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NO flDIA DO AVIADOR" O BRASIL INTEIRO REVER '''PAI DA AVIAÇÃO", O INTRÉPIDO E A U DA Z SANTOS

,

DUMONT, BEM -COMO OS MARTIRES DO QUE HOLE, CONSTITUE UM ELO DA UNIDADE NACIONAL

fFO ESTADOH cennrsíula-se com os queinleqram a Aviação Civil e Militar,abnegadós conquistadores do espaço, rende n d 0-
;iiÇ1lfllhes as mais calorosas homenagens de regosijo pelo transcu'rso do "DIA DO AVIADOR".

'

COM VISTAS À U. D. N. CATARINENSE
"Fesía da derrota"

RIO, 22 CV, 'AJ - () Jor- , ° outro candidato derrota

ial, de hoje, publica o se- do, sr. Raimundo' Girão, vai

.uínte telegrama de Fortale- promover, no próximo do

.;:0,: I mingos, em sua residência, a

- "Fui um canrüdato que "Festa da derrota" .reuníndo

.is políticos engolírum á for- os amigos que trabalharam

ca. Não recebi ajuda deles, pela sua candidatura, Trata

Lutei sozinho com uma equi- se de um caso inédito no

re de amigos". Tais' declara- Ceará, em materia de políti
ções foram feitas á reporta- ca.

gem pelo sr. Ari de Sá Caval-

cante, candidato a prefeito
de Fo�t�leza d�rrotado pelo, INCIDENTE DIp.Le
sr. Acrrsío Moreira da Rocha.
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Per�eu tam�ém no Trj�unal·

o Tempo

EX-DEPUTADO ASILADO NA
EMBA·IXADA DO URUGUAI

RIO, 22 CV. A.) - Em ses- porém, não foi aceita. Assim,

são pública, que durou sete aquele desembargador par

h0118.S e em meio a debatesj ticipou do julgamento. ,
En

acalOrados, o Tribunal de

I
tretanto dois outros desem

Justiça de São Paulo apre- bargadores c o n sideram-se

ciou 2 agravos: o da .proçu-, impedidos, não participando

radoria Geral da Justiça e o dos trabalhos.

do sr. Ademar de Barros -

.

rererente ao caso dos automó

veis. ° Tribunal negou pro

vimento aos dois recursos

sendo que ao primeiro, p 01'

17 votos contra cinco e, ao

segunda, por unânimidade.

Em consequencia, foi defini-
tivamente excluido da ação

penal do sr. Sinésio Rocha.

Por outro lado, foi mantido

o despacho do desembarga
dor Euclides Custódio Silvei-

. a, tendo a totalidade dos

desembargadores considerado

que os fatos atribuidos ao

ex-governador do Estado, na

denúncia, constituem crime

em tese, o que justifica o

procedimento contra ele.

No início dos trabalhos, o

presidente comunicou que os
advogados do sr. Ademar de

Barros haviam arguido' a

Isuspeíção do desembargador
Márcio Munhoz. A arguição,

Dado ,o grande ínterêsse

despertado pelo julgamento,
rigorosas medidas de vigilân- I

cia foram adotadas na c a

pítal paulista, nas proxímí
dades e no interior do palá
cio da Justiça.

HAVANA, 22 CU: P.) - °

1
gentes do movimento que

ministro do Intertor confir- preparava atentados terro

nau oficialmente que o ex- rístas para interromper as

.leputado Noel Del Pino está eleições de l° de novembro

isílado na embaixada do t próximo.
'

Jruguai. Um porta-voz do Mínisté-

A policia estava procuran- rio declarou que será conce

do localizar o ex-deputado, dido salvo-conduto ao ex

acusado de ser um dos dírí- deputado.

° sr. Ari de Sá Cavalcanti

LONDRES, 22 CU. PJ - °

"incidente diplomático" o

corrido na segunda-feira, em

Moscou, quando de um jan
tar oferecido pelo embaixa

dor da Birmânia ao sr. Mo
lotov e a embaixadores de

Potências ocidentais, e ori

entais, foi objeto de inter

pelação, esta tarde, na Câ

mara dos Lorcls.

(eDia do- Avíodor»

reconheceu a vitória do seu

competidor, dizendo mais:
- "Saí da campanha mais

gordo do .que entrei. Agi es

portívamente. Não quis ser

vice-governador do Estado

porque não quís trair o par
.ído, Perdi mas "não guardo
mágoas nem rancores e estou

disposto a novas lutas, que

não devem tardar".OS JORNALISTAS VÃO TER O SEU
HOSPITAL

RIO, 22 CV. A.) - ° mi

nistro Ataulfo de Paiva, an-:

tígo sócio da Associação Bra

síleíra de Imprensa, ao ela

borar a proposta do Conse

lho Nacional do Serviço So

cíal para o próximo ano, to

mou a iniciativa de nela in

cluir uma verba de dez mi

chões de cruzeiros destinada

i construção do Hospital pa
ra os jornalistas. Não se li- I
.nítou, entretanto, o minis

;1'0 a formular a sua propos

.a, mas tem acompanhado
.m todo o seu andamento 6

çào- antiga que agora encon

tra o caminho de sua rea

lização. ° presidente da A.

B. 1., sr. Herbert Moses, ofi
ciou ao ministro Ataulfo ele

Paiva, agradecendo o' seu in

teresse e enaltecendo a ':;U;)'

dedicação à causa dos profis
sionais de jornal.

GRANDE DIAMANTE

nordeste frescos.

10 Sul um novo e sensacio

tal diamante de 175 quíla
.tes, avaliado' em trinta mi

I};1ÕéS de cruzeiros. Batizado

RIO, 22 CV. AJ - Infor- com o nome de "Jucelino

.nam de Belo Horizonte que I Kubitschek" a preciosa ge

foi encontrado em Estrela ma foi vendida ao próprio
prefeito de Estrela do Sul,
sr. Luiz Pires Galante, que
o adquiriu em sociedade com

o vereador Narbadah Cardo-

so Tenório.

Previsão do tempo até às

14 ·horas do dia 23.

Tempo - Instável sujeito
a chuvas e trovoadas.

rrocesso em causa para que

JS homens da A. B. 1., con-
Temperatura - Em declí-

I
. nio. I

juístar, afina, uma aspira- Ventos - De sudoeste a:

,

Temperaturas - Extremas
ele ontem: Máxima 23,2. Mi

nima, is.s.

RIO, 22 CV. A.) - Em vir- I a fim de presidir como re

tude do mau tempo, deixou I presentante do chefe da na

de viajar para o sul do país, I ção, as solenidades de encer

como estava previsto, o sr. ramento da "Festa do Trigo"
�' I deste ano, em Carazinbo. Te-

Costa Porto, titular da A- ve assim de cancelar nesta

gricultura . .somente am�nhã I oportunidade sua viagem ao

o ministro empreenderá sua

I'
Paraná, o que fará noutra

visita ao Rio Grande do Sul, oportunidade." •

RIO, 22 CV. A.) - Prece- I Sierra, eixo
em torno do qual

dente de La Paz, chegarão ] o Brasil vem de concluir a

no próximo domingo ao" Rio construção da rerrovía Bra

de ;faneiro os srs. José Paz síl-Bolívia, que unirá o orí

Estenssoro e. Eduardo Hino- ente boliviano à costa do A-

cales da Bolivia, que vem ao

Brasil a fim de estabelecer AMMAN, :Jordania, 22 CU.
,

DO\�AE�NICO JO'RIO
! negociações com o I�a\nara- PJ - ° gabinete jordano a-

�TI ' I ty e o Conselho Nacional do presentou ontem sua renun-

CIDADE DO VATICANO, ano. Como os outros cardeais pel�r9leo s�b�e a venda de ga- cia ao bey Hussein, ímedía-

22 (U. P.) _ ° cardeal Do- : desaparecidos, era de nacio-I
so ,ma bolívíana ao nos�o tamente depois de iniciar:se

mêníco Jório faleceu, hoje" I nalidade italiana. Em conse-
pais. Trata-se do co�b�stl- 'um novo penado de sessoes

de manhã, no palácio do I quência de sua morte, o Sa-
vel �rocedente das [azídas I parlamentares. A iniciativa

Santo Oficio, onde residia, cro Colégio conta apenas 661 c��tlguas a Santa Cruz de la fora esperada.

e� conse�uência d: uma membros.

J'
_. •

cnse cardíaca. Nascera na
,.

região de Fercntino, no dia 1010 venceu7 de outubro de 1867. Era um

-

'

dos mais idosos membros do ASSINADO O " '

.

Sacro Colégio. Ordenado pa- ACÔRDO
-

dre em 1891, era elevado ao

Icardinalato por pío XI, em NOVA DELHI, 22 CU. PJ
São Paulo - 22 (V.A.) - O pleito no

1935. ° cardeal Jório havia /_ O acôrdo entre os gover- Estado chegou ontem ao desfêcho ..
'

Desde vá
feito tôda a sua carreira e- j nos francês e indiano para a rios dias, os srs. Adernar de Barros e Janio
clesiástíca �10S departamen-'I transferência à India da so-

'

tos da Cuna e era prefeito beranía dos Estabelecimen- Quadros proclamaram-se eleitos para o Pala-
da Congregação dos Sacra- tos Franceses foi assinado às cio dos Campos Eliseos. As apurações parti
mentos desde longos anos, 12 horas, no Ministério do,

depois de ter sido secretúrío Exterior, pelos senhores R." culares, por contraditórios, há dias foram sus-
,

da co:r:gr�gaç,ão antes de sua K. Nehru, secretário do Ex- pensas· E os dados oficiais, do Tribunal, pas-
.

'el�vaçao a purpura. I terior, em nome do govêrno' , '"

.

° falecido prelado é o: indiano, e Stanislas Ostrorog, I
saram a ser aguardados com o mais VIVO In-.

guarto carÇ]eal .morto êste embaixador da França. teresse popular. Esses' dados 'vinham dando

MORREU O CARDEAL
RÉNUNCíA

Movimenlo anli-religioso·
·

Cresce n'c;! União Soviética
VIENA, 22 CU

.•
p" - - Ago- A rádio de Minsk, em

re-j
as instituições religiosas elo

�'a, no quart? mes do .naís cente ,irradiação" afirmou: estrangeiro envenenam as

mtenso movimento anbíre- "Todas as instituições reli- mentes das classes trabalha
ligioso na União .so·,f!eti�a, a giosas e, principalmente, o doras, levando-as a perder a

propaganda oficial declara centro do clero reacionário confiança em sí t
mesmas e'

que "a atitude religiosa cau- -'- o Vaticano - não se dão afastando-as da' 'luta ; pel,a
sou consideráveis preJUlZOS ao trabalho de disf'arsar a. paz, pela liberdade, pela in
às mulheres e à sociedade". ordem social da escravatura, dependência nacional e . pela
E .ataca a religião como

"ini-I
da opressão e das guerras democracia".

' '-

miga da paz, da liberdade e imperialistas. Para este pro-

da democracia". pósito, o catolicismo e todas
, ,

'�------------------------

[osa, rsepectívamente Presi- tlântico.

dente e Gerente-Geral dos

Yaclmíentcs p'etrolíferos Fís-

Adema,r
o RISO DA CIDA;DE"·

pequena margem ao candidato do P.S.P., di
ferença essa que Janio vinha diminuindo com
a votação na Capital. Ontem, finalmente foi

,

,

dado o resultado final, oficial. É o seguinte:'
Janio Quadros " 660.264
Adernar de Barros. . . . .. 641.960
Prestes Maia ... .l.....-. 492.518

9 Prefeito da Capital, assim, por 18.304
I , votos se elegeu Governador de São Paulo.

•
GOVERNILDO - A sua vitó-

ria custou a nossa

derrota! Você ga
nhou. .. mas leva!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DE OLflOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do-

e
,

Consutório: H!1a Deodoro, esquina da Vidal Ramos,
Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa' da

'

Torre.
\

DR. ANTO�m MODESTO

DR. POI.Y.DORO S. THIAGO

.

MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE.,.
l1APIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.

AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

,

I,
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AMANHA PROSSEGUIRA' O CAMPEONATO DA CIDADE COM A PELEJAI AVAl X BOCAIUVA QUE PROMETE SER
, ,

,

RENHIDA E SENSACIONAL DO PRINCI PIO AO FIM. AGUARDEMOS.

" o 'Estado' Esportivo'
.. + + +

_ + _ _ _._ _ _••+ + �� + + � + ..� � � � �

A1't.8"00 x eVAaA.S'
Hoje, à tarde, o confronto·. entre os dois "lanternas"

Transferidas' de do- mais no último pôsto. do-se de Jogo para-jo- ,tem dado demonstra- as' duas equipes deve-l cini, Juca e. Fausto;
mingo' passado devido O Guarani estreou go um crack completo.

I

ções de ser um bom ar- râo obdecer ás forma- Osni; Frederico (Mo-
ás chuvas que nesta no Campeonato derro- Os restantes, quasi to .. :'queiro. Juca, E'rico, ções abaixos: raci) e Cazuza; Fer-
semana cairam . copio- dando o Bocaiuva 'por' dos num mesmo plano, i Fernando, Moací, Her-

\

vaní: E'rico e Lauro
samente sôbre a nossa 3 x 1 para depois sur- I' impressionam indivi- cilio, Sombra, I Lauro, GUARANI - Lelo, (Hercílio).
Capital, a partida en- girem os empates e as dualmente, Osni está Frederico, Cazuza e Papico e Erasmo; Me-
tre Atlético e Guarani derrotas. No conjun-' se tornando um dos' Fausto satisfazem. I nem" Nilo e Jair; Vic- A preliminar entre

ficou, como já demos to dirigido por Newton melhores médios da tor, Jaime, Nizeta, Ari as equipes secundárias,
noticia, para a tarde de Garcês existe?I b�ns, . apit.al" pe�a va�enti� � OS QUA�l_{OS_. c Pitol� ou 1\nasfácio'lser iniciada ás 13,30
hoje, no estádio da valores do "associa- inteligência, Soncini Salvo modificações, [ ATLETICO -. Son- horas.
Praia de Fóra, tion" ilhéu, como Jair,

Os dois tricolores di- o célebro do conjunto;
videm as amarguras Nenem, Erasmo, Ari,
do último lugar, sem Nizeta e o sensacional
chance alguma de al- Guardião' LeIo. Ganha por um pernambucano o Iam-
cançar o titulo QU mes- O Atlético; por sua

mo o segundo lugar. vez, vem precedido de peonato de Pontos dcs Nações Unidas
Sem possuírem es- duas derrotas, frente o Kotzias exigiu da ra vir assistir. (Saudades da

quadrões fraco's, AtIe'_ �o Fizueirense e Bo- o capitão da Flotilha de 1)52 e pela do paraibano [':ederação, o pagamento de Lagôa heín l)
'" ., "30" medalhas, que fez [ús v xSnipe de Pernambuco, filia- Ugo Cantisani em 14 .rega-

A

tico e Guarani tem si- caiuva. O quadro é ex- da sob o número 211 á "Sni- tas com 1732 1/5 em 1953, em anteriores regatas. (Mais
,

x
.

do muito mal sucedi-] celente, embóra pOU- pe Class International Ra- alias, o quarto melhor re-
um. exagêro do Kotzias). . ,: Será brevemente lan-

Cl
'

d x x cado ao mar, o "Líght.níng"
d C to.lcui

. . c.ng Association, io Bra- sultado mundial ,do ito
os neste ampeona o, qUlssImas ve;z;es conSl-

ga Guimarães, foi o vitorio- de 1953. Tratando-se de mé x que, na ocasião receberá o

perdendo pontos e' ga acertar. O atacante Só no campeonato Latino de dias, como se trata, não .,_é. "', Q�ando � �OI-=üssão _de '10�e de "Z�Nº{\DO", Ben-
. I' G'

., ,
.

t d
'

1 -1' 1 t ,rcgatas; eermnrrcon que �a __do de. proprtedada de dois. --.....A:s�{)�7-;B{)-e-9 1'-" HmaIS pontos para se r:I Ino lovanle e o seu p on os compensa os na possrve pe o regu amen o
t d domi

, zrandéa "velêjadores" como'.
' , " , o:r-: '�---'----.......-'I

, "'.

J
d 1 id 31 i .. rega a e ommgo seria sus-

-

di tanci d ont lt
'

titui tempora a cone UI a em conseguir mais do que 1750
IS anCIarem ca a vez ron o a o, cons 1 um- de março último. I pontos.

.

pensa, o-Ditador que estava Andreé e Compadre, espera-
- adoentado, ficou, 'ímedíata- se que, o mesmo consiga um

. '(Technicolor)
____________ . '_ Quer dizer que amé-I A Taça-Sulacap, 'ofereci- mente 'curado. (Estavas mais rosário de vitórias. (Aguar- I No programa:

dia de pontos alcança' da pela Sul América Capi- nervoso/ do que doente hein daremos o-batismo, pois, pro- Esporte Na tela. Nac.
da por Clito nas rea- talizaçâo, .por seus diretores Jorginl1o!) mete ser regado a,

cham-I' Preços 7,60 _ 3,5Q.lizadas pela
�

Flotilha, de Alvaro Pereira e Mario Ra- lO'
X x pagnhe) . Censura Livre

que é Capitão, compa-- mos, foi inicialmente reme- x, x x ,
-

_

recendo apenas a essas, tida para Genebra, Suiça no :1
,.

- O Pureza apareceu x ,T. .... i g' Iregatas associados seus, foi onde o Secretário europeu Iate domingo, envergando
: ." O Waldir ficou s.ati_s- '\'MJ i4 0� �,n;elhor que qualquer outra, da SCIRA a mandou para um novo uniforme, isto é, reíto por ter fi. comissao _ _

- __ •

Hulse (Colegial) Elotilha filiada á Classe Portugal por mão dos cam-' novo, novo não, e sim o an- transferido a regata do últí- (, _ As 8 Hs. _
José (Ipiranga) Snipe Internacional,' em re- peões mundiais de hóquei tígo, reformado. (Agora sim)
Polleto (Bangú) fatas- semelhantes, isto é,' sôbre patins, que eram os

I
x 'x

-Juca (Ipiranga) regatas domesticas, em que portugueses, a fim de ficar .

x

Aguiar (Ipiranga) o' participante só concorre com ,os lisboe:as, Pedro-
, .. O "Velho" ficou' abor-

Jorge (Ipiranga) 1 vez contra associadas do clube Loureiro - Sérgio Mar- I reciclo por não ter havido a

cada. a que ',pertence: isso den- quis, passando a seguir pa- regata e 'com razão, pois, fez't . ,. Até 4a, Feira.
'U'tTILHEIROS NEGATIVOS tro do territótio das nações ra Rubens Soares de Oliv.ei- um esforço sobrenatural Pa-

.

Barlavento.
Gerson (Radium) consideradas latinas ou se' ra - Srta. Aricia Alberty. I ' ,,�;!r,<:r.i,,'.i '.

Leônidas (Bangú) jam, inclussive possessões, Só veio para o Brasil, pqr i
Claúdio (Bangú) 1 vez' França, Itália, P.enísula Ibé- via diplomática, na segun- ----------"""7""�----------

cada, rica e América Latina. da vitória do capixaba Mor- ;
.

ARQUEIROS VASADOS Realmente, a 'Pontuação :'S Brown, que com ela fi- :;;;';,., ._.�. ,. '. _, .

Dilson (Ipiranga) 18 vezes de Clio Guimarães em 15 cou até. agora, apesar das I
R?sélio (Radium) 15 vezes

j regatas, 1709/�1�l?, é exce- vitórias intermediarias dos

I'Dmo (Postal) l�.,ezes Ilente e na hlstorIa deste cariocás Paulo Santos Li
Marréco (Bangur 8 vezes, troféu latino que é uma be- ma Sérgio Vaussiére e do
Victor (Colegial) 7 vezes la, taça de prata inglêsa an- paraibano Cantisani. A en� I

Dêgo (IPiran�a) 4 vezes
I tiga (ano de 1897) só foi trega em Recife será solene

Branco (RadlUm) 3 vezes superada pela do capixaba e feita pelo representante
Mário (Bang�) 2, ve�es Moris .Brown com 1713/1/2 da com panhia doadora; na-
Flávio (ColegIal) mV,lCto. em 15 regatas em 1950, pela quela cidade.

NAS LlNH.o\S DE FRENTE I dos cariocas Paulo Santos I
cole��al - 20, tentos . Lima - Sérgio Vayssiére I' (Coopeeraçâ!o �e BAR-
Bangu - 18 tentos

.

em 16' regatas com 1716 em LAVENTO)
post�l - 12 tentos, 'jHII&I18_'DMllftl,it�� ..
Racllum - 10 tentos

Ipiranga - 9 tent.o·1

;�!�E�!��I:!IT���::a) 'I ABERTURA OFICIAL DA TEMPORADA
3 vezes .

��l;�ti��r��lva 3(����� 2 DA FEDERAÇÃO DE VELA E MOTOR DE '

vezes .

Agapito VeJoso - 1 VRZ

André Vilain - 1 V')Z SANTA CATARINA
Gerson Demaria .....:.. 1 VR? -': "r;:"
Waldir Mafra (Tilod;) :�,,,," :

vez Domingo prOXlmo será classe scharpie ,são as' se' , �
, •.

Jone Celestino Vieira 1 VfZ realizada na raia do Iate guinte.s:
.

. I
Osvaldo Meira (Dico) 1 nz Clube, a· abertura oficial dr Do "Veleir9s:': ;_.�,.;rorge

COLOCAÇAO ,POR PON"I'üS tempo_rada 1954/55 da

Fe-, Bar?ato
e Itamar ZilliJ• Luiz

,
PERDIDOS deraçao de Vela e Motor de Fanas e Harolqo Ban,bato,

1.0 lugar - COlegial cl))n 1 Santa Catarina, com a Pró- Pedro Soares e Izaias Ulys�
p,p, (invicto) vS "Comando do 5° DÍstrito séia, Rafael Linhares FO e

, 2,0 lugar - Bangú 3 p,p. Naval. i Francisco Vieira
(invicto) Ás próvas serã6 disputa- Do Iate Clube: - Gilber-

-

3,0 lugar - Postal T. 5 p.p. das em barcos da classe to Oliveira e Osni Raffs,'
4,0 �ugar - Radium 7 P P'l "Scharpie

12m2" equipe e José Morfim e Heitor' Stei., �
5,0 lugar - Ipirangq, 12 jn�1iv!�ual da classe "Light- ner, ,:!:atiro Batt�stotti e Se; �
p,p, Itnmg. ;, .,'

bastlao Bo�assIs, Walmor,
.

.

M. BQr;-;eS_.1 As provavelS eqUIpes da Soares e Joao Soares.

CERTAME
AMADORISTA
'Tendo em Vista a

.ransferência do pré
lia Guaraní x Atlético
�)ara a tarde de hoje, os
cotejos QO certame a

madorista foram trans
feridos para a próxima
semana, provave1men
te quarta-feira á noite.

--"',--

CINE SAO JOSE'
As 3, 7,30, 9,30, Hs

1!:le era um vencido um
simples farrapo hu�ano'
atirado ao vento impÍoedos�
do destino Arturo de Cor-

I dava-Liebertad Lamarque
Em: '

I O PREÇO DA ESPE-
, 'RANÇA I

, "Película Mexicana"
No programa:

, Atual. Atlantída Nac.
Preços 10,00 - 5,00.

.
Censura Até 14 Anos ...

,I

YACHTING PELO ESPORTE DA VELA

Dizem que ...

o CAMP�ONATO CITADINO DE

AMADORES EM NU'MEROS '

DIA 7-8-54

Ipira�ga 1 x P. TelegráfiCO 3

Bangú 3 x Radium O
'

.

DIA 14-8-54

Colegial 5 x Radium 2

Bangú 3 x Ipiranga O

DIA 21-8-54

P. Telegráfico ;2 x Bangú 2

Colegial 4 x Ipiranga 2
�
DIA 4-9-54

.

Radium 2 x Ipiranga O'

P. Telegráfico 1 x Colegial 3

D'IÀ 30-9-54

Colegial 2 x Bangú 2
.

Radium 4 x P. TelegráfiCO 2

DIA 13-10-54
, Bangú 2 x :Radium 2 '

P. TelegráfiCO 4 x Ipiranga 21
DIA 16-10-54 I

Bangú 6 x Ipiranga, 4
Colegial 6 x Radium O

ARTILHEIROS'
Célio (Postal) 6

Amante (Bangú) 6

Felinto (Colegial) 4

Luizinho (Colegial) 4

Manéca (Colegial) 4
Hélio (Bangú) 4

I Cavallazzi (Colegial) 4

Glauco CBangú) 4

Jorge (lpiranga) 4
Helio (Bangú) 4
Telê (Raditlm) 3
Nei (Bangú) 3

Vermelho (Radium) 2
João (lpiranga) 2

Ailton (Ipiranga) 2
Ronaldo' (Postal) 1
Pereréca (Postal) 1
Pereira (Radium) 1
Jurandir (PostaI) 1
Góia (Bangú) l'
Laibe (Radium) 1
Batista (Colegial) 1
Galego (Radium) 1
Walter (Radium) 1
Jacaré (Rac;lium) 1

EXPULSõES
Paulista (Ipiranga)
Ernani (Radium)
Nei (Bangú)
Anú (lpiranga)

"0I) "I)míngo, pois, só assim, ISle não botou seu barco nu

gua.
x x

(Techinicolor)
No programa:
Filme Jornal. Nac.

Precos: 7,60 ,- 3,50
Censura até 14 Anos .

v

- As 4 - 8 Hs:-
AI É QUE ESTÁ A COISA
VALENTES DESTEMI
DOS com Tim Holt

(Só as 8 Hs.)
J OURO DELATOR Com:
I JoJohnny Mac Brown

OS TAMBORES DE FÚ
MANCHÚ - 3/4 Eps ...
Preços:, 6,20 - 3,50
Censura Até 10 anos.

- As 5 - 8 Rs.
Richard Widmark - Don
Taylor - Em:
"PRISIONEIROS NA

MONGÓLIA"
(Techinicolor)

NO' Programa:
Noticiario em Revista. Nac.
Precos: 7,60 - 3,50
,Censura Até 10 anos.

\ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sábado, 23 de Outubro de 1954

MAGNIFICO' NÚME
RO "DE· METRO

POLE"
.

Ou·l"'AGINAS NUMA EDIÇÃO
'COl\'lPLETA

Depois do õxtto do núme-

1'0 especial consagrado ao IV

oentenárío de São Paulo, que
se esgotou rápidamente, "Me
tnopole" - revista' do Rio

para todo o Brasil - colhe

novos louros com belíssima

edicão comemorativa à en

trada do 18° ano de circula

cão. "A mais brasileira das

revistas brasileiras" em cada

número se apresenta melhor,

pa pagínação, na matéria, no

ínterêsse, nas seções que se

ampliam e nas novas que se

criam. Oferece uma porção
de utilidades, como projeto
.Ie residências' modernas, de

coração, conselhos e suges

cões para o lar" além das cos

.umeíras atracões: cinema

(com um enrêd� completo de

.üme novo), teatro.irádío, pa
.avras cruzadas (com prê- ,-,

míos de livros para os decí

rrudores) , crônicas, poesias,
I _ sra, Acari Pupp Bul- ecntos, humorismo, registro
cão Viana,

' esposa do sr. 'iterário etc ..

'

Destacamos as
, IJep. Oswaldo Bulção Viana, :eportagens, "A Nlãe Brasí
'I _ sra. ·Maria Lucía .eíra", "Itatiaia", futuro cen

Schaefer Lehmkuhl, ,esposa ,1'0 de turismo". "Há 74 anos

do sr, Milton Lehmkuhl, .ranstorma em música,' um

J funcionário do Departa ,de�l". E'uma que despertará
; mento Estadual de Estatís- J mais vivo interêsse: - Iní

.

,: tica; '.. cio de campanha .das mais

\1 _ sta. Du�cemar Card�so, símpátícas, na defesa de Co
I escrituraria do Hospital _)a'cabana, '.�a· calúníada", a-
Nereu Ramos; _)reseritando-a "pelo outro

I _ sta. Olindina Hawer- .ado" no que ela possui de

roth extremosa filha do sr. com e de honesto. "Metró

Antonio Hawerroth; _Jole" se propõe defender Co

i _ sta. Ester Souza, filha Jacabana da má fama em

do sr. Francisco de Paula e lue cpstumam, colocá-la,
Souza; . Iando a errada impressão de

i _ joverp Celso Moreira, .ue a mais bela ....praia d<jl

I filho do 'dr. Edmundo Mo- nundo só vive .do vício e da

i reira, advogado;
. .rerdíçâo,

-0- Das mais completas e mais

U,x·per·lm'ent.e bo·J-e luxuosas revistas nacionais,
V "Metrópole" obedece a ori-

entação de Alvarus de Oli
veira e Leônidas Bastos, com

J
' · DINHOS a direção artística de Darcy

,

V'
'

\ CNGREDIENTES:' Saba e uma equipe da 'qual
•

1 xícara de maionese se destacam .João Guimarães,
.

(, 1/2 colher, de chá de mos- Lopes da Silva, Paulo Pôrto

de Lydio de Souza,
C "'1 t" Lar a em po •

_ omo t�l et e. . eS-l 1/2 colher de c_há de sal Com tudo isso nas suas 90

portiva uma sma hgel'ra- Ih páginas (s�ndo 12 a côres),
d d d

.

b 1 com a o
'I h'

"

mente 1'0 a a com OIS o -'

2 'colheres de sbpa de vi- em pape couc· e com capa

sos grandes e uma blusa' "". de bela tricQmia_ de Copaca-
'd V nagre �,,",,' b ;'M t· I ". ,

'

tbranca com, ecote en� I 1 colhe'rinha de pimeBta' ana, e ropo e soo cus a

abotoada na frente,' man..:,
I
Cr$ 5,00 em todo o Brasjl.

A
. em po

gas tres quartos com �u-I 'I colher de sopa de -salsa.. '-.--.
--

nhos e dois bolsos tambem .

d IMPUREZAS DO S�NGUE?
. pICa a .

abotoados. (APLA '

/. 3. colher�s de sopa de

�LIXIR ,Df HOr.Ut�HAx x azeItonas ,pIcadas L U I ti
ANIVERSÁRIOS I .1 colher de chá de cebóla

AUX. TRAT. Slfl�IS
FAZEM ANOS, HOJE: mcada ,

_ sr Almirantê Lucas
.

Pildes , .

'

LIRÀ Tf:NIS CLUBE
Alexandre, Boiteux;. con-I \lIANEIRA DE FAZER: •

.

b Edital' de convocação do
sagrado cultor da nossa 1 _ Misture muito, em

d Conselho Deliberativo
História e figura destacada maionese com a m�star, a. 'De ordem do Sr. :Presi-
da nossa Marinha de Guer- 2 _ Acrescente em se-

dente e de acôrdo com o
·uida os· outros ingredien-
'2S, menos o pikles. que dispõe o Art. 50 dõs
3 _ Cubra ,ds salgadinhos estatutos desta Sociedade,

Çom môlho, enfeite-os com convoco os senhores mem

. �kles e espetê' 'num pàli to; br�s do ConselhO' Delibera-·

(APLA) tivo, para uma reunião na

,._L �ede\ social, dia 23 de outu-
-

Ba ra-0- d�e· ColeO-Ipe' ����s��:��dade fâ�i�be:r2�• .

respeito da seguinte ordem
do, dia:

JOÃO MAU R 1 C I O Lco Brasileiro, onde muito
I) Eleição p�ra a Presi-

WANDERLEY Barão de Ise salientou.' dência' do Conselho Delibe- FOT'O·GRAFI·ASCotegipe, nasc�u a 23 de I Foi Ministro. da Marinha
rativQ (Art.. 45' dos esta-

-
.

.

Outubro de 1.815, na Vila e da lfazenda. tutos)
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA ÇASAMENTOS

F
.

IS·
. .

d x ;:j\TISADOS - ANIVERSÁRIOS E REPORTAGENS EMda Barra do Rio Sã� ran- er�n� �omo e.n':'la o e � II) Apreciação e dis-
cisco Estado da BahIa, des-

. traolldmarlO e MmIstro Ple
cussão das contas d,o exér-

. ;Eít:,�D O L F Ocend��do de família holan- nipotenciário no' Rio d�. t' (A t 49 1/
P
.. ClO an enol' ' r. ,e-

des'a Prata e no araguaI. '

.')
.

. '..
.

Lra a
.

Bacharel pela �aculdad: .. Not?vel, estadIsta. ,e ora- \ ,III) Feforma d�s E�tatu-
de Direito de Olmda fOI' dor fora do comum, usava

t d L' TA. CI b·, '. l'
..' '- os o Ira enls u e

Senador do Império PresI- sempre de ogICa. (A t 44 ' f V)
dente do Banco d� Brasil Arezar de descender· de' Frl···' parl�gra21° d t-

d f
'

'1'
. ol'lanopo lS, e ou u

Àdministrador Geral a mm la nqUlsslma, mor-
bro de 1954

Santa Casa da Misericordia, reu pobre, em J3 de Feve-
J

- 'G· .

d S'l'

.

d 1 9··d . oao asparmo a t va·
fundador do Instituto Pas- raro e 88, sen o. sua ".

S· t" G 1.

.

'd I . 'ecre ano era

teur e do Hospital de Cas- morte mUlto,.sentI a por, t"o-. __.....,.._. _

cadura, n� Rio de Janeiro. do o país,' �o qual' soube CULTURA DE OLIVEIRA
Membw efetivo do Ins� h'onrar como bem poucos. A oliveira é uma planta

tituto Histórico e Geográ-.l \ André, Nilo Ta�asco., rústica e de grande valor

TERR·ENO E.M BAR·REI.ROSeconômico. Em regra, pode
ser cultivada onde a temp'e- � .

Vende-se ótimo terreno, .à beira da praia Exce-
['atura méd�a anual não se-

lente local para veraneiO' e banho de mar. Tratar à
ia inferior- a 17 graus cen-: Rua Felipe Schmidt, 36, com o sr. Andrade.
tígrados, ,nem superior a

..._

22 graus. A plandçãq se

Edital de Convocação ,faz com o compasso de 10·

CONSÉLHO DELIBERATIVO
'..

metros de comprimento por

De confO'rmidade com o Art. 48 dos Estatutos, pelo 10 de largura. -

present� Edital, convoco tod·os os senhores �embrQ} dO'
. 'Olive!ra com .c!inc9, de

CONSELHO DELIBERATIVO, para a reumao evtraor- ldad�; tem pro�uzldo ate 35

dinaria, a realilar-se no próximO' dia 24 (domiIi�o.) � com quilds de �zeitonas, e;,mais
início às'9 (nove horas, a f.im· de tratar da s,egumte de· ,100 qUllos de. azeItonas

ORDEM DO DIA
.

.

com dez anos de Idade.

Estudo e aprovação da planta da n,ova s�d�_ ".. Outros �sclareciment9s
Não havendo número legal, far-se-a a reuma:o" mela. c�m o S;rvIço de I?f.or�?

hora após, com qualquer número, em segurúÍ'a convóc:a- çao �g:lCola do MlmsterlO

ção. _ (Art. 46 dos Estatutos). \.
,.

.

i;. da. ��r�CU�Í\lra, .

Largo da

Florianópolis, 18 oe Ontubro de 1954. MlsetlCordla, :ij1O· de Ja-

Alcides Cláudio - Presidente do C. D. neiro.

�

� .... ,..��j

"'S:-C. «Joàquho Nabuco"
Recebemos e agradecemos a comunicação seguinte:

.
1. A SOCIEDADE CULTURAL JOAQUIM NABUCO

tem o prazer de comunicar a V. S. a eleição da Diretoria,.

que regerá os seus destinos durante o ano social de 1954-!55,
constituida pelos seguintes membros,: \

Presidente: Luiz Adolfo Olsen da Veiga.
l° Vice - Daniel Barreto.

,2° \Tice - Lidio Damiano Schroeder.
. Secretário Geral - Erasmo Szpoganicz. -

Secretário de' Atas - Vera Tavares Matias.
, Secretário Correspondente - Florentino Carminatti Jr.

.

Tesoureiro Geral - Raul Domingues.
Tesoureiro Auxiliar - Arlindo Lottici.

Bibliotecária - Maria do Carmo Rodrigues.
2. Outrossim: convida V. ,S. e ,Exma. Família para a

,olenidade de posse desta Diretoria, a realizar-se dia 22

)l'óximo vindouro sexta-feira, às 20,30 horas, na Casa de

O·I-aCl·l� O 'ft.ra�'.' UJ·O '�anta Catarina, �it;'1 à rua Tenente Silveira, 69, esq.!iina
J n

;;;.. om a rua Álvaro de Carvalho. (

1"1·,urg.' Den'l-s.� 3. Agradecendo a honra de sua presença, apresenta a

" I I... :;OCIEDADE CULTURAL JOAQUIM NABUCO, os protestos
Pi:ufessor da Faculdade de Odontologia comunica' de alta estima· e distinta consideração.

'.os' séüs ciientes que )á está atendendo. No horario ha' Selva Palma Ribeiro - Presidente,

útual. \,.. '. \ Erasmo Szpoganicz - Secretário de çOl'resl-iünclêneia.

R,ua Fetpe Schimidt _ 34 _ ·sala I ------

CAMPANHA PROf·NATAL DAS
CRIANCAS POBRES DO ESTREITO
Sábado� no' Clube Recreativo 6 de Janeiro, animado

"o ESTADO"
NO LAR E NA �OCIEDADE

·'A DUVIDA
É nova a aparição 'mas, sendo nova, é a mesma

Que, há muito,�me procura e se me foge há muito!

Se a palpo, ei-la a esgueirar-se em coleios de lesma;
.
Se a sigo, só lhe- encontro um rastilho fortuito.

Para bem defini-Ia, 'embalde, resma a resma,

Todo o papel estrago. Em vão traso o circuito

Em que a devo prender. Se agora é atra avantesma,

Logo é o jogral que ri num ridículo intuito.

Ora é duro pedrouço, ora é um frouxel de paina;
Ora o olhar amortece, ora lhe aviva o lume;
Ora agita as paixões, ora ·as paixões amaina ..

-O gesto do perdão e o .gesto ultriz resume.
,.

E eis-te mal esboçada em tua eterna faina,
Sócia eterna do Amor, fonte do eterno Ciume.

I
(..,

Emilio de"Menezes

ra;
_ Jorno Doralécio Soa

res Chefe de Clicheria da'

Im�rensa Oficial e Diretor

de "O Vigilante" Orgão das

Logas Maçonicas;,

Clube 15 de Outubro

: Capistrano de Abreu
23 DE OUTUBRO I TLl 101 anos, ou seja, em I am à nossa História, pro-

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: .

:'.3 de Outubro de 1.853, em I duzindo ainda valiosíssimos
em 1634, -apenas 22 homéns com_ 4 peças de, ar- lvIaranguape, no Estado do I trabalhos, geralmente, ba
tilharia, sob o comando do Capitao Alvaro Fr�- Ceará, nasceu JOAO CA-' seados em documentos que
goso de Albuquerque, defendiam o reduto da PISTRANO DE ABREU, I encontrou em vários ar

Barra do Cunhaú, quan?o fOl:am atacados por vindo a falecer em 13 de I quivcs e bibliotecas.
228 holandeses do Coronel Arciszewsky;

. I Agôsto de' 1.927, no Rio de I Hoje, recordando e come

em 1.801, o Governo da Tetropole mandou rem- iJaneiro.. "morando o seu nascimento,'
tegrar n? Governo da então Província d� San- I Histci;iador e geógrafo I podem<:_s destacar,. de sua

ta Catarma, o Coronel Manoel Soares Coimbra, ; brasileiro, tido por um dos produção que muito honra.
sendo-lhe pago os atrazados; mais profundos e abalizados a literatura pátria: "O Bra-

�, em 1.845, D. Pedro II, Imperador do Brasil, lan- sabedores das coisas do sil no Século XVI (1880)";
çou à pedra fundamental do Hospital de Cari- nosso Brasil, muito concor- "Descobrimento do Brasil
dade; em Florianópolis; reu para o desenvolvimen- (1883)"; "A Geografia Ff
�m 1.853, élI� Marang�ilpe: no Cear�, nasceu o

I
to dos estudos históricos. sic� do. Brasil, de Wapoe�s,

ilustre e mui douto historiador JOAO éAPIS- Para' isto divulgou obras refundida de Colaboração
TRANO DE ABREU, vindo a falecer no Rio estrangeiras' que se referi- com outros (1884)"; "Geo-
de Janeiro, em 13 de Agosto de 1.927; zráfia Geral do Brasil, de
em' 1.875, em Parnamirim, onde nascera em 16 .------__ A. W. Sellin, traduzida e
de Fevereiro de 1793, faleceu o Conselheiro nuito acrescentada .

Francisco Muniz Tavares, que foi participante EMPREGADA (1889)"; "Viagens pelo Bra-
da revolução pernambucana de 1817, escreven- Precisa-se de uma sil, tradução do inglês, de
do sua história e foi contrário a de 1824; B. Smith (1887)"; "A lin-

_;_ em 1.883, em Laguna, Santa Catarina, reapare- empregada.
. gua dos bacaeris (1895)";

ceu o Jornal "O Trabalho"; 'Rua Artista Bitten- "Memórias sôbre o Desco-
em 1.888, a Lei Provincial nr. 1240, criou, no

.

orimento do Brasil (no
município de São Bento, em Santa Catarina, a

I
court, 28. 'Livro do Centenário">

freguezia de Campo Alegre;
. L,900), trabalho onde espe-

_Jem 1.902, no Rio de Janeiro, faleceu o Marechal -,--.-- cialmente se revelam os

Bernardo Vasques, nascido em Magé, naquele J1 DR. ACHILLES
seus extraordinários conhe

Estado', em 9 de Agosto de 1837; cimentos
. históricos; '.'Capi-

em 1.932, o C'hefe do Governo Provisóroo, I Dr, , -Ef\LSINI tulos de Historia Colonial
Getúlio 'Dorneles Vargos, hoje Presidente da

. Advogado (1500-1800)"; "Ra-txa-hi-
República, instituiu uma POLICIA DE CHO- rü-Ku-i- (1914), grámática,'
.QUE, corporação militar' que tem como simbo- -Ruu Padre Rom.1,43 textos e vocabulários ca-

lo uma bandeiro'Ia azul e branca, e que é hoje xinauás"; além de mono-

a Policia Especial;
-

grafias e artigos vários. es-
em 1.932, o Chefe do Governo 'Provisório Dr. V d palhados por grande núme-
Getúlio Dorneles Vargas, hoje Presdente en e ·se ro de revistas e jornais em

Martire, instituiu uma. POLICIA DE CHO� que colaborou com assidui-
tentica, havendo suposições de ter sido um aten- dade.

Uma b i c i c 1 e t a (Cen-�tado contra a sua vida;
,

JOÃO CAPISTRANO
_ €m 1.942, os inglezes conseguiram vitória deci- trum).

Be-
DE ABREU fazia parte do

Tratar na Agência Gsiva em El-Alamein: Instituto Histórico e
:

eo-
ck, à Praça 15 de Novem-· Ihoje é o "Dia do Aviado1'" Rendendo nossas gráfico Brasi eiro, exerceu

mais sincesas homenagens �os bravos e- denoda:
bro

".__.___ o magistério particular. Ha-
dos'Pilotos do Ar, cultuamos a' memorw dos . vendo concorrido à Cadeira
Martires da ,Aviqção Brasileira. Nossas con- Te ,·reno. de História do Brasil no

gratulações a int1'épida 'Força Aérea Brasileir,a I ... .
Colégio Peâro II (que é

e a sua digna Rese1'va a Aviação Civil. , .
Vende-se um, terreno hoje o Ginásio Nacional),

André Niló Tadasco
. .

com a arfa qe 588 metros obteve�a, por concurso, de-'

quadrados, .

á· rua Victor sempenhan�o o cargo até
-----------� ------- Konder (antig'a Blumenau). a extinção da mesma, em

Tratar com Fráncisco 1889..
Bücheli Barreto, á rua '24 ANDRÉ, NILO TADASCO

PASSADO'·HOJE NO

CI.-be 12· de Agosto
, ,COMUNICAÇÃO

fendo s.ido verificado o dano causado ao edificio
contínuo ao Salão do CLUBE DOZ� pel!D e,staqueamen
to dos novos edifícios da CAIXA ECONôMICA e BAN
co NACIONAL DO COMÉRCI01 foi mandadó, fazer
elma vistoria técnica que resultou na 'medida preventiva
i! provi�ória da interdição do SALÃO pO CLUBE, mui
.0 embora não estivesse ele afetado em sua seguranca., '

Tao logo termine o estaqueamento referido', nova

vistoria será realizada, quando, então, será reaberto o

3ALÃO do Veterano. I

Céi'tos que l'lOS�ps consócios compreendem os mo

tivas de plena segurança que ditaram nossa decisão, pe
limos aguardar com bene.volencia éssa iato da nossa

vida social.
,A Diretoria

CE'RNY, Fotografo do Jornal

·t<:STADO".' ,

Chamados: .Rua: Conselheiro Mafra nr. ·160 ou

i'elefone: 3.022.

,

CADllLAC-1950
VENDE-SE POR CrS :130.000,oú

Trat:lr à rua Jose do Vale Pereira s/n.· (quarta casa

a direita), próximo ao Coqueiros Praia Clube.
._-----------_ ••�--- --- __ o • • _

AVENTURAS
FE'eOLA OE ARTE
APRENDA A
·PINTAR eoM
MODELOS vivos.
eMP�e'STAMOS
MODEWS

r..dll" Le:V.<1" MI?.a
CA,<;4·

. �"'S'CRé':VA -SE:!

3

"O
Dia 12 de Novembro, às 20 horas, no Cine Glória,

"A VIRGEM DE FÁTIMA" mag'1ifico te�nicolor do cine-

ma americano. Ingi'esso: 91:$ 20,00.
'

Breve: Grande festa dansante no Clubé (3 de Janeiro.

BINGO DANSANTE. Cartão 20 cruzeiros.

pelo

\

·LIRA TENIS CLUBE
LIRA TENIS CLUBE

Gmndioso Baile de Anive1'sá1'io
. A Diretoria do Lira Tenis Clube tem a �onra de

convidar os senhores socios e exmas familias para assis

tirem. ao Baile' que se realizará dia 30 do corrente mês,
ás 22 horas, em comemoração ao 28° aniversario de

fundacão e a p0sse da nova Diretoria.

T;aje _ Smoking e branco a rigor
Florianópolis, 21 de outubro de 1954

a Di1'et01'ia
-----

ZE-MUTRETA. •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANDRADE & KOERICH
de carQ"S em' ger,,1 entre Florian6polis.

Curitiba e São Paulo

I
Com vianens dit:ptas e permanentes

Matri{l: - FLORIANO'POLIS '

Rua Conselheiro 1\1afra, 135'
Fone: 2534 - Caixa Postal, 4,35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITmA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: '847' (Linha Paralela)
End. Telegr.: SAN'flDRA

Agência: - SÃO PAULO;
Avenida d9 Estàdo 16')6/1678 Fone: 37-�O-91

End. Telegr.: SANDRADE .

.
Agências no Rio de Janeiro .. em Belo..Horizonte
com tráfego mútub até Sã,o Paulo .com a E,mprisa

-----

. Compra-se um pequeno

d T t M
\ tereno ou casa velha ou no-

.·.,I-I,·,·...--R· ;'I·-.O·,S"O,',.raiS 'Sx/A-':l�',--"- ""-··.j�'.�_"'_M_""_W_D_...__...u_"�J._'-_
••

_J_.'_"_'-'�...;.; ,

;'�Ual:lod�?soPug:�e::m:�o:u:tlr�a:s':i�·rru:u�aa�s--
,

.,

CURlTIIIA
'"""';�J".Ú",

r�CRA""'. P,"OSE:Bua
_,

•
� 14...

�J,)W

';
,

I
próximas a esta. Imíorma-

A.
I

i ções para Romeu Machado,

,parelhagem moderna e co'mpleta para qualquer exame VIII
.

.•. , r- ,radiológico.

.

.Iadem com ,seduranç21 t' ���ef!:!t���;i:'ald n", 33

Radiograuas e radíeseoplas,
I 6 6 '

.Pulmões e coração (torax),
.'

e rapídez
I r.:; PI·ment!:t 'd *. 1��e·l' ill!l·

Estojnag« _ intesÜnos c figado (colecistografia), '

' lã·t I • U

�,i.n;; li ,he�iga. !�ielogu.afia), .
SÓ NOS CONFORTAVEIS' MICRO-ONIBUS DO fl,� RiQ' (S.I.A.).- A pimen-

.!Iter,o e "ane:lf;Os:, Uistero-salpingografia com insufla- lAPIDO BilL 81181LI1180
:!� ta do Reino está sendo pro"

,".,
,. ç,lfo das ,trúmp,as p!lJ::l diagnóstico da e�.terllldade.

�( ti - li D » r,l duzida no Brasil pelos Es-'

; Radiogra1'ias de ossos em gt"rãl.
. ,

FI
,,1 t d d P' P 'b

. oria�ópolis _ Itajaf _ Joinville _ C 't'b iA a os, o ara, ara! _a,
MediJ1as cJ!:�ta!i, "os diamcu';Js da bacia para: 'orient��- . .

"

"" __,.._
" .

Url 1 a
), Ceara, Pernambuco, Sao

;: ., ç�o de parto (Rádio-fl��imetria). . A
A........ ,,,,, -�.' j

, 'i P I E "t S t M

DHirfamen� na Maternidade Dr. Carlos Cor.rêa. genc.9.a. ,Rua Deodoro esquinolda ;'! au�, spm. o an o, a-

í
". ..'"

.' "'

, .).. Rua Tenente Silveira',
. ;::nhao Ne

RlO ,Grande do

H (

M"
'., �

'1'
. , , ,

.
. I" l."orte. o ano passado, a

..... ;",. a.;u.nl·J·...c;.)' Ire'sl·denCI-a
--- ----;� cdlbeita no país foi de 711

.

U .

I toneladas, no valor de "Cr$

, Vénde-se magriífica 'residtlnCla com 4 espáçosas salas
�"� -::' f'n' a C1 as rl p PIa' 1\""lil:t ;,l: 'l,. ' j .58.6�7.000.00, �endo sido

inclusive sala de jantar, 4. amplos e arejados dormitórios' . .;,.
.' (....

. ..

IILI l,;'� .. ' � cultivada uma area de 743

copa, cozinha com a..rmários em'butidos, instalàçao sanitá� .

23 ,-,abaelo (tarde) - Farmacla Moderna - Rua João'! iliectares.

. .

I I
Pmto. Em 1952

.

f
na SOCla comp eta; varandão, qu�rto de empregada e, res- 24 D

. _.' ,
,

- m orma o

pectiva instalação sanitária anexa. Area construida 163m2
_ommgo - FarmacIa ��derna - Rua João Pilll.to.i, 'Serviço de Estatística da

em centrode terreno, murado. e a.�J'ait:linado de l'3x5'S metros
.

30 Sabado (tarde) - Farmacla sto. Antônio - Rua F'e- J Produção do Ministério da
llpe' Schmidt n.43.' I! .

'

(715m2). Nos fundos do segundo .quintal, 2 depósitos, sen-' 31 D
. _ . A

!: Agncultura - a safra a-

do 1. para lenha e outro grande, para guarda de' móveis Schmidt �����o
- Farmacla st�. Antonio - Rua

FeliPeJ1
tinguiu 360 toneladas, no

etc ... O'tima localização (Av. 'Tro.p.spowsky). Preco � . _

I valor de Cr$ 2884200000

Cr$ 700.000,00, podendo ser parte financiada '(Cr$ . � . . . . .. dornO �trVI� �ot,urno 5er� efetuado pelas farmácias Mo-�, Houve, portant� �m �u�

�50,OOO.oo). Para mais informações, 'Rua Crl'spim Ml'ra 22
.� a, o. n amo e Noturna, situadas às ruas João Pinto ent d 351 t 'I d

_ Felipe Schmidt e TraJ'ano.
,,\Um o, e one a as em

a Av. Hercílio Luz,60.' 1�953
_�����_�_���_�_�

__�������_�A�p=r�e=e=n:t�e�t:a:,b=�:��n:ã:o�poderá Sff aUffada sem p�év� C'b P' Ad
_.

"

,. ';', a e ao ara quase to a
"

';a produção de pimenta do
.

R�ino 307 toneladas em

1'9'52: e 641 no ano passado.

"

Edilal/Edltal Com a Biblia na"Mão
4

Edital de 2u. Praça e Lei-

·

lãp com o' pr,azo de 20 dil!-s

«No Cenftculo»
I'

JUIZO D�. I(IREITO DA 'II1a. VARA DA COMARCA
DE FLORIANÓPOLIS I SÁBADO, 23 DE OUTUBRO

I . !'eleja a boa pelej� da fé, lança mão da' vida etema.

Edital de segunda praça e

'I
(I Ttm. 6:12). Ler I Ttm 6:12,19.

leilão com o prazo de ; '16-:' . Conta-se a história de dois soldados que militavam

, dias I,em campos op.ostos e que chegaram ao mesmo tempo,

',:
feridos e sedentos à beira de um poço dágua, A batalh.a

O Doutor" Adão Ber" tinha terminado para êles. A princípio fitaram-se um. ao

nardes,' Juiz de Direi- outro, com rancor e suspeição, mas no momento da dOI:

to da la. Vara da Co- comum, o ódio passou a ser camaradagem e, finalmente,

manica de F�orÚmópo": transformou-se em amor.
I'

,

lis, Estado de Santa Passaram ali quatro dias, no fim dos quais a água

Catarina, na fórma da se esgotou. Era o fim.'''O amor", disse um dêles, "é mais

lei" etc.
forte que ,a guerra". "E maior que o mal e mais forte

FAZ .saber aos que.o, ,_

.

que � morte", sussurrou o 'outro, buscando com seus de-

presente edital de segunda Faz saber aos que o pre_ldOs hirtos. �lcànçar arnâo do amigo.

praça e leilão' com o prazo sente edital de segunda pra-
A noitinha, a patrulha dai Cruz Vermelha os en

de vinte (20) dias virem, ça e leilão com o prazo de controu, cada um com um ar de sorriso, como alguém

d I conhecimento tive
'

dez dias virem ou dele co: que descobrira um lindo segrêdo. Com as ma-os unidas

�:m :�e, no dia' 13 (TRE� nhecimento ti�erem, que,
de modo'como foram achados, foram depositados ambo�

ZE DE NOVEMBRO, pro" no .dia 3 de Novembro pro-
na mesma sepultura. _

.

ximo vindouro, ás 9/30 ho- ximo vindouro, ás 14 h(!)ra"s, Pelejemos com alegria a boa peleja da fé, por nosso

ras, á frente do edificio do á frente do edifício do Pa- Senhor, .com amor, no coração-até que 'entremos naque

Juizado da 4a Vara, á rua lacio da Justiça, á Praça la: terra onde reina o amor e a verdade resplandece, e

Visconde de Ouro Preto, P:reira e Oli,v�i�a, o

pO�-1
onde nossas almas se sentirão libertas.

62, o. porteiro dos audito- teiro dos auditórios do JUl- '

,

rios do Juizo trará á públi- z.o trará a publico pregão de .

,

,
' O R A ç Ã O

-

co pregão de venda e ar- venda e leilão á quem mais ! O Senhor, que és nosso-guia até à morte ajuda-nos

rematação, á quem mais dér dér a: maior lanço oferecer, a ser fiéis soldados da tua causar Leva-nos ao sacrifício'

e maiór lanço oferecer sôo o seguinte; - 1°__;, Deze- próprio e a coragem, se fôr necessário, de dar nossa VI- ;

bre . a respectiva avaliação seis (16) 'torneiras de [ato ·da por amor à verdade e por nosso irmão. Em teu nome I
de setenta mil cruzeiros obliquo, novas, avaliadas nós oramos. Amém.

'

" :

(Cr$ 70.000,00) , o seguinte: por novecentos e sessenta

UM TERRENO situado cruzeiros, 2° Dezeseis "toro PENSAMENTO PARA O DIA

nésta cidade ,no legar Ita- neiras vertical (jato}, Il,f- �mar ,;omo Cristo amou é viver para ganhar 'a. boa

guacú, 'segundo-sub-distrito vas, no valor .de oitocentos peleja da fe. .

.

.

do Estreito, fazendo frente cruzeiros. 3° Quinze. (15)'
, DOROTHY M. WISE (Rodésia do Sul)

á Estrada Pública que vai orneiras de 3/4 X 180 no-
'- - , __ o - J...._

para o Bairro do Bom Abri- las, avaliadas por set�cen- Expresso Flor.··ano·'pol!ls-'
go, e fundos, ao mar, onde .os e" cíncoenta 'cr.).l�eiros.
é cortado pelo caminho. da' iO � Seis (6) torneira� de

praia de Itaguaçú, confron' L/2 X 140, novas, avaliadas

tando por um lado com )01' duzentos:' ::'ê quarenta Transporte

propriedade. de Maria In- cruzeiros. 5° - Seis (6)
Iancia de Amorim, e pelo torneiras de 1/2 X 18.0, no

outro, com .propriedade do vas, avaliadas por duzentos

dr. Raulino Horn Ferro, � quarenta cruzeiros. 6° -

Salvador Di Bernardi e Cinco (5) hidras novas,

�oão Batista Pereira
.

O avaliadas por um mil e qui ..

terreno em apreço
'

tem nhentos cruzeiros. 7°.

mais ou menos trinta me- Uma mesa envernizada de

tros de frente por duzentos iscuro com um melro e on

ditos de frente a fundos; ze centimetros de compri

entretanto, a Iinha lateral .nento, por seterrta e nove

que confronta com o' dr. centímetros dé altura, com

Raulino Horn Ferro,. ao sessenta centímetros' de

atingir terrenos
.

de Salva- largura, com uma gaveta,

dor Di 'Bernardi quebra avaliada por tresentos 'cru

para dentro do terreno óra zeli·os: 8° _..:. Trinta e'-nove

descrito, passando .a. deli" engradados de ladi'ilhos;"ou

mitar os fundos das' pro- jíoleiràs' novas,
'. coritendo

priedades de Salvador Di Ull tijoleiras,'
: avaliados

Bernardi e João Batista oor um mil novecentos e

Pereira com . as terras do zincoenta" ·�rúzeiros.: 9° -

espolio, .tomando depois � Vinte manilhas pà�â �sioto
.

direção da praia, ,e, redu- :le: seis polegadas cada i ma,
zindo daí em diante, a lar- lovas,' avaliadas, :P9Í' ��is"
gura do t.e;rreno '.para sete .�eptos cruzeiros. 10 � Qua
metros apenas, serve, éssa .ro latas'.d�- óleç p��à '

as

mesma linha, de divisa err soalho de um galão. �áq�
tre as terras ,do espolio e a uua, Marca l!;!>!'o, :avalÍRda

parte lateral da proDIIieda: lor oitenta cn.i'�'eiros: Üo -

de de João Batista Pereira. �uiú:z:e .latas éh�üi,s' ;Jé,ii4
Em vista disso a; área total 1e galão ESS9, extra Motor

do . terreno inventariado é JIL, av�liadas por ;duzenJqs
apenas de 4.400 metros qUél- � vinte e. c�nco cruzeÍ1;os.

'drãdos, sendo que as linha$ L2,0 - Vinte e quatro vidros

das confrontações acima re- le óleo de cedr�,' a;vali�das
feridas são, todas determi" por oitenta cru.zeiros. 13°

·

nadas por cercas construi-'
- Seis pequen9s póte.� de

das com moirões de madei- brilhantina para cabelo,

.ra, arame e bambú. Na par- marc� Pinauu,' .avaliadas

te da frente do imovel, pro" 90r cincoenta cruzeiros. Di

ximo á Estrada, está cons- tos bens foram penhorados

truida uma casa de mate- à Distrituidora de Mate-
.

rial, coberta de telhas, for- riais de Construções Ltda,

rada, assoalhada, com di" na ação Executiva que lh�

versos compartimentos, casa
move a Cia., Comercial de

esta já bastante ,antiga, em
Vidros do Brasil (CVB)

mao estado de conservacão. Parana'ense. E, para que

Dita propriedade foi 'ad-' chegue ao conhecimento de

quirida antes do Codigo todos mandou expedir o

Civil, que foi avaliada em' presente edital que será, afi

setenta mil cruzeiros (Cr.$ xado no lugar do costume e

70.000,00). O imovel aci� publicado na forma da lei.

ma está sendo inventariado Dado e passado nesta cida"

em virtude do falecimento de de Florianópolis, aos de

de PLACIDO MANOEL zoito dias' do· mês de outu

LUIZ e sua mulher Dona bro do ano d� mil' .

nove

MARIA CATARINA DE centos e cincoerita El q�atro.
JESUS. E, para que chegue EUj Hygino Luiz Gonzaga,
ao conhecimento de todos Escrivão, o subs<!reví. asso

mandou expedir o present� Adão Bernardes.' Juiz de

edital que será afixado no
Direito da laVara.

logar do costume :e publi- Confére

cado na forma da lei. Dado Hygino Luiz' Gonzaga
, e passado nésta cidade de Escrivão do Cível da la

Florianópqlis,. aos dezesseis Vara

dias do mês de Outubro dó
ano de ,mil nov�centos e

cincoenta e quatro. Eu VI

NICIU� GONZAGA, Es

c�lvaa,. ·Õ'Subscrevi. (As-
·

smado) Manoel Barbosa de
Lace1'da, Juiz de Direito da
4a. Vara.

JUIZO DE DIREITO DA.
.ia VARA DA COMARCA
DE FLORIANÓPOLIS

.
'

O DoUtor MANOEL
BARBOSA DE LACER

DA, Juiz de Direito da 4a

Vara - Feitos da Fazenda
Pública' da Comarca de

Florianóp®lis, Capital do

Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc.

,
,

Está conforme

V.ende-'se
. \

Vende-se "uma maquina
de costura de pé marca

LADÁ, com apena's um..mes
de uso.

" ;
.

Ver e tratar à Rua Este'
ves Junior 129. ,

'

Precisa-se de uma empre-
gada .

I Rua Artista
.

IUttencour,
. 28.

'<�

• IO Escrivão

Vinicius Gonzaga

"

ou.

Procure-se quarl
-

lt'
procura quarto, oo� r�1liompra se

para a caixa postal m·teasa OU· terreno

I --�---

CASA
Precisa-se, para casal, po

dendo ser por contrato de
'3 anos.

I A tratar no Cabo- Subma-

'i �no ,

i Rua João Pinto, 26 corn
:
a Gerencia

'

(Vende.-seI Vende-s'e 1 casa' pré-fa
, I bricaàa na praia de Itagua
I çú, interessados procurar
no loeal o Dr. Carneiru

,

I' -"\'"

'Vende-se
II rum :a�omovel citroem

49

'.1 Completamente equipado
J e com Rádio.

I Tratar na Empresa Auto
\ Viação Càtarinense.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BLUMENAU, 22 (Urgente) ENORME ENCHENTE, ASSOLA ESTA CIDADE. NA RUA 15 DE NOVEMBRO �A ÁGUA' SOBE UM"METRO A
CIMA DO NIVEl DA RUA. CASAS COMPlETAMENJE INUNDADAS. PREJUIZOS INCALCULÁVEIS. O RIÕ' 'iTAJAL CONTINÚA S Ü B I N DO,

\ "

,
'COM VIOLÊNCIA NUNCA VISTA ESTA CIDAD·E. (Do Correspondente).,

" "

'

-,�,_o�,_o_,�o-_o-�oirsrrrry'C-:iiM'::':-'-'--Oeo-olüiô-oa-oMãiiõhã'"
Discurso proferido pelo sr. veis, como disse no meu dis-

Lauriano Gomes de ,Almeida I curso 'de posse. Ema. Sra. Da. Marina Alves.

no' ato de transmissão do Há efetivamente muito o I
Estreito

�IO, 22 (V. A.) - Nas prí- I rínha,
O extinto que' gozava

cargo de Delegado Reg">�onal que fazer para readustar tu-
meiras horas de ontem, ia- de grande .conceíto nas for-

a Amigos· meus e admirado- 1 m ídêncí d
'

do Instituto de Aposentado- do quanto aqui se encontra res seus contaram-me do'
eceu e ,sua resi encia, o ças arma as e na sociedade

ria e Pensões dos Emprega- desajustado. Para regulari- interêsse de Dona Marina em
almirante Gastão Mota, di- deixa viúva a sra. Maria

dos em Transportes e' Cargas zar tudo quanto 'e�tá írregu- conhecer o resultado das
retor de Intendência da Ma- Boisson Mota e dois filhos, o

SANTOS' DUMONT O ao sr. Adil Rebelo, às 17 ho- lar. Para reconduzir esta eleições no Estreito.
capitão aviador Hélcio Mota

ras do dia 18-10-54: Delegacia à situação de e-
�

e a sra. Marflí .Mota Sauer.

"PA�I DA AVIACA-O"
Aqui estou para servi-Ia, O SOLITARIO O seu sepultamento terá

quilibrio econômico-financei- braco às armas feito! '

S h D 1 d R· 1 Ih f' lí N', - • _

I
NOVA IO�QUE, 22 tu. P.) lugar hoje, às 10 horas, saín-"

, en ar e ega o .cegionu 1'0 que e 01 pecu lar nou- ,�el que V. Exa. n.,a.o dispõe _ William Willis, o nave- do o réretro da' 'capela Real
ALBERTO SANTOS DUMONT nasceu em 20 de Julho do Mlnístérto do Trabalho, tros tempos. I 4 I

v v:

de 1.873, em Santa Luzia do Rio das Velhas, em Diamantí- Ind. e Com. Confiemos, porém, meus

(e rempo para co 19lr os da- gante 'solitário de 6: anos Grandeza pata o cemitério
dos que lhe venho oí'ere- de idade, que fêz urna baI-1 de São Joâ 'o' Batista.

'

na, Minas Gerais, flaecendo em 23 de Julho de 1.932. Senhores :Jelegados ele Au- colegas e meus amigos, na A' d f-
, .,

cer. s ar uas unçoes de'
sa, a travessia de 6.0ú,) mi Na Díretoría de Intendên-

Desde muito cedo revelara grande pendor pela aero- tarquías I cxtrordínáría capacidade do, Coletora, que V. Exa. -exer- Ih 1
.

náutica e teve grande estimulo na leitura dos fantasiosos Autoridades colega que hoje reassume es- ce, alíás com O melhor espí-'
as pe o Pacifico em 115 i cía, �oi encerrado o expedi-

livros do visionário Júlio Verne, preconizando o advento do Colegas te cargo. Confiemos no pulso
dias, saiu de Pago .. Pago. em ente às 14 horas. A Mariil:In,

rito público, tomam-lhe qua- 'avia-o', em viagem ele rez ..
· ..'S- de Guerra prestara' h'

'

aéroplano. "Meus Amigos, firme do Dr.' Helvecio Xa- se todas as horas E as
-o - onras

,

,'" . que so a
.. Nova Iorque :"'nde resí - funebres p'ar ocasíã 0-" d

Ainda jovem encontrava grandes dificuldades no peso vier Lopes, a quem foi con- b d dl V E" /

J - e se-i

IsO ran:t, e roa-as • xa. a de. sepultamento.
do motor a vapor, mas, perseverante, eontínuou sua tarefa, Como sabeis, assumi o e- fiada, pelo exmo. sr. Presí- chefia da legião udenista _

até que um dia, visitando uma exposição de máquinas, em xercício deste cargo, no dia dente da República, a tare- cargo que, reconhecidamente,
París, viu pela primeira vez um motor a querozene, muito 10 d�ste mês, honrado pela, fá insana de refazer a Instí- vem exercendo com invejá-
leve. conflanca do meu prezado tuição que ele organizou e vel prestígio.

'

- "Par,ei diante dele, como que pregado pelo destino. colega e disti'nto amigo, Dr. dirigiu sàbiamente pelo espa- Darei a V. Exa., dia a dia,
Estava eompletamcnte fascinado", e "diante do motor a' Fernando Lesseps Lobato de '10 de dez anos, e que hoje urna a urna, os resultados do

petróleo, tinha sentido a possibilidade de tornar reais as Faria, que ocupava então a volta às suas mãos em con- pleito de 3 de outubro, aí
fantasias de Júlio Verne". Presidência deste Instituto. dicões bem diferentes da- nesse glortoso Estreito. Não

Várias tentativas foram feitas, por anos seguidos, até São decorridos apenas de-II quelas em que .todos nós, esmiuçarei votações, atendo-
que um dia fez com que os parisienses ouvissem, pela pri- zoíto dias, e já deixo es�e. servidores e segurados do me às 'da oposição é do go-

meira vez, um motor roncando nos ares. Isto em fins de p.osto de .�omando e sacri�i-I Instituto: nos orgulharíamos I vêrn�..
\

--: ,; _'
,

1.898.. ClO, em virtude da nomeaçao de mantê-Ia, A prrmeira apuraçao foi a

Continuou as construções até que no 5° balão _conse- �o coleg� Adil Rebelo, qU� I . �eus colegas e meus amí- da 33a. secção, no simpatico
guíu a dirigibilidade. Em 12 ele Julho de 1.901, depois de vá- volta, assim, ao cargo que o gOS.· Clube 6 de Janeiro:

rias voltas, regressou ao lugar da ascenção, em Longchamps. cupou, antes da minha no- I Deixo este cargo nas mãos

Com êste, circunavega a Torre Eiffel, sendo êste feito sido meação, pelo, espaço do seis' de quem o recebi, ou, pelo
noticiado amplamente pela imprensa como a solução de- meses. menos, nas mãos de quem

finitiva do problema da dirigibilidade. I Muito pouco me foi possi- mo devia ter entregue, e dei- Nerêu ..... : .... r 'i65
Em 19 de Outubro repetiu a façanha, ganhando então rel verificar, nestes dezoito xc-o com a mesma e patrió- Sauio. . . . . . . . .. 155

o premio, já tão famoso, denominado "Deutsoh" e ofertado dias, quanto à situação em tica sãtisfação com que dele, Aristiliano

por Deutsch de la. Mem·the, orçado em 100.000 francos, mas que se encontram os serviços me ,empossei. 'Konder ., .. , ...

com os juros realizados desde a sua instituição, atingia a desta Delegacia e dos Orgãos E' este um cargo de con-

129.000 francos. Locais de sua jurisdição, a- fiança direta do sr. Presi-

Santos Dumont distribuiu, dêste prêmio, 50.000 entre pezar. das provídêrrcías íme- dente do Instituto e sempre

os mecânicos e operários que o tinham auxiliado e o res- .ííatas que tomei neste sen- entendi e entendo que a nln

tante entre quasí 4.000 pobres de París. sido. Mas, do pouco que me guem é lícito pleitear C2,l'

Perseverante construiu muitos outros balões, sendo que foi possível examínar, mesmo zos de confiança. Confiança
o de nr. 9,era tão aperfeiçoado que com êle saia a passear superficialmente, cheguei a não se impõe a nínguem.
todas as tardes, indo onde bem queria.

'

concluir que, incontestavel- Adquire-se pela força do !';3,-

Depois empenhou-se na conquista do "mais pesado que mente é este, hoje, um posto rater, pelo brilho na perso

o ar'.', trabalhando então 3 anos consecutivos, em comple- de sacrifício para qualquer nalidade, pela' capacidade de

to silencto, e após perseverantes experiências apresentou- funcionário do Instituto, trabalho e de autogoverno,

se ao público com um aeroplano .em o qual conseguiu voar :lue o venha ocupar alheio a oela honradez, pela Ílon�;;t.i,·

60 metros, perdendo a direção e caindo ao sólo. jualquer outro interesse que dade, e, acima de tudo, pela
Consertado o aparelho, o seu "DemoiseIle", voou por não o de trrbalhar, única e dignidade pessoal.' E porque

250 metros, tornando-se êste o vôo celébre, realizado em 23 ixclusívaménte, pela recupe- assim penso e porque r ssim

de Outubro de 1906, coucretízando-se o seu grande ideal e cação moral, administrativa, entendo,' eu me sinto inteira

valendo-lhe os mais eitusiastlcos elogios, constituindo-se sconómíca e financeira da me�te à vontade para assí

em o "minuto memorável na história da navegação aérea: .. " instítuícão, e com o objetivo nar, sem constrangune-ito

Curta, no entanto, foi a sua exis)tênci\., atormentada de cumprir realmente as algum, o termo de transmis- P. S: D. :......... 9'4

por um remorsos extranho, que o minava, na pureza de sua altas finalidades, no interes- são do .cargo que ocuoo ao
'

U. D. N. ;....... 69
alma ... sentia-se culpado por ter feito a invenção que a se das classes que lhe são �ole�a Adil Re.belo,�

.. (,�'�,�'J:',I ,Es.sa pri�eira urn.a, ,Donamaldade dos homens transformou em arma de guerra: .. I vinculadas, sem prevenções Jese�o. uma_ feliz e PI(. .(,Ud Marma, nao lJl.e fOI auspi-
e para minorar seu remorso, foi seu último pensamento a ou favoritismos injustificá- ldmmistraçao.· piciosa: Amanhã abriremos'
instituicão de um prêmio, a quem' condenasse o emprego, 'outra. i
militar do avião. Ninguém cOl1quistou, até hOje: êste prê- _"""_�� - - - _ -oi. - - _. - -.......

Respeitosamente.
mio!

"D I A DO' AV I A D O R"
BUM.

DR. R. elflNATI':
,

,GONCAIVES" I:
,

'

Encontra-se em 'n()ssa C!l

pital, procedente da'Capital
Federal, o Dr. R." dicin�ti
Gonçalves, .competente agro
nomo do Ministério dej i\g-ri- :
cultura e um dos lIlais au�'

torizados técnicos no com-

bate em formigas:' I
, Ao ilustre visitante, dese
jamos feliz estada em' nossa
cidade.

"

NoVOCONSULTOR',
JURÍDICO . DO MI-I

.

� I
NISTERIO DA

"

AGRICULTURA
RIO, 22 (V. ,A.) � Tomou

I posse ontem'd� ,:a:T�I) de COIl-,
sultor jurídico do :1'.1inistél'io
da Agriculturà .) sr. Tel'tu-;
liano de Menézes lVLi,��h�ll, "

qüe exercia as suas. o tiv.ida-, ;
des profissionaIs 1'0 Estado

de,Alagoas, onde ocupou di- '.

versas posicões como as de !',
secretário do Interior, �hefe):
de Policia, procurador geral!
do Estad�, procurador seccio
nal da República e diretor'
geral da Instrução Pública.

Uma das mais, justas comemorações, considerando a

sua importância, é, sem dúvida alguma, a do dia de hoje.
Tôdas as homenagens desta semana' consagra'da

como "Semana da Aza", dêste dia instituído como "Dia

do Aviador", convergem, naturalmente, para que a Na

ção, e com 'ela todos os brasileiros de coração limpo, ren
dam culto à l!1emória-de Alberto Santos Dumont.

Em face da sistemática e surda campanha que, no

plano internacional, o nosso glorioso patrício tem sofri

do, torna-se, necessário la rea'firmação incontestável, a

não ser por ignorância crassa ou deliberada má-fé, que

lhe assiste o título de "Pai da Aviação", conquistado, com

sobejas razões.
Em 19, de Outubro de 1901 Santos Dumont demons

trou, pela primeira vez, de maneira irrefutável, a dirigi-'
bilidacle prática e eficiente dos :lerostatos (que ficavam

ao sabor dos ventos i , com o seu célebre vôo no também

seu dirigivel n. 6, partindo de Saint Cloud. contornando

a Torre Eiffel.e voltando ao ponto de partida; gastando
no percurso meia hora, conquistando o Prêmio Deutsch.

mundi- Conquistada. esta etapa dirigiu' suas atenções e todos os'

almente, o "Dia das Missões", haverá nesta Capital um seus inolvidáveis esforços para 'outro setor importan.te:

programa de ·festejos, à ·cargo do Colégio Catarinense, com o vôo do mais pesado elo que o ar'flll 23 de Outubro de ,

início às 8 horas, em pról d[).�, mesma,s Missões. 1906, em Bagatelle, Santos Dumon lançou o marco que
<'

O pl'ograma, consta de "barracas", "bar"', Sorveteria, I iniciaria uma nova éra para a humanidade, com o se'u

"rifas" e outras ?i.versões e terã� como local o� pátios da- I' formidável aeroplano XIV -Bis, conquistando então II

quele nosso tradlclOnal esta.belecllllento de enSlllO. 'faça Archdesacon e o título de "Pai da Aviação".
Para esta comemoq,çàó a Direto'ria elo' Colégio Cata- I Ao Brasil assiste o direito, mais do que qualquer ou-

rinense, por nosso intérmédio, convida ao Povo em geral a tra Nação, de festejar e honrar a Aviação, não somen

participar' daqueles festejos., - / te porque Santos Dumont era brasileiro, mas porque o;

·sim vasto, o seu imenso território ainda estaria desconhe-.

ciclo não fosse o arrojo e a intrépida deliberação de nos

sos Pilotos encurtal1do as distâncias e rasgando os céus

PEQUIM, 22 (U. P:) - "O cido em honra de Shri Neh- brasileiros em todos os scntidos, constituindo um perma- PETI,ÇÃO DO PAP1\ I
go'�erno e o povo da China ruo nente tJ.'abalho, um verdadeiro élo da unidade nacional. CIDAl?E DO VATICANO, I
trabalharão em comum com -- Neste dia, pois, J;evcrencÍlmdo a memória de ALBER- 122 (U. PJ - Foi dirigida ao f
a India, para estender a paz' TO SANTOS DUMONT voltamos nossos pensamentos pa- I Papa uma posição, p�Ja Cúria.
na Asia:" - declarou,

�

con- FOI REELEITO ra os que cortam o espaço, abrindo novos ,rumos para � Arquiepiscopal de Milão"

soante o rádio, o 3r. Chu- ,·SANTIAGO (Chile), 22 ; e. progresso da grande Nação e nossos corações, ,num pen- I
também em nome' dO clero,

En-Lai, primeiro TIlinistro e P.) -' Noticia-:-se que o sr. I, sarnento de saudade, reverencia aqueles que, mártires da diõ'cesapo,: para qtie conSin;'\
ministro das Relações 'Exte-j

Frecl L. Soper foi rr�eleitc Aviação, ficaram em meio da jornada aérea, legando-lios
.o'" ta em

,;" nomem:" monsenhor"

.J:�or:es da Cilina pOPl�lar, no. pres.i�ente-diret�· do Btn'a:.l um exemplo ,de p�trioti:mo ,Sadio, de. idealismo constru- � Giovanni Battista Montini

l1scul':':o cjue pronunclOu por I SUl1ltano
' Pan-amon c CI J1 o Lot' c de cOl'ag'cm maUlilta. 'I' par� o lll�fl.r de arcrbi,<:po elr,

asião elo banquete 01e1'O-' pela terceira vez, Salve, pois, o "DIA DO AVIADOR". ,Mllao,

,'�'

Florianópolis, Sábado, 23 de Outubro de 1954

BANCO DO BRASIL S. A.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 31

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, tendo em,

vista a· freauência com que vem sendo solicitada a con-
J

�ignar en�' :�CibOS de pa��mento do �gio,..par� efeito jun�o Ias repartlçoes alfande.ganas, anotaçoes J a feitas na Via,

destinada à Fiscalização Bancária, torna público haver

de-Iliberado, para melhor execuçiio de seus trabalhos e no in

terêsse dos próprios S1'S. impol'tadpres, que, doravante, coní I

os pedidos ele licença, deverão ser api;esentadas, além do

documento de promessa de venda de câmbio, as duas vias

dos recibos de ,que se trata, as quais serao devolvidas, de- I
vidamente anotadas, após o licenciamento.

Rio de Janeiro, 18 de ol�tubro de 1954.

Ignácio Tosta Filho ,- diretor.,
Luiz. 'de Oliveira Alves - gerente.

"DIA DAS MISSÕES"
Comemorando":se, am�nlii1, dia �4 de o�tubro,

------,-- ,-------,-----"-

TRABALHARÃO EM COMUM

ANJ)RÉ NILO TADASCO
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Ieleceu o Almirante Gastão Mnta

O sr. Olívio Nunes Queiroga escreve-me uma
carta gozando o patusco Diário da Tarde e pede-me
que lhe explique' esta frase, escrita naquele órgão e a

mim, dirigida:
\

"Estamos certos que o írrequíeto jornalis
ta, acabará como o Tiro de Parnambuco".

Quer o sr. Queiroga saber o que' é isso, segundo
escreve:

"O que eu não entendo muito bem é o caso do ali

chamado "Tiro de Pernambuco". V. Sa. já se referiu
a "ísso uma vez... eu até desconfio que "êles" citam

sem saber bem o que é ... Faça um favor a mim (e
talvez a êles) e explique-me o que é êsse "tiro". Con
fesso' minha ignorância, 'Inas muitos, cultos e prepa
rados," também não me souberam explicar".

O Tiro de Pernambuco, ao que me parece, �oi uma
instituição assim como o govêrno do sr.' Bornhausen.
Nasceu sob entusiasmos estrepitosos. O povo lhe reser

vou, pára a instalação, todos os seus aplausos 'e' todo
o seu fervor cívico. O 'firo ta, salvar a Pátria, tal qual
a U.D.N. em Santa Catarina. Ser do Tiro, naqueles'
dias de apoteose, era viver empanturrado de patriotis

mo� C9,ntra o Tiro era pecado resmungar, porque 9

Til'� era o Brasil em armas. Mas, no Tiro, nâo estavam
os verdade'irq;;' soldados, O Tiro era pura demagogia
patrio,téra: Nelé sq. ing.ressavam os granfinos, ,os' patrio-

�"'Parrecas do E;ça. E, parece, em pleno apogeu 'do Tiro

" explodiu a ;prfine-íra grande guerra. E o, Tiro foi min�
,

guando, 'súnÚn,do, como o govêrno vigilante, Os ins

trutores' vp�taraní aos quarteis; os fuzís forám recolhi

dos também;, os tambores e o bomba furaram" o es

tandarte, 'desapa'J:eceÍl -:.. ' E, em pouco tempo, \:lo fa
moso e heróiéo Tiro, só restara o páu da band.eira. Foi
assim que êlé, terminou ...

As demais conclusões, locais, são óbvias!
E eu não cultivo à irreverência.

,'\

,,',' x

x

Ainda uma referência ao Diário da, Tarde, jornal
dorminhoco da Capital. Na 'edição de ante-ontem, à

\ primeira página, está um artigo sob 'o título Culpa no

cartório. Desse artigo, certamente da redação, pois
não indica o aut�r ou a transcrição, convem destaca
dos lOS .seguintes tópicos, alusivos aos gastos -eleitorais
dos candidatos:

"As' cifras empl'egadas por Fulano e

Sicrano atingiram a tantos' milhôes. AI

·gjlns· os ,tira;ram de emprêsas ou até dos

próprios bôlsos, com o que praticaram a

penas delitos especificamente el'eitorais,
até "prov,a ainda não feita de lesão a ter
ceiros. O maior número, 'porém, sugou' do
Tesouro, direto ou indiretamente, o di
nheiro para o desmoralização das criatü':'
ras humildes".

Grave, sem dúvida gravíssima, a acusação que o

editorialista do, Diário faz, Orgão lig'ado ao Palácio, de
ve de estar a par do assunto. Faltou apenas precisar
os su�?�res, do T;eso?ro,,, escrevendo-Ih�s o nOll1e �or
inteiro. ",' , ..

.Evidente, ainqa, que e1>s�:S que mamaram no erá

r�o.; só podem ser elo lado de lá, porque � ÓP��ição não
téril cumplicidades com Os dinheiros públicos." .: ,.',

E' bom.,apúrar o escanclalo cónfessad,o pelo Diá.fio.
, • '. �

.
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