t a I i á n o cinza é exagero e V. o S. bem sabe
3ilveira Cotta, Capltáo Te- assim dizer; o cotidiano na- chumbo). Srta. Arlete Gon- que evidentemente não são' TÓRIO E URÂNIO
.iente Fuzileiro Naval-Altre- quele símpátlco bar, reve�- calves, representante do "ve- "santinhos" os presos das pe- NOVA DELHI. 29 (U. P.)
lo José 'Martins de Figuere- tíu-sê naquela reunião fes- terano", muito atraente num nitenciárias, mas, que muito _ Está em

o curso a constru
,��o � Capitão Tenente Bre�i�- : t�va, de muita alegria, entu-I gracioso vestido em moderna se exagera a seu respeito. ção de usina índínna des
iau de Castro, estev= em visi- siasmo, e elegância. Sabino,: estamparia em popeline. A Colônia funciona há 14 tinada a tratar as terras rata ao �lartel General'ona In-, com sua simpatia e sua arte,! Srtas. Maria da Glória Gon- meses e as famílias que vi- 'sas para a extração de tório
fantaria Divisionáriaj5a., ao piano, esteve em <umã .de

.

çalves; Tereza Freitas; Trici-' vem e moram em Cana3"Jie.i- � de urânio, anunciou no
sendo recepcionado com áS suas grandes no.ites, salien- la Cardoso; Nice Faria; Ge:.. ras jámais. foram molestadas Parlamento o primeiro mi
continências de est!lJ, p·...es- tando-se também, a simpáti- m-a Napi; Tereza Fialho; Sil- por seus oc�pantes. Durante nistro Nehru.
tadas por uma Cor;np?nhia de ca ARLE.:TE, que cQm seu a- via Fleming, acompanhado
Guerra do,14° B. C. sob o Co- cordeão, a todos deliciou com do dr. Cesar Avila. A cronis
mando do Capit:l.) Delson belíssimos fax

o

es, boleros,

Ita
Emily Rupp e sua gracio

Lanter Peret Antunef:.
'

baiões e sambas. A�voz "ca- sa irmã Rose Rupp. O cronis-

Após as honras (oi recE::p- liente" de Syjvana tam�ém ta Zuri _Machado. Senhores:
cionad'o naquele Q. G pelo se fez ouvir em dois aPlau-, dr. Dib Cherem, dr. Ciro. M.
exmo. sr. General OdaciUc· didos números. Nunes, dr. Armando' Calil
,Terra Ururahy que estava a- Co� a casa lotada - inú- Bulas, sr. Alcides Santos, re
companhado de todos os \..1ii- meros foram os cas'ais que presentante dos clubes de'
ciais que ali servem c ellJs Co- tiveram de voltar por fàJta Tubarão, e muitos outros que I
ronel Comandante do 14° R de lugar - o agradável e não pudemos anotar. Agra
C., Coronel Chefe da '.5a. Cir- acolhedor ambiente do Sa- dabilíssima foi a grande noi

cUJ.J.scrição de RecrLlMment.) bino's Bar teve uma de suas tàda no simpático Bar Sabi":
e Major Médico Diretbr do' noites mais tionitas e sobre- no, e fazemos votos que ou-

Hospital da Guarniçá'J. tudo uma noite moça, com. tras iguais se repit.;tm.

Florianópolis huspeda o ·Inspelor
Geral da Marinha de Guerra. -,

Confcrri.; anunciumos che

gou, ontem, via aérea, a esta

Capital, o 'exmo. .sr. Vice-Al
mirante NELSON NORONHA
DE CARVALHO, Inspetor Ge-

Capitão de Fragata Fre:lerico
Gíanini, Comandante da, Es
cola de Aprendizes 11,1<trinhei
ros; e, Capitão de Fragata
Intendente de MarL'1.ha, An
gelo Couto.

. REGRESSOU O COMANDANTE
I.Dõ/5a.

CHOCARAM-SE EM
PLENO VÔO
LONDRES; 29 (U. P.) -

Dois caças a jacto Metem da
l1f F, ch')caram-s" em pleno
vôc cu.. tf rde de amem, aci
ma dá ilha de Wight. Um dos
caças caiu num pântano,
morrendo o seu piloto. O ou

tro aparelho conseguiu vol
tar às proximidades da sua

base mas caiu ao solo pouco
'depois. �

�RANSFERIDO PA
RA A TCHECOSLO
VÁQUIA O ElYIBAI
XADOR IÜGOSLA-
VO NO BRASIL,
BELGRADO, 30 (U. P.) -

Por dEtcreto do marechal Ti.:
to, o sr. Ivo Vêjyoda,. embai- .

xador da Iugoslávia no Bra
sil, foi nomeado embaixador,
na T�heqoslováq.uia. 1

I Os roubos em

Ca·nasvieira

Romeu Sebastião Neves

J

A nossa Capit�l, depois 'de um lango e tenebroso

inverno, vai ter sua; temporada teatral.
,

E auspiciosa, porque com Procópio Ferreira, nome
que dá cartaz a cartaz,

Da última vez que por a_qui meteu o·nariz, Procó
pio nos trouxe um repertório clássico, de velhas e al
·tas peças, lembrando-nos a comédie francaise e a

troupe .({u .roi, de Moliêre. O seu elenco, todavia, era

um tanto quanto desparêlho. Se, por exemplo, no Ava
rento, o Harpagão saia de cêna, o espetáculo virava
mingáu e, diante dêles, Os Holandeses no Brasil, que
patrióticamente assassinávamos ali no teatrinho do
Ginásio Catarinellse - exibindo relógios pulseiras e

'canetas tinteiros tri-seculares - não era de todo inas-.·
sistível.

Depois, como que para corrigir o lance p!Íl.terno,
aqui esteve Bibi, com o mais homogêneo de quantos
conjuntos nos visitaram.

Pai e filha deixaram saudades. Mesmo porque de

poi� d�les - e de Morinau, que veio mais ou menos
à mesma época - nunca mais a carga da entrada va

leu
o

o frete dª, representação. Joraci e Mesquitinha
também' se evaporaram.

x

x

No interreg'no, ir-se ao 'teatro, se de comédia, era dra
ma e se de çlrama, comédia..

Enti-ei, certa vez, -no pulguento e amoniacal "Alva
ro de éarvalho". Tres homens e duas mulher�s ,na
platéia. o A sessão, que já

o

devia ir a meio, não come

çára. Abrem-se as cortinas. Trajando impecável casa
'ca, o diretor da companhia, imperturbável no seu he-

x

roismo, anuncia:
.

- "Meus senhores ·e minhas senhoras. Hóje não
haverá espetáculo! Amanhã, também, não haverá es

petáculo! Nunca .mais haverá espetáculo!
x x

x

Hoje, todavia, haverá espetáculo! E dps grandes
como dizia aquele funcionário madraceiro, quando

lhe perguntavam se o dia dós' Reis era dia santo.
,

Vamos .rever 'Procópio! Bastará isso! Vàreram as

decepções, o marasmo, a estagnação da espera. Pro
cópio é... o Procópio! Se, na teoria filosófica do Ba
rata, do Deus 'lhe pague, a um milionário não se lhe
indaga a vida, porque é feio, a Procóp�o não se elogia,
porque, é ocioso.

o

Ele é!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


