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Ramos, deputâdos rederaís do federal por São P�ulo e, jar em seu aVIa0 particular, de outubro, deputado fede

por Santa Catarrna e eleitos, que foi candidato à více-go-

J
seguindo imediatamente de ral;

a 3, de outubro, senadores da vernança 'de São Paulo, na Florianópolis para Pôrto Ri- Deputado Almir Pinto, vi

República; chapa elo sr. Prestes Maia'. O co, afim .de participar, como ce-presidente da Assembléia

Sr. Cunha Bueno, deputa- sr. Cunha Bueno deverá via- membro da delegação brasi- Legislativa do Estado do Cea-

---:-----------'---
.

......;.- Ieíra, da Conferência Intera- rá;
.:.---..�
!

mericana de Munícipíos: Dr. Alfredo Hoffemeister,

tO
. ..

D""
Sr. Osório Nunes, redator- líder da maioria da Câmara

m"UJ antigo la-' chefe do "Diário de Notícias" Municipal de Pôrto Alegre;
,

�rio de S. Cata.ri,na e Presidente do Conselho De- Dr. Machado Villa, Diretor

�
liberativo da Assocíacão Bra- do Departamento de Munící-.

'f A XLI síleíra de Municípios;
,

pios do Rio Grande do Sul;

"�.
no

'

Sr. Araújo Cavalcanti, ex- Dr. José Ribamar Macha-

) diretor de Orcamento da U - do, deputado estadual, repre-

'. N. t 2�O 34 nião, n1elnbro· do Conselho sentando o govêrno do Esta-

, Nacional de Pesquisas e se- do do Maranhão.
cretário-geral da Associação Provavelmente estarão tam

Brasileira de Municípios; bém em Florianópolis os srs,

Dr. Josino Rocha Loures, General Juarez Távora, che-

presidente da Associação Pa- fe da Casa Militar da Presl-

Violenta explosao em uma fáorica �e fó�os i:;::F:�����;��Nt;�;;����::�:;OOD::�
.

Mortas' dezesseis pessuas. Só escaparam oilo operários FlORIANO'POllS
RIO, 10 (V, A,) - Violen- Bastos, saiu a fim ele ver .númeras pessoas cuja aten- identilH;�l' as vítimas, que I secçiío, SL Agenor i3ustos, es- Convite

t:1 explosão ocorreu na tarde em local proxímo, a 'hora cào foi despertada pelo es- ;:\0 as' seguintes: - Maria I
caparam da 11100'te trágica· ,

ele ante-ontem, na fábrica exata, Numa fração de se- trondo ensurdecedor, e tive- Jo Lima, Filomeno. Goncal- I Oito operários, 'Jn� se haviam O Presidente da Câmara Municipal de

de fogos de'propriedade ,da gun�o ocorreu a terrível, c_:-_· 1'8.111 diante dos olhos um ves An�rade, Regina Silva, jll'ctirac1o �lS 17,�0 horas. Florianópolis tem a honra de convidar as au-

firma "Rupturita ExploSlvos. plosão arrasando o barracão quadro pavoroso. Apresen- Asccndma Maria Madalena,. A PüI,WCL\ NO I.OeAL '. ..'. . . ., ,

Socied.uc1e Anônima", situada: onde funcionava a secção e tando os corpos terrivelmen- Maria Barcelos, Benedita' LOGO que uvorum conheci- toridades CIVIS, militares e eclesiásticas e o po

na V�b eh Cava, �nti�a José i matan:lo todos os operários: te dila_cer�do� pelo �oder da Gomes, _M:aria José dias, I-lil- mento da catástrofe, Ui; 0.1.1- vo em geral para, no dia 15 do andante, às 14
Bulhoes, no 3,0 Dís trlto ele

I
que ali se encontravam e11-, explosão, Jaziam misturados ela Pereira Damasceno, Ju- torrdades polícíals de Nova h

. . - A
•

Nova Iguaçu. tregues ao trabalho. �bm os escombros todos os versína Lima, Isidro Teixel-
, Iguaçu compareceram ao 10- oras, assistirem a sessao solene que a Câma-

A EXPLOSAO I 15 MORTOS operários que momentos an- ra, Francisco Lima, Isaías
í

cal e tomarafn todas as pro- ra Municipal fará realizar, quando receberá
Seriam 17,50 horas quando Passados os primeiros 11:0- tes trabalhavam, despreocu- Borges, Manoel Simplicio e ! videncias, removendo, . ,1 d P

o encarregado da Secção de I mentos de estupor' acorre- padamente. Foi, então realí- 3 pessoas ainda não ide�ti- i videncias removendo- os
O cOmprOmISSO e empossara no cargo e re-

Encartuchamento, sr, Agenor I ram ao local o sr. Ágenor e zado o penoso Jrabalh� .
de ficadas até o momento, "lllÓl'tOS e' promovendo a a- feito da Capital, o Sr: Dr. Osmar Cunha ..

Q b
"

R f
....

'. ESCAPARAM O�TO oertura do inquérito' para Florianópolis, 10 de novembro de 1954
" u.ebra-que ra em eCI· e

� OPERARHb apurar as .::aU':;�L�; L'"� paVOIO- A t
,.

d P d P
,

,

Além do encarregada da sa catastrore. n onlo e a ua ereJra

t-
�-���.c�. ...� Presidente

H·oras de iDt�Dsa agitàção Ia célebre capital.
PopUlares e Estudantes, visaram os ônibus

- RIO, 10 \ V, AJ - Telegra- volver e refugiou-se em se- ram jogados á rua e queima
mas de Re:if� i�fol'mam �ue j �uida n� interior ela Rádio

I
dos. A Polícia e os bombei

as ruas prmcipais da capital nternacíonul. j t'OS acorreram ao local. para

de Pernambuco foram teatro, Os �nanifestantes ínvadí- I restabelecer a ordem. Na ma

ante-ontem, de intensa agi-I am o edifício onde estava o : nhà de ontem a .cídade ama

tac.ío, em virtude do "que- ligla, desalojando-o e es- Inheceu sem onibus e os po

bra-quebra" levado 'li efeito .ancando-o, Foram dC:)strui-j pulares se movimentaram a A propósito dessa propalada "entrevis
por populares liderados p�r :as as vit:raças e os_ móveis' pé em çli�'eção às fábricas e ta" o S111', dr, Nerêu 'Ramos"d' t '·b· ;". _

estudantes, visando os U111- la refenda empresa de II estabelecímentos r em que I .' .

" _'

JS rI UlU �.1l1l

bus, especíalmente de deter- .. ransptrrtes. Oa- nóveía . �fp� ,
trabalham. '

I/,nensa
a seguinte nota:_. .

m�n�c1a ernprêsa,
,

cujos e,,;-
----

-

, '<A "Revista da :Senia:na,�J el11,'sclf l'lúme:'
G,l'ltol'ios foram clll'etamente "

,

ameaçados. rONTINU'A FUlGINr"O A ESTRELA D';"" /1'0 46, estampa uma entrevista sôbre a polítig
Os 'distnrbios tiveram ori- \_,. .

U .

.

,

.,

.

,t ca de '-Santa Catarina e que me é atribuída.
[em na atitude cio prefeito MENDE'S ["RANCE I N� d'

.' ,

,

que, tlu::-/.do era candidato a
•r. I ao el entrevIsta alguma e nunca fUI pl'OCU-

clel�ut�do federal.,
baixou

',PARI.S, 10 (U, PJ - O pr�- 'I, A�é en,tã�, sua 'O!)OS[C;I,? �!t I rado pelo sr, Aôr. Ribeiro ou qualquer outro
pOl talla ,concedendo rci�- :l,dente do c�nselho de �11 navla, hmItaelo ;1 cntlear, redator da referida Revista, Desautorizo, pOl'-
q�el1ta P�I cento ele abatl- mstros, sr, PIerre Mencles- 1.\lIendes-Fl'fu'1Ce nos cGn-edo..: ,�_

..
, .', ,

. "

.

l1lento aos estudantes nas '!'rance, ganhou, ontem à 11'es da Assembléia, e a abk ..anto, mteuamente, aquela entrevIsta ,

prrssageús em coletivos. Os noite, um voto ele confiança ter-se de participar m.l.,s vú

proprietários recorreram ao no Parlamento, 'g,raças ao
I tações,

�udiciário e conseguiram a qual ficou aprovado o !lovo Segundo o resultado C"dra

revogação. ela portaria sem orçamento do Estado,
.

oficial, votaram a .favor d('

qualquer aIl1pa.fl1 legaL

i
O voto concedeu tamOell' govêrno 307 deputado" e :�).o

1 Inconformaelos, os estu-, ao chefe do gov('rno 'U1'11 contra, '

da.ntes programaram um mo- "salvo conduto pollUeo" IJara Ocorreu, portanto, o fenô

vimento de protesto que de- ,r aos EE. lJU, em j ins -:lPS·
I
meno extraordinário � e .ruE'

generou ontem á noite no a- ta semana, os católicos do MRP votariC:1 -�1

pedrejamento dos onibus que r o debate eonstitlüu um a·
I com os comunistas, :1lgo 4116

transitavam em frente a Es- contecimento sensaelol1al na Mendés-France n:'í.o I!SCju,é)ce ..

cola de Engenharia, o que política fra'lcesa, po;'qu8 0:: rá fácilmcnte.

ocasionou ferimentos em vá- deputados do Mov.illl-:ntn P..e- A_ vitória do chefe cio gc'

,rias pessoas. Quando a mas- pu'blicano Popular fpartido v�rno - terceira nas [,r;�.s

sa se deslocou para O' centro cristão-democrá,tica da Fran- moções de confiança que Io

da, cidade e pretendeu ata-· ça) 'se atreveram, pela ])ri- raIri submetidas á ASSe)Jjl

car . a s�de de uma empresa meira vez, a votar contra o bléia desde que chegou ao po '

de transportes. um· dos,guar-I govêrno, na AssembIéia !,;"a- der, há 20 semanas - JC'Jl"

das do prédio fez uso do re- cional. reu quando os deputados ;, -

." 68...................
I
beldes procuraram 'devolYI�l'

I à Comis.são de Finanças, lK-

O E'X" PR' ESIDENTE BERNARDES F'AVO' . ra que a modificasse, lll11a

,"
.

'" '.'
'.

.

-

!' parte do projeto de orçamell-

,RA'VEl AO CANDIDATO U' NI�O
to'de 1955. Queriam qU'3 i:'C'

. \., ! aumentasse a verba esti:,:13-

mo, \0 v. 1\,.) - O sr, Ar-I ses prélios eleitorais". Sobre le�ida em benefício elos é:1l'

tur DernaI;des, ouvido ontem a conferencia que ant�-on- telros.

sobre o problema sucessorio tem manteve com o sr. Café Conquanto na votaçào <:c

que come'ça a ser posto e� Flilho, disse o sr. Artur Del'-I
tenha decididO' apenas H'H

termós de evidencia", deda.., nardes: "De fato, fiz uma vi- assu.nto de política intr'_'"oc, I
rou: "Sou favorável a um sita ao preSidente da Rcpú-I servll:a, para que aumen1;e é,

candidato úniéo, se for possi- blica. Conversamos sobre as- prestlglO do ch�fe ?o go·,,'r

vel.. Acho mie os partidos d�- suntos gerais", n?, quase em vcspera c10 <l,i'\

vem uhir-se em torno do pro-
.

E o presidente da Repúbli- vlagem ao Canadá o EE. Ulj.

blema sucessorio Pll.l;a f'vitar ca também é favorável ao

os disturbios que os pleitos candidato unico, ou . nielhor
políticos provocam, sob:etl!- lá união dos partidos? - In- I

PERITOS DESL'0-do em nossos dias". sistiu' o reporter,
I

. O reporteI' aludiu á reccn�
.

I CADOS
t�.entrevista do sr. Eete!vino - "Não conversamos pro-. STUTTGART, Alemanha,
Lms, onde o governador de priam�.nte, sobre isso, - A- 10 (U, PJ - Sete individuos
Pernambuco diz que a luta credito, porém que o chefe' foram ontem levados ante a

e,n�re varguist�s � anti-var- dO' �stado 'seja .0 prini�i�o a justiça, como falsificadores
glliSt:J.S pOderra por em peri- deseJar um pleIto paCIfICO", de notas, porém alguém Ja

gO-? regime democrático em O ex-pres}dente da Repúbli-I sugeriu que aos mesmos seja
195;>, ca confinna o encontro que outorgado' um. prêmio, por
Assim se pronunciou sobre terá provavelmente cull1 o sua honestidade como indus
esse particllla1' o sr

.. Artur governador de Minas, ,E di- triais.
/ Bernardes: > "Em princípio ante de· outras p'erg�ntas a- . Os sete acusados só foram

não considero assim, O dever firmou:
,

descobertos porque as notas
de todos é deixar que o plei- '''Não levo pontos de' vista � )cl,'� marco� por êles fabrica

,to decorra livreme'nte e' aca- para o meu encontro com '6 dás' el'am' notoriamente de'
tal' os seus. resultados, Afi- güvernadOl:. Vou'ouvíJlo e inelhor .q'ua-lidade que as le
nal. ele c0l1tas,.. já devemos elepois ouvir 'o meu partido.> gi�imãs, s�g4n(io inform'aram
estar amadurecidos para es- E' só por· enquanto". as autoridades.

.

No próximo dia 15 de no

vembro, segunda-feira', deve

rá ser empossado no elevado

cargo ele Prefeito' de Floria

nópolis, o sr. Osmar Cunha,

recentemente eleito no pleito
de 3 de outubro, por apreciá
vel maioria.

ras, deverão estar' presentes
importantes personalidades
da política nacional, entre as

quais destacamos:

Srs. Nerêu Ramos e Saulo
.

À posse do ilustre homem

público, que se dará às 14 ho-
._---------------,---------

."'-�

I DIRETOR
"

- Rubens de it Arruda Ramos ,

I GERENTE ," Domingos F.
de Aquino

c . •

�_ n __:CIDl1l_-g-
. .::::._- •

,_.- __�O{������
Florian:.püE:, Quinta-feira, 11 de Novembro de 195'1 Cr$. 100

Edição de hoje _:... 8 páginas

RIO, 10 (V, AJ - Vários Não menos enérgicas são
8,0 os órgãos publicltárlos I

as recremínacões feitas no.

que condenam as atividades Parlamento Nacional, onde

»umentístas da Cofap, que se tem censurado acrernente
rem provocando ortcíalmente
) desordenado crescímento a atítude dêsse Órgão, consí

'o custo da vida, com íme- deraelo como inteiramente
tíata ,repercussão nas elas- I inútil e prejudícíal mesmo à

.ses menos favorecidas. : economia dO' povo.

r---·, '"

-

,

,I. " •.,BEATIFICACAQM D:E -PIO IX
", -,. -

CIDADE DO VATICANO, a-'presença e11). h.Oma dn
LO (U. PJ - Na véspera ,elo cardeal Caggiano e' eb uerú

mcerramento cio Ano Maria- grinaçio por êle c1irigid� n,ão
10, a 7 ele dezembro, será in- deixa de ter relação com a,

�roduzida a causa da Beati-
"
introdução da causa de bea

iicação do Papa Pio IX que, tificação de' Pio IX, que pro
J. 8 de dezembro ele 1854, pro-

'

clamou o Dogma eujo cente
clamou o' Dogma da Ima- nário se coinemora, Pois foi
:mlacla Conceição. Pio IX o primeiro futuro Pa

O Ano Mariano, destinado pa que visitou a' América do
1 comemorar esse centená- Sul (o segundo foi o atw<l
rio, terminará, dessa manei- Pontifice Pio XII,.. quando
ra, com uma. homenagem ao cardeal secretário cle Estado
Pontífice que .c1eJiniu tflO im- visitando o Brasil, a Al'g'enti�
pO!'tallte ponto de doutrina na e o Uruguai), onde e,�teve
referente ao culto da Vir- : como auditor depois de mon-

I?OMI,\GO - dia 14 - às 8, 1'2 e 18 horas _ Salva ele gem, Mãe de Deus. i senhor Giovanni Muzi, dele,·

tiros. ,

Várias outras m::mifesta-
I

gado apostólico no Chile e

No' Estreito: Missa em ação d'e graças, oferecida pelo ções estão marcadas para. o no Perú, entre 1823 e 1825,

.}OVO do Estreito ao doutor Osmar Cunha, Prefeito eleito de
encerramento do Ano Maria-

.'lo�'ianópo�is, as oito horas.
no. Um "Te-Deum" de ações

Na Trindade: Soirée na Associação Desportiva Trinda-
de graças será celebrado na

tense,
tarde de 8 de dezembro na

2a, FEIRA·- dia 15.
basilica de Santa 'Maria

Às G horas - salva de 21 tiros,
Maior: Santuário em que se

Às D horas _ Missa em ação de graças na Catedral
estão verificando, todas as Esta redação teve ontem o

Metropolitana, oferecida pelo grandes manUestações do' prazer da visita do sr, Artur

ilhéo.
'

povo
Ano c'onsagrado á Nossa Se- 'Fabião Carneiro, Diretor da

11.3 12 horas _ Salva de 21 tiros. nhora..
. I �o�ceituada rev.ista "A Gl�an-

As 14 horas - Posse solene do Prefeito Osmar Cunha,
POSSIvelmente o Papa Pio, Ja , que se edita em Porto

perante a Câmara Mu:p.icipal.
XII assistirá a essa solenida� : Alegre, e 10 tesoureiro da As-

As lG horas - Sessões cinematográficas para os filhos
de. ;rambém, pela manhã, de-' sociaçãoRiograndense de Im-

.

de operários, vera ser celebrada uma mis- prensa, que se fez acompa":

As 13 horas _ Salva de 21 tiros I sa por um ,cardeal, que

tal-I'
nhar do sr. João n,osa.

As 19,30 - Retreta no Jardim Oliveira Belo. v�z seja sua eminência Ca.g- ,O ilustre confrade, que se

As 20,00 - Desfile das Escolas de Samba _ Ho- gIabo, arcebispo de Rosário, e?contra nesta Capital a �er-
A ' t> 'VICO P f" I .

menagem do povo dos Bairros ao pre-
na

.

rgen ma, que anunclOU'· ro lsslOna, manteve

feito Osmar Cunha.
sua chegada a Roma para os I demorada, e cordial palestra

_ Queima de Fogos de Artificio. principios de dezembro com �com um dos redatores dêsté'

_ Soirées oferecidas por diversos clubes imp�rtante peregTinação ::1.1'-1 jornal, não só. sôbre sua bem

recreativos aos seus associ�dos e em
gentma compreendendo· vá- elaborada reVIsta como em

homenagem ao prefeito Osmar Cunha:
rios bispos, relação a problemas comuns

,FlorianópOliS, 10 de novembro de 1954,
aos órgãos de impl'ens:1.

A Comissão SANCIONADA
-- '

O ESTADO, com o registr!lI' (

LONDRES, 10 (U, PJ . _ fi
a presença do ilustre JOl'íl'i··

Câ�ara dos Comuns apro- lista, formula os melhores'

MORTOS NA GUER'RA vou, sem oposição, à noit·� de votos de feliz estada em no.s-

ante-ontem, a mOi!L') que
sa cidade .

Homenagem ans Médicos que ���i!��a dofa:��:;��m�:�tl�,j�, O-R-I-S-O-D-A-C-ID-ADE.�,
. , deste da Asia, .

tombaram no campo da honra
. '

..-

I'
..l>,-��t,. .,.

WASHINGTON, 10 m. PJ Trata-se ele verdadeira cole- O ",TEMPO
\

� 'I., '

'�. :=�:.-:::..--_:

- Doze placas, em hoinena- ção de, arte retratando a his- Previsão do tempo até às �;I
gem aos pre�ursores da cien- tória ela medicina, aparecen- 14 horas do dia 11. V

cia médica foram entregues do 12 eminencias da meclici- Tempo Instável, com

l),o Museu Médico elas Fôrças na, desde Imhotop, o pri- chuvas ...

Armadas. As placas foram o-I meiro médico conhecido na Temperatura - Em c1ecli-
Ierecida pela socieda.

de de, �x I
história, que viveu tl'es mil nio.

Alunos da Escola ele MedJCI- anos antes de Cristo, até mé- Ventos _ Sul a Leste fres-
na da Universidade de Tl,lfts, dicos como I-Iarvey, Pasteur ecos.

de Massachus;;etts, como tri,· Lister, 'passando ])(\1' Hipo- Temperaturas _ Extremas
buto á meinória de seus C'l'ateE; e outro3 exnof'ntcs da d t M" 21

'

l" e on em: aXlma ,5. Ml-
membros mortos 11;1 guerra, medicina uYJt:ga, üHl1a lU,!:).

APÓ,CRIFA ORGÃO INTEIRAMENTE-INÚTil"',
Rio .-. (V;A,) O sr, Nerêu Ramos, em

declarações hoje prestadas aos jornais infor
mou que a entrevista que a Revista da Sema-
na lhe atribui é inteiramente apócrifa.

'

._-------------'

PROGRAM,A DiAS ,�OLENIDADES DE
POSSf. no PREFEITO OSMAR CUNHA

HONROSA VISIT4

IÀS 21,00 .

As 22,00

\

-- Será que o peso de Do

na Marina anda me per-
seguindo?

'

"

•

"".' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quinta-feira, 11 ele Novembro de 1D54 o ETADO

,

DR. ANTONIO MODESTO
,
,

- . l_.L_
,

-_' ...... -_'I.."':

Indicador<, Profissional
,

.

DR. ROMEU BASTOS
.PIRES

'(

'I

Z,021
1.276
3.147
1.121

"
' f

!::�; I Navio-Motor «Call·· Hoepcken
'.15' RAPIDEZ ...:.. CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Of Escalas intermediárias em Itajaí Sas-tos São S..

, bastião, Ilha Bela, Ubatuba" sendo h;stes q�atro últí,
--..

' mos; apenas para movimento de passageiros. '

'I As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba não
I!!WI!II!IIII'JII"__

prejudicarão o horãru: de chegllda no RIO (Ida) •
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

DR. POLYDOnO S. THIAGO
Ml!:DICOS DO SERVIÇO DE RÁDIUM E RADIOTE

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
AUSENTES ATE' MElADOS DE OTTTUB�.·

'

ESTAGIO EM S .PAULú PATtn. A'1'UALIZACAO NO
TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMO�ES EM GERAL.

M&lICO Lux .

Ma&,eaUc , .

'Metropol
'

.• � .

La Forta .•.....•.

Cadque .

Ceatral .

Estrela .

Ideal .

ESTI\EJTO

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

I

-Viagens U J li t T 11 �
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS '3a'
FFOLlS.-S. PAULO-'-RIO, " 4_�.
FPOllS.!. CIJRITIBIi-�RIO AOS SABS

SERViÇOS AÉREOS .

CRUZEIRO. DO SUl

IDA' VOLTA
Rio .Santos

Fpolis Itajaí 6/11 ,7/11
11/11 13/11 18/11 19/1123/11 25/11 30/11, 1/12",oe", .'" .. , ..... �Ij #1

-

,
I < Lavando com Sabao

:'Yirgem Especíalídade
-da· ela. "WBTZIL··INDOSTBIIL-Jotuyllle. (maroa registrada)

economiza-ser, tempq· e dinheiro
""----�_. ---- -----..-------..,.---,-- ',----.-----------.-,-_ .. -. --i -.-.------

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

Sr>.BÃ� ��RCt",
ESP:::CIAlIDADE
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\

d/ E
. CAMPEONATO CATARI-

",... .

' st'a
,

o:__ , ,aportivo' fu����T����d�L::�
" O de Joinville, jurisdição da

filiada Liga Atlética Norte
Catarinense, LANC, patro-

Campeonato. em questão.

O CAMPEONATO CATARINENSE DE REMO, MARCADO PARA DOMI�GOf POLARIZA TODAS AS ATENCÕES DOS ve;:;���a��p���4 9 de No-

ESPORTISTAS - PELA PRIMEIRA VEZ RAIA OUM'PICA - COMO SERA' FEITA A CONTAGEM DE PONTOS' • cle,(ass·�e:::l�:�. de Andra-

I 'Conselho Técnico:
"Na grandiosa e atraente ção. O Aldo Luz foi o pri-I ni, Wilmar e Luiz; Do IÚa- Érico -Straetz Jor ..

regata de domingo próximo' meiro a possuir o seu "eí- chuelo - J. Leonel, Nelson, I Milton Lemhkuhl
quando estará em Jogo o ti- I ght". ,I Kurt, Luiz, Altino, Odácio, 1 Oswaldo Meira
tu lo supremo do esporte do I E t

Nery,' Dobres e Walmor, J VISTO: '

.

" C'
s e ano, em poucos me- DI,

remo em Santa atarma, o
R' h 1 M f 1 i o Aldo Luz - Iguatemy, , (ass.) Roberto A. C�n'tra

. , , ses o Iac ue o, o ar lne -

,

que mais atrairá as aten-
li

.

A
,..

t d Bl
" Cordeiro (filho), Brognoli: Presidente em exercício

cões do público será sem I I e, o m,enca es e e

1
_

u-
, Nild O GI

'

I
'

d"'d 1 di t d menau, VIram seus ga poes
I o,' sman, eno, Ar-

�
, ,

-

l;lVI a a guma a ispu a, o enr'iquecidos com o que dê I geu, Kalifa e Kalil; Do' ONTEM· E HOJE
par·eo de honra, que sera o

Ih
.

t
'

, América - Harry, Gerhard, "
'

II.
,

r • .'
me 01' exrs e para compe- C dúltimo, em out-riggers a
ti

_ .

ti 'I'
ar eira (paí) e Chierighí- I MÉXICO -, (A.L.)

\
.

Icoes remIS Icas. '

oito remos. E'domingo teremos ocasião neu, Oswaldo, Alfredo e Um comentarista' esportivo
de vibrar, com nunca com;

Kurt. I Mexicano se espressou da

as remadas firmes dos "ro-I
seguinte maneira com res-

wers" de Blumenau e da
RAIA OLIMPICA 'peito a formacão de um se-

I d
' Segundo apuramos, bela

i

lecionado de f�tebol: ."p.ara
Capita , sen o mesmo possi, I 1:'

I
' f 1 primeira vez em Santa Ca- fazer um selecionado de fu-

ve que o pareo inal, em !

"eight", decida a sorte dos I
tarina haverá raia olímpica tebol, era antes fácil. Se

quatro cubes.. !'
Para tanto o engenheiro escolhia onze jogadores de

O 50' bé Hejtor Ferrari, presidente qualidade, citava-os em uma
p�reo tam em v:m _

'

concentrando as atenções
da Federação Aquática de determinada cidade, a tal

d f d d d
Santa Catarina, esteve na hora, para enfrentar no dia

OE o icia os o esporte o I baia Sul, tendo .feito um
I
seguinte 'ao selecionadn de

"muque", visto que também' I
será novidade o tipo de bar-

levantamento da raia,

I
tal país. "Trein�vam" jogan-

-

co: "four" sem timoneiro,! O "oito" 110 Aldo Luz, vencedor de varias regatas inter- CONTAGEM DE PONTOS do.Dominó .pela �oite, .

no

João Arthur Vasconcelos, sendo os seguintes remado- � naotonats e interestaduais que sofrerá alterações para Para a re.gaf� será feita ��t��r:id��b�g�r:mt.ehmo tmto

do Aldo Luz res que intervirão na dispu' domingo contagem olímpica, a saber: .

I
que

ta: Cláudio, Carlos Leopol-
I

10 lugar _ 13 pontos; 20
se r�um- ts .com_ tr�s rr:e-

Será a primei.ra vez

que-I
do, �uri�o e Durval, pelo ni; ?:e.lo Aldo Luz; �nto�io ; não concorrendo o

Riachue-I de oito: Do Martinelli lugar _ 8 pontos; 30 lugar ses. e an

eCbIPaçao, ar' es

veremos uma disputa dessa Martinellí: Gesser, Jackson, Assini; Harry :e os irmaos lo. Acioli 'Odilon, Walter, Edi: 5 pontos e 40 lugar _ 3 qUl1�tes sa oro�os, fomen-

superior classe de embarca- Cordeiro (pai) e Cbíeriglri- Annuseck, pelo America, I Formarão as guarnições lon Alfredo, Orildo, Zagui- pontos
tar es a amiza e, levá-los

___

.

a treinar trinta vezes, e

Recordes 'Catarinenses de Atletismo '[E�?�S��Tl���
! J diretor dec-nico tenha que

Arremesso do peso - Irngard Stender - Sociedade dizer nos vestiarios que são

I Ginástica, ,Joinvile - 9m18cm uns animais".
Arremesso do .dísco - Eclla Alba da Silva - Clube A-

tlético Catarmense, Florianópolis - 25m87cm �\
Arremesso do dardo - Maria Tormena - Figueirense

Futebol Clube, Florianópolis - 28m22cm
Revasamento 4x100 metros-rasos - Ruth Kropcky,

Norma Talles, Beatriz Haas e Edelburça Bradizinky
Gremio Esportivo Olímpico, Blumenau - 55s21[0.

RECORDES CATARINENSES'DE
ATLETISMO POR CLUBES

Depósito Intarclica
Cervejas e Refrigerantes

Licores Dubar.
FlORIANOPOLIS

.

. Bna Silva. Jardim,· 180 Vende-se(PRAINHA). Telefone 3800 -

CAMINHA0'
\ Vende-se um, marca In-

--------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------------------------------------. ternacional, tipo L 180, to-
talmente reformado. Trata:r
à rua São Jorge 14 ou pelo
telefone 3019

.

,.- Decisão do Campeonato de' Amadores
SÁBADO PRÓXIMO, NO ESTA'DIO' DA RUA BOCAIUVA SERA' DISPUTADA A PELEJA MAIS RENHIDA E SENSACIO
NAL DO CAMPEONATO AMADORISTA DA CIDADE, EM QUE SERÃ(} CONTENDORES OS INVICTOS ESQUADRÕES. DO
COLEGIAL E BANGU',.lIDER E VICE-UDER COM UM PONTO DE DifERENÇA. NÃO PERCAM!

.

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

A.PRO'XIMA RODADA �O CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS MARCA PARA o PRÓXIMO DOMINGO O MATCH ENTRE·
AVAl E GUARANI QUE PROMETEM OFERECER AO PU'BUCO UM DUELO SENSACIONAl, REPLETO DE LANCES EMO-

", .'

- .' 1

CIONd�NTES. AGUARI)EM�NO!

Pertencem a Silvio Ney Soncini o mei or número - O atual prefeito eleito Os
mar Cunha ainda é o recordista dos 400 menos com barreiras

Clube Atlético 'Catarinense - 3 recordes

Associação Atlética Barriga-Verde - 2 recordes
Gremio Esportivo Olimpico - 2 recordes
Sociedade, Ginástica ,� 1 recorde

Fígueírense Futebol Clube - 1 recorde.
RECORDES CATARINENSES DE

ATLETISMO POR CIDADES

Florianópolis - 6 recordes
Blumenau - 2 recordes
Joinvile - 1 recorde.
ATLETA COM MAIOR NUMERO DE RECORDES

Empate entre as atletas:
Yolanda Bonnassis - 2 recordes - Associação Atlé

tica:' Barriga Verde
Norma Telles - recordes - Gremio Esportivo Olimpico.

MASCULINOS tico Catarmense, Florianópolis - 32m03cm.

,
100 metros rasos - Syilvio Ney Soncini - Clube Atlé-, Decatlo .L Silvio Ney Soncini - Clube Atlético Catnri-

tíco Catarinense, Florianópolis e Rolando Puschol' (Pus'- :i.1ensc, Florianópolis - 5.51o± pontos.
--

, .

, chel) -' Sociedade- Ginástica, Joinvile - 11 segundos. , Revesamento 4 x 100 metros - José Tiradentes More-

200 metros rasos - Osvaldo Silva Husadel - Clube 1\- . to, Silvio Ney Soncini, Rui Joáo Wolf e Argemiro \1uara

tlético Catarínense, Florianópolis e. Jackson B. de Oliveira i ní Pizzani - Cluue Atlético Catarinense, Florianópolis -,

- G. E. Duque de Caxias, Blumenau - 23s1/10. ! 44s9/10,

.400 metros rasos - Djalma Hipólito da Silva - Clube Revesamento 4 x 400 metros - Joanin Elantana, Dor-

Atlético Catarinense, Florianópolis - 51s4/10. ' I valino Silva, Jackson B. de Oliveira e Jeder Armando Rei-

800 metros rasos - Alvim Maas - Liga Blumenauen- nert - S. E. Duque de Caxias, Blumenau - 3m41s8/10.

se, Blumenau - 2s5s.
,.

,

'I RECORDES CATAIUNENSES DE
I

1.500 metros rasos - Waldemar Thiago - G. E. Olim-
,

ATLETISMO POR CLUBES

pico, Blumenau - 4m25s2/10
,

I Clube Atlético Catarinense - 9 recordes

3.000 metros rasos - Wilson Pires - Clube Atlético Lira Tenis Clube - 3 recordes

Catarmense, FI�riánópolis, 9m22s8/10. ,I Gremio Esportivo Olimpico - 3 recordes

5�'000 metros rasos - Waldemar Thiago - G. E. Olim- . Gremio Esportivo Duque de Caxias - 3 recordes

pico, Blumenau - 16m9s6/10" Esporte Clube Florianópolis - 2 recordes
,

10.000 metros rasos - Wa�demar Thiago r: G. E. Olim- I Sociedade Ginástica 1_ 1 recorde

pico, Blumenau � 3,3m38s. i Liga Blumenauense - 1 recorde
,

110 metros si barreiras - Milton _Veríssimo Ribeiro �
, C. N. Cachoeira - 1 recorde.

Clube Atlético Catarinense, Florianópolis - 16s6/10 I RECORDES CATARINENSES DE

400 metros si barreiras - Osmar Cunha - Sporte Clu- ATLETISMO POR CIDADES

be Florianópolis, Florianópolis - 58s5/10. Florianópolis - 14 recordes

Salto em altura - Carl M. F. Engel - G. E. Duque de Blumenau - 7 recordes

Caxias, Blumenau - lm75cm. I Joinville - ,2 recordes.

salto em distância - Hercilio Nazário - C. N. Cacho- 'ATLETA COM MAIOR NUMERO DE RECORDES

eira, Joinville - 6m51cm.
_

Silvio Ney Soncini - 4 recordes - Clube Atlético C.

.
Salto com vara - Silvio Ney Soncini - Clube Atlético '- FEMININOS,

Catarinense, Florianópolis - 3m50cm. 100 metros rasos - Yolanda Bonnassis - Associação
Salto triplo .. - Hélio Amaral Lange - Lira Tenis Clu- ,f(tlética Barriga-Verde, Florianópolis - 13s6/10

be, Flórianópolis - 13m20�lfÍ.
,

200 metros rasos - Yolanda Bonnassis - Associação
-

Arremesso cio peso - Nabal' Schlichting - Lira Tenis Atlética Barriga-Verde, Florianópolis - 29s9/10
Clube, Floria�ópoiis - 13m03cm, '80 emtros s/ barreiras - Sônia Gonçalves - Clube A-

Arremesso do dardo - Paulo otto Scheidomantel - tlétíco Catarinnese, Florianópolis - 14s8/10

Esporte- Clube Florianópolis, Florianópolis - 52m46cm� Salto em distancia - Cecy Vieira da Rosa - Clube
,

Arremesso do disco -- E,'rico Straetz Junior - Lira, Atlético Catarinense, Florianópolis - 4m68cm

Teriis Clube, Florianópolis. - 37m99cm. Salto em altura - Norma Tolles - Gremio ,Esportivo
Arremesso do martelo -. Paulo Ardigó :_ Clube Atlé- Olimpico, Blumenau - 1m36cm

RESOLUÇÕES DO CON
I SELHO TÉCNICO:

PAlA AQUELES QUE
DESEJAM' O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

----------------

Por motivo de viagem
vende-se um quarto de im
buia, uma sala de Jantar de
imbuia e uma copa hlquea-
do.

'

/

Ver e tratar à ruà Conse
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Florianópolis, Quinta-feira, 11 de Novembro de 1954

Eu Era do CONTRA
,

'

\��1·���\�i\�.J o dia 11 de Novembro, pelas hordas russas que re- 10ne,O$ de que sua líberda-
BUENOS AIRES - (APLA) - Há regiões propícias ao .\�,.)� é das mais gloriosas datas 1 tornavam ao país, ainda co- de não tardará a chegar,

amor. A antiga Citeréia, Paris, a ilha de Capri. Segundo o

__� � Jjlij
para os Poloneses, princi- mo conquistadoras. E muito uma vez que a paz ainda

conde Hermann de Keyserling, Rio de Janeiro é uma ci-
palmente para aqueles que, embora ambos esses gover- não foi concluida, pois na

dade afrodisíaca. Mas o que vou dizer não acontece em
não pactuando com o falso nos ditatoriais tivessem verdade, o mundo está ape'

nenhuma das regiões citadas - não estou a serviço das
'governo fantoche da Ver- com a Polonia dividas de nas num período de curta

companhias de turismo. .sóvia, aguardam o momento aonra, por tratados de lon- trégua! Um novo 11 de No-
Um hoteleiro criou uma colônia para víuvas inconso-

da completa libertação da ga duração, desprezaram os vembro há-de surgir dos 'es�

láveis, uma espécie de instituto de readaptação sentimen- � .Polonía. nesmos, preferindo concer-, combros dessas sucessivas
te i o coracões partidos Pos ::� .. , ho] e não! Desde q. ue ,

d
.

t
'

tãtal, um labora or o para reparar s '< •
-

FOl' neste dia, após, o tér' tar um a seu mo o, e que conquis as, e sera ao pre-
ith Ih f I passei a fazer o regime

I '

so dar o nome do. hoteleiro, Sm ,sem e azer o rec a-
Eno diariamente. "Sal de mino da Primeira Grande lhe�. desse margem _p�ra cioso e festejado, como o e

me, porque Fola me ensinou que entre dez anglo-saxões, Fructa" Eno ao deitar e ao Guerra, que a Polonia re- partilhar uma vez mais, a esse de agóra muito embora
pelo menos' um se chama Smith. levantar- sínto-mé bem hu-

surgiu no cenário interna-I nação polonesa. E, apesar a situação não permita nada
As candidatas são submetidas a um regulamento que morada o dia todo. A Irrita-

cional como nação livre, do dispendioso. sacorificio a mais, que recordar o pas'.

"F' lbíd t bilidade o nervosismo, a falo
_

se resume num parágrafo úníco: icam proi 1 as O pre O
ta de paciênc� provinham guiada sabiamente pela queA se devotou o no,:o p�- sado, rogar a Deus, que dê

- côr de luto - e o roxo - cõr de meio luto:', Os colori-
de má digestao, da prisão mão da Pilsudski herói mo- lonês de 1939, para ca, nao à Polonia, o lugar que lhe

dos influem sobre o estado de ânimo: por isso: cores vivas de ventre, da azia. Não se·, derno da Polonia, Anos de- consegl!iu ainda sua libel:- cabe no seio da civilização.
estampados fantasiosos, cretones variegados, as fazendas j��8�c����r����: ����' pois de. sua liberdade, que dade, esmagada como .esta, Glória ao 11 de Novem-
que, na época romântica, se ch�mavam "indie�nes", .

O
tomacal eficaz e seguro. fôra conseguida após 150 pelos pes dos COl�ulllstas. bro, Glória à Polonia Livre

luto, éomo diz uma frase feita, nao se usa por fora, e sim,
anos de escravidão teve a Contudo certos estao os po- :! Democrática!

por dentro.
. ..'

.

I "Sa1 de Fructa" Polonla de encontrar a
.--------------.........-----

As víuvas entram na ermida com seu séquito de baus

I I TOSSIU ?e suas dores. "Não abrirei o baú jamais", dizem elas. Mas

E NO
primeira luta contra os in' '

•.
nunca se sabe, e é preciso ter alguma roupa para mudar. vasores bolchevistas, cujas

I h d f d b d I
Não deixe

.

que as Bron-
Nos pi-irriêiros. dias nínguem ultraja seu modo retraimen- i

. or as oram es
.

arata as

I nas cercanias de Verso' 'a quites, ou Rouquidões amea-to, mas,. pouco depojs, as que estão em vias de con�a es- Vl ,

cencà convidam as inconsoláveis a .saír. No caminho e ra- pelo então jovem exérvito I cem sua saúde! Ao primei-
cil enccntrar uin bar: pode-se admitir que no bar haja _._.__ polonês. Posteriormente, a

1

1'0 acesso de tosse, tome "Sa-,.

música e, se nem sempre a música é um convite à dança, Polonia alcançou um alto
tos in", o antisétíco das vias'

há eritretanto um "danseur" profíssíonal que, com uma

( B·bl� MI"foi gráu de progresso, graças 'I respiratorias. "Satosin" eli-mesufa dificilmente correspondida com um" "não", propõe orn· a I la na ao ao trabalho empreendedor
uma' volta de valsa ou um passo de "swing". O baile nada

. ,;..;;:.:..�'�)
de seus filhos,' os quais em mina a tosse, da novas for-

mais é que ginástica ao som de música, e um bailarino ·'''Iit,,·....t � poucos' anos,
_ transf<.>rma-I I, cas e vigor. Procure nas

profissl0nal.é um profissional: é pago.
.

«No cenacun» ram completamente aquela, rarmácias e drogarias "Sa-
Estabelecido um precedente, corno será possível .dízer terra, mergulhada como es- , tosin", que combate as bron-"n'a-o" a um segundo cavalheiro que entende, não a mão ....iW.S tivera, no negror da admi-

QUINTA FEIRA 11 DE NOVEMBRO' quites, as tosses e as 'con-fechada em concha para receber um bilhete de Banco, e . .., .' nistraçâo russo-alemã. Um
sim a palma aberta,para solicitar a honra de dançar, sim: Bemaventurado os pacificadores: porque êles serão dos setores mais apreciados I

-equên c ias dos resrríados.
plesmente por amor à arte, para render homenagem a chamados filhos de Deus. (Mat. 5: 9). Ler I Tess. 5: 12-22. pelos administradores da . .

..

graça, à melancolia, à juventude? . Lembramo'nos com gratidão daqueles que têm dà- Polonia, foi o da educação, I V d' do a vida pela paz A melhor expressão de apreço que e .no qual, com distinção, I I en &- seE no dia seguinte, a viuva se decidirá a abrir urna- lhes podemos' tributar é possuirmos aquilo que contri-
em poucos anos, passou a PARA AQUELES QUE "

.

d '\es' baús destinados a não ser abertos, senão em bue para a paz. Se mostrarmos nosso anseio pela paz. Polonia a figurar entre as
1

I
TERRENO' .

aque .,' ,

lei M S Ith t d f t I DESEJAM O MAXIMO Vende-se na rua São Jor-casos' Ünp'i'evisíveis já previstos pelo hote erro r. mi . e m u o que azemos ou pensamos, es aremos mar- demo ias nações do globo. Po'
O resto vem por si. E' o conto chinês da Viúva Tao. chando para um mundo mais pacífico, e mais cistão. rémnão foi só nesse cempo EM éORTESIA �];e, com 30 metros de Frente
A jovem mulher elo velho Tao se desesperava junto ao Jesus disse: "A�la a teu próprio como � ti mesmo".

que o surto de progresso I oor 20 metros de fundo.
leito de agonia do marído. Jurava por todos os antepassa- E acrescentou que e�te e�'a o segundo grande manda- abalou o trabalhador pOlo-1 E EFICIENCIA Poderá também ser vendi'
dos que não sobreviveria, e que, assim com� ha�ia c�m- mento. Nb entanto, este e dos mais desprezados ensi- nês Nos demais sentia-se

.

-rlo em dois lotes de 15 por

partilhado o leito nupcíal, também oompartüharta, ríel- nos de Cristo! Sabemos que nosso próximo quer dizer o bafejo do trabalho e do I �A! lIt "PA.
120. Tratar à rua São Jorge

mente, a tumba.
.

. qualquer pessoa em qualquer parte dêste mundo. progresso, que, brutalmen-' t::NfF f�
14 ou pelo telefone 3019,

-
_ Esposa minha, minha devotada companheíra, 01'- Verdadei:r:amen!e, al?lar ao próxirr�� significa q�le, .nã� I te, foi interrompido 'em:

Ivalho dá manhã, flôr de Litchi - disse-lhe o. moribundo. - faremos mal a mnguem. Ter consciencia desta idéia e 1939 no primeiro dia de se-

�2:=����.não jures, peço-te!
.. apenas o começo. O segundo passo, que é mais difícil tembro, pelos tenebrosos

. ,i

:_
- Pelo menos - exclamou a mulher - Ja que estou é praticar o amor de Cristo' para com todos, servir onde bombardeios alemães, para' oERL Idestinada a viver, juro-te que não aceitarei jamais, jamais, quer que estejamos, ajudar a todos que podemos e amar sereill"após, em 17 do mes'

. __

nuncá jamais, ser a mulher de outró homem, indiscriminadamente a todos, com o mais profundo e mo mês e ano, secund�dos I PERFElçRÕ SEM IGURL
......=;....._A_U_X_._T_R_A_T_:_S_I-:.f_IL_'_S..JO moi:ibundo sacudiu a cabeça: puro amor. __ � .. _ .. _ .. _ ... _ ....

_ Galho de amêndoas tIl0 luar, pluma ele g.aivota ..ro·
.�_"""y,����:' , .:�:..:..:�..:�:..:..:..:++:++:..:++:..:..:..:+.:..:..:++:.�� .•:+.:...:..:••:...:..:••:..:••:...:..:

go-te não faças tampouco ess'e juramento!
...... ...

O TI A ç_Ã o.
. I r �

.; , '_ ;••
A mulher o fi�ou, CO::1 olhos su�lican�es 'que querlam- Q�erid'õ S�enhor, ajuda'nos a purificar nossos corações :::-�

_-

no "C'omerc','" O·
..

d' e-·.'Je·�."t-·",'·'d.'0',' 's·
..�.

dizer "perdoa, se mSlsto, .

. . dos insensato.s e odiosos santimentos e substituí-los por
+ ensaçao ..�.

- bh, senhor Tao, Senhor Tao - dlsse ela, compn- acendrado amor cristão para com todos os indivíduos. ·i· '-' ' :.,
mindo o lenço contra a boca, para �s soluços --: pelo me� I Oramos por Jesus Cristo que nos ensinou a dizeI': "Pai ·t �t"
nos deixa-me jurar que, durante selS meses, nao tomarei

nosso que estás nos céus ...

" Amém.' ••• �t"marido!
. PENSAMENTO PARA O DIA ....

A EISA ORIENTAL �t"- Seis meses são clemais, minha gota' de mel, nmho.
"'Ap d ii amar a todos os homens com Cristo .:.

.

... �
de andorinha desperta, pétala de crisântemo, pólen' de jas-

nosr�::.mos:.::+: .. .'
....

...... :.�,:!i��':mim - respondeu o n1arido, que era um sábido - tam-
+ "';'''T

Po.uco jures assim! .'.
J1M VAUGHAN (Minnesota)

E, visto que os sábiDS costumam fazer algumas conces- '+

sões, .acrescentou:
-

__ o ,..�--- +:. �t�
� Mas se quiseres jurar alguma coisa, jura que te

,+t+-
�STA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS �:...conservaras fiel à minha memória, até se enxugar a terra rnEGUlçA E FRAQUEZA. .:.,

os MELHORES, OS MAIS nOt>l'iTOS, OS MAIS MODERNOS l.'ECIDOS, PELOS
I....'

• MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL •na minha sepultura, V ANA' '0 I 'O L .... i··�A mulher jurou, e o sábio Tao morreu contente. _'
'

, ••• .....
MOÇAS DESMHM4.0'-SI 1.:+ Organdy suisso ].)�'allco, largo 1,15 .; ; , .. .. 70,00 I�!.IIOito dias depois:

. , I
'

• Organdy suisso em cores, largo 1,15 ,.. 75,qo •ÓS funerais tinham durado uma semana. O f11osofo HOMENS SEM ENERGiA. .:.. Tule de nylon Americano, branco e cores, larg;. 1,40 :. 100,00 �t"Tchuang- Leu, amigo do defunto" 'passeava meEli�ando a� .. Não � aua culpa! I �:� Tule de nyl�n Americano, bordado, largo 1,40 r'··· 170,90 �t�través dI? cemitério., e viu uma figura de mulher Jur:to a e 'a rr.ciueu que o. (leiAa eau\!j110. p"lido' , :.�; Nylon Amencano, bordado com veludo, largo 1,20 ,... 200,00 :�=.sepultura recente. ·Como havia· deixado em ca.sa oSdoc�os" I:um moleza no �orpo e õllio� "'01 ;:'ril�'.. :
Laise Suissa, largo 90' , � : '

240,00 �a:proxirilou-se para observar melhor. Era a VlUva e ao" ." ,'.. �� Meio linho pi lençois; largo 2,20 ,. ?, : : 140,00 �.
de luto rigoroso, ajoelhada sobre a terra ainda fresca. A- \ ftaquera .trua a vida porque roo!>,

..:. Puro linho fio Irlandez' em cores, larg-: 2,20 210,60 :t�
proximou-se para lhe dizer umas palavras de con.fort�, co- as rôrç8J5 para o traolllbo. ..�. Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .. 200,00 .,
mo convem a um filóso.fo. Mas, lago após observa-la me- VA.lIlfAlHOL

..�. Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 135,00 �lhor;' não lhe quis distrair o t_ecolhimento. A viuva Tao, .omenta os "lóbulo! lIimmlineol e VITAUZA o
� Linho misto pi ro.upa de homem 50,00 «.

gota de mel, orvaÍlw da manhã, galho de amêndoeira en-
...... IIlIfllIUI' efl .:. Puro linho para rQupa de home�':::::::::::::::::::::: 35,00 Ff...

h d Iraque"ido. Jt d'e gO!lto delicioso e pode aer usaf10 en. to.1a, • �...
luarada, pólem de jasmim, pluma de gaivota, nin o e ano

�� Setin langerie larg 100 .'
60,00 �'dorinha que desperta, flor de Litchi, abanava com um le- •• ldad..

I, �:� Tafetá faile .: : ::::::::::::::::::::::::::::::::: 134,00
. i�,que a tel:ra ainda fresca, para secá-la. Faile grosso em todas ,as cores, largo 90 59,0'0

O escritor Alphonse Karl' conta ter ouvido a uma mu- �: --....,.,.----- ---�--- - -_ - - _ •• - - W'W' Puro linho pi vestido, o melhor que existe, lal'g. CD 120,00 :X����s'��ã�aé !��:n:rs��Vt��, �e��::S:á��s�����:��r ����n� A.. L'TER0"5A I :l: �:::� e����:;e�a�!tr:O �;���i�l:' i�l:�.O 'fió
.

: : : : : : : : : : : : : : : : : :' :�:�� 'Igir ignorância", e o hoteleiro Smith propôsse, filantrop�c�- ." I :' Setin duchese, a,l'tigo muito bom, largo 90 ;. 30,00
'

�
mente nivelar essa dificuldade, Seu hotel é um refuglO" .

I �� San Jan larg 1 40 '85,00 1 '

para � dor: é uma casa de trânsito entre a velha felici- Com as mesmas exc�len-I versas secções se apresen-,�:: Lonita Éangú', l�rg.· 'úü
.

: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: 48,00 'i'
1

dade e a felicidade' futura, onde a mão é impelida insen-, tes caradcterísticas .
grá icas tam impecáveis. A Voz do I.... Organdy estampado, a. começar de 18,00 i ,

d· ·t que a istinguem no pano' Brasil, Panorama do Mun' . .

i
sivelmente ai subscrever sob a declaração. dos lrel o.s ao Op,ala estampada, a começar de .. , , .- ;. ll,óo;
"'mOI' e a' vl·da. rama editorial do p,.ais, aC<:i- do, O Crime .N.ão Compen- ..:. F t� b

.

d
.

18,ob'-
_

�t""
us ao ranco, a começar e. , , .

Apuleio, escritor latino do século II, refere que uma ba de entrar em clrculaçao sa, Fuga, Pals�em Brasi-
..�l Tafetá escocez de algOdão, largo 80 2(00 .,. orte o novo número de ALTE- Ieira, No Mundo dos (Enig- I' 48,0'0'

. ......matrona de E'feso. aclorava o marido 'e, apo.s sua m ,

.. � Çassa bordada, desenhos novos, largo 80
�fencerrou-se numa'sepultura, resolvida a morrer de fome. ROSA relativo à la quin- mas, Cinema:, Caixa de Se-

..:� Morin Ave Maria , ,
o . : :'. : .. '-. 19,50 "t"Seus gemidos atrairam a atenção de um soldado que zena de novembro. Mais gredos; etc., bem como as

I ':� Cretone branco, largo 1,40, o . . . . . . . . 33,00 .!+
fo.ra postado um pouco. mais distanté para velar sobre um uma vez, a revista que con- seções dedicadas a modas, (:.� Cretone branco,' lar!?:. 2,00 ., .. ,

,................. 44,00 ::-:
enforcado.

. jquistou o público brasilei' arte culinária e utilidades I�:'� Cretone branco, largo 2;20 , /.... 46,00 :t,
- Por que te desesperas? - perguntou-Ihe.o solàaé!0, Iro oferece aos seus leitores domésticas foram vezadas .�� Cretone LinhQl, largo 2,20 ,........................ 67,00 :

afastando-se por um momento do seu pôsto. uma sequência magnífica de
I
com o propósito de manter �i. Percal, largo 2,20

'

,. . o ' , 90,00 �t'"E a viuva começou a enumerar-lhe as virtudes do po- atrações fartas e variadas, ALTEROSA no alto nível.... Materia plastica lisa, largo 1,40 ,......................... 34,oà ""c"
bre marido. dentre as quais vovém sa- : cultural que fêz dela um pa' ..... Materia plastica estampada, larg,' 1,40 ,.............. 43,00 +++

As virtudes deviam ser inumeráveis, porque o tempo lientar os seguintes contos,' drão jornalístico. ..:. Toalhas plastic!l-s Americanas , :.. 59,00 ��transcorreu sem que o soldado se desse conta. Mas,· en- reportagens e artigos: His-'
..:. Meias nylo.n pi senhoras 44,00 ...quanto ele escutava a senhora empenhado em confortá-la. tória de Dois Cabritinhos, i Para assegurar-se a lei- : Meias nylon pi senhoras, malha 60 . o o . . . . . . . . . . 59,00 .

no momento fúnebre um ladrão roúbou o cadáver, e o 801- O Mundo Num 'Edificio, tura quinzenal dessa revis� �tt Meias nylon Derby, pi homém .. ,:...................... 65,00' 1dado, réu de negligência, correu o risco de ser - assim se Trabalho e �ligião, Belu- ta que, de número para nú- , �t" Colcha de seda' cl bico, pi Casal
o . . . . . . . . .. 200,Qo ..:.diria hoje - passado pelas armas: mais modestamente: chistão, País Sem Frontei- mero se tem mostrado cada �:.. Colcha de seda cl franja, pi Casal .- :... 220,00 .�.ser pendurado no' lugar do enforcado. Mas a matrona, ras, Elegância .em ,Algodão, vez mais imprescindível às Colcha de pura seda cl franja, pi Casal 280,00 :.emocionada por suas cloces palavras, não quis que o. sol- Cavalo "Vira'Lata" Tam- exigências culturais, vale

. �:.dado. fosse ao encontro de tal desgosto, 'e propôs colocar; bém mei'ece destaque espe- a pena tomar uma assinatu' ..:. Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN- 't,*em lugar do' enforcado subtraído pelo malfeito.r, o corpo cial o início da pubHéação ra anual, bastando para is- ..:. rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços. ..'do' marido que ela tanto amára. da novela "A Indenização", so enviar 100 cruzeiros à ..:. CASA QRIENTAL, a que mais barato. vende e melhor atende. .:.La Fontaine, ao aproveitar a velha história, tira a seu de. Andrew Sheridan, Sociedade Editôra . Altero-
..�. Rua Conselheiro Mafra, 15 - Telefone 3.493 - Florianópolis, .:.modo, conforme seu estilo, uma conclusão que não trans-. Feitas sempre com a preQ sa Limitada Ca'xa P tI. •

,

t
' -,lOS a .•• ,

'. .."erevo, porque todos t�mem casa as fábulas de �a Fon ame. cupação de agradar, as di- 279, em Belo Horizonte. '�!'("".+:+:�:�+Xt+:�:..�:�:��+:+:�:�,�:�;�:�:�:�:��:�:•...!:�:!:

,i Matrona �e [feso
. '

DE PITIGRILLI

Polonia' Democratica
Gloriosa data de sua História
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EXAMES DE ADMISSÃO

Dia 13 - Sábado. SOIRÉE, das 21,30 até às 2 horas, AO CURSO GINAGIALAo mesmo tempo que arais, Eurides Borges de Esta reunião será realizada na séde do elegante
C. R. remete semanalmente Sciuza, João Nestor Inácio, Lira Tenis Clube.

' 1 - la época:
certificados de Reservistas João José' Estevam, José Dia 20 _ Sábado. SOIRÉE das Rosas. Atrações espe- a) - Inscrição - de 16

e de Insencão para as JAM Manciel Soares, Jaime'An-
I ciais, das 21,30 até às 2 horas, também na sede

a 30 de novembro.
'

e Delegacias, 'lembra a Che- gelino d .. Rosa, Jair João do cintilante Lira Tenis Clube. b) - Realização - Pri-'

fia a coveniência dos inte- de Souza, Luiz Farias da Dia 28 :__ Domingo _ Churrasco-Dansante, das 10 às
meira quinzena de dezem-

ressados procurarem infor- Rocha, Lealcino Tomas de 17 horas. Esta reunião será realizada na sede bro, nos dias 9, 10, 11, 12 e

mações precisas junto aos Oliveira, Manoel Nqrberto ] do aprazível "Coqueiros-Praia-Clube". 13.

Delegados de Recrutamento Costa, Mario Tomaz, Otilio j ,
'

2 - Documentos: - Cer-

e Juntas de Alistamento Heleodoro dos Santos, Pa- Tanto para t::;ulrlÉE das Rosas, reserva de mesas a par-
tidâo de idade, com firma

iyrilitar, a respeito do' anda- cífico Bosa; Vál?emiro Pe- til' do d�a 10, como para o Churrasco-Dansante, inscrições reconhecida; atestado de

menta dos "seus' processos. res; Valmor J�?o_,_ ,Çosta, e a partir elo dia 20, serão feitos na Secretaria do Clube Do- saúde, com firma reconhe-

A remessa corresponden- ",!almor Esmeraldino -Fi:-ãn-jze,-di1fl'iamentt)'-das",8 às .. l1.horas.__.•_ �"�.�_ c�da; certificado. d; .condu-
te à semana de 25 a 30/10/ CISCO.

,

'-

,. -sao. do.curso pnmarlO, com

1954, é a seguinte: TURVO: Antonio Egídio I �
firma reconhecida ou ouffo

JARAGUÁ DO SUL: Borges, Arino Pedro Fer

p
documento idôneo.

Arnoldo Rosa, Adelino Hü'- nan?es, �r.aclides A?tonio I �5$ .tIIi"'''''''

COJ'
OS docu�mentos �stão

racio de Lima, Arthur Bos- J?se, Cecilio Valentim da '

S
Isentos de se�o _por lei.

hammer,' Alfredo Erige- I
SIlva, Constante Dela Ve-

•

" 3 - Inscrição: - Deve

lhardt, Antonio. Bento de. chia, José .M�rtins, J?ão I

l/fli
...."\)4;,

ser r.equerida pelo próprio
Souza Sobrinho, Alindo I Sonego e Silvino Damian I *

'" candidato, ou por seu res-

Borlotti, Arnoldo Sacht, Preve.
_

_' OUIIAIITE TODO DIA ponsável, e dirigida ao dire-

Conrado Hansen, Eugenio I,
ORLEAES: A n t e n o r

I/'\..
'

,�
tal' do estabelecimento, com

Zeitz, Erico lV!a
..
rtins,. 'E.d.gar IBo_:nbazar:

Ignacio Martins:, I ' �.. ._' "OJ' \IAPCJOS a declaração. de que não se

Hansen Félix Wírrtrich, Joao da SIlva Ramos, Jose
�

inscreveu, nem se inscreve-

Fridoli� Sasse,' Geraldo Te' Manoel Anacleto e Nilton I M.JI D�
I

ft�,'*
rá, em exames de admissão,

passé, Helio Borges, Heinz Fernandes. /,
;; _,' em outro estabelecimento,

FA'RMA''elA DE PLANTA-O Stnelovr, Heinz Alvin Ri- J � �'.,.. iIIl- � � , na' mesma época.
,

.
.

,

'

chard Marquardt, H.eins. J O I N V I L E:, Rufino' .=�' ;;: •
� � Só serão aceitos candida-

13 Sábado (tarde) _ Farmácia Moderna _ Rua Gerhard
,

Leitzke, "Heinz Krohl. '.,." '1' ,�
.. tos quem contem, pelo me-

oão Pinto Rowe, Jose Lopes Zako, Jo- SOMBRIO: Antonio Pe-" '" nos, 11 anos completos, ou

14 Domingo _, F�rmácia Moderna _ Rua João sé Leonardo Martim" .José dro Teixeira, Alberto Pedro
"

'

--_ por completar até 31 de [u-

[finto ,
"

. Rosa, Mar io Bj-ídalorir.Nilo da Silva,)!;smelindo ,Man.o- L·IRA TEN·1'5 'CLUBE lho de 1955

15 (Feriado _ Famácia Sto. Antônio _ Rua Feli- [(amche�, Ola�io Maas, Os- elo Nunes, Ignacio José Do- '

'. "

,

4 - �ro_v'as: - O exame

Schmidt n. 43 waldo Richs, Paulo Burger, mmgos de. ,Quadr?s, Ma' .

PROGRAMA DE ri".
. de admissão constará de

20 Sábado (tarde)' _ Farmácia Catarinense _ Rua Rudibert Larsen, Rolf Ges- noel Antonio Ignácio, Mano ,

FES AS PARA O MES provas escritas e orais de

ser, Rudi W'ei�s,' Ruberth el Dias Ramos, Ogentiles I D' d R t �4E NOVEMBRO
.

P o r tu g u ê s, Matemática,
Ziele, Roberto Marquardt, Ricardo da Luz, Pedro

Di
la

21
a ega a ( ou. 15) - Cock-Tail dançante. Geografia e História do

Ralf Maas, ,Folf Anton Isaac Coelho e Walter AI- D.a 27

-

�ard� Juv�n:l das 16 as 20 horas Brasil sendo eliminatória a

Zehnder, Velv�rde Braulío bino_ dos San�os. I
Ia -

b
�an e SOlr_ee �om a fa�osa Orquestra Ta- prova 'de Português, não po-

Lenzi Waldir Fodi Walde- SAO JOSE: Jos� Frede-

J
aJara de Sev:rmo AraUJO. Reserva de me' dendo prosseguir nos exa-

, ;' . sas na Joalh M Ih .

d
.

mar Fossile, e Waldemar nco de Melo. ,

ena u er a parhr o dla 16. mes o candidato que não _al-

Garcia.
'

_ ,

cançar pelo menos nota qua-
GUARAMIRIM: Alfredo PALHOÇA:' A m a deu troo

Fausto. Kuhnen, ,Albinus Heerdt, Orlando Fer7-eim de Melo
CAMPO ALEGRE: Car- Dorva}ino Francisco Gar- Diretor

los ltihanson e Joaquim Vaz cia, Firmino Silveira de
Neto. Souza, ,Ireno de Souza,

RIO DO SUL: José Ro- Jordão Gaspar Vieira, José

moaldo Machado. Angelina da Silveira, Luiz

O I -1- A
· t

}}'
RIO NEGRINHO: Lauro Fernandes, LaurlO de Oli·

aCI. 10 rauJ-o), Nanir'� Otavio Simões de veira, Ma.n?el Cardoso, �a� �-------....__�----.:__-

• ' _
Oliveira. noel EgldlQ de Freltas, Aos Moinhos de F

-

hClrur g Denflsf.a
'

,. LAGUNA, Hugo Justi- Odilio Adelino Silveira, arlO a
Prof d F ld·d d Od tI'

\j '., no, Manoel José Francisco I.paulo João Martins, Valdir e Fr.-gor,-'-I'essor a . acu a e e on o 0Ngla h co�unhIca Vicente, Malaquias Manoel Brasil, Valdenesio Antonio
. I"OS

aos seus clientes que J'a,' está atendendo. o qrano a" A MANUFATURA DE CAIXAS M'AP

bitual.
I de Amorim, Sady CIemen-1 Martins, Ari dos Santos, . .

I LTDA. - Estabe-

D
.

P tE' G
tecIdos 'a Rua Martinica Prado, 178, €Ip. Ribeirão Preto Es-

Rua Felipe SchI'ml'dt _ 34 I _ sala I
te Martins, Antonio Mano' eclO 01' o e vansto ui- tad d SPI'

,

'€1, Pacheco e Nicodemes lherme Hensing. ' o. e
'. �u 0, com capital registrado de 1.000.000,00, com

Antolino Martins. ,I predI� proprlO, todo forrado, com área de' 450 Mts.2 ele sua

BOM RETIRO: Aldo I'
----------- pro�r�edade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para

Duarte,' Ademar Alves da
negoclOs todO? Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está in-

a C I' T E
teressada em representar as indústrias acima a base d -

Silva, Manoel Felipe da Sil- . -

I t t
e co

va, Raul Oliveira, Walde� mlssa�. � �r�ssa ambém outros ramos. Os interessados

mar Ferreira e Nilton AI-
:

" ��t����� ��r��s-!ea:' mesma, enviando condições" bem como

Um ótimo sitio em são José, distando apenas 12 ves.

quilometras do Estreito, contendo o seguiIite: Area de ARARANGUÁ: Antonio
320.000 m2 - muita mata com madeira de lei e qualida- Macario de Borba, Almiro
de :- Criação de porcos bastante desenvolvida ;,. Casa de 'I)ofilo Costa, Ariovaldo Pe
moradia de 5 x 8 e de engenho - Bananal com mais de reira, Abilio Manoel Ra'
8.000 pés em franca produção - Plantação de abacaxi, mos,. ,Antenal' Angeli1lo
b�t.ata doce, mandioca, abacate, laranja uvas etc .

.:__' A- Magnus, Adilton Jdsé Tom'
gua corrente em abundância - Instalação para cri�ção nier, Boaventura Antonio

porcos -

Tra�ar,
om dona Ina á rua Max Lchesomm Candido, Domingos de Sou-

1161 ao lado o'Pôsto Dia e, Noite no Estreito. I sa Homem, Dionisio M?-
""''-''�'''-

" ,

.

I

\

o .'I'.ADIt

Raios X
felhagem moderna e completa para qualquer exame

j radiológico.
adiograllas e radioscopias.

Pulmões e coração (torax) ,

Estomago - intestinos e fígado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Vtero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas 'para diagnóstíco da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exacas dos diametros da bacia, para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàrlamente na Maternidade Dr. Carlos, Corrêa.

EXPRESSO FLORIANÚPOLlS
ANt)RAOE & KOERICH
de cargas -em geral entre FloriC$nópol�,

Curitiba e São Paulo
.

Com viagens diretas e pêrmauentesl
'

Matriz: - FLORlA]\JO'POLIS "
.. ,O(

a Conselheiro Mafra, 1 :15
Fone: 2534 _:_ Caixa Postal. 4,'35

End. Telegr.; fANnRADE

Agência - CURfTIB A
venida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SA,\lrrrnRA

Agência: .; SÃO PAULO
Avenida do Estado J6 h6/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.r SANDFADE
I

gências no Rio, de _JaJ'1eiro e �m Belo Horizonte
om tráfego mú��.o 'até $ãl) Paui.o com a E�prisa

d. Transportes Minas Gerais SIA.)
.,,",� �r :,.

Viagemj' .com 'seg�rilnça
e ,rapidez

o NOS -CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

lAPIDO
-

{�SUL-BUSILEIBO»
Florianópolis .....".Itaja1 - Joinville - Curitiba

; 1" i'-"'_

Agêncià';:: ��: �:���� �rli�ii�: .da

Vende-se

Florlan o nnlis, Quinta-feira, 11 de Novembro de 1954

ECONOMIA absoluta
.Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
I

Grande ECONOMIA'

•$,

)",:;ll<

AQUEC�DOR EL�TRICO CENTRAL

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capacidade:
100 a 1.000 litros

���4
IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

Fabricado, "OI tipos
horizQI\ta,1 e yertical.

' 'c

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE, ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura pot' TIRMOSTATO.
que proporciona grinde ECONOM.lA.

O MISTURADOR DÁKO. de regu·

�togem. instontonec, permite o

maio, escola de graduações <:Se

TEMPERATURA.
.

,

GARANTE O QUE FABRICA
L- _

S'-�·, .

•

-, C. RAMOS 8.4. Comélcio e
/

jgências-,

Rua João Pinto, 9 Fpolis...-Sta.Catarina

Serviço Militar CLUBE "DOZE DE AGOSTO" Edilal
PROGRAMA DO Mtl:S DE NOVEMBRO

'Agência
de

Pu blicid'ade
caiu P..tal,'.,

1'1.r1aa6pella
B..ta Ca&arIaa

Av Vende-se
CAMINHÃO

Vende-se um, marca In�
ternacional, tipo L 180, to
talmente reformado. Tratar
à rua São Jorge 14 ou pelo
telefone 3019

.' .De volta de sua viagem, o Dr. Carlos Fernandes En
geIsmg, avisa á sua distinta clientela que atenderá no
vamen� em seu consultório a partir do dia 8 do cor
rente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



!,'..iIH·esslc;nanie foto, batida quando o fogo consumia o

rôrro da sala de visitas do prédio sinistrado

essa providência, que permi
tiria maior desembaraco dos

ho"mens-do-fôgo com �s res-I
pectivas h1angueiras e o na

tural resguardo de suas vidas.
dos fiós que conduzem a ele··
tricidade para as casas c pa
ra a própria via pública.

Fato que, por sua vez, evi
tou tomas'se o sinistro pro-
porções gigantes f, co ...,e

quentemente, redundasse em

graves prej uizos illateri:lis,
pondo' em risco tôchs as:

construções da quadra, que
é densamente construída, 1'0;
reinar vento sul e mesmo ês-
te, como que' pm' deeis::"o Di,

vina, logo ao início do incJn-
-.-------.

IT'IM •••

I

lac'ên.4i'o R'ao'aua' "�a\jaao
O FÔGO, EM POUCOS MINUTOS, DE STRÓI' UMA RESIDÊNCIA. O INICIO, ALARMA. A AÇÃO DOS DEt·:OD'J4DQS 80MB E r R o S. PRE

JUIZOS. ACIDENTADOS. OS ABNEGADOS E A MANUTENÇÃO DE ORD,EM. MED IDA QUE SE IMPÕE. �

Plorianópolis, cujo' centro, jornal e prestadas por quem mais outro grupo, sob ,o co- dio, 'quase! que desapareceu. conjugado esfôrço,

consegui-Ichetti
Filho, Joãó Alfredo de Da observação dos traba-'

princípalmente, se constitúi primeiro o constatara, snr. mando' do Tte. Armando Não rôra êssa circunstância ram, em pouco tempo, deso- -Medeíros Vieira el Haroldo lhos, a reportagem de "O ES
de um conglomerado de ca- Estefano Kalaf'atás, o fôgo Firmino Cardoso. Logo os va- da Providência, ou se sopras- cupar todo o prédio n. 29, Luz. ' . TADO" verificou que os nos

sas contíguas e com perto de deve ter resultado de um lentes soldados-do-fôgo es, se do quadrante norte, maior cujos moradores; \ além do Rápida também foi 'a ção sos heróicos Bombeiros lu
um século de existência, sô-: curto-círcuíto na ínstalacão tenderam as mangueiras e

i
teria sido o volume do ele- ju�tifica.d� susto e os �a�u- do gr_upo de s?l�ados da nos� I t�m com deficiên�ia e preca

bre ocuparem quase tôda a de luz. I iniciaram o combate às cha- sastre porque, fatalmente, rais preJUlZOS de uma rápída sa Força Policial, para ali nedade de material para o

área útil dos terrenos, pouco Esclareceu o informante mas, que, ràpidamente, ha- teria atingido o prédio n. 25, remoção de seus' pertences mandado pela Delegacia Re-I combate ao fôgo, ressaltanelo
trabalho tem dado ao nosso que, cêrca das 22 horas, che-j viam tomado conta de toda onde se encontra instalada -a para a via pública, nada mais gional, não só estabelécendo i logo a falta 'de um carro

Corpo de Bombeiros. Na. ver- gara à sua moradia e logo se

I
a cumíeíra do prédio, Ian- Lavanderia Serratini, já sí- sofreram. O mesmo se verif"- o' necessário e indispensável, tanque e um com escada me

dade, os incêndios nesta Ca- recolhera ao seu quarto, co- çando grossos rolos de fumo. nístrada anos atraz, e provo- cou com a repartição federal isolamento do .trêcho da via cânica, que facilitariam, por

pital manifestam-se esporá- mo de hábito. Não haviam I
Verificada a ímpossíbilída- . caria uma pavorosa incalcu- üi localizada, cujas baixas pública, para ,melhor desem- t se� dúvida, a imediata ação

dicamente, a demonstrar que

I
decõrrídos .dez minutos, si' de da imediata extinção do trofe, com prejuízos incalcu- resultaram ria quebra de al- baraço do serviço dos ho- ela unidade, com o evitar a

resultam, na maioria absolu- canto, que pegara no . sono. incêndio; já que se propaga-Iláveis de. material e 'vidas ?;umas peças de vidro e inutí- mens-do-f'ôgo, como a pron- natural perda de tempo, co

ta elos casos, de acidentes quando foi despertado por um ra com incrível voracidade,' humanas, pois que, numa de íizaçáo de. papéis admírns- ta cooperação que prestaram mo ocorre agora,' pois, em

naturais ou obra do acaso. stranho ruído, constatando, os bombeiros, de imediato, I suas .dependências, se encon- trativos além de uma certa não só aos mesmos como à qualquer incêndio, os mtnu-
procuraram 'eil'f'Ul.iSCI'C'Ie-lo i travam armazenados 28 tam- confusão no arquivo -Ó:

á area atíngída., tornando as I bares ele Varsol, além de ou- Segundo colheu a reporta
.medídas indispensáveis ao i tros produto.'> ele beil com- gem, os prejuízos da fannlia

ls�lamento dos ed�riciOS làtc-I !:iU�tflO. ,
'

Kalafatás foram .quase to-:

rais, um dos quais, o de n. t F'elizmetrte, o perigo redu- tais, pois que nada estava no

29, estava prestes a servír de i zlu-se nas suas ' pJ'OpOJ ções, seguro. Felízments, como a-

I pasto à fúria das chamas, gracas, como arírmrunos ací- ; i1'1n8,1,'[111'l o.'; Irmãos J0:10 e

por ser ele construção antiga' t11!1, :i, pronta ação dos valo- EstcI:mo, não tinha havido
e estar na mesma altura da reses Eombe.lros da Capital, vítímas a lamentar c, ernbo-
sinistrada,

I

que, mals um.' vez, dernons- ra pesarosos com o fato
Contribuiu sobremodo pa- traram estar capacitados a que os atingiu tão duramen

ra dificultar a ação inicial debelar a iusânla elo fc)go� te, sentiam-se com fôrcas
.los nossos homens-do-rôgo o embora com (I,� recursos par- 1)[11':'a o trabalho, ag-ora cíú
lento sul que caíra à tarde, cos de material, que os obri- plamcrrte necessarío, c com a

ele um lado, e a fumaça que gam a dobrar o esrôrço Iisi- I ajuda �e Deus em pouco
se acumulara dentro do pré- :o·e a expôr mais de perto ,. tempo colocarlarn as coisas

I dio, ele outro, esta com espe- a vida. nos eixos, recuperando o

';ulidade, porque não só em Isolado o incêndio, f:icil se bem .. estar pessoal e material
.ilnutos sufocava quem afoi- tornou a sua extinção, que j adquiridos pela família em

tamente se lançasse no seu, se verttícou antes da meia i vários anos e que o fôgo con

neio como .não permitia uma i noite, restabelecendo-se, com sumira tão ávídamente em

/isào segura, pela SU'l densí- 'iSSO R, calma, com especial pouco menos de uma hora.
lade. Também retardou a particularidade para os mo- •

iaíor eficiência dos bom- l radores das redon
..dezas, sur- ACIDENTADOS

ieíros a demora do Servi,�o I preendídos que foram pelo Não há a registrar, feliz-
1e Luz em fazer o lsolamen-, sinistro à hora em que se mente, acidentados ele vulto,
to da zona, pois que a ação I recolhiam, para o merecido a não ser o sr. Estefano, que
dos mesmos não poderia ser repouso ela vida diária, já teve os cabelos chamuscados,
levada a efeito, no combate tão cheia de tropêços e per- e rôsto e mãos ligeiramente
ao fôgo pelo telhado, sem calços. ; atingidos pelas chamas, pois

:1"'01 o que se verificou ao

I
então, que se o seu quarto

final do elia de ante-õntem. se achava completaménte
O s'1n1strq atingiu, o pré-. tomado pela fumaça e gros

dia n. 27, à rua Traiano, que �
sas labaredas tomavam uma

constitllia a re�i?tncia par- parte. ,do teto e se propaga
ticular ela famlha da S1'a. vam Ja para um guarda-rou
Euclpljuia Kala�atás, VlUva pa. Mal refeito do natur�l
elo sr. Joào Kalafatás, antigo susto, procurou abafar o in

e conceituado comerciante, cêndio, mas teve ele desistir

que por muitos anos foi es- desse heróico gesto, não a

tJ.beleciclo numa das lojas penas porque o fogo se apre-
elo Mercâclo Público. sentava, (no local, com pro-

(> INICIO porções volumosas mas so-
- O inc.'!ndio te�e coITlêço por bretudo pela quan�idade de

volt.a das 22,30 horas, tendo fumo que se Ol'lgmara, 0-

o alarme sido daelo p:111CO brigando-o a retirar-se logo
minutos após e pOi: mn dos do compartimento em des

moradores elo prédiO sinl.s- truíção. As chamas, declarou

tl'aeló. o referido morador, tiveram

Segundo informações C(l- campo fácil de ampliação
lhidas pela reportagem déste ;)orque se propagaram, de

imediato', a um móvel onde
_;e encontravam alguns fil-

FALECIMENTO nes, material de fácil COl11-

n�ACIO JOSE' DE GOUVtA Justão e, consequentemente, IIApós longo's e cruéis pade- 'c maior intensidade de ca- .

cimentos, sucumbiu sábado ,orias. I Dona Marina,

último, nesta Capital, o nos- e ALARMA Coletora - Estreito.

m saudoso conterrâneo, sr. O próprio sr. Estefano Ka- 'Bom dia,

In�,(;Ío José de Gouvêa, fun- t::tfatás foi quem deu o alar- Reeebi, ontem, um lledi(lo
cionário públiCO federal, on- ,la, inicialmente avisando a para resumir numa sv ''l ::1- .

de era' muito estimado em ,'_13, família, que já se achava I puração das- l�rnas 'lue fal�
os meios sociais.

, �ormindo, constituída de sua tam, do Estreito. ReSf)lji.1�h
O extinto. foi, por muitos ,'lãe, Da. EUdoquia Kalafa- que não, O dever, acim::t Ile

nnos, guarda da Alfândega 'is, dr, João Kalafatás, que tudo. Acresce que 'lS UrD�.s

ele Florianópolis, tendo sido ,;upa o cargo de 'Diretor de da sua zona de influência,
mais tarde nomeado escri- )bras e Viação da' Prefeitura ,foram boas até a última go

turário da Delegacia' Fiscal la Capital, Srta. Eva'ngelia, ta. Justo,. pois, saboreá-las

do Tesouro Nacional, onde uncionária da Cruzeiro do sem pressa. Sei que a sra. j:t
Vale ac'entuar, no trabalho

foi merecidamente'aposenta- -lul, Srta: A.pastacia e a jo- está pr�par.ando nova f?l'ta, I
do �rupo da nossa milícia-\

t
. �

T b • do-fogo a preservação elo
do, por. contar mais d� rm- 'em Rosa, ",aluna do 'Colégio lcza para 195;). am én) cs- ,.' .

ta e cincos anos de inestim?..

- :oração de Jesús, que logo {,OU inventando um jdto de predlO n. 29, que, ameaçado

veis serviços à Nação. ,br.nelonal'am o prédio em explodí-Ia espetacu!:u'llll'l1iC,; duramente pelas cha�as,
Logo à noticia do seu. fa- hamas e foram gentilmente com flagrante e o 'l'E-st'J.j delas se escapou, pelo lme

lecimento numerosas pessoas ;.col�lidas na residência do quem viver, verá! A ul'ni- diato e eficaz isola��nto, so

acorreram à sua residência, r. Seri:'atini, e, a seguir, pro- nha de' hoje é a da 51a, sec- I frendo apenas pr�JUlzOS de

externando seu pesar à en- lidenciou o aviso ao Corpo de çã.o, no .Clube Flamell�·n. I1�S I' c?rren�es.do em?�ego do pr�-
lutada família, dadas :'ts SUqS "30mbeiros, à Delegacia Re- Capoeiras. ClOSO hqUldo, a agua, que nao

relações de amizad�. , ;'ional ele Polícia e ao Servi-
I f�!tou, em ·tão sinistra oca-

O estimado cidadão desa- ;0 de Luz.' Senado' Slao.

pareceu aos '77 anos da ida- De pronto acorreram ao

I I OS PREJUIZOS

de, deixando de sua prole, acal varios populares,' mui- Nerêu. . . . . . . . . . 181 O prédiO n. 27, onde se ori-

as seguíntes filhas don� ;os dos quais se prestaram a Saulo. . . . . . . . . . 169

I
g,,1Ou o incêndio, teve total-

Isaura, viúva do sr. Artu,r alender às medidas

imedia-,
Aristiliano 68 mente destruido o teto e

Gevaerd; dona Isolete, casa- tas que o caso reclamava" Konder. . . . . . . . . . 68 I cumieira, atinginelo ainda to-

da com sr. Gustavo Haens- inclusive promovendo a re-, I
do o mobiliário 'e roupas,

cke, sargento reformado do tirada dé vários objetos e 301-' Câmara Federái'

I
qnase nada escapando. Pelo rua Trajano, bem CÇlnlO o seu i

E�ército; dona Luiza, casa- '?,'uns móveis, colocando-os na '\ dpielo combate às chamas, denodado. esfôrço para evitar ..

da com o. sr. A.lexandre via pública, não só ,os exis- A. ,S. T. 169 preservou-se grande parte do a sua propagação às cons-
,

"u D' N
: Ih o se ev" truções contíguas luta essa deFülgraf, funcionário da Pre- tentes no prédio sinisü:ado, .... . . . . . . . 65

I
aé:soa o, COln que 'l-

feitura Municipal; .Donà Ma- :omo no contíguo, de n. 29,
I

t�u fosse o fogo atingir o que sairam airosarnente ven-
I

ria Júlia, casada com o sr. :mde, na parte da frente, Assembléia porão da casa, onde se en- cedores. I
José Simeão dé Souza, fun- 'uncionava a Inspetoria Dis- contrava armazenada gran- Vários foram os popula-
cionário públiCO estadual a- trital da Divisão de Inspeção P. S. D. 140 de 'quantidade de marcado- res que prestaram o seu eles-I'posentado; dona Julieta, ca- :le Produtos de Origem Ani- U. D. N � , 48 rias pertencentes ao est2.. br.- prendido concurso, tomanelo

sado., com sr. Argeu Silva, nal, elo Ministério da Agri� lecimento do sr. Estefano a tarefa de salvar objetos e

motorista, e senhorinha 0- .ultura, e, nos fundos, mora- Prefeitura ., Kalatafá's, nó Mercado Pú- mobiliários da propriedade a-

lindina. , I'a a Sra. Carmem de Oltvei- blico, cUj.?-s baixas ,fOl'a:11 a- tingida pelas .chamas e da I
O sepultamento do inclito-

..
1':1 e sua veneranda niãe. Osmar. . . . . . . . .. 130 penas decorre,ntes ela açao d�, que estava mais de pel'to,

so conterrâneo verificou-se I:'.. AÇÃO DOS .BOMBEIROS J. José .1......... 53 ágU:l lançada contra as r.ha- ameacada pelas mesmas, '

domingo à tarde, saindo 'o E' ele se assinalar o imeelia- mas. Algni1s m:íveis (' 1'0'1-, numa- prova de solidarietbde :
feretro de sua residência à: to atendimento do Cor.po de Cântara l\'llmicipal pas foràm sJ,lvos, e:'n\:lor2. a humana. e a�to sentido ele co- ,
rua General Bittencourt n. Bombeiros, que compareceu

j ação ne:anda do lõgo j';fi.a operação às nossas iôrças i

1�5, com grande acompanha- ao local untes ele decorridos P. S. D '
.. , !.51 pemlitisse resultaçio ccm- policiais. Dentre êle.s; porque I

mento, �jara o Cemitério do d,�z minutos da chamada. U. D. N. . . . . . . . . . . 1;' pensador 110 c1?S�)l'0nclllnf'nto 'conseguimos os nomes, l'e- 'IItacorobi. Primeiramente, com um car- Arrombaram, Dorn. Mari- e valio"o préstirno ele alG'ulls gistamos os dos jovens 'Pedro .

, \ " I
.

.•

tt·.. Q
I

À inditosa família enluta- 1'0, cuja turma era chefiada na. Assim já é deull!j'). E' popularGs, que, C!l"l'f::mto, Paulo VIC118" I,. Jorge . .,30' I
da, as conelolências de "O pelo Sgto, Lauelelino Domin- jmliaria. Não llcha'! i foram mais fe;�ze3 n:o, :'..1 ,'-�;),

I
lL:m, Ccs::!.:: Vim)'1., �,�11"':1, A\1- .

ESTADO". gos [Jilvano, e, a seguir, com I . B ,U lU. !10S poli.ci.::,�8, quando, em I rélio Carvalho, EU�011io Vi':,

CAI!'l'A N, Li

\-.. �

Outra cena da bia contra (l incêndio. Dois bombeiros, de

mangueira em punho, cor.c('ntram o forte jato digna no

ponto em que mais vigoro5'o era o fogo. No, flagTante 110ta

se também a l}reSCnça do çap. Ugo Stockl�r de Souza, que,

expontâncamcnte, pres.tou va�ioso auxílio na ocasião
I

que o fôgo tivera crc;:;cim'en- I
to em seu quartó, e Q quei· ;
mara, na oca.sião em que
procurava infrutiferamente'
debelá-lo, 'além de' alguns po- I
pulares mais afoitos,' com I
arranhões e cortes leves por

\ I
vidros. quebl�ados.

OS ABNEGADOS

Inúnl'eras foram as pesso:l.s
que, àquela hora tardia, a

eoneram ao local, acompa
nhando com vivo interêsse os

trabalhos dos nossos incan

sáveis bombeiros, na :irdua

luta de combate ao fôgo qtic
consumia o prédio n. 27 da'

.t foto acíma mostra' os hçmens-do-fogo nas platibanda do
prédio em chamas,. cumprindo a. sua heróica e arrtscada

míssão

retirada dos móveis, utensi- tos são preciosos, sôbre ír
lios domésticos dos pré+íos recuperáveis.
em chamas e dela ameaça- Vale a nota, portanto, co

dos, bem assim a protecão e mo um apêlo aos 'Poderes
guarda dêsses objetós �a via Públicos, quando muito no

pública. atendimento desses justos
Restabeleciela a norrnalí- 'reçJamos da nossa rnilicía

dade, retiraram-se os valen- I de-fôgo, tanto mais fjllC ser.i
tes bombeiros e soldados, t também a satisfação geral
certos de haverem cumprido de quantos aeompanham o

corn-, os seus deveres, "0 que I indormido esfôrço dessa Uni
foi constàtado por todos os. dade da nossa Fôrça Policial,
::tssistentes. scnão ainda um avanço na

No local, apena.s ficaram segurança e maios eficiência
lestâcadas algumas prac,f:Ls, ao debelamento ele incêndios
;ar:a os serviços de rotin:\. em nossa Capit::ü e em ou-

MEDIDA QUE SE I.J\fPÕE tros pontos do Estado.
------ ------,

-�.� .. _--'_.- ---_._'-

Florianópolis, Quinta-feir::l, 1 ele Novembro de 1954
�--------------_._-------

'Loteria do Estado ..

'HOJE:

CR$ 200.000.00

O Diário da Tarde, com vários meses de atraso,. es

, E publicando o depoirnento do General Zenobio 'sôbre
os acontecimentos que cu'mi,naram com o 24 de ago�to.

Nesse documento gravíssimas acusações são feitas
r os pró-homens do atual govêrno da República e às
classes armadas, nos seus mais graduados represen
tantes.

E' notória a ligação do nosso confrade com o si
tuacionis!110 catarinense. Dai causar espécie essa ptl
blicação, assim tão fora de prazo.

Que é que há?
Estará o sr. Bornhausen enveredando para a opo

sição ao sr. Cáfé Filho e ao Brigadeiro? Será isso ou a

reprodução das acusações cio Gál. Ze::lóbio é clescui-do
da redaçãu?

x x

x

Acusamos o sr. Kónder Reis de, no Rio,. haver:
mentido à imprensa, a reqJ2ito da cobiança do impos: .

to territorial. O sr. Silva Junior veio em defesa' do ,

"

acusado. Mas fugiu ao assu:lto, esboçando Ó ,.seu 'Í'etra-'
to e querendo impingí-Io como nosso .. Desaforos não
ilidem o libelo. Se a +necanização do serviço de cobran-
ça daquele tributo já estava pronta e até distribuida
às coletorias, por que foi tudo recolhido e voltou a ser

usado o. método antigo, tido por imprestável e obsole
to. Isso é que deve ser explicado ao povo. Mas . para
isso explicr.r, sem cemfessar o que houve, é preciso
mentir deslav:ú:lamente como fez o seráfico e pulcro
dr. Konder Reis. A sua defesa, por isso'; se atem aop
desaforos e às agressões .estúpidas. Da verdade," seus

advogados fogem como o diabo da cruz. E apelam pa-
ra a. ignorância e para os insultos pessoais, sob a co

vardia dos pseudonimos.
x x

_
x

O trote veio pelo telefone:
- Um furo para o jornal. A Marta,

cado., ..

,

- Que Marta?
- A Marta Rocha!

aquí no Mer-

Fomos. E vimos a Marta, uma. cábrocha feia co'
mo quê, roxa de raiva com o açoug'ueiro, que lhe ven

dera pelança ...

_-t"'Ii<""':,'�>��J��f�� ,,' GUILHERME TAL

.'

"J,
•
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