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V'iolenlo tufão. Um circo desabou durante- a função.
badas. Familias desabrigadas. Não houve!vitimas. Prejulzes.

'

RIO, 23' (V. A.) _ A popu- Todos Ingiram espavoridas tárío do Leblon e alguns dos foram vitimas e o fato desa- RIO, 23 (V. AJ -'- Manoel

I
ontem, determinando a per-

I 'I uma' dos santos, sergípano da cí- da dos seus direitos polití-

lação da zona sul, notada- � pensavam tratar-se do fim brigada� ali em virtude de �asebres e favelas que ncal_ll gradável de passarem ,

mente a do Leblon, viveu an- do munelo". . . Gerem tido suas casas deste- as margens da, Lagoa Rodn- noite mal acomodados, não dade de Nossa Senhora elas c-,�:;._. _

te-ontem à, noite momentos Nas escadarias do HosPitall,h9.daS epla forte ventania. go de Freitas.
'

houve vitimas a lamentar Dores, abraçou a seita reli

de angustia e terror com o Miguel Couto à reportagem Eram na sua maior parte Felizmente, a não ser os entre os moradores daquele

I
giosa "Testemunhas de Jeo ..

t f- trou várí f '1' d dI" t·· J parque proletárío. vah". E seguindo à risca o!';

violentissimo .u ao que var- encon .rou varras ami 1[1S 0.- ,mora ores o' parque pro e- prejUlZOS ma el'lalS c e que "

ditames de sua consciência,
reu as ruas daquela zona, , negou-se a fazer o serviço
derrubando casas, árvores,

igrejas, circos e deixando de- FI·OA,res ,de ' saada-'de.s, pa'n ,PI·slo' I-a
r' U R'I o· S o mi!itar para não infringir,: RIO, 2'3 (V. AJ - O pre
" quinto mandamento da Lei sidente da República cassou

sabrigadas várias pessoas e LIMA, 23 (U. P,) - Curio-
-

t N
.

feridas outras tantas.
de Deus, nao, ma ar. r ',"lll I a patente do major Julio

Em todos os locais ouviam-
so projeto de lei acaba de ser mesmo o simples e formal Sérgio Machado de Olíveíra,

se preces ao Senhor e mui- EmbarcarãO _ dia 28, em aviões.. para serem ap�;�::t,a:�in:�Oppa:;:r;;:pn�� compromisso para receber o condenado pelo Superior Trt-

tos iam mais longe pedindo
' ceritficado de reservista de bunal Militar à pena de rt'-

Perdão a Deus pelos seus pe- deposl·'tadas' DO, Ciml·lérlo MI"II-tar onda tado Victor Funegra, segun- 3a. categoría quis prestar. O clusão de 3 anos e 6 meses,
ti do o qual os empregados e resultado é que se fez um como 'responsável por atíví-

cados, julgando tratar-se '.

b dielum castigo divino e outros
' �epODSam I

BOSSOS' e.r S '

operárias de ambos os sexos processo, que culminou com dadés comunistas nos motos

afirmavam ser o fim do mun-
I' e com um ano de serviço ao um decreto presidencial, de militares. .

RIO, 23 (V. AJ =r

,
Como cauas pelos alunos das Es..- ex-combatentes e o povo em Estado ou a companhias prí-: ...._........ ..................._-_. """""" _ _ _ .............- "" __ • -..-.............

do. E, para aumentar a con- em anos anteriores, a Asso- colas' Públicas" sediadas na geral, para essa homenagem vadas, terão direito a repou
fusão e, a angustia a maioria ciação dos Ex-Combatentes ilha elo oovemador.. aos bravos heróis brasíleíros sal' no dia de seu aníversá-
das ruas da zona sul do Rio tá d

'" .'

es a promoven o a campa- A Associação dos Ex-Com- sepultados- no cemítérío bra- rio, sem perder nenhum de

se encontravam inteframen- h d fI b
. - ,

.

n a as ores que co rirao batentes está convidando os sileiro, em Pístóía. seus direitos.
te às escuras. 3,S sepulturas dos nossos sol-
Entre aqueles que mais so- dados no cemitério de Pis

freram com a intensa venta- sóía, nó Dia ele Finados.'

O transporte das flores, es
eolhídas e preparadãs pelo
florista La Fond, está sendo

patrocinado pelas cornpa
Dizemos, realizou-se porque nhías ele aviação Panair do

.quando começou a ventar Brasil e Alltálía, orerecendo
forte já estava o 1 espetáculo gratuitamente o' transporte
na sua parte final. Apenas para o território italiano, em
três guardas policiavam o 10- seus aviões. 1

'

cal quando pedaços de ma- I Este ano foi escolhido um

deira da parte do centro elo t n\utilado, 30 sargento refor
circo, que sustentam a lona, l;ado João Guilherme de
começaram a voar tendo-se Queiroz' Coutinho, para dele
estabelecido um principio de gado de toelos os veteranos
pânico com correrias e atl:o-, de guerra do Brasil e que te-
-pelos, a muito cus,to domí- rá passagem custeada pela
nados pelos policiais. ?anair do Brasil e pela re-

E aos poucos,' 'com o au- lista "Manchete", que fará á
menta do tufão, veio abaixo eobertura jornalistica por in
a lona imensa desmanchan- termédio do repórter Justino
do-se integralmente o antes Martins.
portentoso circo internacio- Dia 28, às 15 horas, no Ga
nal, que se transformou, as- eão, haverá a certmonín do
sim, num montão de ruinas. imbarque,

.

com a presença
Com a gritaria infernal e o :le autoridades ,militares e

barulho da queda de lona as :ivis. As flores serão embar
feras ficaram muito irriquie
tas. As que estavam dentro,
das jaulas, leões, ,onças, ti
gres, etc., não ofereceram ACAMARA CON-
rp.aiores' perigos e cuidados; VOCADA
,mas os eleIantes deram tra- ,

'balho a seus domadores que

I
'RIO, 23 (V. A.) - A Câma

a muito custo puderam do- ::·a. �os. Deputados, . �oi, ?or
miná-los'! ,1llcIatlva elo sr. VleIra Lms,
A parte final do espetáculo

:::onvocada extraordinária-

do circo seria a apresentação :11ente. �'endo o .requerimen
de !'poneys". Quando as 10- GO recebIdo assmaturas de

nas e o madeiramento vie- _nais ele um terço elos parla
ram abaixo os c�valinliós fo- ,nentares, está, de acordo
ram rãpidamente retirados o

�om o l'egimento interno da

mesmo, no eptanto, não, a- 1uela Casa do Congresso, o.u
contecenelo a dois lindos es-

;omó,tlcmnentc aprovado.

pecimens ela raça 'cavalar
que morreram soterrados.

--------

Não foi s�m razão que en

contramos seu guardador
com os olhos marejados de
lágrimas.
• Falando à reportagem, os

proprietárias do circo disse
ram que seus prejuizos subi
ram à mais de dois milhões
de cl·uzeiros.
Na rua Adalberto Ferreira

achava-se instalada a igreja
evangelista Assembléia ele
Deus. Seriam nove -e trinta
horas quando cerca ele cem

fieis, que ali se encontllavam
ensaiando o coro sacro da
'igreja tiveram suas notas
musicais entrecortadas por
ruidas caj'.acteristicos de de
sabamento.

nia que se desencadeou na

parte sul, da cidade encon

tra-se o Circo Apolo, cujo es

tréia realizou-se ante-ontem.

"
.

LLSBOA, 23 (U. P.) - O

Gremio do comércio de Ex

;Jortação de i<'l'utas reuniU-I
:;e para tomar conhecimento
c:e, duas propostas sôbre a

exportaÇ'ão de frutas do Na

tal para o Brasil, especial
mente as castanhas.
A proposta sugere que se

agrupem os exportadores pa

ra evitar os prejuizos decor

réntes da concoí;rência, ha

vendo sido sugeridas tam ..

bém as percentagens de ....

0.016 e 9, aprOXima(lamente.!

AR�IGOS DE NATAL
I

'

DE PORTUGAL PA
RA O BRASIL

PRESIDÊNCIA .00 P. T: B.
Na ausência do sr. João Goulart

RIO, 23 (V. A.) _ Na nu· dor Alberto pasquali�i. pára
senda do sr. João GOülart, que, na qualidade de primei-.
presidente d'o diretórIo na- 1'0 vice-presidente, assuma a'

cional do Partido Trabali:1is- direç;ão nacional do P1'B.

ta BrasileiJ;o, a presidência A esse propósito vem o '5e

vem sendo ocupada pelo se-· nadar Alberto Pasqu<íliui l'i�

gundo vice-presidenL� Odilon cebendo reiterados apelo:;; de
Souza Neves.' Forma- se,

pO-1
seus correligionários desta

rém, um largo ambi�llte âe capital, do norte e sul do

simpatia em torno do sena- país.

;·çmSil anti,oD_iá- f Impasse,rio d. s. Citar''''. I
.

na UDN
Ano XLI

M, 11.021

,RIO, 23 (V. A.) - Revela raeosos, em virtude ela decl

um jornal que, há dias, a I são do sr. Artur Santos de

UDN viveu momentos emba- i deixar a' presidência do par
i
tido, visto ter .stdo derrotado
no Paraná. Mas acontece que

VISITA OFICIAL o seu substituto legal, sr. Pe-'

ATENAS, 23 (U.I PJ - ° I reira Lima, também conhe

marechal Papagos, primeiro: ceu o pá da derrota no pleito
ministro ela, Gréc�a, que aca- I em São Paulo. Desse modo, a

ba de terminar uma visita o-I coisa se complicou, ensejan
ficial de seis dias à Espanha, I do um impasse. E a verdade

realizada a convite do gene- é que nada se modificou,
ral Franco e do governo es- continuando o sr. Artur San

panhol, deixou Madrid por: tos, até agora, na direção do

trem, para Paris, onde já I P�I:�idO da "eterna vigllân-

chegou. . ,

Cla • ,
,

..

""PARA-'NAÕINêÕRRfRNõ5°
MANDAMENTO

(

Casas derru-

PERDEU A
PATENTE

MARECHAL RONDON
RIO, 23 (V. AJ -

"Final-, pensa ao bravo sertanista,
mente, foi aprovado o pro- desbravador de nossos ser

jeto de lei da Câmara que tões, e cuja vida foi e é con

concede honras de marechal sagrada ao serviço da Pátria.

ao general Cândido Rondon".

I O '''GREGÚRIO'' DA LEGIÃO
, .

Diversas runcíonárfos da Legião Brasileira de

Assistência foram demitidas nestes últimos dias, O'

motivo dessa dispensa, intimamente ligado ao plei
to de 3 de outubro, é um pouco mais remota: é o

sentimento de pezar que o funcionalismo da Le

gião não escondeu l)el:1 'morte do, Presidente Getú

lio, eS1)050 de DOll:l Durci Vargl1s, benemérita cria

flora da Legião. A intensa constcrpação ,pelo trá

gico lleSUlml'ccimento tIu Chefc da Nação foi ano

üula }lelos que .usam. da Legião para fins políticos.
E daí as perseg'uições nu,SljUillhas ora alí em an

damento, O sr. Wàldlr Busch é· o instrumento des

se ódio, que está llesem1)l'cg'ando antigas e devo

tadas servidoras daqnel:l entidade, comlJletamen
te solapai:la nas suas altas finalidades assistenciais,

E' a alma negra d:l I"egião. E' o seu gregário.

o 'Brasil e o�s da "cortina .de ferro"
,I �,,:� N. R. - De há muito já de-

veria ter sido aprovada tão'

Acordos comercla,ls éstlmolados pelo Itam.aratl s�nificativa e alta recom-

RIO, 23 (V. A.) - "O na-: A maioria "desses acordos quía e Iugoeslavia.idependen- OS S
maratí está estimulando ll,- teve seus estudos iniciados no I do sua: conclusão apenas de ,ETE MARI- DESTACADA CON-

cordas comerciais entre o .govêrno anterior, mas tend9 alguns detalhes burocráticos NHEIROS, , , TRIBUIÇÃO
Brasil e os países da "Corti- em vista as excelentes pers- e da aprovação do Congres- LONDRES, 23 (U. P.) - Os WASHINGTON,:i3 \U. PJ

na de Ferro". Essa a infor- pectívas que abrem para a soo sete marinheiros poloneses, - John E. I\eurifoy, ex-cm-
mação divulgada por matu- ampliação - do nosso comér- 'A notícia mais importante que se sublevaram em alto- baixador dos Estados Unidos

tinos conservadores
J

desta cio exterior, o Itarharati entretanto, e que sé reveste mar e abandonaram seu na- na Grécia e na Ouatemala.
capital, e que a reportagem prosseguiu nos seus estudos de caráter sensacional, é que I via na Grã-Bretanha com- recentemente designado pa

de "última Hora" confirmou, e dessa forma, já se acham também estão sendo reíntcía-
I pareceram ante os tribunais ra igual pôsto na Tailândia,

em circulas diretamente li-I práticamente concluídas fl- dos pelo' Itarnaratí díscus- I de Londres, para o julga- foi agraciada com um pre

gados ao .nosso, Ministério elo' cordas com a Pclonia, Hu1J,- sões!m t?,rI�O
de um acordo' menta de extradição contra I mio ,da paz por

s,
ua destaca

Exterior. ;. � �gria, �mrÜilÜ;:I, TQhq(:o&loV�l. _ CQ� �. ltUSSla pelo qual ste 'ele� movido a pedído do 'go- da .contrtbuicão para a C:lU

país se compremetería a ad-I verno comunista da Polônia. 'sa �ll pa. mundíal.
quirir cento e cinquenta mi-

.

_

Ihões de dolares de café, com
"

OKAKI EM WASHINGTON

RESULlADO DAS ElEICOES EM
,

CHAPECÓ
RESULTADO I)AS ELEIÇÕES DE 3 DE OUTUBRO EM

CHAJ;>ECÓ

PARA O SENADO:

Nerêu

Snzulo
Konder,

3:275
3.199
1.302
1.278Arístiliano

DEPUTADOS FEDERAIS:

Serafim Bertaso (Aliança)
Rubel1s Rauen (PSP) , ..

Waldemar Rupp (UDN) .

Konder Reis (UDN) .

Celso Ramos Branco (UDN)
Atílio Fontana (Aliança)

3.022
1.044
326
190
186
51

DEPUTADOS ESTADUAIS:

Lenoir Vargas Ferreira (PSD)
José Miranda Ramos (PTB) .

Waldemar Beduschi (UDN)
Carlos S. Souza (PSD) '

.

Paulo Marques (PTB) , .

Leopoldo Erig (PSP) .

1.766
1":839
656
131
111

178

LEGENDA MUNICIPAL:

P. S� D.
U. D. N.
P. T, B.
P. S. P.

2,176
1.356
1.250
396.......................... '\ �

-

O Partido Social pemocrático 'elege� �6. vereadores, a

União Democrática Nacional 4 e o Pattido Trabalhista Bl'a

-sileiro 3.

"O Pai Branco" de nossos

'selvicolas, ainda vivo, tem
seu nome gravado nas pági
nas da Hlstória, agora com o

pôsto de MarechaC

a obrigação de consumi-lo
dentro das próprias frontei

.ras ela nação soviética. WASHINGTON, 23 (U. P.)

I
"boa vontade" através do

- � ministro do E�terior do continnete sul-americal_10 em

Japao Katsce Okakí chegou que manteve conferencias

ontem aos Estados Unidos com as princípaís autorida

depois de uma viagem dE' des de todos os p�íse8 li Lle VI;
sitou.
Nos Estados V!1ioos, o mi

nistro elo Exterior do Jap;,o
tem marcado entendimentos,
com funcionários dos ])f\'<lr
tamentos de E;"C,lCI) c de l'e-

fesa, tendo, sallentad,J, aJ de
sembarcar as rl�l�cile$ cor

diais êntre a 'jua .l'T�v(ã.o € os

Estados Unidos no presente,
afIrmando ainda que "os (lo:s

palses pern�,lneceái..) ,! untos
para llssegurar a causa da

paz mundial".

Dqs Estados Unidos, Oka'
zaki seguirá para o Méxi::o,
onde assinará um acúrdQ (.'0 ..

mercial entre o Japi:.o e o.

México.

Embora reafirmando a au

tenticidade elessa notícia (as

negociações entre os repre-'
sentantes elo govêrno brasi

leiro e soviético tiveram ini

cio há meses, 'em Washing
ton) divulgamos aqui com as

elevidas reservas, isto é, con
firmam o inicio das negocia
ções, mas não conseguimos
ainda obter no Itamaratí

I (;Onfi��ação de que as mes

i mas teriam sido reinicia

I elas", segundo a "última.Ho
! ra".

RENUNCIOU
DAMASCO, 23 (U. PJ

O sr. Khaied Azem re\1Un

I ciou a formar o novo govêr-

�rimeiro ,Congresso Mundial de
Imprensa .

Jornalistas de todo �. mundo reuoidos em São Paulo,
RIO, 23 (V. A.) - Profis- gresso Mundial de Entidades e as organizações mistas que

sionais de imprensa de todo de Imprensa, organizado pe- congregam os diversos seto
,o mundo estarão reunidos em la Associação Paulista de res da imprensa.
São Paulo, de 6 a 13 de no- Imprensa. O principal obje-
vembro vindouro, no I Con- tivo do certame, que tem o O RISO DA,CIDA/DE...

patrocinio da Comissão do IV

Centenário, é reunir jorna
MONTEVIDE'U, 23 (U. P.) listas de todos os países, re

- A Oitava Conf�'encia Ge- presentando diversas catego
ral da UNESCO 5erá inaugu- rias da imprensa mundial,
rada em Montevidéu, a 12 'de através das respectivas enti
novembro próxin:o, e �urará I d�des, a fim de estudar solu
um �nes. A ConferenCIa se çoes para os problemas que
reunirá no Salão dos Passos compõem o temárid, cujos
Perdidos do Palácio Legisla- itens atendem aos interêsses
tivo. daqueles que desenvolvem

, sua atividade profissional em
ESTADO DE SÍTIO ,organizações jornalisticas.
SANTIAGO DO CHILE, 2,3 Esse empreendimento tem

(U. PJ - Dizem de Santia- i
caráter mundial e os países

go do Chile, que a comissão que derem sua adesão ao I

de legislação da Câmara, Congresso Mundial de Enti
manifestou-se por 7 votos dades de Imprensa deverão

contra 5, contra a mamü,én- representar jornalistas, os

ção do estado de sitio. editores de jornais e revistas
�

,

ga CONFERENCIA

159
- Em S. Paulo, o Adernar

plantou trevo e vai co

lher cana!
- E aqui o Bayer Illanta
va abacaxi e mandaram

"

plantar batatas ...

•
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. GUERREIRO

�
.. M E D· I C·O 5 .. .... IDr. Julio p�opuz,"

o KS,T A D o . Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz, e Garganta

RIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA. \VLADYSLAVA '

, Filbo A.�MINI��RAÇÃ!l A clínicadZs:o��i��!d�ec::r�:n!���smodernos
CANTIÇAO' 'CHEREM W MUSSI

'
.

a ,IRedação e Ofícínas, a rua A Ih t d d I

"

,I
"

Ex interno da 20 enfer- Conselheiro Mafra, n, 160
xpare os para tra amento as oenças da especialidade

- MÉDICO -

..,

. CURSO NACIONAL l;>lil e maria e ?,erviço de gastro- Tel. 3022 _ Cx, Postal, 139
ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

�tNICA
DE CRIANf,;AS I DO�NÇAS MENTAIS

.:, DR ANTÔNIO DIB snterclogia da Santa Casa. Diretor: 'RUBENS 'A. NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e·

A D U L TOS

I EAx-�lretor, do Hospltal . do Rio de Janeiro .<Prof. RA'MOS.'
" inflamações do Nariz e Garganta)

Doenças Internas Colônia SantAna. ' MUSSI W Berardinelli).
.

Geren te: DOMINGOS F. DE lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

RAÇÃO - FIGADO - ?oenças nervosas e men- _ MÉDICOS _ Curso de neurologia 'AQUINO.
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

INS - INTESTINOS I tais, " .

CIRURGIA-CLíNICA (Prof. Austregesilo). '

.
,,' , Representantesr Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muito'!

kratamento moderno da I!YJpote�cl� Sexual.. GERAL.PARTOS Ex interno do Hospital -Represen tações A. S. La-
casos 'são evitadas as operações das Amígdalas

�I.FILIS .
I Rua 'I'iraden tes D. 9. Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral. ra, Ltr'a, ,

ULTRA VIOLETA F.aIO (Tratamento das Faríngnes

onsultôrio - Rua .TIra- Consultas das 15 às 19 cializado das DOENÇAS DE Doenças do estômago, Rua Ser.ador Dantas, 40
e inflamações dos Ouvidos)

iDtes, 9. horas; SENHORAS, com modernos inte. tinos" fígado e vias
_ !lO andar.

'

RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

P HORÁRIO: FONE: 3415. métodos de díagnôatícos e biliares; dos rins, útero e 'I'el.: 22-5924 Rio de
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

roas 13 às 16.ho;ru. Res.: nua Santos Saraiva [tratamento. _
ovários. J

. ,OCULOS)
...

anerrn )LAMPADA d FENDA (
1.: Cons. - 3.415 - Res. 04 - Estreito. SULPOSCOPIA - HISTE� .Dísturbros narvosos. , Reprejor Ltda,

� Verificação e diagnostico de

_ Ftorianópolis, TEL. - 6245. RO - SALP1NGOGRAFIA Consultório: V,itor Mei- Rua Fel in d f)l'
.

lesões dos Olho�)
.

... e e \. iverra, n. INFRA VERl\IELHO
- ,

DR' MA'RIO U7EN
- METABOLISMO BASAL reles 22. ,21 - 60 andar.

MEtT BAS1'OS'
n· Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. T

-
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

. el.: J2-9873.,..- São Paulo P 1m

IRES '

'
' DHAUSEN curtas-Eletreceagulação - Residência: Bocaiuva 20 ASSINATURAS

u ão e Esofagc

, CLtNICA MÉDICA DE Raios Ultra Violeta € Infra Na Capital Ccmsultôric: Visconde de Ouro Preto 2 (!\ltos da Casa

- MÉDICO -

C IA Vermelho.
Belo Horizonte

ADULTOS E R NÇAS Ano C,· 1700(1
m prática no Hospital Consultório _ Rua João 'C'" , Residência - Felipe Schrnidt, 113. '!,'elefone 2.365

F
.

dA"
, v

Consultório: Rua Trajano, "O V O G A DOS Semestr-e .;.. r$ 90,00 C l I

Os rancCls('(, de R�sl8de
na

Pinto, 10 _ Tel. M. 769. n. 1, 10 andar -'Edifício do Í'1 ',,'
"

'No Interl'or'
"

,onsud tas - -pe a manhã no Hospital '_ A tarde

anta J:s:eir:'
lo e Consultas: Das 4 às 6 ho- Montepio. Ano .: Cr$ 200,00' __ __

as 2 horas em diante no Consultório

CLINICA ".:MtDICA
raso Horário : Das 9 às 12 ho- DR. ,JOSE MEDEl- Isemestre Cr$ 110,00 I DOENÇAS DO APARELHO DIcESTJVÕ--"::':

CARDIO�OGIA .F..�SidênCjaT: Ru2a Esteves rasDa-s 1D5' ra:sM1sUhSoSrIa's _ Dr'a'. UOS, VIEIRA 'Anúncios "mediante con-1ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.
,

Júnior, 45. e1. .812.
MUSSI. DVOG, DO '_'

.trãto,
.. . ,

-, DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Consultório: Rua Vitor
-- A A

.
' Os orrgan ars, mesmo Dia O M· 11'" N F

..

'eireles, 22 Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS Resldêucia : Avenida ,Trõm- Caixa pústal}50 .- Itaja!
public,ados, não àerão devol- r IDoe unes errelra

NARIZ E GARGANTA towsky, 84. - Santa "atarma - vidos, ". Ir ,

lorários: Segundas, Quar- CO
,

LAU A ;direç,ão nio' .,-e,respo.- NS. :- A' RUA VICTOR ,MEIRÉLLES N° 18" 1°

s e Sexta feiras:' DR., JÚLIO DOIN --- - DR. 'MARIO .

':' sabiliza pelos conceitos emí- ANDAR.DAS 9 AS 11 HO{{AS - DIARIAMENTE.

Das 16às 18 horu.
'

VIEIRA -I' RINDO tidos nos artig;o8 �S8inados. RES., -- DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.14�

Residência: \, Rua Felipe! MÉDICO'
DR. �'E\VTON ...aw..<, � ... _whw_"""'-,_

::hmidt,23 - 2° andar, ESPECIALIS'1'A EM D'AVILA : e. �nformações Dr. YI.mar Cerrê
....

a
OLHOS, ,OUVIDOS, NA· CIHURGIA GEHAL DR- CLAUD.IO ! �

�t. 1 - 'Tel. 3.002. S f·
- CLINICA MEDICA

< RIZ E GARGANTA Doenças de Senhoras - BORGE U el,S,_ CÓNSULTAS das 10 - 13 horas

;Jt. WALMOR ZO- TRATAMENTO, E' 'OPE- Ipro("tulogia - Eletr-icidade ADVOGADOS
, O.lfltor enc,.!lt� Rua Tir.dente 9 - Fone 3415

MER GARCIA RAÇÕES' Médica Fôro em geral,' Reeursos ta c�j.una, in..tQrmaçõ�s qii�
Infra-Vermelho - Nebulí-] Consultório: Rua Vitor perante o Supremo 'I'ríbunal necessita; (fiariam'ente e de Dr.' Carl�� F••!B.E�uelsl·n-g�Iomado pela Faculdade zacão - "Ultra-Som Meireles 'no 28 - Tetefene: Federal e Tribunal Federal

.

I d M di i
<.

' imediato:
.elona e e c na da, (tratamento de sinusite sem 3307:" de -R�cursos. . .!,

UniversIdade do Brasil operação) Consu [tas: Das 15 horas
'

ESCRITORIO� "

"

Médico dos Hospítaís AmerlCanc:fs e da Força
r-Interno porlcQncurso da Anglo-retinoscopia _ Re' em diante. rIot-ianópol is _ Edifício JORNAIS ' TetefoD� Expediçionária Brasileira

Maternidade·EseQla ceita de Oculos - Moder- Residência: Fone,3.422 São Jorge, rua Trajano. 12 O Estado 1.011 M:8:DICO - OPERADOR.......: PARTEIRO

ervlço do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Ri- Rua: Blumenal n. 71. _ l0 andar _ sala 1. A Gazeta (.>. Z••51 Doen�as de Senhoras e Crianças - Partos - Operações
Rodrigues Lima), nolaríngologia (único no Rio o .. .l an ei ro _ T<�difícin Diário da Tarde 3.579 O MaIS Moderno e eficiente Tratamento e Operações

ix.interno do Serviço de Estado)' DR. DIB CREREM Rorha Gato. Avenida Antô Diária da ManhA 2.453 das doenças de Senhorai' ,

Cirurgia do Hospital Horário .das 9 às 12 ho- ADVOGADO, n io Carlos 207 :_ sala }OOts I
A Verdade Z.Olll Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, tono

A. P. E. T. C. do Rio de ras' e das 16 às 18 horas
.

,__ " ,_.- -' ,- - Imprensa Oficiai .• , 1.'88, �ur�s,. zu.mbirl�s de ouvido. neurastenia, irritabilidade,
Causas cíveis. comerciais. G ITAIS

""'

f
Janeiro

'

'Consúltodo: _, Rua Vi- DR. CLARNO' ), HOSP ,
msorna, impotência ,e rigidez sexual em ambos os se-

iMédicG do Hospital de tor M�ireles 22 _:_ Fone criminais e,trabalhistas. G 1\LI ETTl
Dê C�ridade: xos -' Tratamento pré-nupcial e pré-natal.

Caridade 2()75.,
'

,
t:on.'lultas popularea

.

.H.J ... (Provedor) .. �. . .. 1.114 �per�ções e.specializd�s do ouvido, < nariz, . garganta,

�ENÇAS DE SENHORAS 7Res. _ Sua São Jorge, Rua Nunes Machado, 17
..-

- ADVOGADO -' (portaria) ....•... 1.031 SInUSItes, p�hpos, deSVI?S do septo (nariz) labio partido

PARTOS-OPERAÇõES 20 _ Fon,e 2421 , d b
Rua Vitor �eireglles, 60. Ner�u Ram.,. 1.811 -, Operaçoes de hermas, apendicites ovário utero

(esq. Tira entes) - 80 ra- �ONE' 2'4 8' , 11!7 h d
" ,

,n8: Rua João Pinto n. 16.
' pc' •• .""

"
Uilitar . . . . . . . . . .. I.' u emorroi es! adenoides, hidrocéles" varicoceles 8

das 16,.00 às 18,00 DR. VIDAL do __:: sala 3. -' Florianópolis -, ,São SebastilO' (Caaa varizes, eléfantiazes. \

horas. CLíNICA DE CR1ANÇAS
' de Saúde) 1.153 C I R U R G I A E M G E R A L

Pela manhA atend,f' CONSULTORIO __ teli-
Maternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas

:::::a;:e�:r�:!�8- pe S��idt, 38. I�Dr' Jose" ia'vares' I.racem'a" l�i1�';:D�;ri;R.·"· :Úíl OPERA���r�o*���O:M�k��n��'T���I�� (papo)'
I Residência: CONSULTAS - Du 4 �. ' I .' I GENTES ,"

. Tratament� e Operações de estômago, fígado, vesicula e'

Rua: General Blttencouft ;'s 6 horas.
.

I
MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CUNICA, Corpo de Bombeiro. a.au mtestino - Tubagem duodenal.

Residência: Tenente Sil-j GERAL '

"

,
I Serviço Luz (ReeI.· Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais

101.
I" 130

mações), ;. 1.404 moderno, em 3 ou 15 dias.

,Telefone: 2.692. 'velra,'. Policia (Sal., C'-m,l- • T'"
.

d

I
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. v _... ecmca umca no mun. o para o tratamento do Heman.

FONE - 3.165. d Hi' M I _ Hárl·o·) J O·" gl'oma (ma h d
.

h )
R ARM N'

Chefe do Ambulatório e 'gIene, enta. -
,.. .."

,

nc as e vm o no rosto ou no corpo, com

'. A DO'VA-
O N

-

NIO Psiquiatra do Hospital - 'Colônia Sant'Ana. p(Jlíeia �Gab. Dele· • 100% de cura.

uÉRIO DE ASSIS R- ,A TO MO-
Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- ...adó) .. , .'.... � .. , 1.594 Receita ele óculos - Trat,amento e operação d!ls doenças

_ MtDICO _
'" NIZ DE ARAGÃO diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- COMPANHIAS u. dos olhos: PTlIUGIO, 'CATARATAS, ESTRABISMO

I)S Serviços de CHnica In� CIRURGIA; TREUMATO· terapia.
,TRANSPOR'r..

'

, ETC. "

ptU da Assistência Muni. LOGIA , CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às Af::REO', \TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA'

, lal e Hospital de Caridadt! Ortopedia 17 horas. Sabado (manhã)
TAC . . . . . . • . . . . .. S. ';'11' NOITE

!LtNICA MtDICA DE Consultório: Joio ,PIDto, Rua Anita Garibaldi, esquina de General Cruzeiro dó Sul 2.501' Consutório: Rua Deodoro, esquina da_ Vidal RanJOs,

!RIANÇAS E ADULTOS 18. Bit.tencourt.
• Panair ll.ií!i� Residêrda: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da

_ Alergia _ "

Das 15 às 17 diAriamente. ::�HESID�NCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Vari,. _ , 2.325 Torre.

Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados I Lóide A'reo ., 2.402

Illehado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 185.
, "

' I Real: ..... :' ...•..,.. 2.358

às 18 horas.
' Fone: - 2.714. Scandlllavu 2·p9°

Residência: Rua Muechnl '
'

"

I HOT&l�
,

, /

ilherme, 5 _ Fone'. 3783., DR. H E NR IQUE Lux .. . .. ... . .. ... %,021

D 'N P M d
' .

276
DR. POLYDORO S. THIAGO

DR I. LOBNrO PRISCO PARAISO r: ey
, errone, un" ���:�� '::::::::: !:!�r RAP��IgC:O�P�T��R��Ç�AR��A���IUM E RADIOTE-

FILHO Mru)ICO
AUSENTES ATE' MEIADOS DE OUTUBRO.

.

_ C ..dquoe .•.........
,

I."'

�nça8 do apare�bo respi- Oper�ções - DGlnças Formado pela Faculdade Nacional de ,Medicina Uni- Central ..........• I.'" ESTAGIO E
'

ratório-,' de Senhoras _ Clínica da versidade do Brasil ••trela 1171 '

M S .PAULO PAha ATUALIZACÃO NO

TUBERCUf}OS. RIO DE JANEIRO IdoÍ' .. ::::::::::: ':.5.' TRATAMENTO DO CANCEH.E DE TUMORES EM GERAL.

l DIOGRAFIA E RADIOS�' Adultos." " Aperfeiçolúnent6 "ná' "Casa de: Saude ,São Miguel" "STR.ITO I
'" Curso- d.' ESpeCialiaaç�o

... ------ ---�-�--.---�--�

:����::!�E:l::e �: ;�:�:l do. Sorvtdon.· In!emo p�!;.�:��::�e���::: Cirmgia DIoQ... ., •. .. .. .. ,",Navl·o-Motor «Ca r-I' '80e'Deken
I �.ional de Med�cina, Tísio- (Serviço ,ji' Prof. Ih,rla- Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola" Dr "aosto'BraS'-II'

,

, .

t T" i' rgião do Prof. Otávio" RodriguesLima· RAPIDEZ CONFORTO SEGURANÇA
'

I r;o:p�tall��; :URaIÍios ,D10C
de ��dr&d.� la hll Interno por 2 ano do' Prorito Socorro ESPECIALISTA EM 00- Viagens entre FLORIANOPOLIS-: RIO DE JANEIRO

,

It'BO de espeéialização pela onsu. �s -:-
• man

- x -
.

ENÇAS DE CREANÇAS. Escalas intermediárias em ltajaí, Santos São Se-

. N. T. Ex-interno e gx�as- no HI'spltal de Carld.d.. '

OPERAÇÕES CLINICA GERAL bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes q�atro últi.

·tente de Cirurg;ia do Prof. A tarde, das 15,301ul. CLINICA DE ADULTOS
, CONSULTAS: Dais 10 às

mos apenas para nfovi.lJ1ent�_de passageiros.
'

.

[O Pinheiro Guimariés em diante no consult�rio, DOENÇAS DE SENHORAS I As escalas em S. Sebasttao, Ilha Bela Ubatuba não

(Rio). á RI1'a Nunes Machado 171 CONS?LTAS:
No Hospital ,de Carida�e; diariamente 112 horas. 'prejudicarão o horário "de chegada no RIO (Ida) ,

CODS: Felipe 8chm\dt. 88
' das 8 as 10. ,I

SANTOS (Volta) ,

FODe 8801. Esqll,n. de Tiradentes. 'Tei·INO consultório, à Rua Jo� Pinto nr. 16 (1° and.) C·ons. e Residência: 7 de

Aterde em hora mareadA. 2.766. Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. I
Setembro n 13

A sua proxima saida para o Rio e Escalas será no

IRes: Rua São Jora-. 80 - Residencia - rua Presi- I
RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florianó-

I

. " fim do corrente mês, em data a ser fixada nos proximos

�ne 2896. dente Coutinho�44. ,{ polis. '
dias

I

..

- -�._�.

, \

Florianópolis, Domingo, 24 de Outubro de 1954.
,',

-------

o _TADO

Indicador l'roflssioual
CLINICA DE OLROS - ,OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- do-

/

DR. ANTONIO MODESTO

'Lavando com Sabão

\iirgem EspecIalidade
da Cla. ilTIJL INDUSTBIIL-J6Invllle., (marca registrada)

economiza-se: fem,po e dinb,eiro _,_...,.___".__�_

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Domingo, 24 de Outubro de 1954
3

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

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

CONCURSO "MISS SANTA (,
"

"i
\, CATARINA 1955"

NO L.e EN.' sorlEDADEIA JOV1'��'F.,.DEI,A JUSSá' CABRAL, CO� 1,�g CM,S. DE)
� �. � iU"TURA, 5R KS. DE PESO, 62 CMS. DE CINTUltA, 98 CMS:

II DE QUADnIS E 94 �MS. DE BUSTO CREDENCIA-SE

,

"O ACENDEDOR DE LAMPEõES" COMO, UMA 'DAS MAIS FORTES CONCORRENTES,
,

AO MAGNO CERTAME DE BELEZA
'

"o ESTADO"
"

Jorge de Lima

para' glacês
e qualquer' çspécie
de d,oees ou bolos

Uniõo
Mário Freyesl(ben ,

,
'

Lá vem o acendedor' de lampeões da rua!

Esse mesmo que vem invariàvelmente

Parodiar o sol e associar-se à lua,
'Quando a sombra da noite enegrece o poente.

Um, dois, três lampeões acende e c�htihúa ;

Outros mais a acender impertubàvelmente
À medida que a noit-e aos poucos se acentúa

E a palidez da lua apenas se pressente.

.
'

,

'ACUCAR
..

.

'

de São Paulo
", .:

• D'uplamente' filtrado .

Dissolve·se ràpidainente .

e mais econQmico.

•

Triste ironia atróz que o senso humano irrita!

Ele que doira a noite e ilumina a cidade

'Talvez não tenha lua na choupana que habita.

Tanta gente' também, aos outros insinua

Crenças, religião, amor, felicidade.

Como êsse acendedor' de lampeões da rua!
. ,I

ÚLTIMA l\10DA-·-omaqunas da Ma:niha Mer-I
....

iante: i ,

n
- Prof. Ar! Kardec de

d 'lIello, funcionário público
I

�
,ri estadual;

j
'-4'1 - menino Adàlbbrto .ro-

sé, filho do d�. Luiz Caln
ielli, clinico residente em

Tubarão;
- Carmelina Souza, es

posa do sr. Pedro Souza.
- menino Fernando José,

'ilho do sr. Agenor Povoas,
elegrafista

/

-- sra. Hatilde Santi O Concurso "Miss Santa Catarina 1955", certame de

I
_ dr. Douglas Grozewz,' :)eleza de grandes proporções, que vem polarizando as a-

ingenheiro tencões de tôda a sociedade catarínense, curiosa ante, o seu

j',

_ menina Nisia, filha do .lesrecho, terá' o mérito de apresentar diante do público e

.r. Hugo Amorim )l'ojetar perante os meios sociais brasíleiros, as mais radí=

_ sta. Ligia dos' Santos, .intes belezas femininas do nosso Estado. .

'

'ilha do sr. João Alcantara Serão centenas de candidatas a disputar o' ambiciona-

los Santos .ío título de Míss Santa Catarina, representando diversos

_ sta. Ocinoé Silva, filha municípios elo Estado, em renhido pleito de beleza que a'

lo sr. José Joaquim da Sil- todos encantará pelos seus multíplos atrativos.

13.', comerciante;
Em Florianópolis o concurso já foi �riçado vitoriosa-

_ sra. Candida Nunes mente, numa festa que teve ampla repercussão em todo o

.:Jires da Cunha; esposa do :!;stado, realizada nos salões do Lira Tenis Clube,. com a

.r. Antonio Francisco da presença de várias embaixadas dos clubes do Interior.

. :unha;',
Os clubes desta capital indicaram suas candidatas, que

Em veludo de algodão ne' ,...;_ sra. Laura Carríco' de' clesfilamm ante-os olhos de uma assistência numerosissíma

gro é êst� belissimo modê- )liveira, esposa do dr: Va- que lotou completamente as dependências do Clube da Co-

lo. Blusa justa; com pala re- .iio de Oliveira, médico em
Una.'

.

I

cortada, pequena gola em
I I'imbó:

' Dentre ns candidatas apresentadas, JUSS.:\ CARHAL

ponta, mangas' três . quar- _ s�'. Waltêr' Yost 'n . j
constitui -Ur:,il dOE pontos, altos 91:> certame, projetando-se

tos com punho. Saia com ...:: sra. Geny Ba be. • como umalIas prováveis vencedoras na classíücação !i'egi-O-j

interessantes bolsos late-
_ Cap Pirag

r oSTa _

'

nal e forte disputante à colocação final, que culminará com

f d h âb
.

. uay ava \ Ih dI" M' t
.

rais dis arca os por .a eis es da Polici M' ilit d
a esco a aque a que sera a lSS San a oatanna 1955 e

� "
' " reia I 1 ar o

'

.

c
'

I*drapeados. Abotoado deste �stado '

que, representando o nosso Estado visitará Madrid, onde
' "., , .

'

a p�la até pouco abaixo �
<..

a�ivcl'SariOli-se, dia 21, I' ::�r:i ':-.lVO
de v�l:ia.s l:��e.l:ag.ens .e, pos.teriormente" parti- D,m\pra S I !I ._ 0° �

da cmtura. (APLA) ) 110SS0 prezado amigo sr.
cipara elo _conCblso MI.,� Brasil-Míss Umverso. '

,

__()__ \NDRí� ESTEFANO St\VAS
JUSSi\. CABRAL apresenta-se como a candidata apre-

ANIVERSARIOS do alto comércio
- t1est� lll'a� ! sentada pelo Fi2,llCirense Futebol Clube.

FAZEM ANOS, HOJE,
.a ;

"'X··· 1-,-
O

.

1
casa· OI· terreno REUNIÃO DO DIA 21 DE Ino Lauro Fortes Bu,tam��:

SR. �CELON SOUZA '�xpe' fl·m"'e··uts' .h'O'J·iI i,. ta_ci io . ArMau)-o .Compra-se um pequeno
OUTUBRO DE 1954 te que homenageia a Fôrca

(I U
tereno ou casa velha ou no-

Aérea Brasileira pelo tran'�-

Aniversaria-se, -amanhã, o CA"\IIAR-ES A CD" •
' O R C d FI

. , 1" d S d

1 O ,MILA- Irurg. en.ls.a va com garage ou t.�rreno
.. e orianopo is, curso a emana a Asa.

nosso prezado e distinto con- NESA .

..

ao lado para construir uma
sob a presidência do sr. Extende essa justa homena:

terrâneo sr. Acelori Souza, Os camarões servem pa- Profes_�or /a Fac��dad�, de 0ddon;olo�la h com.umca
I
situados na Rua Anita Ga- �r\loldo �uare� Cúneo, rea- gem aos gemais aeroviários,

diretor-gerente da CarloS
:a preparar muitos e varia- a?s seus CHen es que ja es a aten en o. o oranol ha· ribald ou '�m outras ruas hzou, qumta-felra, malS u.m I pois que, também as como.

Hoepcke S. A. e elemento I d
hitual

1 1 h d

lOS pratos e sabor agrada- I

•

',' "
.

• proxhpas a esta. Imforma'
c os seus a moços semanms. pan ias � aviação comer.,

destacado no comercio e na leI e delicado. Uma das I
__ R.,�a ,FeLpe Schllmdt -,- 34 - s�la I Gões para Romeu Machado, ,Pa.ra iniciar é pr�s,tada a cial têm feito muito pelo

sociedade catarinense. I - --

- h b t 1 h B

naneiras mais aprecia,das, é
rua Anitá Garibald nO. 33 'a 1 ua omenagem a an- Brasil. Como representante

Cavalheiro, nobre de sen-

d P'

Ipresentá'los à milanesa.

F d PI
Telefone - 2972.

eira atria. dos aerOVlanos em nosso

timentos e'de elevada cultu- orrilgens ver o ::.n'emos L
' d 1 I

ra, o ilustre aniversariante
�NGREDIENTES:

'

V La. "

�go apos, anuncia o pe o Clube, temos o companhei-

3 xícaras de camarões • _

d
' 'EMPREGADA presldente, usa da palavra ro Theodoro Ducker com

�=�-:��i�:��:g�e:�za:����: pescos !Ia crla�ao e caquizéiros Precisa-se de uma
o companheiro Antônio o qual o orador se d�ngra-

3 xícaras de farinha d' O t d 'd S'
Coelho Stipp, Diretor do tula.

'

jo pelo elevado numero de _

e

por"OV
. u ros a os co n;lo er-

n d PI'

amigos e admiradores.
)ao torrado .' 0"',0 .

viço de Informação AgríCG-1
emprega a:,.' rotoco o. Faz-se ouvir, ainda, oro'

O ESTADO felicitando-o I 1 0:'0 bem ?at:do , I .

la do Mini�tério da A,gri- Rua ArtIsta BItten- O movimento da secreta' tariario João Tertuliano Pe-

I
azelte de ollvelI'a l' lt L d M

ria é apresentado pelo pri- rel'ra que sol'c't 19
.

formula os melhores votos
ou o eo .'

dA'
cu ura, argo a". iseri-,. courot 28

.

'
1 1 a a uns es-

. vegetal para fr't I
As forracrens ver. es tem 'd' R'· d J'

. ,.
meiro secretário, Sr. Theo- clarecl·mentos'.

de saude junto aos de Ex-
'I

' ,1 ar.

'."
"', A' '. cor la, 10 e ane�ro.

'

ma, Família.
�IIANEIRA DE FAZER: grande :.,unpOItancl': na ali� O caquizeiro é. uma fruo DR. ACHILLES

doro' Ducker, que lê o ex- O presidente Cúneo con-

,

. , 1'- Lave muito bem os mentaça�' dos sumos. Os i teira sllbtropical,' proveni-
"..' pediente da semana voc.a os membros do Conse-

M'ARTINHO CALLADO
�amai'ões. Retir'e os olhos e I porcos dlgerem bem a far- ente do Extr.emo Oriente.

' BALSINI Não tendo sido {ndicado lho Diretor e os senhores

JUNIOR
IS �nembranas escuras.

.

rage� verde desde que es' Pode e deve ser plantado Advogado
o orador do dia, o presiden- presidentes das diversas

2 _ Pass�-os . pelo oyOd ta
.

seJa tenra, pouco, celu- nos planaltos brasileiros do '
te Cúneo solicita que o comissões, para uma reuni'

batido e depois pelã farinha 16srca. Um porco ,pode co- Rio Grande do Sul ao C _

Rua Padre Roma,43 companheiro Tom Wildi ão conjunta ,que se reali-

IA" '2 5 '1 d f
ea h 1 O' 1

,e rosca. ;;
.. ,

.

l

mer a q�l o e orragem rá. É uma árvore rústica
.

'

. preenc a a 'acuna. so i- zará segunda-feira próxima;

3 _ Frite e,m' azeite bem I verde por dla. Porcos �dul- I

de fácil cultivo, que produ� VEN,DE-SE : c�tado tece, '�ntão, comeptá' agradece aos oradores pela

quente e delxe-os {!orar., tos. podem c?�ller.: �te 15! abundantemente. Um ca-
' Inos a respeito de sua re- colaboração e pela presença

(APLA)' _
' qmlos de caplm ,qlanamen- quizeiro adulto bem adu-

2 lotes na 'Praia do meiO' I c,ente viagem ao norte do de todos.

I
te. Geralmente, com seis bado e bem trat�to em boas (Coque�ro?) ,localizados a I País, onde teve oportunida- No ato de encerramento

��:"�T' quilos de forragem .verde, condições, produ� anual-
Rua Thlbau. de de 'entrar em contato o Pavilhão' Nacional é re-

um porco faz um qUllo de I mente 100 a 150 frutas
Tratar n� A v � n i d a com rotar.iano des.s� região. I verenciado coe col<,lrosas

carne. Entr� as melhor:es O Instituto AgronÔmico Tronmp,owski 52. A 'segua', fala o rotaria- palmas.

forragens verd��, destacam� de Campinas aconselha, en' des "Coracão de Boi'"
se a alfata, os. feijões, oca' tre outras, as, variedades "Fuyu" e "firo"'.

'

I
pim angola, o capim pam-' "L .

d Q " "T I

II puan,
o milho forrageiro e

UlS e ueroz .e" au- Sôbre o assunto consulte-
baté" para os ?limas ma�s

.

se o Serv�ço de Informação
a rama de batada .doce. q�entes. No� climas malS

I
Agrícola do Ministé'rio da

fn,os podem ser plantadas, Agriculttlra, Largo da Mi
alem d� outras, as varieda- sericórdia, Rio de Janeiro.

'-

Ocorre hoje o aniversário

natalício 'do nosso ilustre e

brilhante confrade, sr. Mar

tinho Callado Junior, dire

tor-de-redação de A Gazeta

e presidente do Partido De-
mocrata Cristão, 110 Estado, a

quem levamos, prazerosa

mente, nosso afetuoso abra

ço.
I

DR. FU'LVIO VIEIRA

,Festeja amanhã seu dia

natalício, o sr. dr. Fúlvio Luis

Vieira, alto funéionárlo ' do

Tribunal Regional Eleitoral

e proveto advogado nos au·,

ditórios da Capital.
- sra. Maria do Rosário

de OliveÍl'a, espos'a do sr.

Renato Pinto de Oliveira,
funcionário da Prudencia

Capitalização;
.

- Jovem \ Eugênio Vi
chetti Filho, funcionário do I

Tribunal Regionário ,Elei
toral e nosso colaborador'
FAZEM ANOS AMANHÃ:

- sra. Vicencia Neves IT�rres, esposa do sr. Olí
vio Alves Torres, chefe de'

,

-�

"

CIA� PARANAENSE DE

REPRESENTAÇOES
.
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S • d e - C U R. I T I B A

Rotary Clube
de florianopolis.

CADILLAC� 1950
VENDE-SE POR Cr$ a30.000,oo·

Tratar à rua José do Vale Pereira s/no (Quarta ca::;a

a direita), próximo ao Coqueiros Praia Clube.

I ,

Preceíto do Dia ZE-MUTRETA. . ...

'.; ,��&EJi;�GfO DO. BAf':lHO
:\ :, 'Os banhos frios de' chu'

'.

v'eitó representam excelen":
té' excitante.: para a pele,
p'�inci!3flme{úeO porque ati

vàm a: circub�ãb do san

gue e dãó âgradável serisa-;
ção de bem-estar.

�.

TQnl,e banho di.àri.amen-
te de p1'�fé1'�ncia pela

,

manhã, 00 levantar-se.
- SNj;S,

AGUA
fl�filESA
CIlANAOÓ
Aperihva
TOnlca

Fprlificante

@

.--:;/

.
.-

.-

. -.:::::.
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• n F.�1'ADO

Hoje a Abertura da Temporada de Vel
, '

f ':' ,

DE ACORDO COM O SEU PROGRAMA PARA A TEMPORADAT 1954-1955 QUE- NOUTRO LOCAL PUBLICAREMOS, A
FEDERA:ÇÃO DE VELA E MOTOR DE SANTA CATARINA· FARA' REAUZAR��HQJE, 'N:A RAIA DO IATE ClUBE, NA BAIA
NORTE, EM HOMENAGEM AO SR. COMANDANTE DO '5° .. DISTRITO NAVAL, EMPOLGANTES 'REGATAS EM BARCOS
DOS TIPOS "SHARPIE" ,E- "UGHTNING", ENTRE VELEJADORES DO IATE CLUBE E VELEIROS DA ILHA. REINA

GRANDE ENTUSIAASMO NOS MEIOS VELEIRQS PELO DESENROLAR DAS PROVAS.

......
..�.
..�.
..�.
..�.
..�.
..�.
...�
.1.

"O -Estado Esportivo"
,. _! !- � .tt �c...�.•..:::...•..::::.. ..1". • .'.� ,. . .. .. . . . .. . '. .. .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . .. . . . . . .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . . � ",.",. !'!."':+"':" ...,...,.;

. ,

Bocaiuva e Avai· ·Queimam ,os ultimos cartuchos
INTERESSE ENORM'F PELO CHOQUE DESTA TARDE EN1RE OS DOIS CELESTES CLASSIFICADOS EM 3° LUGAR - QUA- �i�u�;:�taa! s�!da::t�e��
DROS PROVA'VEIS - O BOCAIUVA, ON ICO �NVICTO NO. RETURNO � O INVICTO "ONZE" DE· ASPIRANTES DO BOCAI- �:l�a ein��u�::!n��sddo���

, .�. ., .:
' "

, I se .póde supôr na derrocada

UVA SERA CAMPEAO EM· CASO DE VITO RIA
. 1��,t:�q��1�, j:�-;:��e�

,

.

, . . , .
a tempestade, ao que pare- )'

__ : :-::::......::;._--:_��_w�-:...�.....__�_. Logo mais, á tardinha, os adeus ao �Itu�o .maxImo do I n:a vitória deu-se quando. tombou f�agorosame�te nas
ce, já passou e o Avai, ori-

pelotões do Avai e do Bo- foot-b.alI citadino correspon: I
ainda na metade do turno, I d�as parhd�s q�e disputou cntado agora por Loló espe-caiuva disputarão uma luta dente ao �no em curso;, fre�te ao seu. mesmo anta- "diante do Figueirense e do ra mostrar que, de fato,»arelha e de grande sen- OS AZZURRAS gon.sta de hoje, pela cont:-. I Paula �amos. .

I possui um grande' esqua..saçâo, uma vez que a derro-' O tri-campeão vem de su- gem de 3 x O. Tudo entao A ma sorte tem persegui- drão apto a alcançar a co-
ta signífieará, para'ambos, o . .essivos fracassos. Sua últi- era azul para � time �oman- I

do insisten�emente o clube. rôa pela quarta vez conse-
I, ...

da�o por Bolão. Veío d:- d� engenheiro C,e�so Ramos cutiva. Salvo modificações
pois o colapso do esquadrao F'ilho, com as varias contu-

.
o .conjunto atuará assim

que empatou com aGua· sões (Braúlio, Saul, Néde,! formado: Tatú Waldir e"
raní e o Atlético e caiu fren- Amorim, Guida), as sus-' Danda: Guid� Bráulio e
te ao Imbituba. No returno pensões (Bráulio, Manara I Manar�; Dua'rte (Walla-I ce), Amorim, Balão, Rodri

gues e Hérrera.

NOTICIAS DE JOINVlllE
,

. (Do,Correspondente)' �
ADIADO O ,"CLÁSSICO" - Devido a- urna forte

tromba dágua tombada, sôbre a cidade, pouco antes do

início do prélio, tornando impraticável o gramado do

\...Estádio "Ernesto Schelemm Sobrinho", embora numero

sa assistência estivesse .presente, as autoridades da Liga
, jolnvilense de Futebol, face .0 imprevisto, determina
ram a suspensão do sensacional : "Clássico'l local Ca
xias ·F. C. x América ,F.C., adiando-o para domingo pró
ximo, no mesmo local, com os portões abertos.

.

Este embate, que reúne cs maiores e mais velhos ri

bate, que reúne os maiores e maiores e mais velhos ri
vais do futebol norte·catarinense, continúa polarizando
as atenções gerais da "hínchada", devendo encerrar a

disputa' do 2° turno do certame <ia F.C.C:A. Operário e

São Luiz A. C.
CERTAME EXTRA DE JUVENIS - Teve conti

nuacão, sábado, a disputa do vitorioso certame premo
vído pela Associação dos Cronistas Esportivos de. Join
vile (ACEJ,), com o prélio São Luiz \�.C. ' "versus' S.
E Cruzeiro do Sul, no qual saiu vêncedor o· primeiro
pelo escorre de 2 tentos a 1. Na manhã de domingo; rea-
lizou-se o fogo seguinte as turmas do Caxias F.C. e Ani- Com os pré lias entre

nor-1
Os jogos preliminares se-

ta Garibaldi F:C., registrando-se o empate de 1 x 1. ',e-americanos e canadenses ia estes:

REGRESSOU A REPRESENTAÇÃO JOINVI- � filipinos e paraguaios, irii- Chave A -:- FiliP��as ,

ver-

LENSE -,- De l'egresso, chegou na tarde de domingo, dando o Segunda Campeo- sus l.'aragual, BraSIl versus

tendo calorosa recepção dos desportistas locais, a repre- nato Mundial de Basquetebol, ,Filipinas e Brasil versus Pa-

sentação desta cidade nos .Jogos Abertos do Interior do foi ontem solenemente inaU-11 raguai. .'
Estado de São Paulo realizados na semana passada em gurado, na presença do pre- Chave B - Filipinas ver

Sorocaba. Participando, pefà véz primeira, dêsse gran- sidente da RepÚblica e ou- sus Estados Unidos, Canadá

dioso certame amador, as equipes de valei e basque- tras altas autoridades, o es-

I
versus Peru e Peru versus

"te de Joinvile tiveram feliz atuação, especialmente a tádio de bola ao cesto do Ma- Estados Unidos.

última, que se colocou em 7° lugar dentre os 69A co!?pe- racanã, ,o mai�r do mundo e I Chave.C - �ruguai. �er

t.idol'es nesse c,am�eonato. Fo. i, portanto,. �ma_boa per- que esta locahza,do. a� lado

I Sl�S �IUgOeSlaVla, Feh�mas
famance", que muIto recomenda a parbclpaçao nos fu- da praça futebohstlC'a, tam- versu" Iugoesla.via, .�l�nça
turos Jogos Abertos. Com respeito à destacada atuação bém a maior do mundo. versus UruguaI e Flhpmas
de Joinvile, "A GAZETA ESPORTIV,A." de São Paulo, I .

I versus França.
.

sob otitulo "JOINVILE - grande material humano", I E' este o carnet do certa- Chave D - ChIle versus

publicou dias atraz a seguinte nota: Serocaba, 12 (DE me mundial, que ontem, foi Isreal, Chile versus China

Henrique Nicoliní,' enviado especial de .A. GAZETA ES- inaugurado:
.

e Israel versus China.

PORTIVA) - Desde o desfile inaugural dos Jogos A-' :�s concorrent�s foram dl� Os jogos acima citados são

bertos do Interior os defensores de Joinville vêm im-. VIdIdos nas s�gum.�e.s �haves. eliminatórias, ficando para a

pressionando a todos os que se encontram nesta cidade' A - �rasll,. Flhpmas � final oito equip.es, sendo eli-

Pelo ·tamanho que possuem. A maioria não esconde a ParaguaI, B - USA, .canada mi�adas_ quatro. Os jogos fi-
. .

S- I gr d 'parte mUl'to e Peru; C - UruguaI, Fran- nalS ser,ao de um contra to-
orIgem germanlCa. ao e es, em ane, .,

'

d b·1 d" t tA t d a t r'st' ça e ,IugoeslavIa; D - ChIle" dos, vencendo a que somar
gran es, eIram OlS lue ros e em o os os cal' c e I l- . .' .'

d t, d d tI t i Israel e Ohma. malDI' numeI'G e pon os.
cos os gran es a e as.·

I'
.

TECNICAMENTE
Tecnicamente, todavia, a reportagem notou alguns ---------�---'----

REGATA DE OCEA NO F,rORIANO-POL'ISerros palmare� na equipe. Com todo.s aqueles homens. conquistar apenas destaque com dois segundos lugares,"
.

.! '. L
.'

'grandes, não estão· eles aproveitando devidamente os um dós quais no 'páreo de honr�. Com esta nova rega- RIO DE JANEIRO"rebates". Por incr,ivel que pareça, os "gigantes" Jogam ta intensifica-se ó).ntercâmbio do esporte do rêmo entre -., '

longe da cesta deixando aos menores a tarefa de ,dispu- as cidades de JoinviJe e'Blumenau, pois, no domingo an- Foi pelo Conselho Supremo Estão de parabens os iatis-
tal' o rebate qepaixo do arco de ataque. . terior foi o C. N. América de Blumenau que veiu com- da Confederação Brasileira I tas catatinenses que poderão

Não l'estam duvidas. que, com uma orientação eH- p'etfr em Joinvile CaIU o C N. Atlântico.' de Vela e Motor, em reunião assim escrever mais uma pa-
ciente, Joinviie figuraria entre os conjuntos mais efici- .

JUREZ' CONTINUARÀ . - Cntrariando not{cias realizada dia 28 de setem- gina no livro' da Vela em
entes destes Jogos Abertos do Interior. infundaâas sôbre o próximó afastamento' do discutido bro' p. pa< ;ado, apr. 'varla a Santa Catarina..

"NINGUEM GANHAVA DE MEU TIME" "center" 'Juarez do Caxias F.C. para o C. A. Ferroviário realização .da rEgata de Ocea- Nesta o�asião" Florianópo-
Era curioso que, enquanto Joinvile Jogava, nume- de Curitiba, onde anteriormente militava, soubemos que no' Barra Norte de Flor1ímó- lis abrigará iatistas, como:

rosas tecnicos, da grade comentavam: "Com um ma- o seu atual clube não pretende se desfazer do' valioso polis à Baia de Guanabara. Argentinos, Uruguais, Ame-
terial humano como este, ninguem ganhava de meu ti- concurso dêsse "crack", o qual deverá continuar em suas A notícia é deverás auspi- rieanos e outros países.

,

m.::". ,fileiras até o final do 3° turno do atual Campeonato da çiosa, pois vem realizai' um Sobre a data da realização
ANIVERSARIO DO C.N. ATLÃNTICO - Passou, /1° Divisão da L.J.F. Da mesma forma, os "players" Ivo ,antigo e grÍ!.nde sonho dos da tão esperada Regata Flo

sábado, I?�i� um an!ve�'sario de fundaçã� do valoroso e V�, cobiçados pelo C.�. FI.am�ngo do Rio, deve�ão I iatis�as catari.nenses, que tu- rJanópo]is - �i� de Janeiro,
'élube Nautlco AtlantIco" uma das maIS destacadas oontmuar a defender O hder-mvICto, pelo menos ate 9 ,do fIzeram afIm de que fosse d�remos malDles detalhes

agremiações' do rêmo catarinense. Festejando a. efe' final do' 3° turno, após o' que p,oderão se submetér a ex- j:realizada esta grande regata oportunamente.
mérlde, teve lugar na sua simpática séde social, uma' perienc.Úis .qo "periênciàs no" "rubro:-negro'" carioca. • de OC.eano. I Barbvento
concorrida noitada dansante., No erisêjo desta nota,' a- I .

--�----.......:.------,-----�--------- --�--�-------

�:o:;:�:a:o�o���:u!el��i�:��j�s °d��i���tes�n�ti:�::���:��:o· 'ea· 'm'
.

,p.leo''n'a to- Itr'15·11el· ro··SaCIados, almejando a felIz contmuaçao de suas ahVl· ,. r. .

�����ee� :a���i��n�e�ior engrandecimento do rêmo join- '.

d'e C·lcll-Sm·O sera' -Iole·ladoEXCURSIONOU O c. N. CACHOEIRA - Aten- .•

dendo ao convite do C.N. América de Élumenàu, para S. PAULO, 23 (V. A.) - Os 6 de'·,novembro, do grandioso
participar de uma regata comemorativa do -$eu aniver- praticantes, di·rigentes e afi- velódromo

.

construido no

sáfio d€ fundação, excursionou domingo, áquela cida-
.

danados do ciclismo bandei- Parque Ibirapuera. Nesta o

de, o Clube Naútico Cachoeira. Competindo com aque- rante, encontram-se toma- .portunidade, será Iniciado ó

le clube e mais a S. E. R. Ipiranga, também, daquela dos de sádio entusiasmo pela: VIII Campeonato BrasilE!iro
'afiue, o C. N. Cachoeira não foi 111uito feliz, logl;ando ÍÍiaugUi'ação, no próximo 'diá de Cicliq'il , ,I i)jl él n::tl·tJci-

OS BOQUENSES

TRANSFERIDO PARA SABADO O FINAL
DOS JOGOS ESCOLARES-

Informa-nos o professor, escolares com as provas fi

.[i;'rico Straetz Junior, ins-I' nais de atletismo somente
»etor de Educação Física será efetuada no próximo.

. . I' .

.nte, em virtude do máu

tem-I '

DO quarta-feira última e es- sábado. Durante toda a se

tando em péssimas condições I mana os atletas - 'mirins
a pista do estádio do 14.0 I treinarão com afinco vísan

B. C., o termino dos jogos i elo as melhores colocações..

FlAMFLU, A ATRAÇÃO DE HOJE DO
CAMPE'ONATO CARIOCA Ao contrário dos demais

.

.

.

, concorrentes, o Bocaíuva
No estádio Proletário: teve um turno decepcionan-

Bangú x Bonsucesso. l te levando a melhor em a-
No estádio da rua canse-I p�nas um jogo, o que, lhe

Iheíro GaIvão: Madureira x

I
valeu a "lanterna" Mas, re-

pugnas: Portuguesa. .

. habilitou-se amplamente
No estádío do Maracanã: '. . vingando-se do Guaraní e'

Flamengo x Fluminense. No eRt�dio_da n.�a �'í�ueira I confirmando sua vitória sôo
No estádió de Hão Januá- de Mello. S�o Onstovao x bre o Imbituba, para, de.·

rio: 'Vasco x Olaria. Canto do Rio. I
pois, obter nova vitória,

\ , frente ao Atlético. Quer di-
----. I zer que, no returno, o clu-

FEDERACÃO DE VELA E MOTOR DE I �:v��o�;:���do éd� �,�!��
, terna" para o terceiro lu-

SANTA CATARINA gar, ao lado do Avaí. O qua-
dro está embalado e hoje

Programa da temporada 1954-1955 :!i::!:a.�:�t�iaP:��s�;;:�
.

1954 - 24
.
Outubro - A-I r>lõl tipos Scharpie e Light- I

clara. Todos estão confiantes
bertu;:a da temporada. , n;ng, em homenagem no F,'{- i e tecnico Paraná 'espera

. Regatas pe equipes em
, mQ Sr. Governador do Esta- que o conjunto realize bôas

vidual de Lightning, em 110', do. I atração no returno venha a

i:nenagem ao Exmo. Snr. Março 13 - Reg:lta de ser o mesmo, ou seja: Bubi,
Comte. do 5.0 Distrito Na- longo cu.rso, classe àbert8., I Bonga e Waldir; Romeu
vaI.

.

em homenagem ao Exmo. sr.,Zanin (Waldemiro) e Chi,.
Dezembro 12.- Regata Pref'é�to da Capital.' Inês; Car.riço,· Biscoito, Os-

individual, classe aberta, em MalQ 8 - �ncerramento ,car, MarIano e Zacky.
homenagem ao Conselho Re- da temporada ..- Regatas de I

glonal de Desportos." ('quipe e individual em bar-I/, ,

1955 - Janeiro 22 e 23 - cos tipos Sharpie e Lig'ht
Campeonato Estadual - Re- :1ing, em homenagem ao Ex

gatas de equipe em. barcos mo Sr. Capitão dos Portos

tipo . Scharpie e individual( de $anta Catarina.

De conformidade caril a

Tabela do Campeonato Ca

rioca de Futebol, hoje serão
levadas a .erettc as-seguíntes

INICIADO, ONTEM, NO RIO, O
MUNDIAL IDE BASQUETEBOL

PRELIMINAR

Deverá ser também sen

sacional O preliminar;' O ti
me avaiano credencia-se' co.

.

mo adversá{"io perigoso pa
ra o quadl'o boquense, o

qual, invicto como está, se
rá proclamado campeão ca
so conquis'te hoje os louros.

PREÇOS.

Arquibancada - 15,00;
% Arquibancada 'e geral -
10,00; Militares não gradua
dos e crianças - Cr$ 5,00 .

._�

CAS·A
Pre,eisa-se, para casal, po- .

dendo ser por contratq 'de
3 anos.

-

A tratar ne Cabo Sub�a
rino

, ,Rua João Pinto, 26 com

a Gerencia

.... , Atenção
nOVemb rO I

Pessoa idonea com . ficha
.

nos Báncos do Brasil SIA, e
'pação de representantes de'!- No dia 5, proceder-se-á no 8ank Of Londan & South
te Es·L'lUo. (C Di&trito Fede- salão nobre do �epartamen- Ameri'<;a Ltd. Aceita Repre"
tal, Estado do Rio, Minas .sentações em geral para o
Gerais, Paraná, Santa Cáta- to de. Esportes do Estado de

lEstada de Minas Gerais.
rina, Rio Grande do S,u!, e s.�?, P�ulo, 0.�III Congresso

.

Correspondência pará .a.Pern::nilb,Uco. ,Clc11stlco Nn.clOrií1l. í Cx. Postal 540 - Belo Hóri...

a

;�, ",�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE E AMANHÃ CONSELHOS "�!!� Monlando .guarda O "OUEEN ElIZABETH"

NO PASSADO, AOS-FRACOS SENIS, •.

h
lançado ao mar, apezar da greve

A d:���eO�feU�!'o�rda- berto Gome, Caldeira, CO:- N� ,éc�io da atividade, o

.

aos caollo os do ceu 'A';,��!"'d::'4\�' q:��qU;;; I��::�:� da ;a!nha'mã. em

nos que: mandante das Armas da- descontrôle dos nervos oca- ....�!\i';---,.,."
-

/ coisa, ajudaremos a rainha- Enquanto a ex-soberana

_ em 1629, o Capitão quela então Província; siona fra<:assos imprevísí-
O QUE É O SERVIÇO DE I dora S.B. -17, dada a sua .mãe a sair", disseram os trí- saia a bordo do transatlântí-

Pedro Teixeira, que assedia- _ em 1.844, um Corpo BUSCAS E SALVAMEN- velocidade e raio de acão pulantes dos rebocadores do co, que foi batizado eom o

, veis. Senhores, agricultores TO DA FAB NO PRI N
'

. -

va com forças 'de Pgráo de insurgentes do Rio Gran-
-

-'

a região amazônica, '0 to- pôrto de Southampton, mo- seu nome, parecia aumentar

,.. forte mgles de Taurege de do Sul, comandado por
de todo o B�asil, banquei- MEtRO SEMESTRE DE po de avião usado é o Cata- mentos antes de aderirem ii :1 série de greves portuártas

(pelos nossos chamado Bernardino Pinto, foi der- 1'OS, negociantes, jornalistas, 1954: MISSõES REALI- lina. O helicóptero só é em- greve -que paralisou os maio- paralizadoras. Os 3.000 ho

"Torrego"), derrotou um rotado pelo TEmente-coro- I intelectuais, tomem nota: ZADAS; 195 - HORAS pregado nos salvamentos res portos da Grã-Bretanha. mens que tem a seu cargo as

corpo inimigo que vinha nél da Guarda Nacionalj"Gotas Mendelinas" é O
DE VôO: 620 - VIDAS próximos às bases aéreas. Devído ao gesto gemil dos operações no Canal de Man-

em .socorro dos sitiados; o Antonio Fernandes; ,

d
.

SALVAS: 92. ESTADO DE VIGILÂN- trabalhadores, o transatlan- chester anunciaram que aue-

f d e Seu co- 1860 doí fiei gran e reanlmador dos ner- ,CIA tico "Queen Elizabeth", 1'.0 rirão a' greve.

orte ren eu-se - em . , OiS o IClal�" . ",.
.,' .

.

mandante James Purell foi paraguaios atacaram" no' vos'. Gotas Mendelmas e RiO� (Agencia Nacional) O Serviço de Busca e qual a rainha-mãe Elizabeth Acham-se inativos cêrcn de

remetido para Lisboa e a Chaco, na proximidades de o formidável estimulante da - Ha qu�se um lustro I Salv�mento. �e_;m�nece' em viaja para os Estados Uni- 4�.000 dos 76.000 estívadcres

guarnição para o Pará; Angusturra, ao, Alferes I vida. Sem contra-índícações, q�� se cr,iOu dentr� .
da) con!mua vigilância, atento dos, fez-se ao mar, rebocado. 'da nação. Nada menos de

,

_ em 1636, junto ao Rio Frazão Gomes de Carvalho '

'd t d h"
Forca Aerea Brasileira, I a qualquer sinal de perigo 'de forma normal. 283 navios se acham ínaüvos

,

. a o a as nos ospítaís, re-' . d 1 d d
F:ormoso um djestacamen- Depois de renhida luta fo- I. ..' •

um n,?vo serviço, e e �va- a o' pelas aeronaves à tor-
.

nos portos, e 32 �em trínula-

to holandes foi derrotado ram mortos aqueles oficiais' ,celta�as díàriamente por 'do sentido humanitario, re de controle das bases e
A princeza Margaret-i foi ções suficientes. As greves de

pelos brasíletros chef�adlOs _ em 1.869" quando da centenas, �t! médicos Ilus- qual seja o de salvar vidas aeroportos. a Southampton despedír-se símpatía declaradas l'f�OS

pelo intrépido Martim Soa- guerra contra Solano Lopes, I tres, o seu maravilhoso e- humanas. Onde quer se encontrem de. sua progenitora. A raín'ra trabalhadores relactonudcs

res Moreno; no Passo Itá (ou Ipané),.o leito torna-se notado logo .

Em 1950, co�eçava\a fun- vidas 'humanas em perigo Elizabeth, o duque de Edirl1- com .os portos estendem-se

_ em 1646, o Almirante Major da Guarda Nacional' .. ... ' cionar o Serviço de Busca o "SAR" cumpre a sua ta- burgo e o primeiro ministro de forma a aumentar a j-ara-

holandes Lichtardt condu- Francisco Antonio Mar� nos pnmelro� d�as de, uso, e Salvamento, conhecido refa de .buscar, e salvar.\
sir Winston Churchill despe- lízação no país.

zindo o Coronel Hinderson tins derrotou ufu, destaca" ' notando os débeis sems, de c o m u m e n t o pela sigla Êste serviço. esta mantendo ,

-

e tropas de desembarque, me�to paraguaio; ambos .os seios, nova vida "SARO tirad� das iniciais estreita ligação com a Ma (tI L 12 d A
partiu de Recife para São _ em 1.883, diante da "vir,or intimo no 10 vidro das palavras inglesas: Sear- r�nha e. já realizou opera: I

"

UVe ' ,'e' IOlto
FI'ancl'sco', Repartição da Polícia no d S" t

.

di
eh and Research (Busca e çoes, v.aliosas, na nossa orla L '

'
,-

, e uso. em con ra-m ica- S I t )
. r -,

_ ern 1823, o cOlllandan� Rio de Janeiro, foi covarde- cão. Nas farmácias 'e droga-
a vamen o. . marítima, tendo localizado COMUNICACÃO

d
. -

t guesa t inad
Reorgamzado em 1952 recentemente um lato que I T d'd

. .

J "

te a guarmçao por u men e assassma o por um, .
.

' -

/
.

" '" s •

deri
. I en o Sl o verificado o dano causado ao edifício

de Montevideu, General D. grupo de homens armados
- nas locaes Ree�bolso ae� o SAR· vem prestando, que nevegava a eriva no' 1- d

'

."

.

Alvaro da Costa, não ten- o redator do Jornal "Cor� reo Cr$ 42,00" Caixa Postal, sob o comando da Diretoria litoral {lumine d
contmuo ao Sa ao, o CLUBE DOZE, pelo estaqueamen-

6 M R' d R t d
.,

d
nse, quan o to dos novos edificios da CAIXA ECONOMICA e BAN-

do conseguido repelir a di- sário", Apulcro d,e' Castro, I
eyer, 10. e atas .Aéreas um .exce- � os ja o avam como per- CO NACIONAL DO COMERCIO f

.

d d f'

visão naval brasileira que que éra bahiano _de nasci-, _.
lente serviço. Basta afumar dido. I. • , •

' ,Oi man a o azer

t
.

-.
' que no primeiro se.nestre HEROIS ANÔNIMOS I

uma v�s:o�'la te�l1lca �u� resultou :_Ia medida preventiva,

bloqueara o l_)orto, en rou nento; I,' O "SAR" ,e provisoria da interdição do SALAO DO CLUBE mUI'-
. _ G 1 886 M

dêste ano, foram' realizadas que'
,

em negoclaçoes com o c- - em . ,no ara-

V' 'cJ a' t- d
-

A
e o

.

to embora não estivesse ele afetado em sua segurança
-neral Lecor, Barão da La- nhâo, nasceu- o insigne' poé- I 'en' e-se

195 buscas, que resultaram m IS novo se or a ero- I T- I'
,

'
.

1 t d 92 ,naut:ca ainda
-,

l'
ao ogo 'termine o estaqueamento referido,' 'nova"

guria, para a capitulação; ta Humberto de, Campos I' .

no sa vamen o te pes- � nao e amp a- .

t
" , li d d

- ,

I t h'd O
VIS orla sera rea lza a, quan o, entao, sera reaberto o

_ em 1826, o Imperador Véras, que veiu a falecer Um automovel, citroem soas. �en o cor: eCl o.
.

s que SALÃO do Veterano.

D. Pedro I partiu do Rio'l em 5 de Dezembro de 49, :��T��itr.�C6���gS ��;::r;�nF��e s�ervlçod dV�: I Certos que nossos consócios compreendem os mo-

de Janeiro para o Rio Gran� 11.931. Pertencia á Acade- I Completamente equipado Para bem cumprir a sua ros heróis anôn? voer a el�_ tivos de plena segurança que ditaram nossa decisão, pe-

de do Sul; 'mia Brasileira de Letras, e com Rádio,
Im s, rea 1

d' d b l'
.

d

_ em_ 1838, no Rio de 'cupandú a Cadeira nO 20.' Tratar na Empresa Auto mlssao, o "SAR" utiliza zando missões não raro r- ��os a��ar ar com enevo enCla essa lato a nosSa

Janeiro, faleceu o Briga- Andl'é Nilo Tadasco. Viação Catarinense. qualquer tipo de avião, com riscadas a qualquer hora e
Vl a socia .

bIt "d d C I f
A Diretoria

deiro Manoel Ferreira de ,a so u a prlOri a .e. omu- a' qua quer sacri icio como , "'!"'" _

Araújo Guimarães, 'nascido ',?
menta ,o aparelhD mais o nobre ideal de salvar vi-

,-

na Bahia em 5 de Março, TEM TOSSE usado é o Fortaleza Voa- das humanas.
.

(-om a Biblia
-

D,a ,Mão
de 1777;

..�
_ 'em 1877, em Porto

Alegre, Rio Grande do

Sul, faleceu o Marechal de 1

Campo Vitorino José Car

neiro. Monteiro, nascido em

Recife em 1816;
_ em 1863, em Porto

Alegre, faleceu Júlio -Pra

tes de Castilhos;
.:_ em 1806, o brasileiro

Santos Dumont ganhou o

premiO ,-,\rchdeacon, cor

rendo 60 metros em aero

plano, a 3 metros do solo;
_ em 1929, em São Pau

lo, faleceu o poéta Amadeu

Amaral Penteado, nascido

em Capivari (estado de

São Paulo) em 6 de Novem

bto de 1873;
_ em 1930, terminou,

com a vitória dos revolu'

cionários, a Revolução Na

cionaI, iniciada a 3 do mes

mo mes e ano e chefiada

pelo Dr. Getulio Dornelles

Vargas.
_ em 1932, o 140 B. C.,

sédiado nesta Capital, de
volta da Revolução Cons-

'titucionalista de 1932, do

Estado de São Paulo, cha

ga a esta c-idade, sendo re-,
cebido com grandes home-

'·· ..·í.. ·•· .. -_

FOTOGRAFIAS
.

'.
AC.t:ITAl\'I-SE ENCOMENlJAS PARA CASAMENTOS

.

Sl a tosse pr�duzlda pela fraqueza o atormenta e nATISADOS _ ANIVERSARIOS E REPORTAGEN
xlge do seu orgamsmo um esforço sobrehumano, produ- IGERAL.'

S EM DOMINGO, 24 DE OUTUBRO

.indo ansias, asfixias e rupturas de vasos capilares, dores,
, R O D O L FO·'

' O Espí1-ito do. Senho.r apo.ssou-se de Ge,deiío..
C E R N Y, Fotografo do Jornal "O I(' )

10 peito, evite chegar a esses extremos, tomandO' algu- :STADO".
Jutzes 6:34 . Ler Ato.s 13:44-49.

nas doses do REMÉDIO DO DR. REYNGATE as gotas Chamados: -Rua ConS�lhejro Mafra nr, 160 ou I
Há um diálogo muito interessante que pertence à

[ue dão alivio imediato nas tosses rebeldes,' coqueluches
p_e o

I
história' dos dias turbados da Escóla. ,Um dia o Sir

'elefoQ,e: 3.022. D R
; bronquites cronicas ou recentes, secas 0\1 com catar-

avi amsey encontrou-se com o Lord Rea para dis-

.'os. Um único vidro do REMÉDIO DO DR. REYNGATE
cutirem os complicados problemas de seu desolado

o bastante para desobstruir as vias-respir'atóriasf nol'- O If\UE VAI PEL'O' MU'NDO
pais. O Lord, com um profunclo�suspiro, â-isse: "Bem,-

tlalizar a respiração; danPo alivio e bem estar' imediato U 10 Senhor conserta tudo". "Não", replicou Sir Davi,

)orque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon- WASHINGTON, 22 (U. P.) pela assembléia �el'al da as-

.

"?ÓS tem�s de ajudá-lo a consertar as coisas." Sir Da-

ra no REMÉDIO DO DR. REYNGATE a sua salvação. Os Estados
- Unidos resol-I sociação, cujo conselho exe- :

VI conhecla a memte e os processos de operação de

'Tas boas casas. Pelo reembolso àéreo Cr$ 44,00. Caixa veram conceder ao Pa- cutivo foi dissolvido, I
Deus.

Postal 6. Meyer, Rio. [uistão o auxílio econômico ,Nações Unidas, 22 (U. P.) ,<?uando Deus ,quer produ�ir pão, êle procura-o

;e cêrca de 105, milhões dc I 'o' Em Omaha Nebraska o
auxlllO do fazendeIro, do moleiro e, do padeiro. Quan

[ólares, para o exército fi-I' sr. David Á. Phillips,' di- do êle quer mu�ar a situação de um país, dá à Ale

lanceiro' em curso, anun- retor-presidente de um jor-
manha _um Martm�o Lutero; 11m João Knox à Escócia;

�iou-se em '-Washington. lIal de Santiag'o do Chile e-
um Joao Wes�ey a Inglaterra. Quando deseja tra:ns

PARIS, 22 (U. P.) -=-�' ditad� em inglês, (l�cl�rou formar as, condições soci.ais � e�ting�ü�' males, �ais co

Chegou ontem de manha' que nao lhe causaria surprê-
mo a escravatura, enVla um MOlses ao EgIto, um

�Çll1 procedência de Nova sa ver estourar 'no Chile, um
Wiliam Wilbérforce á Inglaterra, um Abraão L!ncóln

Je Nova, Yor,k, o sr. Harold conflito armado no' próximo aos Estados Unidos. E' assim q_ue Deus realiza os seus

3tas�en, diretor da, Adminis- ano, desencadeallo pelos co- pla�os entre �s. homens. Ele opera através de pessoa,<;

traça0 Norte-Amencana das munistas. cheIas de EsplrIto Santo e dedicadas ao seu servico.

Operações' Econômicas no, WASHINGTON, 22 (U, P,) A afirmação de Eckhart'nos deixa- atÔnitos:
- ":Deus

:<.:strangeiro.
-

* Henry Brooke, secretário pode fazer tão pouco sem nók como nós sem êle".

CAIRO, 22 m. P.) -I financeiro do Tesouro, in-I _'
O R A ç � O

.

..

o r que: o �r, Harold clicou na Câmara dos Co-,'
'

O Deus, nosso Pai, rev�la-nos nossa responsabili
,'. A eX-l':unha Narriman,

. muns, que os funcionários dade pelo bem do nosso semelhante. Prepara-nos no

. d�. Egito, que_ ing�essou, r)úb�iCOs britânicos não serão I dja de hoje para dar conta tIe nossa mordomia. Em'
l:t d!.lS, llU� hOSPlÍ�1 de pumdos proque professam nor_ne do Salvador, que nos ensinou a orar, dizendo:
..aUSal111e, se�:t submetIda a lcléias marxistas. Pm nosso que 'estás nos céus... Amém
"ravissima illtel'Vellção ci- WASHINGTO;-r: 22 (U. P.) PENSAMENTO PARA Ó DIA
"�ll'gica (le�t.ro de �oucos

" Por 52 votos � duas abs- Deus não poderia ter f�bricado u�- violino Stra-
lIas -:- noticiam os Cll'ClIlos tenções, a Assmbl�ia Ge- div?rius, sem as, mãos dêste ãrtista que se chamou An-
ligados a ex-soberana. l'al (las Nações Unidas ins- tomo Stradivarius.

,

-

CAIRO, 22 (U, P_l - creveu em sua ordem do dia,
_

,J.B. JAMESON (Irlanda do Norte)
, Diz-se do Cairo que o a questão proposta pela SEGUNDA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO

cheik Hassan EI Hodeibi, TCh?CoSlováquia, intitulada, Bem-aventurado.s os pobres de espírito.s po.rque
:niia supremo '

.. dos, "Irmãos pUl1ldos porque professam � clêles é o. reino. do.s céus. (Mat. 5:3). Ler- Ma.t. 5:1-12.-'
Muçulmanos", foi "demitido favo 1 "M

.

h L
7

r (e uma nova guerra " artm o
. �tero, lutou desesperadamente p�ra

, ......__ .._ _�...._.........._._;..... pP " .. _ _ _

alcançar a retldao que D�us reclamava dêle.' Depois

� PRISAO DE VENT-REhhi'na
.... '" de �lgum te�?o, con�enceu-se. que nunca' 'alcariçari'a

A MANUFATURA DE, CAIXAS MAPI LTDA. _ Estabe- ':o I aqu ..Ja perfelçao. Entao sUa Vida transformou-se em

ecidos à Rua Martinico Prado, 178, 'em Ribeirão Preto, Es- �-.
trevas e desesp_êro. Um amigo lhe disse: "Contempla,

tado de S. Paulo, com capital registrado de 1.000.000,00" com
os ferimentos de Cristo e o sangue que êle derramou

)rédio próprio, -todo forrado, com 'área de 450 Mts.2 de sua ..
na cruz por ti!"

.

,

propriedade, a 50 Mts. da estrada .de-ferro, abrangendo pal'll
A.rem directamente sôbr. Ainda que êste epi'sódio não seja o momento mar-

lego'cl.'os todo o Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está in-
o aparelho di.restivo, evitan- cante da transform

-

d L t
ao a prisão de ventre, Pro- -. açao e u ero, êste tornou-se o

';eressada em renresentar as indúst.rias acima a base de co-
ponto capital da sua pregaça-o P , .

y porcionam bem eS,tar "'eral,
. A • A

• ()r sua p_roprla expe-

missão" Interessa também outros ramos. Os interessados • nenCIa amarga ele ha
.

d'd
facilitam a digestão, descon-

'
,

Vla compreen loque ninguém
Joder'üo dirigir-se. a:mesma, envi<>ndo condições, bem como I

pode esperar alcançar a g d D
.. aestionam o FIGADO, re"u-,

'

. A
raça e eus, a menos que

Jolicitar as mesmas.
'

'

• • deposIte toda a

larizam as funções di.resti-
,sua esperança em: Cristo

vas, e fazem desaparecer as �os�o texto expressa esta atitude:· o espírito de

,- enfermidades do ESTOMA- �'evere,?Cla .e humildad� perante Deus. Para Lutero a

GO, FIGADO e INTESTI-
frase mecl1gos em esplrito" expressa melhor O pen·

NOS. � .sarr:e?to do mestre. "Bemaventurados os mendigos em

LIRA TENIS CLUBE • .,._..-..:or. ............_ ...T_ OIl'I_n • IWRI _
esplrIto; porque dêles é o reino dos céus".

Grandioso. Baile de Aniversário.
,I, Encontramo-nos també,m em necessidade perante

A Diretoria do Lira TEmis Clube tem' ,a hon;ra de Mago'l'fl·ea resl·denCI·� ,�eus. �u.ando chegamo-nos a êle com corações humll-

convid�r os senh<?res socios. e �xm.as familias p_ara assAis- U /, d�:: �;relnfldceambooSmqa�nel'lnêloe eso�anta as trevas a? nosso re-

"Satosl'n" é e"'celente B '1 l' d 30 d
p 1S aprouve ao P d

"" tirem ao al e que se re� lz�ra la o corr�nte mes, Vende-se magnífica residência êom 4 espaçosas salas reino".
'
,,' -

aI ar-vos.o

ás 22 horas, em comemoraçao' ao 28° aniversario' de inclusive sala de jantar, 4 amplos e arejados dormitórios' I
fundação e a posse- da nova Diretoria.

"

,.
- (

, �opa, cozinha com armários embutidos, instalacão sanita': I Ó Senhor,
O R A ç A ?

k b
-

J chegamo-nos a t
-

Traj� -: S�,o ing e 'rap,co a, rig�r ria sod�l compr�ta, varandfi:o, quarto de empregada, tl res- tos. Ro amos-te u

1 com, cor�çoes contri-

FlonanQpohs, 21' d� outubro de 1954 pectlva mstalaçao sanitária'anexa. Area construida, 163m2 perante
g
ti da t

q e enchas. n01?sos �oraçoes ,abertos
a <I/)we-toria

,

em centrotle terreno murado e ajardinado de 13x55 metros I as b
' dua grça preCiOsa. Nos te agradecemos

,

-

(715 2'
,

oas novas a tua graca que t 1
_

,

' ': '_, ,,_ .

m ). Nos fundos do segundo quintal 2 depósitos sen t
.

•
se mos rou c aramen-

TERRENO. EM,,:BA,RREJROS do 1 par� .lenha e �utr� grande, para g�arda de �óvels� lm�:.movlmento da Reforma. Em nome de Cristo

, ' .. ,_r,,' l etc, :_'
O tlma locahzaçao (Av. Tronspowsky). Preco _I

Vende-se ótimo terr�no, }",,�ei,r,,�,Aa, pr��a. ,�xce.- Cr$ 700.000,00; podendo ser parte financiada (Cr$ .: .. , ... 1 "Eis-m P�NSAMENTO .PARA A DIA

� lente local 'para veranei@ e ban1i:o de mar. Tratar a 150,000;00). Para 11111\'" informações, Rua Crispim Mira, 22

i C
e o Salvador aqUi. "

Rua Felipe Schmidt, 36, com·"ó· sr-. Artliflrd'é; e Av, lIercilio Luz 60
orpo e alma oferto a tI...

'

'- .'

t-
FERDINAND HAASE

<,No Cena�ulo»Gripe e B!onquit�, Asma e Coqueluche?

Resfriou-se, 1

'-'DIA ,DAS' MISSÕES"
Convite

24 de olltubt:o será o grande DIA DAS MISSõES em

todo o mundo

�e és generoso e se tens verdadeiro interêsse pela Obra de

qIVILIZAÇÃO e CRISTIANIZAÇÃO
Ja Pátria e do Mundo, auxilia os heróicos missionários,

omparecendo no COLÉGIO CATARINENSE aos festejos
'm pról das Missões no Domingo, 24 de Outubro, a começar

das 8 horas da manhã

nagens;
_ Comemora-se- hoje.o

"Dia das Nações Unidas",
instituido em 1945.

25 DE OUTUBRO
A data de hoje recorda-

Haverá Barracas, Bar, Sorveteria, Rifa�, Diversões e�c.

Vem- participar do Dia das Missões e terás ajudadO às obras

'm terras missionárias, que s,-,stentam em 450 Asilos a mais

le 20,000 velhos; em 2.000 Orfanatos a mais de 120.000 ór

fãos; em 110 leprosários a lllais de 13.000 lepr,osos. E terás

�uxiliado aos 3.000 dispensários, que - anualmente dão

:5.000,000 consultas médicas; terás subvencionado as mi

hares de Escolas gratúitas em terras a serem civilizadas.

\.juda amanhã a integrar os nossos índios abandonados na

comunidade cristã dos brasileiros!
A Diretoria do Colégio Catarinense

nos que:
- em 1.741, em Lisboa,

'faleceu Vasco Fernandes
Cesar de Menezes, Conde'
de Sabugosa, que foi o 4°
Vice-rei do Brasil, haven
do governado de 23 de No
vembro de 1.720 a 11 de
Maio de 1.735; \

--- em 1 798, nasceu, Car
los Maria 'de Alvear, filho
'de D. Diogo de Alvear, Co
missário da segunda parti

.

da de demarcação de limi
tes de 10 de Outubro de
1777;
- em 1.824, vitima de

indisciplina que' fomentava
nos Corpos, foi assassinado,
em sua própria residência,
na Bahia, o Coronél Felis-.

Aos MoinhoS de farinha
� ,f..igorilicos

LIRA TENIS C\ UBE

para combater as conse

quências dos ,resfriados:

irritações dos bronquios,
tosses, oatarros. Peça ao seu

farmacêu tico I "Sato_sin', in

dicado, llas traqueobron
quites e suas minifesta
ções. _

Sedativo da tosse

expectorante,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 24 de Outubro de 1954
•
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Maus' e
.

bons exemplos
dá Campanha -EleitDral

(Alv.m·us de,Oliv.eira) nossa democracia estar se nidade, no bairo carioca

Passadas as, primeiras tornando realmente' uma em que exerce atividades.

surprêsas, dos resultados democracia. Como seu filho. tivesse sido
das eleições, como no es- Há infelizmente exemplos eleito para vereador com

porte, as carpideiras fica- negativos. O Ministro Ga- pouca votação, mandou en

ram chorando junto ao mu- 'Iha Filho mantinha mater- cerrar as atividades de

ro das lamentações. E ainda sua obra que se pensava
como nos, esportes, há os fôsse caritativa: - Mas;
que sabem perder e, os que simplesmente era caçadora
não sabem. " O Rio Gran- de votos, Daquêles neces-

de do Sul deu exemplo vi- sitados que êle servia, es-

goroso de esclarecimento lava querendo comprar a

político, primeiro derrotan consciência.' Pelo. lado hu-
do os .partidários . do Getu- mano não deixa de ser in-

-lismo na própria terra do gratidão Pelo lado da COl'lS-

grande político, segundo ciência éleitoral que parece

por ter Pasqualini, aliás ir se adquirindo, é muito

um homem digno e com bom sinal: -:- Ú eleitor de
merecimento fora de dúvida cabresto está diminuindo

para altas investiduras, re- porque o voto não se dá
conhecido a derrota envi- em pagamento de favores,
ando telegrama' congratula- exerce-se em .função de
tório ,ao seu .inimigo _polí� um ideal político, de uma

tico Meneguetti. São exem confiança, die acôndo com'

P,
los que precisam ser real-',I

a con;clencia de cada,

çados, para que sirvam de, I um ... Até 'os Segretos re-

lição e demonstrem também I I clamaram a falta de votos
dizendo que de agora em

diante acabaram-se os con

vites para seus bailes de
Carnaval e seus 'teatros,
quem qujzer que pague ...
Queriam também comprar
lotos com obrigações ...
Infelizmente ainda existe

;ente mal-esclarecida, sem

iocão do valor . do voto
J ,

que o vende ou troca. Fa
.a-se que em determinados
!::stados cada voto custou

Procura-se' quarJo '{ e que tal preço, de acôr-'
lo com, o nível de vida, su-

Rapaz" solteiro, baneárío.. procura, quarto" c,qm re- oiu bastante também ... É
feição, em cása de família. " .'

rma infelicidade para um
, Dá-se referencias. rovo que isto ainda suceda.
Resposta, por obsequio, para, a caixa postal 474,' Mas existem os outros

nesta -Capital.
.'

exemplos para provar que
estamos evoluindo, que es

tamos caminhando para
uma democracia perfeita.
Continuem, 'pois; os que
trabalham por isso, na sua

faina, que bons frutos 'já
estão florescendo ...

.' .

.
- ..

Restaurante Hapoli
RUA Marechal Deodoro 50.

'

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

caRIDADE E TERNURA
(Alderacy Muricy) cadência e da desorganiza

?ão de um país .. Os nossos

�ovêrnos na sua incapacida
Ie de resolver os problemas
de mais urgência e impor
tâncla, lançam-nos carida-'
de pública, fugindo, covar-,lemente aos seus mais sa'

Jrados deveres. Assim foi

que, naquela noite,· pude
mos assistir a :um espetácu- '

[o comovente de verdadeira
caridade cristã, vendo Se
nhoras ostentando riquís
simas jóias e 'exibindo be
líssimas "toilettes", fazen
.lo-se acompanhar de seus

ilustres esposos, cidadãos,
.ortadores de altos cargos,
Senhores Oficiais de altos
rostos das nossas fôrças
armadas, empenharem-se'
lOS mais modestos trabalhos.

Naquela noite de 17 de

Outubro aquela luxuosa

vivenda,'num bairro chique
desta cic]ad� ,a chava-,se
em' reboliço. Babás, avos,

titias irmãos e parentes,
por �árias horas, até alta

madrugada, procurava�,
em 'vão, consolar o caçuh
nha --' rei da casa - que,

ao. despertar, não '·vendo. ao.
seu lado. a sua 'quenda
mãezinha, desatou' a cho

rar, apavorado. pelo horror

de perdê-la, pelo fantasma

da orfandade, do .abandono
e da solidão, Tudo se im

provisou para e n 9 a n a r

aquêle anjo desolado.. E

tudo em vão. "Eu quelo": é
" Mãmã - berrava . o pim
pôlho num vagido ínocen-

, -

te; somente ela, a sua, mae-
, zínha, na sua santa e hu

milde idolatria 'seu anjo da

guarda', tem a doçura no seu

beijo, a ternura na sua voz, 'lar-lhes:: minha modesta

calôr no seu amplexo, brí-. ;olaboraçao'· e mando-lhe

lho no seu olhar, pureza na

'I
resta crônica meus para

sua alma, para guardar no oens e minha solidariedade

cofre de ouro. de seu cora- .quelas que, deixando por

cão o mais querido e amado I
uma noite de velar o sane

tesouro de sua vida. É que, Ie seu filho ou a paz' e a'

naquela noite, nos, suntuo- �egurança de seus lares, vi
sos salões

. do Lira Tênis 'em repartir, J;lum gesto a

Clube um grupo de' Senho- Iorável de cativante bon

ras"e.' Senhores, consütuín dade, com os órfãos de pais .Ven·d'e'',;�"e" ,

do. uma comissão organiza- ê! de pão, o óbulo de sua
- ii1I

dora do Lions Clube.de Flo- caridade e o amor mater- ' . I
_

,

Uma b i c i c 1 e t a (�Cl� ,

rlanópolis, promovia um nal de 'seu coraçao, :.rum). ' '. , ..

baile abrilhantado' por "um-
. Que Deus abençoe € pro-

h Tratar na Agência E �-
"show", em benefício das teja oh! cari10saB'en o.ra, o �k, à Praça 15 de Novem·-
crianças pobres. A iri�cia lar que descuidastf�lh' Phor, bro..

',.
,

',;

e a velhice abandonadas são uma noite .e' teu 1 mo. �_,_._.
,

um sintoma evidente da de- que ficou chorando.!

PARA AQUElES QUE

DESEJAM O MAXIMO
,

EM CORTESIA

E EflCIENCIA ,

rue se faziam necessários
ao coroamento de êxito da

.

[uela simpática e admirá
vel .realizacão.
Eu fui, pessoalmente, le-

PlRfE/CRÕ SEM IGURI
----_,---_ ..__ .

Cala P..tal. ..O
.

I'leriaa6"U.
Suta C.-tartu

CI-ô'be -15 de Outubro
Vende-se 1 casa pré-fa

,)jr�<:a.9a.,?a J)r�_�(l}:le Ita�ua� ,

,�ú, interessados procurar
no lacaIo .Dr. Carneiru

"

o,' *.

Edital de Convocação
CONSELHO DELIBERATIVO

De conformidade com o. Art. 48 dos Estatutos; pelo
presente Edital, convoco todos os senhores membros dó
CONSELHO DELIBERATIVO, para a reunião e·vtraor

dinaria, li rea!i?;ar-se no próximo dia 24 :(domingo), com

início às 9 (nove horas, a tim de tratar da seguinte
ORDEM DO DIA

Estudo. e aprovação da planta da nova séde
Não. havendo. número legal, far-se-á a reunião, meia

hora após, com qualquer número, em segunda convoca

ção, - (Art. 46 dos Estatutos)
.

Florianópolis, 18 de Outubro de 1954.
Alcides Cláudio - Presidente do C. D.

�A C IrE
\ Agência

de

Pu blícidade

'T·: ';�

o ESTADO·

Precisa-se'Cine
De um rapaz, entre 14 e 16 anos, bôa conduta, trato e

apresentação, sabendo ler e escrever, conhecendo á cidade
c serviços de balcão e entrega. -

.'

,Apresentar-se na Praça General Osório, 50, de 2'5' a 31
elo corrente, no horário comercial, munido da Caderneta de'
Saúde e demais documentos exigidos pelo Ministério do.
Trabalho.

.
.

'

Exíge-se fiança.
. Não satisfazendo é inuti1.

/ ,

Um sobrado com terreno de 243m2 a Avenida Mauro t
i:"imos 4 - com ótimo aluguel:

I. .. I
Um terreno à Rua Pedro Demoro -no. Estreito. de

12x40, preço a combinar:
2' casinhas no Bairro. ,!'fossa Senhora das Neves

Cr$ 18.000,00.
.2a. 15.000,00 - motivo. das' vendas o. propreítárto ex-

plicara ao entereçado.
Tratar com Aristiliano Abreu Netto-,,"::," Av. Mauro Ra-

mos 4 sobrado.

Vende-se
Maquina REMINGTON, tipo semi-po.rtaV1, último.' .modelo. Preço de ocasião.

I Ti'atar no- Empório.' "Florianópolis,", à rua Tiradentes
nr. 19-A, nesta Capital.
'.,

RaiOS X
Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

,
radiológico.

Radíograrras e radioscopias.
Pulmões e coração (�orax).
Estomago - intestinos e ligado (colecist�grafia).
Rins 'e bexiga (Pleloguafía) ,

Utero e anexos: l.istt1ro.-salpingografia ·cpm ;llsufla
ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radiografias �le ossos em. geral.
Medidas exatas dos diametros da. bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria)�'
. Diáriamente na Maternidade Dr. caríos corrêa.

I
I

--

EXClJ.RSIONISTA "ARNOLDO RAUL'INO'��==���I=-��
. -W��IONÁ�I.o-

FUNDADO .EM. 16-9:"54

JQVf;r�;t,=:+ OA�ARINENSt !
,

ACORA QUE SURG'IU A TUA SOCIEDADE� TERAS
•

MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECF. r� 'A
I

> • '\ -

• �.

f

TERRA CATARINENSE. NAO PERCA TEMPO, EN-
.

(

VíA- NOS HOJê MESMO, TEU NOME' E ENO(RE -'

CO A'. CAIX� PPS'TA..� .489= FLORIAN9POUS-S-C.
* n=iPw'

)

. CINE SA-O· JOSE' IMISTERIOS NA AFRICA
'14/15 Eps. Final

1,30,3;30,5,30,7,30,9,30 hs. OS TAMBORES DE FÚ
. Alaug€ Rocha - Angela

' MANCHÚ - 3/4 ·Ep; ...
Maria - Carlos Cotrím i No Programa:
Doris Monteiro - Em: Filme Jornal Nac.

"RUA SEM SOL" Preços 6,20 - 3,50.
No 'programa: Censura Até 10 anos.

Atual. Atlantida Nac. -As 7,30 Hs.

Preços 10,00 _ 5,00. O PREÇO DA ESPE-

Censura Até 18 Anos... RANÇA
Com: Arturo de Cordova

'

I PRISIONEIRO NA
.

.

MONGOLIA· '- Com: Ri'
chard Vidmark

No. Programa:
Noticiár-io. Guaiba. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Censura até 14 Anos.

IPI ••,
- As 10 �s
MATINADA

SHORT - COMEDIAS
- DESENHOS .,Preço 350_ - 2,00.

Censura Livre
AS 1,45 Hs.
(Technicolor)

No. programa:
De tudo um pouco Nac.

Preços _7,60 --- 3,50.

I
Censura Livre
- As 4, 6, 8,30 Hs.

.

ANGELA MARIA
CARLOS COTRIM
"RUA SEM' SOL"

No. programa:
Filme Jornal. Nac.
Precos: 7,60 ;- 3,50
Censura Até 18 Anos ...

f7Lt)�IA
ESfreÜo ,

As 2hs.
CANTINF.LAS em:

AI É' QUE ESTA' A COISA
No. programa:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Censura LIVRE.

As 4,30 - 7 - 9hs.
Glenn FORD - Rita HAY

WORTH em:

G I L D A

No. programa:
.

Notíciário Em Revista. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 18 anos,

As 2hs.
,.MISTERIOS DA AFRICA
14 e 15 Eps.

I

.r: As? Hs.
OURO DELATOR
Com: Johanny M. Brown

AI É QUE ESTÁ A COISA
Com: Cantinflas J

COISA

18ANCO
de C�f�ITO POPULAR

I�. AGRíCOLA
.

.
I I

���,16
.. ,

. f'LOnlANOPOLlS - sró.('àr6.rlno..

. Viagem com segurança
,

.

e rapide,z -,'
.

sO NOS' CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

BAPIDO {<SOL-BUSILEIBO)), I

Fl�.rianópoll8 - Itajaf ;_ �oinville - Curitiba
r

Agência;.
._

Rua Deodoro eBquina�da
Rua Ten�nte Sil:v:eira

--------�-----------.----------------�---�
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EdllallEdilal
JUIZO DE DIREITO DA
4ft VARA DA COMARCA

JUIZO DE DIREITO DA
1a. VARA DA COMARCA

DE FLORIANÓPOLIS DE FLORIANóPOLIS

EdÚal de 2a. Praça e Lei- ' ,

tão com o prazo de 20 dias Edital ,de segunda pTaça e

leilão c01l'!- o prazo de '10 I (AlvgTus ue Oliveira) I
O Doutor MA N O E L dias Vinte é. quatro ,

de Ou-

BUENOS AIRES (APLAl - ,Noticia um despacho da BARBOSA DE LACER�
tubro tem um significado

euters: Angorá - Zeki Agírer, aluno do Colégio Ataturk, DA, Juiz de Direito da 4a O Doutor Adão Ber- para o mundo: _ É o dia

.endo sido reprovado nos exames, resolveu fazer desapare- Vara _ ,Feitos da Fazenda nardes, Juiz de Direi- das Nações Unidas, em que

er QS documentos comprobatórios, Entrou na sala de ar- Pública da Comarca' de d ia V d -e co d
te a' . ara a Co-T? memora novo ano 'e

uivo do colégio e, depois de espalhar gasolina, ateou fogo,
'

d d
, ,FloI'l'ano'poll'S Capital do manca de Fal,,"rl'ano'po- ativi a es da ONU, Ses'

-s bombeiros chegaram imediatamente e, depois deuma'
. II'J

;;;;;a-

rtensa luta, dominaram as Cha111aS, que [á, se tinham pro-
Estado de' Santa Catarina, . lis, Estado de Santa senta nações fazem parte da ! -_, ��

.

na forma da lei, etc. Catarina, na fórma da agremiação, e os povos que
- -=-.""-=-

,__.' ,; ar --

.agado dos papéis aos móveis e destes ao edifício", Iei t
.

. ostão-sob �. sua bandeira SO'
""' de "'7i::l. num

-_ -�

t:is um estudante que aprendeu história, que observou
ei, e c. I

Posse seus
I . ,h_l_ d4 c;;o..-. '

,.

FAZ saber aos que.o r
mam dois milhões de p'es- .lo t)UlllOIV _1o._L - J

...

amo marcham as cousas dêste mundo, e' como não se a-
''--, \on9C o .1.. _.1.. 'IOI'L'"'. """'." ",' I 'I

presente edital de segunda Faz saber aos que o pre- soas, o que é bem considerá- u·· .. ,

L,_� __ .-tn o.. onu-- �

,Irende na escola, mas na vida, soube aproveitar os ensina- 1 oPr��- , \ ",.:: ''''!'!'�

nentos da história,
praça e leilão com o prazo sente edital de segunda pra- ver,

l\G'IIõS et\� { • ...!l C ..� ct:JIIfI
" ',-"r'�

Aprendeu que., quando uma nação se encontra falida
de vinte (20) dias virem, ça e. leilão com o prazo de Caminhamos por tempos :\.••. �. \\'tO \he ser6 (ao>

te cnoto" '�.-' �

lar ter gasto em canhões o dinheiro dos contribuintes, ve-
ou dele conhecimento tive- dez dias virem, ou dele co' os mais negros para a his- 'z:

.... OlJld\io de Ufl'I

p.ossan 'SOMe obrigada; a utilizá-los, isto é, a declarar a guerra, Mi-" rem que, no dia 13 (TRE- nhecimento
.
tiverem, que, tória da humanidade, Por- -'

-

Mhões de homens morrem, e duas gerações são arruinadas ZE DE NOVEMBRO, pro' no dia 3 de Novembro pro-. que a ameaça de guerra é

J01.1ara fazer deSaparecer as provas de um .mau àdmínístra- ximo vindouro, ás 9/30 ho- xímo vindouro, ás 14 horas, constante, porque as desín- .�- "
lor: u'Jl\in"ndiO de anos e anos para salvar um Ze.i Agi- ras.: á frente do edifício, do á {conte do edifício 'do P,- teligênoiM' são ,ontinu",' S E

er em ponto grand e, Que fof reprovado em ,ontabUldade'
Juizado da.4a Vara, á rua Iacio da Justiça, ã PrROa -entre os pOV", que se di- 's E A • H O.R, .v

sconomía perante a Comissão Examinadora da Política, Visconde de Ouro Preto, Pereira e Oliveira, o por- f gladiam por hegemonias, 'D., 2 P.

Os franceses dizem: incendiar a casa para fazer uma 62, o porteiro dos audito- teiro dos auditórios do Jui- sejam doutrinárias sejam r"?-' -�.� ,e_....�_�_�H:__:.

omelette: !'Bruler La Meíson ,Pour Faire Cuire Une Omelet- rios do Juizo trará á

Públi-I
zô trará a publico pregão de de pura necessidade de vi

�e",
'

co pregão de venda e ar- venda e leilão á quem mais ver, E porque ainda, com as

A omelette daquele estudante de Angorá era sua pro- rematação, á quem mais dér dér e maior lanço oferecer, armas modernas, com a

moção, A omelette 'de Hitler era o corredor de Dantzig, A e maiór lanço oferecer sô o seguinte; _ 1° _ Deze- fôrça atômica à serviço do

omelette dos gregos era a senhora-Helena, esposa de Mene- bre a' respectiva avaliação seis (16) torneiras de jato mal, "está ameaçada a pró

au, que custou uma guerra de dez anos, Por outra omelet-' de setenta mil cruzeiros obliquo, novas, avaliadas pria civilização", segundo

e, o "velocino -de ouro", que era simplesmente a pele de um (Cr$ 70,000,00), o seguinte: por novecentos _e sessenta declarou o' primeiro Minis

arneiro, meio século antes 'os Argonautas, comandados por UM ,TERRENO situado cruzeiros. 2° Dezeseis tor- tro da União Soviética, Tu

m'rnegalórnanc, Jeson, levaram a guerra a Cólcide; êle e nésta cidade·,no lagar Ita- neiras vertical (jato), no- do isso cresce o valor 'da,

su Estado Maior, 'a êlite dn sociedade de então, Castor, guacú, segundo-sub-distrito vas, no valor de oitocentos união que trabalha pela

olux, Meleagro, ..Hercules, Orfeu, embgrcados no navio �o 'Estreito, fazendo frente cruzeiros. 3° Quinze '(15) paz, que procura evitar a

Almirante Argos", regressaram cobertos de glória, arvo- á Estrada Pública, que vai torneiras de 3/4 X 180, no- I guerra, como é a ONU, tal

'ando a famosa pele de carueíro, mas quanta dor e quan- para o Bairro' do Bom Abri-' vas, avaliadas por setecen- vez definida numa frase do

cos �rtos semearam pelo l::'azer dessa estúpida aventura go, e' fundos, ao, mar, onde tos e cincoenta cruzeiros. presidente dos Estados Uni' Transporte

que os poetas tentam batizar, inutilmente, de epopéia! Pe-. é cortado pelo caminho da 40 _ Seis (6) torneiras de dos! "A nossa situação ho

ü prazer d euma omelette, uma "omelette ccnriture", um praia de Itaguaçú, eontron 1/2 X 140, novas, avaliadas je é tão grave que t�do no

jovem romano, S.exto Tarquinio, o Soberbo, que desejava tando ipor um:,,'lado com por' duzentos e quarenta vo caminho c'apaz de con

:lesentumecer os braços,entoé'pecidos durante o assédio de propr1edade de Maria In- cruzeiros, 5° _ Seis' (6) duzir' à paz, por pequena

�rdes (�09, A, C,l, orgal1lzou um "surprise party" nas cas'as fancia de Amorim, e pelo torneiras de 1/2' X 180 no-, que seja a possibilidade d'e

uaS"'i.�n."lSllnaS senhoras ,de H,o!na, Uma destas, Lucrécia, a outro, com ijro.priedade ,do vas, avaliadas por'Ciuz�ntos
.

êxito, tem .que ser explora-'

virtuo��csp�sa de Collatmo, nao gostou de bripcadeir'a,; na dr, Raulino Horn, ,;F_erro, e quarenta' cruzeiros. 6° _ do, "Essa pequenina pos

man�� se�nte, pensa�L�o melhor contou tudo ao marido Salvador Di "Bernal;di' e Cinco' (5) 'hidras novas sibilidad� de êxito atual'

� SUlCldou-se" 'm�,a ??zmna:'. a o�elette _

da virt�d� ultra- João Batista . �er�ira ..

- ,O avaliadas pQr um mil e qui� mente se' avoluma, pois la

ada d�ssa sen, la,.estala L,ma Ievoluçao e o _ultimo dos terreno em ;apreco, ..
,tem nhentos cruzeiros, 7° _ bora a organizacão das Na

sete reIS de Ron� ,que:l'U. 0 pa) d? farrista principesco, mais ou menos .. JrihÚí'me: Uma mesa; envernizada de ções Unidas por
J

resolver as

,er�eu o, trono, � cv�uçao (; uma palavra; mas é necessá- tros de frente 'por duzentos :=scuro com um metro e on- pendências pelo bem evi

� ll-r:ag�nar O}" e �,u_:l1a _:'2,volu�,ao, E' �1:ÜtO plor do que ditos de' frente }, a fundos; ze centimetI'QS de compri- tando a gu�rra; é ess� um

mccndi� dos a qUlvo,,' esc�_ar�s do ColeglO Ataturk. en�r.etan�o, a"linha lateral menta, por setenta e nove das suas grandes finalida-

Uma Jovem de 18 anos Se deIxa corteJar por um grande
.' ,�,".c t d t' d d

•
.','

.<
"
',', ,

'
que' ?co;rHron a com o r, cen lmetros e altura, ,com es,

acerqote egrp "10 que tem 8u anos" A Jovem e filha do re� Raulirio Horn Ferr o sessenta centim,etros ,de Com bl d'

,diferença e idade :nü;o dé,ixa perp�exo o pai o Earaó �, ,1;'
,

t. de �'l a 'b ta; pro elma e paz

identep:�!en 'e tão pouco a Elha, a qual deve te� o�vido di- da mgDlr: eB:rrenos :-d;
a bV�� largura",. com uma, gaveta, e. as �n e

_ comp. eX?'dcodmo
r qlyê o COI ção não'envelhece, Os próvérbios mais estú�'> .

ar dl
.ernar 1 que, ra .lvaliada por tresentos c!'u- � .gue�ra nasce p>r�vm a as

1-1"3' são eW'ontraelos enl j od
'

I'
,

'

, para entro do terreno ora zeiros, 80 _ Trinta e nove ImperlOsas neceSSIdades de

" , "
,

1 _ os os lC lOmas, e e provavel d
" ,d d 1', d d d 1 d Ih' d t"

,

d

que também no antigo Egito os velhos de barba longa que �SCrito, passan o a e 1 :=ngra a os e a ri os ou e ermma os povos, a ,ONU

convidavam a J'ovens ele J8 a110S pa 'a
'

'

d b
mltar os fundos das pro- tijole�ras novas, contendo tem programa vasto de de-

,

,1 passelOs e arco, 'd' d d S 1 d D' 1111 t" 1
' , l'

' ,

entre o mUI'm' 1'1'0 das foll1�' de pa
' pne a es e a va ar l' lJO eIras, avaliados senvo Vlmento ,em vanados

,

' ,_
"".:.

,

pIro, sussurrassem em d'
:

'

",

,sua orelha morena que o cCl'ação é sempre jovem, No en- Bern,ar 1 e João Batis1lé:. por um mil novecentos e ,:tC>�,es e ,s�a� '. ,organiza-

tanto, quando s preparati\8s para as bodas já estavam Perel,ra co� as terra� ,do cincoenta cru:zeiros, 9° _ çoes ',-� maIOria Ja 'em ple

, 'pron&ós, a filha do rei encolltrou um rapaz que lhe expli- e�pol:o, toman�o depoIs a Vinte manilhas para esgoto na ativIdade, bem demons

"
cou que nenhum coracão é ião jovem quanto o de

'

_

I dlreçao da :praIa, ,e, redu- �e seis polegadas cada umà tram o trabalho que desen

vem, e que o octogená�'io não pOderia oferecer-lhe s�:ã�oa zindo daí em diante, a lar- novas, avaliadas por seis: volve �ara afastar·da terra

perspecti�a de um, breve viU'lez; que por isso pensasse duas gura do terren� para �ete centos cruzeiros, 10 ___, Qua- os ,rrO\l.VO� d,?s confl,it�s:
vezes, A, Jovem pel1 0\1 �,uas vezes e comunicou, lJ,0 ancião

metros �penas, se�v�, ess�
tro latas de óleo para as-

- Orgalllzaçao ,;,n�,e;rnacl�- I
qJe haVia mudado ld8.i,a, O sacerdote não se alterou, Nos

mesma lmha, de dIVIsa en soalho de um galão cada nal_do Trabalho, Orgalll- I

Estados Unidos de. je êle a teria processado por ."breach
tre as terras do espolio e·a uma, Marca Essa, avaliada zaçao para a Alimentação e

of promise", rutura de compromisso, fi teria obtido do tri- parte lateral da proprieda- )01' oitenta cru'zeiros, 11° _' Agriculturá';", "Organiza

':Junal, como indenização. u:r..:a pensão vitalícia e uma vila de de Joã� Batist� Pereira: 'Quinze .latas cheias de, 1/4 ção para Educação, Ciên-

ém Beverly Hills, Ele, e� troca, escolheu a constnicãó de Em vista disso a área total le galão Essa, extra Motor cia e Cultura.;" "Organiza- Farmaclae de PI t-
uma pirflluide", A jov m ::,ceitou, "Se se conform� com

do terreno -inventariado é JIL, avaliadas por 'duzentos ção para Aviação Civíl In-
�'- an ao

.Ima pirâmide, que seja uma pirâmide!" Durante vinte a- apznas de 4.400 metros qU&- e vinte e cinco cruzeiros, ternacional;" "Banco In-
23' Sábado (tarde) - Farmácia Moderna ,- Rua Jo;\O

nos, lOO.OOO homens tra alharam sem descansar un� dia drados, sendo que as 'linhas 12° _ Vinte e quatro vidros' ternacional de Reconstru- finto,

salvo o sábado, Calculam S 300 dias por ano;' são trlnt� das confrontações acima re- de óleo de cedro, avaliadas ção e Fomento;" "Fundo
24 D,omingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

milhões de dias de traball}.n; seiscentos milhõe's de dias de ferida's são todas determi' por oitenta cruzeiros. 13° Monetário Internacional'"
�O Sabado (tarde) - Farmácia sto, Antônio - Rua Fe-

t b 11
'1.-:. 'd 'S

' 'O
' lipe Schmidt n, 43, .

r� a 10 el,u vinte ano: A -Y5 cent::Lvos por dia, são 450 mi- na as por c�r:as construi,-
_ ,eIS pequenos pótes de

.

:;gan,i,z,a,ção,' _,

Múndial de �

1hoes de flanc J:d d d d brilhantl'na pa a bIS d U
-

P 1 U
31 Domingo _:_ Farmácia Sto, Anto'nl'o - Rua F 11

f
,

G o-ouro perdit os, sem nenhum proveito para as com mOlroes e ma el-· r ca e o, au e;
. lllao osta ni' Schmidt n, 43,

• e pe

mnguem,'
, ra, 'arame e bambú: Na par-

marca Pinau, avaliadas versaI;" "União Internacio- O'
,

'

Se descemos no cursp os séculos, vemos qU,e, ao passo te da frente ,do imoveI, pro' por cincoenta cruzeiros, Di- 'nal de Telecomunicações;" dA
serVIço r:ot,urn.o sera efet,uado pc!as farmácias Mo-

que a mo 1
'

'E d
' l b f h d' "O

' -

' ,_rna, sto, Antomo e ,Noturna situadas a' J
-

P'

, ,

ra se aperfeiçoa, o preço da vida e da dor é o Xlmo a stra a, esta cons- 'os ens oram pen ora os rgalllzaçao Meteorológica Felip S h 'dt T"
' • s lUas oao mto,

U�11CO que realmente baixa, No curso normal de uma exis- I·truida uma casa de mate- à Distrituidora de' Mate- Mundial", Ae c mlt" te raJa'n_o,

tencl'a se IJod
"

"

'

.' 1 b d lh f
' ,

d C t
-

L d A ON
- ,

presen e ab�la 'nao lJodera' ser "lter d é

• e comprovar q'le o mdlvlduo e a massa têm Irra, co erta, e te as" or- nalS e ons ruçoes ta, U nao so se bate pe:'
.

'" a a sem pr via

uma, �tiqueta com um' preçr riscado, e logo reduzido em rada, lassoalhad�,
'

com di' na lilção Executiva que lhe la paz, mas trabalha objeti

�O%, este, po� sua vez, é anllllado, e substituido por outro, versos compartimentos, 'casa move a Cia., Comercial de vamente por' ela. Por isso

c,om 30% de ;abatimento" Milhares e milhares de pobres le- esta já bastante antiga,; em Vidros do Brasil (CVB) o dia das Nações Unidas

\g.n: �u�s .cc'onomias à farmác��para comprar um falso re- máo estado de conservação, Paranaense, E, para' que merece 'destaque e respeit�
co

:' J..t.1;1Jnte, qU? t�m a única vi 'tude de permitir que a mu- Dita propri�dade foi ad- chegu� ao conhecimento de dos homens de boa vontade,

;her da, farn,+ac:UG1co �asseic, de yutomóvel, isto é" p�ra fa� ,q\lÍ�ida ant�s do Codigo todos mandou expedir o dos. que almegam trabalho

er ��zmh�l s�,� ?mel,c�te: Falo do falso reconstltumte; e I Clv�l, que, fOl avaliada' em presente edital que será afi- e prQgresso, mas sem guer

p�ec�,so, aClesce,ntm � m�lt�l, exan� cT� sangue, ,a inutil r�- setenta mIl cruzeiro�' (Çr,$ xado no lugar do costume e' ra, sem extermínios sem

(;lOg,afla, a g:ande mdusLrla da amlgdalotomra, o cartao � 70,000,00), O imovel àci- publicado na forma da 'lei. derramamento de sancrue!

te al�resentaçao ao �olega cspecia ista, o abdome aberto e ma está serido inventai'iamo Dado e passado nesta cida'
'"

medl�tamex:te rec07ado, quando antes de abrÍ-Io se_sabia em virtude do falecimento de de Florianópolis, aos de

que nao haVia nada a fazer, a pres rição elo "coadjuvante"; de J>LACIDO' MANOEL zoito dias do mês de outu�
esta espirituosa inverlçqo da.farmaqopéia de h�üe para ven- LUIZ e sua mulher Dona bro do ano (\e mil nove

der um, produto que não serve pra nada'e que as leis proi- MA,RIA CATARINA' DE centos e cincoenta e quatro.
bem seJa despach�do como remédio,. JESUS, E 'para que ch g Eu, Hygino Luiz Gonzaga)

Na \' ti'
I

I
,e ue

LSIa, oe os ,os anoes, milhões de fiéis morrem de fo- ao conhecimento de tod Escrivão, o' subscreví. ass,

tn e pa
'

, ,), t 1 b l,
>

os, '

,

"

ra POl, no I la o (a alança t� eqmvalente em ouro, mandou,expedir o presente
Adão Bernardes, Juiz de

v�atma ou diamante dos 108 quilos de um senhor (lue'dila- edital que séá. afixado Direito dÇl laVara,
Plda sua fortuna nos cassinos e nos hipódromos europeus' lagar do costu� bnl'o Confére I

na Eu f'
'

' e ,e pu �-
ropa - lquemos nas generalidades - depois do de- cada na forma da le' D' d Hygino Luiz Gon,zaga

saparecimen�o de t
' ,

1. a o

L qua 1'0 memnas, a policia para salvar seu e passado nésta c'd d d Escrivão do Cível da la

Phrestígio, prendeu um inocente e lhe arra�cou através 'de Floriano'poll's' ao's Id a e ,e Vara
I ét ' d'"

' " ,I ezesselS

oaos me leveIS, uma falsa confissão por 13 anos se d' as do meAS d O t b d
ll1an'

'
,

"

',e ,u u ro. o'

cem no calcere e se mandou tres cezes aos tribunais um ano d 'I
diplomat d f

-

e mI novecentos e

V 'da acus� o sem undamento sério de uxoricídio, pa- cincoenta e quatro E VI- e'
'

ra recreal� erudl�amente os advogados, peritos, contra-pe��- NICIUS GONZAGAune-se' ,

tos e magIstrados. f:. dor tem uma cotacão que tende a zero "�I ,'_ . S b" '.' E�- At
.,

N

RCQO'e- f"
"

t 't
,., " cIlv,aQ,';,',o u, screN1, (As- Ven,de-se uma maquina en'çao'lo se racamen e an e a dor humana como aquele juiz '

d) M
.

I B" 'L"
'

,

de La To '11
' ,

, ,

'
,

' :,
." Sl�a .o, '

anoe· aruosa: de ,de, co" s, tu.ra de pé marca
.

o
.

ume e que [3e cQmpraZIa em aphc,ar em qualquer, L.acerda Juiz'de I)' 't "'d, ' LADA

c�.,o a pequena e a gra�dB tortura, explicando à sua quê- .ia' V'
... -, ll'et o a . �om apenas um mes Pessoa idonea com ficha

nda amiguinha: "Isto sempre faz passar uma ou duas ho-'
. '1, fira.:

de uso., '

nos Bancos do Brasil S/A e

ras",
' .

.
. V�r e ,tratar à Rua Este- Bank Of London & South

IEstá ,conforme J 129
Raciocina-se como aquela cozinheira que esfolava' as

ves "u,mor, America Ltd. Aceita Repre-

engU s vivas e a um fulano que lhe dizia "como sofrem os
"
'.' PreCIsa-se de uma empre- sentações em. geral para o

'

pol;>r, s animais", respondeu: "H:á '30 anos faço o mesmo, Já'
O Escrivão gada., Estado de Minas Gerais. I

h bituaram",
. , I ,1

Rua ArtIsta Bittencour,
_

Correspondência para a

Vinicius Gonzaga 8 ' ,

- , ,_,x, Postal 540 _ Belo Hori-

,"'" ,

'Diôrio da
,Me'ropole
Trabalho', objeti-
vo Dela paz!,

DE PITIGRILLI

"

CASA
Precisa-se, para casal, po

dendo ser por contrato de
3 anos.

A tratar no Cabo Subma-
rino
Rua João Pinto, 26 com

a GeJ;'encia

'I

Distribuidor

C, R,AMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH
de car��s em geral entre Florianópolil,

CUritiba e São Paulo
_
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POUS I
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal. 415
End, /felegr,: SANl lRADE

Agência _ ,CURITIBA
.

Avenida 7 de Setembro
I
:�320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
�nd: Telegr,: SANTlDRA

Agência: ,- SÃO PAULO
Avenida d,9 'Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agênéias no Rio de Janeiro e em- 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa

d. Transportes Minas Gerais SIA.I
.

',� -

Viagem com seg�ranç3
e rapidez,

'

sO NOS ,CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO l<IUL-BRISILBIBO»·
Florianópolis - Itajai - Jeinville _ Curitiba

Agência:
._

K ua Deodoro esquina da·
,Rua Tenente Silveira

------,------ -'''_

----�------------------------�--

PtAI'.1 _' COJ"�_,.,$ I

"

'�."�
"0UI1AIfTE TODO DIA :�

('" � r� nos VAf)�JOS :t:
.�, •

�

.D.f��t·<
, �

�

Aparelhagem moderna e completa Ipara qua quer. exame
radioI�gico.

Radiograuas e radiosGopias,
Pulmões e coração (torax),
Estomago - intestinos e figado (colecistografia),
Rins e bexiga (Pieloguafia).

Utel'O_ e anexos: Histel'o-salpingografia com insufla

?ao d�s trompas para diagnóstico dá esterilidade,
RadIografIas de ossos em geral.

Medi�as exatas dos diametros da bacia para orienta-

. �ao do parto (Rádio-pelvimetria).
'

Dianamente na Maternidade Dr, Carlos Corrêa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A morte do senhor Getúlio Vargas. criou o problema
da Vice Presidência da Repúbliea.

Diz o artigo 79, da Constituição dos Estados Unidos do

Brásil, em seu parágrafo 20 que, "vagando os cargos de Pre

sídente e Vice Presidente da,República, far-se-á eleição
sessenta dias depois de aberta a última vaga. Se as vagas

ocorrerem na segunda metade do periodo presidencial a'

eleição para' ambos os' cargos será feita trinta dias depois
da última vgaa, pelo Congresso Nacíonal, na forma estabe

lecida em lei. Em qualquer dos casos, 'os eleitos deverão com-'
Inicia-se hoje, em todo tico, ou então, por sofrer, pletar o período dos seus antecessores".

território nacional, a sema-I traumatismos emocionais Como se póde constatar, a vaga do sr. Café Filho de

na anti�a.lc?ólica, que

tem),
ou distúrbios sociais, como veria ter sido preenchida, até o dia 25 de 'Setembro último,

como finalidade o combate o desernprêgo, a perda de em eleição feita pelo Congresso Nacional.

ao alcoolismo, terrivel mal um ente querido, a separa- Ate agora, porém, nada se fez.

que destroe grande parte I ção do cônjuge, etc., que Não se sabe, ao certo, o motivo pelo qual o Govêrno e

.da humanidade. Em vista da acarretaram a fuga no o Congresso deixaram de se ocupar de tão importante as-

situação a que chegou êste .alcool, para não enfrentar a, sunto.' ,

flagelo médico'social, orga- realidade dolorosa. I' Como a situação se apresenta, a Presidência da Repú-

ROlAND ,RENAUX nizou-se no' Brasil, a Sub- Compresnds-sa, hoje, di-, blica, no impedimento do sr. Café Filho, seria exercida pelo
comissão de alcoolismo, ante dos fracassos das an-

I sr. Nerêu Ramos; Presidente. da Câmara dos Deputados, de

anexa à' Comissão Nabional tigas campanhas de tempe- acôrdo c0Il!- o parágrafo 10 do artigo 79 da Constituição:

de Fiscalização de Entor- rança (como a "ler sêca" : "Em caso de impedimento ou vaga do Presidente e do

pecentes, ,de acôrdo com nos Estados Unidos), que Vice Presidente da República, serão sucessivamente chama

mas congêneres nos prin- .não.ha necessidade de com- dos ao exercício da Presldência o Presidente da Câmara dos

cipais países da Europa e bater o álcool, mas sim im- Deputados, o Vice Presidente do Senado Federal. e o Presí-:

-la América, todas assisü-I pedir o uso inveterado da' dente do Supremo Tribunal Federal". ,

das pela, Organização Mun- bebida e reabilitar o alcoólí- Há, porém, um novo aspécto da situação.
i dial de Saúde.

'

,

. I co-pelos meios psiquiátricos Se, nã� há ,o Vic� Presidente da República, consequen-

Em nosso Estado, a Sub- modernos. Como campanha temente nao há Presidente do Senado.

comissão de -Alccolismo é de Higiene Mental, a sema-
Êsse cargo vem sendo exercido pelo Senador Marcondes

constituida pelos Drs. An- na anti-alcoólica, portanto, Filho, vice presidente 'daquela casa do Congresso.

tania Santaella, diretor da tem por fim alertar ao povo,
Fala-se, agora, em eleíçâo do novo Presidente do Se-,

Colônia Santana' (presi- da degradação a que o
nado.

Abelardo Gomes, .álcool leva o indivíduo, 'a E, surge a dúvida: Serã., eleição para Presidente ou para
Vice Presidente?

-

»rocurador da República família e a .sociedade.

(secretário), Paulo Tava-
I Não nos parece possível uma eleição para Presidente do

res, diretor do Departa-
Senado, quando é sabido que ôsse cargo' é desempenhado

-nento de Saúde, Mário do CElo tARA RIBAS �::;te�içe Presidente da, Repúblíca, que atualmente não

r .arrno Cantição, sanitarista
. Poderia, isso sim, haver umâ eleicão para a escolha do

da Delegacia da la. Região, '

segundo mandatário na Nação, o qual, automáticamente,
e Farm't Luiz D'acâmpora, passaria a ser o Presidente do Monroe,
do Departamento de Saúde.
Durante, a semana anti.

Não se verificando essa hipótese, a eleição que agora
se anuncia, terá que ser a do Vice Presidente do Senado e

alcoólica, a Sub-comissão não a do Presidente.
realizará uma campanha de

.

Higiene Mental nas escolas,
nas corporações militares,
imprensa e rádio, com a fi
nalidade de instruir sôbre
os perigos do alcoolismo.
O ponto de vista atual

.los técnicos da Organização
VI. de Saúde é o de que o

alcoolismc é uma doença e

.iâo 'uma questão de polícia
resolvida com o recolhi
mento do ébrio ao' xadrez,
ou no tratamento dos sin- E' com a mais viva satís- .

to�as agudos, .somente. Ad- I fação que registramos, na!
mitese que seja uma doeu- I data de amanhã, o aníversá

ça do metabolismo, ainda rio natalício do sr. CeI. An

agravada por distúrbios tonio de Lara Ribas, da re

psíquicos/ O indivíduo se serva remunerada da nossa

entrega inveteradamente à pOlicia Militar e secretário do
bebida porque é um neuró- P. S. D. no Estado.

Oficial dos maís brilhantes

da milicia catartnense, cujos
postos , galgo�' até' o de co

mandante geral, o CeI. Lara

Ribas exerceu ainda varias
outras altas funções públi
cas, 'como' as ,de Secretário

di:). Segurança.
Da correção exemplar com

Exma. Sra. D. Marina Alves ,

Estreito.
. qu�: selp-pre. se houy,e, o iúve-IJ'áv,e,l C:onceitd eiú,'" que é .tido,Bom dia.

A urna que, curvado de no Estado.
.

Iemoção, vou apurar hoje é '
Antecipand?-lhe nosso a:

a da 34a. secção. Como a
fetuosb abraço, associamo

primeira, ainda é do Clube nos às justas homenagens
de que hoje será alvo.

I
'

,

Vejamos, Dona Marina, o I BASES NO JAP
-

O
que estava dentro dela:

A
TOQUIO,23 (U. P.) _. Cin-

co parlamentares da, ilha de

Okinawa, que realizam atu

alment' euma viagem no Ja

pão para estudar o direito

civil e, o processo 'fJar'Iamen
tal' japonês declararam aos

jornalistas locais que a ins-

J talação de bases militares no

territóho que representam
,

reduziu a população a um

estado de "grande pobreza)'.
_____-_.-'

I

IUm bolsista. forma-se
Saira . do· Brasil eom 50 dolares

NOVA
.

YORK, .23 (U. ��l"onati:ica para o qual

I
professor br�silei'.ro rec�-

�.) - Sal do Brasil com, fO.1 convidado, beu toda a ajuda, necessa-
cmquenta ,dolares nó

bOl-j
Nos Estados Unidos, o ria para 6 seu curso.

so e uma grande vontade de --.'----

trabalhar". - disse á
.

re-

��:t����r� ��à�����rp!��� IS'emana aO".I--.... , alc'o,o'll·cade Niterói e 'que foi-aos
Estados Unidos especiali
zar-se na Universidade
John Hopkins de Baltimore.
O professor Silva Porto

formou-se em Físíca , por
Hopkins University e agora
pretende fázer carreira 11'0

Brasil .. Dentre as ofertas
aqui já recebidas figura o
Instituto, Tecnicológico "da

Florianópolis, Domingo, 24 de Outubro de 1954

,,;, UMA INDESEJÁVEl. ..
INICIA-SE HOJE, EM TODO O
TERRITÓlUO NACIONAL

Manuel Ferreira de Melo
.

'

De vez em vez se depara aos nossos olhos ávidos de
idéias e de figuras, casos cheios de sabor exótico e de va

ríegado colorido.
Assim .nos pareceu o que vamos fixar aqui, para con

solo de muitos candidatos derrotados..
Conta uma revista americana a singular história de

certa moça que foi vencida nas últimas eleições realizadas

na. terra do Tio Sam, às quais se apresentará como candi

data ti um lugar de deputado.
Até aqui, nada de extraordinário. Mas a razão do ma

lôgro é que é, na verdade, curiosa. Os próprios amigos e. par:'
tidários da candidata conservadora _ Lia 'Stevens _ não

lhe deram os seus votos. Porque? Porque a acusaram de ser

(vejam só l) ... excessivamente bela!!!
Ainda não há muitos' anos, deu-se episódio semelhante

em Wycombe, na Irglaterra'- e a heroína chamava-se

Lady Terrington.
xxx

Vê-se, pois, que a beleza é, na vida atual, uma espécie.
de intrusa. Já não são bastantes as magestades destrona

das: a Verdade, cuja explêndida nudês, outrora escondida

na sua cisterna, passou a conhecer as promiscuidades mais

tristes; 'a Justica, que já não consegue equilibrar os pratos
de sua balança e da qual tantos se servem, fingindo serví

la. Agora .a Beleza, que sofre um doloroso e humilhante re

púdio .' ..

Assim, vão desaparecendo os altos símbolos radiosos;
condenados à macilenta aposentação das múmias. Dentro

em pouco, a Humanidade terá convertido em Panteón o seu

patrimônio moral e estético. E não será essa a menos la
mentável característica disto que se chama, num eutemís

mo hipócrita _ "A civilização moderna" ...
xxx

Mas, voltàndo à belá Lia stevens ... Talvês fossem jus
tos os'eleitores americanos ao proibir-lhe o acesso ao Par

lamento. E por vários e ponderáveis motivos.

O primeiro consiste na influência que as mulheres, sob O magnífico parque indus-

muitos pontos de vista, exercem entre os políticos. Especial- trial ·da moderna cidade de

mente, como todos sabem, entre os oradores, Seria, portan- Brusque constitui belo exem

to, desleal apresentar na Câmara alguém que fizesse calar plc de amor ao trabalho e

ou perturbar-se, apenas com o reflexo luminoso dos seus .íemonstra o alto espírito de

olhos demasiado doces _ o líder do partído, contrário. .. 'Jrga,pização e progresso de

O 'segundo motivo é ainda mais forte. Quem ignora que seu Iaboríoso povo.

o Mundo tudo perdôa, exceto a superioridade alheia? Os A' frente dessa poderosa

exemplos não estão aí, em todos os setores, para confirmar .olmeía de trabalho, que 01'

essa verdade milenar? De conseguinte, Lia, a bela infeliz, gulha Santa Catarina, en

ao instalar-se no Congresso, encontraria à sua volta a maré .ontra-se, ..atualmente, uma

das invejas implacáveis. Dos homens e, especialmente, 'das plêiade moça de admlnís

mulheres. Teríamos a arena política transformada de mer- tradores experímentados. de

cado de ambições (o que sempre foi) em feira de vaidades. comprovada visão e capací
E os debates passa.riam a ser duplamente apaixonados _ dade realizadora, que vepl
porque não há paixão mais aguda, mais absorvente, mais guíahrío o município para

selvagem e mais profunda do que o ciúme...
.

U'TI grande future.

De fato, a Política e a Beleza não podem, fàcilmente, Dentre' esses Industrtaís,

viver juntas. E, já agora, os sensatos amigos da infeliz can- forçoso é reconhece-lo, avul

didata devem completar a sua obra mandando-a para um ca a personalidade do sr.

museu de onde nunca mais sáía, como a Fornarina, a Gio- .i.oland Renaux, pôr seus in

conda, as Madonas rafaelescas, as Virgens frágeis de Ros- .Iiscutiveís méritos no' meio

setti _ é outras belas indesejáveis... da classe.
Nas funções de Diretor
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, e essencialmente dedicada ao

trabalho' e à família.

Como membro proeminen
te do Partido Social Demo
crático de Brusque, teve des

, tacada influência do pleito
de 3 de outubro, que levou à

A Diretoria do Grêmio, dos çome.rciários avisa aos seus vitória, naquele Município,
sócios e comerciários em geral que, para comemorar o DIA os candidatos da AI\ança SOr,
DOS COMERCIÁRIOS, resolveu Promover para o dia 29 do cial Trabalhista.

corrente, às 22 horas, um saráu nos aristocráticos salões do Sendo o dia 25 de outubro

Clube 15 de Outubro,' à rua Álvaro de Carvalho, gentilmen- de seu aniversário na'talício,
te cedidos por sua Diretor'ia, quando se fará entrega da fai- ,é com satisfação que aderi

xa simbólica à MISS COMÉRCIO 1954. mos às hOI;1enagens que lhe

'Aproveitando a oportunidr.de, comunica que. os convi- serão prestadas nesse dia,
tes serão entregues na séde da Federação dos Empregados manifestando ao sr. Roland

no Comércio, à rua Tenente Silveira, n. 15; sala 20�, duran- Renaux o' nosso regozijo pe-, Perdeu-se na tarde do Boabaid. Ped�-se a qu_em.
te �s dias 28' e .29, das _l3. às 18 horas, mediante a apresen-/la g:'at� efem�ri�e: qu: é de I d;a 2.2 1 caneta Parker 51, ach�u o especial obsequio i
taçao da carteIra profiSSIOnaL expr esslva slgmflcaçao no de cor preta, com tampa I de mtregar no Emporio

.

Florianópolis, 23 de outubl'O de 1954. 'I
lar e na. ilociedade ca.tal'inen-l dourada, e nome gravado,

I

Rosa, que será bem grati-
IVO GANDO]jfo'I _ Secretário geral. se.

. de propriedade do sr. Kalif [ic3do.

Perdeu-sé

o Presidente do Se'nado
Acy Cabral Teive

-

---------:--------._------

. De um jornal udenísta, a respeito da viagem do'
sr. Governador. ao Rio:

I
"Vencendo todos os tropeços, S. Exa. pro-

cura entender-se com as autoridades' supe-.
ríores ... " )

S. Exa. anda de azar. Com o seu Imenso prestígio,

�ro�eçou aqUi: Vai ao Rio, olld� goza da mais alta Pt�
jeçan, e contmua a .tropeçar a porta das autorídades

superiores, . . I
Será que aquela pedra do Carlos Drumont df An-

drade se matriculQu no caminho de S. Exa.? .'.1'
Benzedura; às vezes, resolve!

x x

I
/

;'

(
topo com isto,

/ X

No mesmo órgão, à mesma pagma,
dd lavra do sr. M. Bassil Dower:

"Dias atrozes e de, crucial nervosismo passamos,
quando nosso apêlo trombeteou, os ARES d Santa Ca
tarina e o seu Santo Suprêmo, acudiu-nos com seu

peculiar e benfazejo desvêlo. Afirmamos ao Sr. Irineu
Bornhausen, distinto governador daquele 'estado suli

no, ter o seu gesto de atenção é solicitude:1 reverencia
do não sómente o povo Paranaense, mas também todo
Brasil".

Não sou muito 'forte em análise lógica. Mas, elo

cipoal do estilo doweriano, salvo melhor juizo, o sr.

Irineu Bornhausen emerge como Santo Suprêmo, de

chapéuzinho circumflexo! Tire-se-Ihe ,o dito!
x x

x

Entre os que fazem a cozinha da U. D. N. avolu-
, ma-se um movimento' no se!!tido de certo trânSfuga,
eleito deputado, renunciar o mandato, para dar lugar
a um verd,adeiro correligionário! Eqquanto isso, os da

oposição já resolveram considerá-Ip sempre ausente
do plenário!

'

x x

x

E há também a �stória daquele crente fervoroso
que resava, como Santo Agostinho: "Maghus es Domi�
nl!; magna virtus tuá et sapientiae tuae n�n est
Mmerus".

'

Ele resava com o resultado das eleicões à frente.
'Perguntei-lhe se' fora candidatp e se e�.tava eleito.
Respondeu-me:

_ Não! Não fui candidato! Estou apenas vendo a

votação do Volnei!!!
x

,x

_ Meu filho, meu filho. " dismilinguiram-nos!

x

x x

:lÇ
EDITAL

, De acôrdo com o que estabelece a Constituicão do
Estado, convido o sr. Irine\l Bornhausen, lotado no

cargo de governador,. a apresentar-se em. Palácio e

r�assumir suas funçõe�, das quajs, sem motivo conhe

CId?, se acha afastado desde o dia 3 do corrente. E
para que chegue, ao c'onhecimento do referido citado
para provl'!- de força maior ou de coacção, nos termo�
da lei, lavro o pr{\sente.

'
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