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Carvalho e Nelson Noronha Santos, Benedito Cesar Ro
ele Carvalho, arcebispo de drigues, capitão de fragata
Cuiabá D. Francisco de Aqui- Júlio Xavier de Araújo e Sil
no Corrêa e desembargador va, dr. Eugenio da Cruz Ma
Milton Barcelos. Gráu de

I chado,
dr. Luiz Edmundo Me-

V'l·alento -I"p.cen"'dl·o o-a" 'Da'bl-a"
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I
nocha, Virf!;ílio' Bitte,(}(,)oul't los Alberto Mau.
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Indía, Padit Nehru, em en-

anos a azen a � a ua OSIDar Cunho trevísta à im�rensa, c?nfir-
SALVADOR, 16 (V. A.) _ Em consequência _ foram zeiro, Armarinho Vcncedor, a -

.

mau ter recebido convite do

Pavoroso incendio verificou- destruidos nada menos que Casa Sedutora e um depósito Em nossa próxima edição. daremos am-
primeiro ministro russo, Ge-

se, dia 12, pela manhã, nesta ,oito casas. co.merciais tais co-
I �e .s�da e algodão" tenc�o .êste I' d

orgi Malenkov, para visitar

'capital, tendo início ) fogo mo a Prímetra e, Segunda I
último se consumido rúp.da- p a reportagem a posse do novo prefeito da Moscou. Acrescentou que não

num prédio de dois pavímen- Coletorias elos Mares, Alfaia- mente dado o material ele fá- Capital, realizada ante-ontem, sob intenso pôde -aceítar o convite íme-

tos, situado à Rua Barão de taría Simas, Salão de Beleza cil combustão. t
.

I
diatamente, porém que opor-

en usiasmo popu ar. tunamente, fará essa visita.
Cotegipe. Santo Antônio, Loja O Cru- A origem do fogo, ainda

não está devidamente cscla-

���i�ea; �a�����s�r�:et�eta�� "Um exem'pio ad'm"'lra'vel"��a�����ia_ d:ime��Ol��ll�l��
,

"

��l�����a��:!�� a;7���n�� �� (IÃssombros'a estabilidade politicá»
o estoque de roupas. Com HAVANA, 16 CU. P.) -

.Eml I sólida
base da vontade ·na-

LONDRES, 16 (U. P') - O de 1940, o Alto Comando Ale- grande rapidês o fog-o se íní- 'editorial, "EI Mundo" afirma presentativos a se acomoda- cional, as disputas políticas
ex-marechal de campo ale- mão tívesse mostrado tanta ciou no andar térreo, pas- que a eleição nos Estados U- rem à vontade da- nacâo", se convertem em operações
mão Albert Von Ke,;selrinv, iniciativa nessa tareIa como sande logo a seguir, para o nidos constitui "um exemplo "Eis, sem dúvida. o 'segre- salutares e necessárias para

fêz aumentar a pressão rntc-· mostrou em outras' c:llYli)a ..

I segundo andar' atingindo, admiravel" de como funcio- do'ela grandeza dos Estados a identificação de govel'nán-
rial dos estadistas bl'itàn,i.eo.3 nhas, o resultado teri,a sido, também, as Coletorias.

_

na a democracia nesse país, Unidos; a presença do povo tes 'e governados.

quando declarou na vespera igualmente vitorioso". Nêsse estabelecimento, os
contribuindo para sua gl'an- que compõe todos os setores "Os Estados Unidos conse

do Dia do Armistício, que a Depois da transmi�são, os coletores �lcides Medeiros e
deza e "sua assombrosa esta- daquela grande nação em to- guiram até .agora manter

Alemanha poderia haver ga- telefones da B.B.C. tilinta- João Matos, com seus auxi.. bilidade política". O editorial dos os atos de seus gover- viva a voz da opinião públi
nho a Batalha da Grã-Bre- ram durànte horas seguida)� liares procuraram salvar o diz, em parte: nantes. Quando uma demo- ca, fazendo com ela se. re

tanha. transmitindo opiniões de te- que foi possível. O titular da "O resultado das eleições c.racia consegue equilibrar
-

o flita diretamente na acão

Kesselring, que conta atu- lespectadores indignado.,. Fazenda esteve presente to- ontem celebradas nos Esta- mecanismo dos poderes re- do governo, e· a isso jev�ín,
almente 68 anos de Idade, A propósito, um porta=voz mando conhecimento do 0- dos Unidos nos oferece ,um presentativos fazendo com sem duvida sua assombrosa

disse em entrevista filmada da emissora disse: "Ao que corrido, tendo sido estimado
I
exemplo aelmirável da opini- que descansem na ampla e estabilidade econômica":

em seu retiro nos Montes Ba- parece, acharam -

que não o prejuizo em dinheiro, na ão pública intervindo direta- ,---------------------,-----

varos e transmitida peja te- .deveriamos ter transrnitl.do a secretaria da Fazenda em I mente nas funções do poder IMPOSTO, DE RENDA _

levisão, que, "se desd� julho entrevista". 150 mil cruzeiros. ' para obrigar seus orgàos re

Em fóco, no Senado, o projeto de
aumento

m,is antigoDiá.
rio de S. Catarina
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o Brasil apresentou três pontos .

A Delegação junto à Conferência' apresentou um plano comercial
?ENEBRA, 1.6 (U, P,) - or�anização mais' rígida, �em produtos essenciais do con-I taç�es e a re�ução na impor- través da cooperação com as

Joao Alberto Lms de Barros, clausulas de escape, os países sumo. taçao dos artígos que podem fontes .exteriores de capital,
chefe da delegação do Bra- pouco desenvolvidos devem 2) - A balança dê paga- produzir-se no país. ou dirigindo os empréstimos
sil à Conferencia para a Re- estar, em condições de apli- mentos deve melhorar-se me- 3) - Deve estimular-se a internos a inversões que pro

visão do Acôrdo Geral de cal' melhor seus débeis meios diante o aumento das expor- formação de fundos, seja a- duzam mais.

Tirifas' e Comércio (GATT), para as importações. O pro

apresentou um plano de tres blema destes países é, conse

pontos, para resolver o

dile-l
quentemente, encontrar a

ma comercial dos países pou- forma de efetuar seus paga-

co desenvolvidos. mentos ao exterior".

Trinta e quatro nações es- A seguir, propôs o seguín-
.tão representadas na Confe- te:

rencía, ante a qual disse o 1) .- Divisão das rendas

sr. João Alberto: "Se bem por exportações entre equí
que as nações industrializa- pamento industrial e maté

das necessitem agora de uma rias primas industriais, e

'

os

Receberão condecorações
Nerêu Ramos agraciado com a Grã-Cruz
da Ordem ,do Mérito Militar

'

-

RIO, 1'7 cv. A.) - As auto-
, Jaime de,A!meida, Juarez 2.�á-1 Filho, Ina:le 'I'uper, coman

ridades que serão condecora- vora, Otávio Paranhos, Flo- dante Silvio Borges de Souza

das no dia 19 do 'crorente; às riano Brainer, Aguínaldo

ca-I
Motta, Geraldo Magela Bijos,

10 horas, no salão nobre do lado de .castro, Francisco r::!e Au.gusto Pokorny, Floriano
�\lIinistério ela Guerra e que Paula CIdade e dr. Washíng- Peíxoto

:

Keler, Manoel dos
foram agraciadas por decre- ton Vaz de ,Melo, toelos pro
Los de 9 ele maioL 21 de agôs- movidos. Gráu de "Comen

to e 20 de outubro rlo corren- dador", generais Gelio ele A

raújo Lima, Nilo Sucupira,
Nelson R. de Queiroz. Altair
de Queiroz, Rodrigo Jose

Maurício, 'Amauri .Kruel, 1']'

tur Luiz Augusto de Alcàn

tara, João Teles Vilas Boas.

brigadeiros Aj almar Masca

renhas, Fábio ele Sá Euro, '[0;-
I

paminondas Gomes dos San - I .

tos,' Inácio Daher, Ismaí F,

Brasil, Edgar Corrêa de Me

lo, almirantes Atila Montei

ro, Aché Satalino Coelho, Er
nesto ele Araújo, Silvio de Ca

margo, Antônio. Maria ele

CRISE NO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL te, são as seguintes: Grã-

RIO 16 CV. A.) -- O ves- do na renuncia do seu presí- Cruz - dr. Nerêu Rumos.

pertin� "Tribuna da Impren-I d�nte, desembarga�or Cani�- Gráu de "Grande Oficial" -

sa" divulgou: Houve em Na- de Carvalho, que e o presi- marechal Boanerges Lopes ele

tal .(Rio Grande do, Norte), dente que se referiu, na últí- Souza, generais Onofre Go

uma crise no TRE, resultan- ma sessão, às fraudes eleito- mes de Lima, Edgar do Ama-

rais de varios munícípios.

IraI,
Nicanor G. de Souza,

Refellindo-se aos aconteci-

TORMENTATRO- mente no município de Luis

O TEUPO:Jomes, declarou que o juiz 1.....
PICAL local, participante principal Previsão do tempo até às

CIDADE DO MEXICO, 16 dos lamentaveis aconteci- 14 horas elo dia 17.

CU. P') - Fortes vendavais mentes deveria estar na ca- Tempo .- Bom, com nebu-

e mar grosso estão açoítando eleia. Houve varias protestos losidade.

a maior parte da costa orí- diante da veemencia das de-I Temperatura - Estável.

ental mexicana. O Serviço clarações. O desembargador; Ventos - Do quadrante
Meteorológico advertiu que é Canindé renunciou, então, à Sul, frescos.

possivel a formação de uma presidencia elo TRE, sendo' iJ'emperaturas - Extremas

nova tormenta troptcal no eleito, depois, para sua vaga de ontem: Máxima 23,0. Mí-

golfo do México. _

•

10 desembargador Lins Bahia. níma 19,9.

Voltarão a reunir-se
SÃO PAULO, 16 (V. A.) - deverão estar reunidos os

Dentre em breve, será realí- : chefes dos governos de São
zada �is uma reunião dos Paulo, Minas, Mato Grosso,
governadores dos Estados i Paraná, Santa Catarina, Rio
compreendidos na região de- Grande do Sul e Goiás, E'
nominada bacia do Paraná- possível ainda a presença do

Uruguai. Nessa oportunidade, presidente Café Filho.

Admite-se, portanto, que a

reunião além dos assuntos

ligados ao plano de recupe

ração desse setor nacional,
propiciaria ainda a oportu
nidade de importantes deba
tes em torno do encaminha-

VIVEU 151 ANOS'
SINGAPURA., 16 (U. P.) -

Faleceu Hada !lias, que era

o mais velho habitante de

Singapura. Tinha 151 anos e

casara-se somente aos 50 a- mento da sucessão Preslden
nos. Tinha filhos. Profunda- cial da República. Antes, po
mente religioso, Bada !lias rém, o sr, Juscelino Kubits
rezava noite e dia, e, até sua chek deverá palestrar com o

mort.e, jeju�va nas segundas
I governador pernambucano,

e quínta-reíras. sr, Etelvino Lins,

NORMAlIZACÃO DO CAFE'
, ,

manifestaram a esperança de

que os novos regulamentos
cambiais. do Brasil possam
restabelecer a normalidade
no mercado dessa rubíacéa,

mais
conse

quencia, o café Santos, pai-a
entrega futura, recebeu alta

cotação. As altas atingiram
a mais de um centavo de do
lar por libra.

NOVA IORQUE, 16 (U. P.) ou seja um mercado
- Os comerciantes de café normal e ativo. Em

NEHRU VAI A' MOSCOU
NOVA DELHI, 16 (U. P.) gem, embora esperando ir a

- O primeiro ministro e mi- Moscou brevemente,
nistro do Exterior, sr. Nehru,
confirmou em entrevista á REJEITARÁ
imprensa, que havia recebi

....
do, antes de sua viagem a

Pekím, um convite oficial pa
ra ir a Moscou. Esclareceu
ainda o sr. Nehru ter respon
dido que se sentiria feliz em

aceitar esse convite mas 'que
não podía no momento fi

xar a data precisa dessa via-

PARIS, 16 (D. P) -- :B.:'

quase certo que a Re'Júl:J!iea
da Coréia do Sul rejeitará a

proposta para a ralízacão ele

eleições nas duas Coréius,
com o objetivo de unificar a

peninsula. A proposta foi'
apresentada pelas nações que
lutaram na Coréia.

Não estava na pauta
LONDRES, 16 (U. P.) - ton Churchill poderá cair.

Um caso. de catapora levou Terça-f_eira será debatida
ao leito um deputada conser- a moção de censura contra o

vador e o pânico surgiu nas governo, apresentada pelos
fileiras parlamentares do trabalhistas, 'porque no pro

governo. O entêrmo pode ha- jeto orçamentário não se

ver contagiado a seus com- prevê o aumento das pensões
panheiros e se a doença 0- estabelecidas em favor dos

brigar a um bom número de ansiães.
conservadores a ficarem em Com o aspecto sombrio, os

casa, até a próxima terça- conservadores reconheceram,
fei;a, o g�'{erl!0_de Sir \\rins- hoje, que existe a possíbllí-
-- ---- "dade de que venham a per

der por completo, contra a

catapora, a Imunidade par
lamentar. A infecciosa en

fermidade não faz distinção
entre legisladores e os que
não o são.
O deputado conservador

Laurence Turner caiu enfêr

mo, ontem, atacado da sua

ve, porém epidemia enfer

midade, vinte e quatro horas

depois de. haver estado em

contacto com ou,tros duzen
tos e quinze parlamentares
conservadores, nos congestio
nados corredores da Câmara
dos, Comuns,
Churchill. necessitará da

presença de todos os seus

deputadas para sair vitorioso
na votação de censura.

Rápidamente foi organi
zada esta manhã uma lista
dos deputados que gozam de

imupidade a epidemia, não
por disposição. da lei, mas

porque antes já tenham con

traido a enfermidade. Quem
é atacado uma vez de cata
pora, fica imunizado.

A BATALHA DA GRÃ-BRETANHA
Poderia ter ganho ... mas não ganhou!

"BÔA PESCARIA" El
·

'

, l/:
HAMBURGO; 16 (U. P.) ellos sele negros para

-

v
- Porta-voz da Companhia C'" dEU -d

"-

de Navegação de Aristóteles a amara o!, sfados OI OS
Onassis anunciou em Ham- I WASHINGTON, 16 (U. P.)

burgo, que a frota de baleei- - Três políticos negros fo

ras dessa emprêsa, está rea- ram eleitos pará a Câmara
lizan'do "boa pescaria", den- dos Deputados, sendo dois

tI'O do limite de 200 milhas reeleitos e um com primeiro
da costa ocidental da Améd- mandato.
ca do Sul. A frota, composta Quatro negros foram elei

de pouco mais de uma dúzia tos para Legislaturas Esta
de barcos, é tripulada por 600 duais. Os dois deputadOS re

marítimos alemães,

I
eleitos são os democ,

ratas A-

elam Clayton powel Jr., de

CAVERNA T.\E Nova York, e William L. Daw-
,

'
'

jjJ
son, de Chicago, Illinois. O

NAPLA novo deputada' é Charles C.

PAU', (frança), 1.6 (U. P.) Diggs r., democrata de De

- Dizem que os explorado- tróit, Michigan.
.tes Jean de Riquer e Lucien Nas elEfições para a Legis
Schoeu-Duval encontraram latura do Estado de Nova

Seis grutas verticais na ca- York, James L. wàtson, libe
\lema de Napla, região dos raI-democrata, foi eleito pa,

Pirineus, que correspondiam ra o Senado Estadual; a sra.

ao que p;:trece, à galeria prin- Bessie Buchanan, da cidade

cipaL Os "poços" têm, se- de Nova York, foi eleita para

gundos os exploradores, mais a Assembléia Estadual - a

de 1.000 metros. Câmara Baixa da Legislatu-

RIO, 16 (V. A.) - A sessão
do Senado, do dia 13 foi o
cupada quase toda pela dis
cussão de um requeriménto
de urgencia, apresentado pe
lo sr. Ivo de Aquino, para o

projeto, que aumenta o im

posto de renda.
A medida foi combatida

pelos srs. Kerginaldo Caval

canti, Apolonio Sales, Mozart
Lago e Gomes' de Oliveira e

gados, representando distri
tos na Cidade de Baltimore

ra Estadual. Emery R. Coles,
republicano, e Truly Hat
chet, democrata, foram elei
tos para u Câmara dos Dele-

como integrantes da Legisla
tura do Estado.

Meta.is
.-

precIosos
RIO, 16 (V. A.) - Subiu I tambem de 50 para 61 cru

vertiginosamente nos últimos zeiros a grama. Já o ouro fi

quinze dias a cotação da no, 1.000 por 1.000 teve sua

platina para fins industriais, cotação elevaela de 77 para

passando de 170 a 210 cru,. 86 cruZeiros a grama, no

zeiros. a grama, aproximada- Banco de Minas Gerais. Es

mente. Essa elevação ocorre ses preços, porém, acham-se
em consequência da alta elo sujeitos a oscilação, decor

dólar, pois o mercado de me- rente como-j á frisamos do

tais preciosos, para fins in- mercado cle cambio. Nos cir

dustriais e de joalheria, a- cuIas ligados ,à industriá de

companha parãlelamente o jóias e 'omivesaria a eleva

mercado de cambio. O pàlu- ção das cotações é encaraçla
dium, outro metal precio'so como consequencia da polí
de emprégo. essencial em c1e- tica financeira cio atual mi
terminadas industrias, subiu nistro da Fazenda.

raros e

O MARECHAL ALE
XANDER DIRETOR

DE BANCO
LONDRES, 16 (U. P.) - O

marechal lorde Alexander de
Tunis foi nomeado diretor do
"Barclavs Bank".

,

Tinha êle sido demitido do
seu posto de ministro ela De

fesa, no mês passado.

SOLICITARÁ IN
GRESSO

WASHINGTON, 16 (U. P.)
- Noticia-se que o presiden
te E�senhower solicitará ao

Congresso a aprovaçã_9 do in
gresso dos Estàdos Unidos na

"International Finance Cor

poration", filial do Banco

Mundial, destinada a fomen
tar com empréstimos, a ini
ciativa privada no estrangei-

defendida pelo sr. Ferreira
de Sousa. Este declarou que
o aumento atinge apenas as

pessoas juridicas. Se o Se
nado rejeitá-lo, será cum

plice de novas emissões.
O requerimento foi depois

adiado, a pedido do proprio
autor, até que a Comissão de

Finanças ultime a votação do
parecer do, sr. Ferreira de
Sousá sobre o projeto, o que
deverá ser feito na proxima
sessão.
O sr. Mozart Lago, orador

do expediente, retrucou o

discurso ontem pronunciado
pelo seu éompanheiro de

partido, sr. Olavo de Olivei
ra, dizendo que havia sido
ele, Mozart, ,e não o sr. Ade
mar de Barros o "verdadeiro
pai" da candidatura do sr.

Café Filho a vice-presidencia
da República, nas eleições de

""19�9·""",,..........

Será que ainda estão

por aí me esJ1erando
a-'yáia?

1'0. .... ,

O RISO DA CIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDr. Julio �iPDPitzll' 'DR:GACLLALERTNTOI G. '.Chefe do Serviço. de Ouvidos - Nar� e G�rgant.
MA fllb "

do Hospital de Florian6polisRIO DE LARMO , DR. NE\VTON DRA. WLADYSLAVA a ;_ ADVOGADO.... A clínica está montada com osmais modernos
�ANTIÇÃO ' D'AVILA II W. MUSSI Ex interno da 20a enfer- I Rua. Vítor Meírelles, '60. Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

, - MltDICO _ ,CIRURGIA GERAL e. maria e Serviço de gastro- F_,ON�: 2.468. ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
CLtNICA DE CRIANÇAS I Doenças de Senhoras -

DR ANTO-NIO 'DIB enterologia da Santa Casa _ F IOflanópolia - NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites •
A D U L TOS Proctologia - Eletricidade • do Rio de Janeiro (Prof., inflamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas Médica I MUSSI W Berardinelli). IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

CORAÇÃO - FIGADO Consultóri:>: Rua Vitor _ M"'DICOS _ 'Curso de neurologLl' para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de.,. O�ESTADO C b InflRINS _ I�TESTINOS Meireles n. 28 _ Tetefone: CIRURGIA.CLlNICA (Prof, Austregesilo). .

' a eça e amações da Garganta e OUlOS. E� muitos
Tratamento moderno da 3307. GERAL.PAR'l'OS _

--- Ex interno do Hospital AlJMINISTRAÇAO
casos são evitadas as operações das Amigdalas

SIFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral.
_ Redação e Oficinas, à rua

ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngíjes
Consultório - Rua "I'ira- .m diant.. IciaHzadu das DOENÇAS DE Doenças do estômago,. Conselheiro Mafra, n. 160

e inflamações dos Ouvidos)
dentes, 9. Residência: Fone, 3.422 . SENHORAS, com modernos inte, tinos, figado e vias Tel. 3022 _ Cx. PQstal,139

RAIOS X (Radiografias da Cabeça) .

HORÁRIO: Rua: Blumenal n. 71. lmétodos de diagnósticos e biliares; dos rins, útero e Diretor: RUBENS A.
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

Das 13 às 16 OOr... tratamento. ovários. RAMOS. (OCULOS)
Tel.: Cons. - 3.415 _ Res. !SULPOSCOPIA - HISTE- Disturbros nervosos. LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico d•.
- 2.276 - Florianópolis.•

DR. MA'RIO \VEN- IRO - SALPINGOGRAFIA Consultório: Vitor Mei- lesões dos Olhos)
, 2 Gerente: DOMINGOS F. DE INFRA VERl\IELRO,.,- METABOLISMO BASAL reles 2 .

.

DHAUSEN Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. AQUINO. Grande Prática Q.a Retirada de Corpos Estranhos de
. CLíNICA MÉrICA DE curtas-Eletrucoagulaçâó _ Residência: Bocaiuva 20 ,

.
Pulmão e Esófago ' ,

ADULTOS E CRIANÇAS Raios Ultra Yioleta C! Infra ,Represent�nte8:
. I

Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
Representaçoes.A. S. La- Belo Horizonte -

,

Consultório - Rua João Vermelho. Lt 1

),8,. (la.'
,

Residência _ Felipe Schmidt, 113. 'l'elefone 2.365Pinto, 10 - Tel. M. 769. Consultório: Rua Trajano, A D V O G A D· O S R S d D t 40ua ena- or an as, Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde
. Consultas: Das 4 às, 6 ho- n. 1, 1° andar - Edifício do "'o d-.. an ar. das 2 horas em diante no .Consultório
ras. Montepio. Tel.: 22-5924 - Rio de IResidência: Rua Estevea Horár io : Das 9 às 12 ho- D�. JOSÉ MEDEl- Janeiro.
Júnior, 45. Te!. 2.812'. ras - Dr. MUSSI. ROS VIEIRA Reprejor Ltda.

Das 15 às 18 horas _ Dra.
_ ADVOGADO _ Rua Felipe de Oliveira, n.

Consultório: Rua. Vitor OLHOS -. OUVIDOS -,MUSSI. 21, _ 60 andar...

id T Caixa Postal 150 .,-- Itajai
Meireles, 22 Tel. 2675. NAlUZ E GARGANTA I Res idêuc ia : Avem a' rom- Tel. � 32-9873 - São Paulo

k 84 - Santa 'Jatarina - .

Horários: ' Segundas, Quar- ----------! pows s, . ASSINATURAS

tas e Sexta feiras: DR. .JÚLIO DOIN · DR. MÁRIO LAU- Na Capicta� 7 00
Das 16 às 18.horas. VIEIRA RINDO Ano .. 1 O,

MÉDICO ""� Semestre Cr' 90,00
e

. . No Interior
ESPECIALIS't'A EM I DR. CLAUD.IO Ano Cr$ 200,00

OLHOS, OUVIDOS,

NA-I'
Semestre . . .. Cr' 110,00

RIZ E GARGANTA 130RGES Anúncios mediante COD-

DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE- ADVOGADOS tráto,

O C I F IRERAÇÕES \ '

Fôro em geral; Recursos Os orig·inais, mesme nio r ar os nuelsl·ngl\lER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-] perante o Supremo Tribunal publicados, não serão devol- -' • l1liD�lomado pela Faculdade zação - Ultra-Som Federa! a Tribunal Federal vidl}'\,. _ _

Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaNacional de Medicinn da (tratamento de sinusite sem de Recursos.
.

A direção nao se l'eSpGB-. Expedicionária Brasileira
Uníversídade do Brasil'

'

-operação)' ESCRITóRIO� sabiliza pelos concéltos eml-I' MltDICO - OPERADOR _ PARTEIRO '

Ex·interno por concurso da Anglo-retinoscopia - Re- rIortanõpo íts :- Edificio tidos nos artigos �ssiDad()8. Doen�as de Senhcjas � �rianças _ Partos :- OperaçõesMater.nidade-Escola ceita de Oculos -:-- Moder- São Jorge, rua Trajano. 12
.

O MaIS Moderno e eficiente Tratamento e Operações(Serviço do Prof. Octávio no equipamento' de O'to"Ri- - l0 andar _. sala 1. ....._-..................& .... ""W'W"W!Iift das doenças de Senhoras
.

Rodrigues Lima) nolaringologia (único no I Rio de Jaúeíro _ Edifício �_"".:.l' Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes tono
Ex-interno do Serviço de

.

Estado) Borba Gato, Avenida Antô- Inlormaço-es. turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade
Cirurgia do Hospital Horário das 9 a's 12 ho- l' Carlo 207 sal" 1008 . A' •

têncí f
.

id I
'

I mo La s _
.. . msorna, rmpo encia e rigi ez sexua em ambos os se-

I. A. P. E. T. C. do Rio de ras e <tas 16 às 18 horas utels xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.Janeiro "Ccnsultcric: _ Rua Vi· Operações especializdas do ouvido,' nariz, gargantaMédicG do Hospital de tor Meireles 22 - Fone' sinusites, p�lipos, desvios do septo (nariz) lablo partid�.

Caridade 2675. Dr Ylm'ar �o'r'rê
A O I It t 011:. O

-

d h' d
. .,. ... e or -enc@n rar., ne .' peraçoes e ermas, apen leites, ovário, utero,DOENÇAS DE SENHORAS Res. - Sua São Jorge,

. CLINICA ME ICA .
ta coluna, informaç6e. que hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles •

- PARTOS�OPERAÇ6ES 20 - Fone 2421 ' necessita, ,diAria.ente e d. varizes, elefantiazes,
Cons: Rua João Pinto n, 16, CONSULTJ}S das 10 - 13 oras' imediato:

das 16,.00 às 18,00 DR. VIDAL Rua Tiradent. 9 - Fone 3415 . C I R U R G r A E·M G E R A L
horas. CLíNICA DE CHIANÇA�

...

I - Tratamento garantido de varizes, 'úlceras varicosas,
Pela manhã atende CONSULTóRIQ _ F.li.

JORNAIS Telefone hemorroides com 6 injenções sem dôr .

diàriamente RI) Hos-

I
O Estado.......... I.OIZ OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA 'TIROIDE (Papo) .

Re-S'id�intca!_ d:e Caridade: peCSOcNhmiSU'dLt'T3A8S' _ D ... 'A Dr. Jose'., (avares racela
A Gazeta ......•... 1.15' Tratamento. e Operações do estômago, fígado, vesicula e

e UI
- .. Diário. da Tarde ... 1.57i intestino ..... Tubagem duodenal.

Rua: General Blttsncourt às 6 horas, MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS _ CLINICA
Diária da ManhA... 2.463 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano mais

Residência: Tenente Síl- .

- GERAL '.

A Verdade
'

....••••• Z.010 moderno, em 3 ou 15 dias. '.
D. 101.

I
Imprensa Oficial 1.IS8 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-

Telefone: 2.692. veira, 130 r HOSPITAIS' ( h
.

FONE _ 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.' d
" gioma mane as de vinho) no rosto ou no corpo, com

,

' De Cuida e: 100% de cura.
.

DR. ARMANDO 'VA- , -' Chefe .do dAmbulatórlio dCe lA�giesne t"AnMenta1. (Provedor) ..••. ,. I.IU Receita de óculos _ Tratamento e operação das doenç••.
. LÉRIO DE A'S'SIS ORo ANTONIO MO- Psiquiatra o Hospita - 8 orna an a. . (P rt i) • O·, - -

o ar a .... , . .. .a.. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISll.0
Ã Convulso terapia pelo eletrochoque e car- NA' R • 811 .&ao

NIZ DE ARAG O ereu amGe. . . • .. .a. �, ETC.
t

_ Ml!:DICO'_. . diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-
.

CIRURGIA TREUMATO \ ' . Militar , . .. 1.167 '\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA
.

Dos Serviços de t;Jinlca In- � terapia. , São Sebastil� (Ciua '
.

.

- E DA
fantU da Assistência Muni· LOGIA. CONSULTAS: Terças e Quin�s das 15 às 11rJ

' .

NOITE
'O t di de- Sa�de) . . . .•• ." C t" R D d .

d dcipal e Hospital de Caridad4! r ope a 17 horas. Sabado (manhã) Maternidade Doutor
onsu orlO: ua eo oro, esquma a Vi aI Ramo.s

CLtNICA Ml!:DICA DE' Consultório: João Pinto, Rua Anita Garibaldi, esquina d. General .,111
Residência:' Coqueiros, Praia ,de Itaguacú Casa d�'

,

18' Carlos Corria .,. •
, T-orre.CRIANÇAS E ADULTOS . Bittencourt.

f CHAMADAS UH.. '

_. Alergia - Das 15 às 17 diàriameni,e
, RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. �901 I GENTES,

Consultój'io: Rua Nunes Menos aoa Sábado! '_ \

Corpo de Bombeiro. 1.111
Machado, 7 - Consultas das. Res.: Bocaiuva 185. ..

'I
_____________'--

.

Serviço Luz (Rec a· DUo ANTONIO MODESTO
15 às 18 horas. Fone: - 2.714.

Residência: Rua Marec.hal
DR. H E N.R I QUE

.. " I .....\.l�.".�., - o,,, ••. ;.... Po�:�;e(�al�·ê�;.;�:.. 1.404
DR. POLYDORO S, THI�GO

Guilherme, 5 _ Fone: 3783. !ri ) MÉDICOS DO SERVIÇO DE RA
PRISCO PARAISO D N 'p M d

li o .•...• , , •• 1.018 .

- DIUM E RADIOTE-
J

,

• r. e\i t.) rro ".e u" .... P{llfcia (Gab. Dele- RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
.

DR· 1. LOBATO 1.· Kado) •.......•• 1.614 AUSE.NTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

FILHO' MlIDICO COMPANHIAS D. ESTAGIO :E:M S .PAULO PARn. ATUALIZAÇAO NO

Doenças do apare�ho respi· Operações'_ D�nças Formado pela Faculd�de N._acional de Medicina Urii- TRANf3PORT. TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMO::::'ES EM GERAL.

ratório de Senhoras -,Clínica d. versidade do Brasil AtREO, ,

"TUBERCULOSB Adultos.
. I íuo DE JANEIRO -,

TAC &.700 "�'_."""""o�'
\

aADIOGRAFIA E RA!)IOS- Curso de_Especialisaç'o Aperfeiçoamento na "Casa de Saude 8_ão Miguel'f Cruzeiro do Sul %.500 'N"'�av-I·o� M �I'"""'''''"''' C I H kCOPIA DOS PULMõES Prof. Fernando Paulino Panair

,.5531: - O Dr « ar oepc e>'Cirurgia do Torax no HOllpital dos S.rvid(lr�s Interno por 3 anos do Serviço ;de Cirurgia Vari&, ! ..340225 RAPm'EZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA'Formad-e pela Faculdade do Estado
-

Prof.' Pedro de Moura ' Lóide A'reo· < • .-....

INaci�nal de Medicina, Ti,sio- (Serviço dr) Prof. 11",1&- 'Estagio pol' 1 ano na �'Maternidade _ Escola" Real ........•...... 2.358 Viagens entra FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
logista e Tisiocirurgião do I no de Andra:dll) Prof. Otávio Rodrigues Lima 'Scandtnaval 1.500 Escalas intermediárias em ltajaí Santos São S..
Hospitàl Nerêu Ramos C lt _ P 11 manhA I Interno por 2 ano dó Prontô Socorro HOTalS bastião, Ilha Bela,. Ubatuba, sendo �estes q�atro- últia

CU.rso de espeeialização pela onsu. as e
_ x - )' Las . • . . • . • . • •. • •• 2:021 mos apenas para mov:imento de passageiros. .

S. N. T. Ex-interno e Ex-as- no H0Spltal d. Caridad.. OPERAÇÕES ',MaleaUe .•••••..•• �1.278 As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba não
sistente de Cirura-ia do Prof. ,A tard., dlS- 15,30hl. CLINICA DE ADULTOS

"I
Metropol •.••.•• ,. 1.147 prejudicarão o horário de chegada no iua (Ida) •

�UgO Pinheiro Guimnries em diante no consult6rio, DOENÇAS DE SENHORAS ' La Porta , •••..••• 1.111
.

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
.

(RIo), á Rua Nunes Machado 17 CONSUL':(AS: No Hospital.de Caridade, diariamente Cadque ......•.••• 1.44' t�$' ..... !;-::�'"....

.

.

_CFonOD�e: F8SeoH1P.e Schmi-dt, 88
EsqlLn� d. Tltadent.8. T.i: das;8 às 10. .

I 'I.CeIlt�f :::�f' Il;2A
b.=�=,,�.

RI'o
VOLTA

N? c.onsultório, à �ua João Pinto, nr .. 16 (lo and.) Itr..,.a ',' Santos
Aten.de em hGra mareada, 2.766. DIanamente das 10 as 12 e das 14 as 16 horas. I

Ideal 1.15t Fpolis ItaJaí 6/11 7/11

FO!:s28�:.a SãoJo,rg.· 8Ó _ de�::i���l���h�4.7,a presi-l :���DENCIA:
_ Rua Duarte Shutel� 129

� , �l.�r:;�;* . ��::IT�... •••• •• ti 11/11 13/11 ,;g;ii 19/11/12
1iP'�§il'��.'..�·'.ln.·�::A'P.�.;;IIiI\.r'.".., � .1. �,,, �. iõ. ..�'lIttl

Indicador

_ MltDICO -

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

Com prática no Hospital
São Francisco .de Assis e na

Santa Casa do Rio de
Janeiro

CLINICA mnICA
CARDIOLOGIA DOENÇAS DO APARELHO _DIGESTiVO _

ULCERAS DO ESTpMAGO E DUODENO, ALERGIA.
DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Dr. Miuuel:Nunes 'Ferreira
CONS. - A' RUA VICTOR MEIRELLES-N0 ·18 '10
ANDAR DAS 9 AS Íl HORAS - DIARIAMENTE.
RES. _.. DUARTF, SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.140

Residência: Ru& Felipe
Schmidt, 23 _ 2° andar,
-apt, 1 - Tel. 3.002.

Lavan'do com' Sabão'

\iirgem .. Especialidade
da Cla. . WBTZIL ·IN'OUSTBIIL-Joldvllle. (marca registrada)

�-:;;---�.......,...._����.�.;,;;;::::-e--::-(!--:-o_D.omiza.serrfem�«!__�_._!IiDh_eiro _I _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Diario da
Me.ropole
CAMINHO CERTO, CA'
MINHO ERRADO ...

. -.

r' • -

(,lUvÍlrus de' Oliiveira'j'
Uma cóisa lamentamos

profundamente 'cóm, a mu

dança de Govêrno; - A pa
raiização do projeto do TÚr
nel ligando Rio-Niterói. A
saída de José Américo,
grande entusiasta da obra
talvez tenha sido' causa do
esfriamento .da ·questão. É
pena porque é 9bra das
mais necessárias, porque é
mais indicada uma vez que
a ponte, está 'provada, não,
seda tão prático. E porque
ainda; estava no caminho
í.certo da concorrência a fir
mas estrangeiras, ínteres-

I sadas que o construiriam
I sem dispêndios de um cen

'tavo pelo Govêrno.
Não deve o atual Govêr-

'

no deixar perder a embala
gem que a obra tinha toma'

do. Não nos custará nada.

ANIVERSA'RIOS r f'
.

1 d M
.

h M
Apenas eonsessão por de

o lCla a arm a ercan- , , '

, '.
't

. terminado tempo, cobran-

FA·ZEM A'NOS HOJE' ,ieM' J
;
G

' ·1' do-se 'pedágios afim da
.n, .

- sra. aria ase Ul- h' d' d
_

F
. 'd' t compan la se pagar as es-

,

. � mara�s, ranzom, esposa €>, pezas de construcão.
_ sr. Antonio Fleury sr, Plinio Franzam Jr.·

'AI"
�

d
Barbosa,' nosso -colega-de-. ":_sta. Zenaide Silvei�a' t

las �ttamos d\(e�,o
ou'

imprensa e funcionário da I _ sta. Adir Caldeira;' Iras ,P�o d emas,
� Oi, �o ���

Assembléia Legislativa; ',_ sta; Janete Rovere;
camm a os PIor in a 1-

. _ sta.' Lize Maria Cal-
I

- menina Celia Ehza, fi- vfedrsa eOc?mMP e��F;nte ,de::-
dei d S dilé ...· fílh 11' h' d H I' 'c 1

ira' os.
• etro e um e-"

eira e ena; 1 era 1 a tm ia o sr. e 10 ar os 1 . té d'
do sr. João Acilino de Sena, Malty; I

es e a e r_nesmo o, esmo�te
alto funcionário da Secre')

"do Morro de Santo Antonio,

,

d F d "d El d \ . . . IPor que contar com o di'
taria e azen a o 'sta o. menmo NIcolau, fi- h' d '

"

f l' d
residindo em Joinvilé;

,

phinho do sr. Romeu Vieira, I n sfeit
a �o�s_q_quas� a 1_ a

_ sr. Newton da Luz Ma-I Gerente de A Gazeta" ire
er

aob
. e a receita nao

cuco, Presidente da Caixa I _ menino Carlos Alber-:
a fara o ,r.a� de pequeno

Economia' Federal neste to, filho do sr. Carlos AI·
I
por ed, c�mSo c .egfara ?aral,as

E t d b t d Ab f
. ,. 'gran es : e o unciona IS-

s a o; " I I, ,er o e reu, uncionarro i s

1 d 70C1. d
Alb

.

B b 'd I 'A P 'M mo eva cerca e ;0 a
- sr. . erto ar asa, o . . . . d ." I? O

-""0-._._
ren a mURlClpa. s gran-

1\. •

S'l
.

d
des empreendimentos deve-

Araujo 1 velra, esposa o, d
A

d M
: l' P a' d Sol

"nam sei!:' adas a empresas
r, anoe e ro a 1 vel- '1

"

BENITO ARAUJO ra, do dr, Antonio Araujo, I patrtIcu �res, dnaclOdn31ds °du,
N C 't 1 F d 1 d d L' A

' d I es rangelras, epen en o a

a apl ,a e era, on e a sra, uZla �auJo �. os capacidade e da concorrên-
s·e achava em tratamento, srs, Edgar e· AlCides Arau- I

: O d' h
'

- h
veio a falecer, no dia 14 úl- jo,

.

.
I

I
cal" ll� edlrotPdara Ala ras

,
'.

d I O 1 d'
sena ap lCa o o o e e em

tImo o nosso esbm,a q cOll' sepu tament<;> os seus t b l-
terraneo,' sr� Benito Bastos! restos mortais efetuáu·se no �?a\ _ur�,Gosd�' ca_çar ruas.
de Araujo, funcionárib do I Cemitério de São jClão Ba- '"

a o/as ma

ladvelsd·
e q�e

IAPTEC: ,'Itista. IJa,es
ao esperan ,o �masla'

O extinto era casado com: Nesta Capital, onde resi-' dai ,�qm�pa �upl�aça� doa
d, Maria Ramos' de Araujo, dia, Benito Araujo era:mui-I ce�, re

'd ?d e�, os USfl
e deixa .os seguintes filhos to esHmado ,e benquisto, rdos , �al ba" �" 10 �atra,

0-

, , ' , l'
' , I

os os su urulOS e m erlOr

menores: MarclO 'AntohlO, pe o seu' esplnto alegre e
a A "d p'

'

S'
'

L' El" AI
'

'1 1 l'd· I,como venl a enme-

erglO, osJta, emIta, - ]OVla e pe as' suas qua 1 a- t 1 h ·d 1'· -

t I
f d G 'Ih

r d d
-

A "I
ra , c ava a Igaçao en re

re o e UI erme. I
es e coraçao. noticia

zo N' t S 1 d I
Era filho do, saudoso dr. I do

seu fa.lecimento, !;lar issol ��dad�,as ",r e e u a

Alfredo AraUJO e de d.
I
teve aqUl repercussao cons-l Po u

.

-

ud d
I'

' .
'

d
. rq e nao se m a e

Ama la Bastos de AraUJO, e terna ora.
'

I
., t- �I '? t S·"

'

, _ 'I'
, ,

onen ac�,), era que as

lrmao do dr. Iv,ens de A fmmha enlutada as grandes�' '�'r ,-"
.

'.' _

. 00 as sel'ao nos-

AraUJO, de d. Olga de nossas expresoes de pez'ar. II trar o c 'h' t d
'

"I
'

, amln o cer o a re-

LIR·A'
.

I"TEN'IS 'el'U'BE· J��!��fi�md;:�l��?êste
na-

,

, O "Subway" é, a 0-'

I

I bra mais nece�sária mais

PROGRAMA DE FESTAS PARÁ O M:E:S ????p�-emente, que· 'a me�

DE NOVEMBRO JtróPole prec'sa E esperar

Dia da Regata (14 ou 15) - Cock-Tail dançante.
' pelos "nossos'" recursos' fi-

Dia 21 -,- Tarde Juvenil das 16 as 20 horas: nanceirqs e (écnicos, será'

, Dia 27 - GEandé Soi:r:ée com a famosa Orquestra Ta- protelilr até quando? Os hd- I
:

,

bajara de Severino Araujo. Reserva de me' mens que atualmente nos�'

sas na Joalhelí'ia ,Mulher a 'parti,r do' dia 16. d,irig�m os 'destinos devem
'

Nota - Nos dias 13 e 20 de novembro os salões do olhar a �'scilução de nossos

�Lira-.rr:-ênis Clube, foram cedidos ao Clube problema's pelo lado mai�

Doze de Ago.'ito, prático ,e mais certo� Não
,

,
faz mal que as' críticas s

,
cerquem e os latinjam: Mais

.

. I, tarde selhes' fará justiça!

CLUBE "DOZE DE ·AGOSTO" ·
-

Dia 20 - S�badO, SOI�ÉE' das Rosas, Atrações espe- \ 'II C I li Eciais, das 21,3Q até às 2 horas, também na sede N
do cintilante Lira Tenis Clube.

Dia 28 _. Domingo - Churrasco-Dansante, das 10 às

17 horas, Esta l'Emniâo será realizada na sede

do aprazivel "Coqúeiros-Praia-Clube".
Tanto para ;:;ulrl.ÉE das 'Rosas, reserva de mesas a par:

tir do dia 10, como para o Churrasco-Dansante, inscriçge�
a partir do dia 20, serão feitos na Secretaria do chib�,DO·
ze, diàriamente das 8 às 11 horas,

CH'INOCA
Quando a vejo, tão simples' e bonita
Cabelo sôlto ào vento, pés no chão
Com seu vestido de modesta chita,
Tôda dheirosa de manjericão;

Ou se a vejo a dançar a chimarrita,
Dengosa, a requebrar, pelo salão,
Sinto minh'alma relinchar aflita

.. .

. ,

E aos pinotes, bufar meu coração!

, Pois, seu carinho é todo o meu anseio;
E' a' querência p'ra onde eu cabresteio
E abrigo-me, do tédio ante o rigor;

o olhar dessa chinoca é �,meu potreiro.v
Np.,qual amarro à saga o caborteiro
E sestroso bagual do. meu amor!

FALECIMENTO . I

Agência·
'

de'!

Pu blic'idade
�

Ilaba P..tal. .fI,
J'1.rtaa6,.U.
Buta CUarbla

C��!�d���4�gt;.4�?���� Preceítô do,Ola
Conselho para uma sess�o extraordinária a'realiz!1r-se na ''FAMBEM HA FOME

próxima quiIita: feira;"dia 18 do corrente, às 19,30, a fim DE AR

de se tratar de assunto· urgente e de interesse do Clube, O oi-ganismo tem grande
Florianópolis, '12 de Novembro de 1954 necessidad�:de. ar livre ou,

M. Gonçalves "pelo 'menos, renovado De

1o Secretário modo' geral,' passamos mais
tempo no interior' das habi-

___� .-------
,._ �ações e .lo�a�s de trabalho

.

I d9 que ao ar livre. É,. pois,

FOT·OG'R···AFIA· 's
de tôda conveniência que

'. . I procuremos ventilar' o mais

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CÁSAMENTOS'- possível êsses locais.'
'

BATISADOS _ ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM P?·oc1.o·e, tàrnar bem

GERAL.
. arejados o LocaL de tra-'

R O D O L F O C'E R N Y, Fotografo do ;Jornal "O ba.Lho 'e a habitação"
trazendo sempre aber
tas as janelas e 'as por
tas, - SNES,

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

Telefone: 3.022.
pelo

.

Florianõpol,is, Quarta-feira, 17 de Dezembro de 1954 I

o \BOSQUE 'MI:SJERIOSO •••
� �".'

XI �ap�tulo de "O mundo em. que Vivemos"
"

' ,-!)
Compre o úl�mo número de LIFE em Espanhol, onde opa.
rece 0fuUo Cof.PiIUIO c;;Iesla fnter?ssQQté!sér�e( 23 pá,91nol

,

com otogra Ias a cõres, o transportarõo à estranha re

glõo onde hdbitam' desconhecldos espécimes do fauno,
V. verá. as form'os fantasmag6rlcas da exotica vegetação
dêsso bosque tropical, onde sempre reino a umidade.
Há muitos outros artigos de especial' inter�sse como, por

exel1}pl,o, q hlstórto da vida de r4.mérigo Vespúccl, o ne
mem que deu seu nome

�
à A'mérica - escrita pelo famoso

autor colombiano, Germón Arciniégas.
.

\.�ste é um dOI mais volumosos números
.

----

publicados até hoj'e .. , tanto pelo seu I�;"
manha quanto pelo seu intetessante con

teúdo, Divirlo·s._e,' lendo e vefldo L1fE em
'

Espanhol." a revista que leva até V.

reportagens gróficas do mundo int,iro,

"_··�ÁVíÃÔPÂRÃ·-Õ"PRESID�
.ttJl!�II·
Rio, (ABN) O Ministé' Os melhoramentos a se-

ria da Aeronáutica está pro- rem introduzidos no futu-.
videnciando a reforma de' 1'0 avião presidencial foram
um 'aVia0 "Douglas" confiados ao Parque de Ae ..

'

C-47 n? 2031, que pertenceu ronáutica de São Paulo,'
ao Comando do Transporte que é o estabelecimento ae

Aéreo {COMTA) a fim de ronáutico mais importante
que o mesmo proporcione da América do Sul.

• 17. DE NOVEMBRO. mais confôrto �o Pr�siden-I ,Com tal medida, será fei-

A DATA 'DE HOJE RECORDA'NOS QUE: te da República, durante, ta, urria economia de mui-

erp. 1636, travou-se uc combate no riacho Anatu- as suas viagens. I tos milhões de cruzeiros,

ba', perto de Tapucurá, em Pernambuco, tendo Êsse. meio de transpor- pois um avião quadrimotor
os Capitães Francisco Rebelo e Sebastião de te, na época atual, [ustífí-' j nos Est-ados 'Unid0s custa

c ::;�uto, ju,p.t�eBte com o �ove��ador Henrique c�-s� plenamente, visto n�o preço
'; �levado" enquanto

Dias, resistido a forças muito superiores c: dispor do Chefe da Nação.' que os gastos feitos com os

,
mandadas pelo Coronél holandes Arciszé�isky;. � s�f�cie?te tempo p�l1a,melhoramentos intl'Od�zi�os'

z.: em 1830,' o Senado e a Camara � dos Deputados, se utilizar �e ,outros meios ,n,o ���7- da F. A. B.; sao m...

trabalharam reunidos em Assembléia Geral de locomoção. i significantes. (ABN).
dando-se assim a fusão das câmaras ,sabiàmeu't€ ·�-S'-A·;;O PAULO-MATO GROS.�O-·--prevista pela Constituição de 1824; - �

_.� e1;11 1,853, em Barras do Maratuan, Provincia do
Piauí, nasceu Gregório" Thaumaturgo de Aze' Rio, (ABN) Foi ínaugu- naquele Estado, e pela ca-

d M 1
' rada, p'elo Consórcio Real- nexão que estabelece com a

ve o, i itar e Cidadão. ilustre, que chegou ao

posto de Marechal. Faleceu no Rio" de Janeiro
Aerovias Brasil, uma nova Alto Sorocabana e a No-

em 23 de Agosto' de 1 921. linha,
.
ligando São Paulo roeste, em Araçatuba, com

em 1861, tomou posse do Governo desta então
diretamente a Maracaju, o norte d� Paraná 'e com

Provincia, para o qual fôra nomeado em 4 do
Estado de Mato Grosso. A todo o sul do paí.s'� facili

mesmo mês e ano, o Conselheiro Vicente Pires
aeronava paulista foi o pri- tando o ,transporte entre re

da Motta;
meiro avião. comercial a, giões que estão :lpresentan-

(im 1861" entregou o Governo desta então Pr€>- pousar na região, aliálJ., I do um grande desenvolvi-.

vincia, para o qual fôra noméado em 3 de Abril
A importância especial niento econômi.co e .cujo

da linha não está apenas
I

progresso estava sendo di
� de 1861 e empossado fi 26, o Dr. Ignácio da
Cunha GaIvão;

nos serviçps que prestará, ficulta:do pelas deficiências

_ em 1889 a Faml'l'a I nper' 1
'

1
' , a todo o sul de Mato Gros'

.

dos transportes terrestres.
, c I I la , mc uSlve o propno ' ,

1 I H
.. A A

Imperadol" D, Pedro II, partiu para o exilio; , ;0, ,rdasdPrmcIPa mente.
na ',avera �res, voos tema-

em 'fS89,' entregou',a Presidencia desta Provín-
aCl I a e que, pr�porclOna I,n�ls aos �mmgo�, erças'

cia, para o qual foram nomeado em 15 de Junho para as comumcaçoes com, feiras e qumtas-�elras com
I

de Hl89,e empossado a 18' 1fê Julho, o Dr, Luiz
Dourados. e Campo Gr.and,e,.1 volta no Jne;n;p.Q_dla, (ABN)

Alves: Leite de Oliveira Belo'
em 1889, foi aclamado e emp�ssado o Governo IV }' ·

d llh d '

Provis?rio �esta �ntão Provincia, constltuido dos e eIros a, a e
Coronel Joao Batista do Rego Barros Vavalcanti I

'

de AlblNuer�ue" �:;: Alexandre Marcelino 'Sanla CatCJrina',
Bayma e Raulmo JulIo Adolfo Horn, que exer'\

.

C21am o man'dato' até 2 ae Dezembro di! 1889; , ASSEMBLEIA G_ERAL
- em 1903, foi assinado o Tratado de Petropolis, CON�OCAÇAO.

pelo qual o Territorio do Acre foi incorporado � De ácordo C0111 o ArtIgo 25 dos Es�atu.tos, convoco

ao Brasil;
"

.os Senhores Associados para a.Assembléia Ge'ral Ordi-

em' 1904; dep-se a liquidação do litígio da fron- ,naria no dia 20 d? corrente as 14,30 hotàs, em sua séde

tira com a �olív�a, pelo. B.arão do Rio Branco; I s,ocial, .

afim de se pl!'oceder as eleições do -Conselho De-

��em 1905, fDl assmado, com a Bollvia o Tratado hberatIvo.
de Petrópolis; '. Florianópolis,

._ em,1944, a nossa gloriosa F.E.B" r�peHu vários
ataques inimigos em II, Sasso e Cota 670 na

Itália.
'

em 1,953, �fim de assumir o' Comando da Infan':'
taria Divisioriáriá /5a, cujo Quartel General
fôra transferido de Ponta' Grossa para esta Ca-

. , )pital, sendo localizado à Avenida Hercilio Luz
! ilr, 137, chegou " Florianópolis o Gener>al de
Brigada Octacilio T�rra prurahy (oriundo ) da
Arma de Engenhal�ia)' e que, hoje, ainda exerce

"aquele Comando, sendo o. primeiro Oficial Ge� ,

:pe.ral c,?m função nesta Capital.
And1'é Nilo Tadasco

�;/
Compre seu exemplar '

hoje mesmo... antes

que se esgote

Restaurante: Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages,' no sul do Brasil, o melhor!
Desconto ·especial para os senhores viajantes,

Partlcípação
. NILS.ON )\:AVIER DA 'ROSA E SENHORA

participan\ aos parentes e' amigos, o nascimento·
'de' swi. filha YERÁ LUCrA, ocorrIdo dia .8 do corrente
na :Maternidade '.'Dr, Carlos· Corrêa", j
�

, ,

A'VENTURAS

,
" .

17 de Novembro de 1954
Arno Schmidt
Comodoro

MISSA"
Benito Bastos de. Araujo,

(FALECIDO NA CAPITAL FEDERAL) .'
MARIA ,RAMOS DE ARAUJO e FILHOS, Vva.

AMALIA BASTOS DE ARAUJO (ausente),· ALCI
pES BASTOS DE ARAÚJO e'FAMILIA, IVENS

BASTO� DE ARAúJO e FAMILIA (ausente), EDGAR
BASTOS DE ARAÚJO, e SENHORA, (ausente), AN
TôNIO BASTOS DE ARAÚJOS �e FAMILIA, (ausen
te), LUZIA BASTOS DE ARAÚJO e FILHOS (auseri
te), MANOEL PEDRO DA SILVEIRA e FAMILIA

(aus�nte), profundamente cO'nsternl:\dos, cOJllunicam o

faleCimento de seu querido esposo, pai, filho" irm,ão, tio e

cunhado _:_ BENITO BASTOS DE ARAÚJO _ ocor

rido :Q.O dia 14 e convidam para a missa' de 70 dia que
por sua boníssima alma farão celebrar Sabad'o dia 20
,

' ,

as 7 horas, na IGREJA DE NOSSA SENHORA DA

CONCEIÇÃO.
'

P��ticipação
Arnaldo Luz e Senhora participam aos parentes e

amigos. o nascimento de seu filhó Marcos José, ocorrido
dia 13 do corrente ná Meternidade Dr, Carlos Correa,

,Fpolis, 13 Novembro de 1954.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'1.I(JcuperOu:�JO lartinelli' g. .TitDlo·I,láximot�do Remo
I ,urpreendeu:o rubro-negro no derradeiro páreo a, oito remos ao levar de vencida a guarnição favorita do Aldo
:1 II uz -lqualdadeno computo de pontos, 55 x 55, tende. porém, maior número de remadores em 1.0 lugar o clube,
I Ille Jairo Callado � Martinelli três vitórias contra duas do alvi-rubro e uma do América e Riachuelo - Venceram

'I olgadamente os campeões sul-americanos Silveira, Vilela, Cordeiro, Igua,femy, Schmitt, Westphal e Berber nos

li )áreos de-single, double, pair oar e four com timoneiro - O forte vento impediu que três guarnições comple-
. i- tassem o percLl rso

[I. Resultou num êxito, ape-
:

Moacir Iguatemy da Sil- _. � ...... JlIIif""� � AI mann, O Aldo Luz chegou
� rar do mar encapelado, a veira, patrão e os remado- em terceiro lugar.
I
Iisputa do Campeonato Ca- res Raul Domingues, Os- Contagem: Aldo Luz 47,

" .arínense, realizado
na ma- mar. Cardoso, Antônio Pá- Martinelli 42, América 40

i ahã de domingo, sob os aus- dua Rosa e Arlindo Lottici. e Riachuelo 26.

I píeios da Federaçãd Aquá- Contagem: Aldo Luz 21, 7°. 'páreo _' MARTINELLI • O Aldo Luz formau com

tica de, Santa Catarina ',e Riachuelo 18, Mart'inelli e O ,Campeonato Catari- Moacyr Iguatemy da Sil-

que teve, a presença -das América 8.
I

'

nense de Remos decidiu-se veira, patrão e os remado-

I guarnições dos clubes Mar- 30 páreo _ �A-RTINELLI nó. páreo derradeiro, em res Hamilton Cordeiro Ka-
" tinelli, Aldo Luz, Riachuelo No páreo seguinte, em out-rigges a oito remos, em lil Boabaid, Gleno Scherer
L e América, este de Blume- single-scull, em disputa do disputa do 'Branza "Hoep- Osman Boabaid, João A'r�

, nau.
. Bronze "Adolfo- Konder", 'o cke". Nes�e s�perior t,ipo de I tur Vasconcelos, Argeu

�I M:ilh�res de aficionados notável campeão catarinen- embarcaçao VImos, afmal, a Crippa Antônio Boabaid e

� do esporte remístico. acorn- sé e vice-campeão brasileiro primeira disputa em Santa I
Sadí Berber,

,[ panharam do primcípio ao Manoel Silveira, do Marti- Catarina. Foi o páreo mais I Contagem finàl: Marti..
,I fim desenrolar da sensacio- nelli, deu mais um eloquep: renhido je sensacional da nelli-55 Aldo Luz 55 Ainé-
nal coiiipe��ção. Os, trapi- te atestado de sua invejável manhã de domingo. Milha' I

rica 40'e Riachuelo 31.
'

/'ches e cáis estavam super- classe; vencendo comoda, e res de esportistas não hesi-I Campeão. Clube Náutico

lotados, tendo os;�dep_'tos à� brilhant�mente os �ois mil
I

'

.......""" ftavam
em a�ont�r o. A�d.o : Francisco Martinelli, com

esporte do remo VIbrado co- metros.. '
I F

.'

S h ·tt do Aldo
Luz pelo seu feItos slgmfl- 3 primeiros um segundo

E t
' f'"

.

d ranClSCO c mi , .

d' , I ' ,

mo poucas vezes ante as e- s e pareo 01 lDlcla o '

..' 'd
catIvos em lsputas mterna- um terceiro le' um quarto

moções, que ele oferece. com grande atrazo, visto O· Luz, vfltorIOSo n�s pareos e
cionais como o grande favo- 'lugare§

-

d I d t' t
I our e pauoar. 1'-'"

Com a realização a ex- mar encape a ,0, .an o q�e I
"

,rito, reservando par� o AI· I Vice-campeão: Clube de

Plênidq manhã esportiva de somente Martmelh e Ame-
L M" lU

. 'do Luz as preferenclas do Regatas Aldo Luz com dOI's
d " 't Ed G uz ,e artme que se VI-.

I d, _ I"
,

domingo, marcou a enti a- Ilca, es e com gar er- b d segun o posto. Tal nao se primeiros três segundos oe
de suporiormente presidida mer, 10graLra� cRompl�tardo ��l�o��í:::d�,��r��6 ��! verificou, poi�, quem ,ve�;, um terceiro lugar. '

pelo engenheiro Heitor Fer- percurso, UlZ. ovans, o, -

Ald L d'
\ ceu a prova fDl a entuslastI- 3° lugar' Clube Náutico

d A'ld L I 800 sItuaçao o o uz elXOU .
",

rari, mais um tento e mes- ,

o uz, ogo nos me-
b t'

ca guarmçao do Martmelli América com um primeiro
t f, b' d d' t' o ru ro-negro para ras, 1

' ,

tre. ros 01 o nga o a eSls Ir '., que se rev,e ou dotada de três segundos e um quarto
,

1 t d mas este, prossegUlu quasl 'f'b
, Pela primeira vez a pDlS rep e o e agua, a pe- d' d

. .

d
mUlta 1 ra e remando - do lugar

f 'I b
_ ameaçan o-o so eSlstm o .,.'

f'
.

.
'

I

disputa foi feita em raia \ Manoel Silveira, do Martinelli, tri-campeão de single- scull quena e ragl em arcaçao d b f' pnClplO ao 1m num mesmo 4° lugar _ Clube Náu
f· f d

'

- quan o o arco ICOU com
't' d '

" -

I
alímpica, - o- que

agra-/"
e bi-camp'eão de double-scull 01 ao un o, o mesmo suce

'1 b d
' . ri Imo, pou e sustentar,com tIco Rlachuelo com um pri

1 'd d' A tA' F' agua pe a or a e ImpOSSI- AldL' .

'
-

dou, muito embora agumas. en o com n omo ana,
b'l' d d ' 'Ip

o o uz o malOr duelo 'melro três terceiros e um
d R h 1 Ir 1 lta o e prossegUIr. or d h' t'

.

d
'

t' guarnições se vissem atra-
lhores aplausos p�la con- S c h i m i t t, sota vo�a',

o lac ue o, nos u Imos
t I d

. ,'. a IS ona o remo em San- quarto lugar
Ih d

� 500 metros. , \
ou ro a o. � mexpenencla/'

.

)' I
pa a as com a mesma.

qUI·sta. Edson Westphal, sota prôa d
-

b
Contagem: Martinelli 21,', a g�armçao. �m arco

,
I

CAMPEÃO O MAR- O Aldo Luz boa figura, e, Sadí Berber, prôa. Aldo Luz 21 Riachuelo 18 desse tipo motIvou o fracas'

, TINELLI apenas decepcionando no A guarnição americana
e A�érica, i6,

I

so do Martinelli no páreo
I' Tudo indicava' que Mar- ultÍmo páreo, Quando foi foi a seguinte: Harry Wei- '

em referencia, embora se

I tinelli e Aldo Luz iriam surpreendido, p,elos entusi- senberg, patrão e os rema- 40 páreo - ALDO LUZ, reconheça que os seus inte

travar mais um duelo, le- asmo e categoria dos rapa-' dores Antônio Pedro Assi- O quarto páreo foi dispu- grantes são elementClo'l de

vando-se em conta' as mag- zes martinelinos.. ni, Harry Kreutzfield. Ed- tado em õut-riggers a dois grande futuro, pois são ain

níficas guarnições que são O América obteve 40 gar Annuseck e Waldemar re'mos com patrão, classe a- da jovens e de excelente fí-

possuidores. Assim aconte- pontos, o que é algo auspi- Annuseck. berta, pela Taça "Conselho sico.

ceu :e o final assinalou um cioso, porquanto este ausen... Contagem: Aldo Luz 13, Regional de Desportos". A guarnição america�a,
empate ele 55 pontos. con-Ite

em dois pár,eos. venceu" fAmé�ica ,8, Riachuelo 5 e A' dupla de campeões vencedora do páreo, formou
sultado o regul�mento d.a facil_:nente o pareo de 4,sem ,�art:nelh 3. sul-americanos do' Aldo com Alntônio Pedro Assi-

FASC verificou-se que o tI- patrao. _
2 pareo _ RIACHUELO Luz, Edson Westphal' e -ni, Harry Kreutzfeld, Edggr

tulo máximo de 1954 passou Em 4° lugar veio o' Ria::' O segundo pareo, em io- Francisco Schmitt, tendo Annuseck e Waldemar An-

para as mãos 'do Clube chuelo, vencedor do 2° pá- les a 4 remos, pela Taça Alvaro Elpo no timão, ven- nuseck.
Náutico Francisco Marti- reo, em iole. 31 pontos ob- ",:,u]aca)' 'oi o único dlS- ceu com largos méritos o O Aldo Luz apresentou o

nelli, visto ter obtido maior tev.e o alvi,celeste da Rita putado na distancia, de mil sensacional páreo. 'A guar- seguinte quarteto: Belarmi

número de remadores em Maria. tnptros,_Embora nos primei- nição martinelina com Arí p.o Veloso, Jackson Kuer

primeiro lugar. O Clube de 1° páreo _ ALDO LUZ
.

1'os 500 metros tivesse 50- Kardec de Mello, patrão e ten, Adolfo Cordeiro e Ar

Regatas Aldo Luz �oi pro-. A,briu a e,ompetlção 0_ pá- f�ido "acidente com o "car- os remadores Odilon Mar- naldo Chieriguini.
clamado vice-campeao� reo de out-nggers a 4 remos rmho do sota voga que sal- tins ê Walter Santos, che- O Riachuelo não concor-

O deserripenho.,do popu� com patrão, classe' aberta, tou dos trilhos, o Riachuelo garam em segundo lugar. reu.

lar e querido clube de Jai- em disputa da Taça "Go- recuperou-se a tempo, 10- O Riachuelo a�cançou o Contagem: Aldo Luz, 42,
ro Callado ", foi auspicioso vêrno do Estado" e ricas grando chegar vitoriosó, Foi 30 lugar e em ultimo che- América 32, Martinelli 29,e
sob todos os aspéctos. Seus medalhas de prata dourada, uma vitória significativa e gou o América. . Riachuelo 23,

bravos remadores fizeram prata e, bronze. que mereceu fartos aplau- Contagem: Aldo Luz 34, 60 páreo - MARTINELLI Foram os seguintes os re-l
d Ald L d d"'d " 11 29 h I 23 l' sultados da roda'da inicial

o possivel contribuindo to-- A guarnição o o uz, sos a gran e torcI a ria- Martine i ,Riac ue o No penu timo pareo, em

dos para a conquista do cer- campeã catarinen,se, ,brasi- chuelina. O Aldo Luz con::;.. e América 19. doubles-scull, classe' aberta, do returno do CampeoI)ato

tame. Os l',ovens integrantes leira e sul-americana 'não seguiu o segundo lugar e o 5°, PAREOI AME'RICA em disputa do Bronze "IJ?,- Carioca, disputada domingo:
Vasco 3 x Bonsucesso O

do "eight" foram" todavia, teve grande dificuldade em Martinelli que vinlia due- Tiv,emo-s a' seguir o páreo co", a dupla Martinelina \ /'

os maiores responiáveis pe- atingir a meta de chegadã lando com·-Q-.yencer até os de out"riggers a -4 'remes' Manoel Silveira - Wahhor
la brilhflntre conquista, pois, com as honras de vence- 1,600 metros teve uma che- sem patrão, pela primeira Vilela, campeã sul-america

frente ilO Aldo Luz e ao dora. gada deplorável, com os re- vez disputado em nosso Es- !la venceu ,com enorme fa-

Riachué'lo, ,constituidos por Em segundo lugar c1assi- mos' embaraçados. O Amé- tado, pela Taça "Ford": cílidade os dois mil metros,'
element'o's de prl'mel'ra' gr'an- fl'cou-se o -América que sus- rica não tomou parte� Co'nfl'r'man,do, seu favoritis- remando calmamente e

Ld 'p'" ��o/$'*"'''' "" -,-

desa do esporte do remo,' to entrou sensacional duelo. ,Guarnição vencedora: mo a guarnição do América num ritmo admirável, de:..
- No amistoso de ante-ontem

não desanimaram um mo- com o Riachuelo até os João Leonel de Paula, pa- que representou o nosso Es- monstrando estar em forma
no estádio da Praia de Fóra,

mento siquer e remaram, 1.500 metros. Em ultimo trão e os r,emadores Jorge tado no certame nacional para "novas e retumbantes
em homenagem ao novo pre-

remaram, para vencer de chegou o Martipelli. Tzilikis, Walmor Oliveira, logrando o segundo lugar, proesas. Sagraram-se assim,
forma nítida e insofismável Guarnição, vencedora: Carlos Miguel Piccoli e

II
venceu nítida e insofismá- bi-cimpeões nesse tipo de

o páreo final e decisivo. Aos Moacyr Iguatemy da Silvei- Valver Barbi.'
'

velmente, sendo favorecida barco. Em segundo lugar
ro -ne' ros as nossas fe- veira, patrão; Hamilton O Aldo Luz concorreu ainda pela contusão nos pri- classificou-se a dupla Ed-

.

Cordeiro, voga;' gua,rn-içãp; ,m�iJ;os. metros entre Aldo gar Germer e Heins Stei-

Ivantou O
• 'Ban�ú A. C.. invicto, o Campeonato �e Amadores �e ·54

"

DESDE.AUlTIMA SABATINA.QUE o BANGU' ATlE'TICO CLUBE OSTENTA,A CORÔ'A DE 'CAMPEÃO AMADORISTA DE
1954. O VALENTE E QUERIDO CLUBE AlVI-RUBRO CONSEGUIU' lEVAR' DE VENCIDA O PODEROSO '''ONZE'' DA
ASSOCIAÇAO DESPORTIVA COLEGIAL,' BI-CAMPEÃO DE 1953, PELO ESCORE DE TRES A UM, APO'S UMA DAS �PUG
NAS MAIS SENSACIONAIS EMOVIMENTADAS DA HISTO'RIA DO FUTEBOL AMADOR DE SANTA CATARINA. NOSSAS

,
,

FELICITAÇÕES À VALOROSA EQUIPE ORIENTADA POR WALDIR MAFRA, PELO ESTUPENDO FEITO QUE TANTO O
HONRA E DIGNIFICANO CONCEITO DOS ESPORTES ILHÉUS.

.

ta Catarina. Foi bela sob to
das as formas a vitória do'
rubro'negro, sendo os rapa
zes ovacionadissimos pela
assistencia e carregados em

triunfo pela numerosa tor-
cida do querido clube.

'

A guarnição vencedora
fo� esta: 'A;ioli Vieira, pa
trao; Odilon Martins, Voga;
Walter Santos, sota voga'
Edilon P. dos Santos, con�
tra voga; Alfredo Santos Fi ..
lho, 1° centro; Orildo Lis
boa, 2° centro; Félix Zagui
ni, contra prõa, Wilmar Lo
pes, prôa e Luiz Orofino Fi
lho, prôa.

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

Depósito Aol.reliea
-,

Cervejas e Refrigerantes _ .

Licores Dubar
, ta·

fLORIANOPOLIS
Rua Silvà Jardim, 180

(PRAINHA). Telefone 3800

Venceram todos os "seis ,grandes" no
início do returno

Flamengo 5 x C. do Rio O

Bangú 6 x São Cristóvão 1

Botafogo 5 x Madureira O
. Fluminense 4 x Olaria 1

Am�rica 3 x Portuguesa 1.

I

EMPATE NO "DERBY" ILHÉU: O X O'

feito Dr, Osmar Cunha, Avaí
e Figueirense dividiram as

hom�as da peleja, empatando
sem, abertura do escore,

.I

Em nossa edicão de ama

nhã daremos n{aiores deta
lhes sobre o sensacional
classico-rei do futebol ilhéu.

Doaraol X Avai
(Lêr na 6a. página)

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c Só aqui não aparece c

Cc

c

c
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CURITIBA 13 l V. A.) - saçao, pOIS todos os habltan-
\

.

Recebemos c�mup.icação te-' tes da região estão convictos Curalo sl·dadelefônica de Cornello Prccó- de que realmente o �iSC? vo-
.

.

de que o sr. José Rodri- ador esteve no local indicado
pIO, ...

gues, residente na Turma 19 pelo ferroviário.

da Rede de Viação p-araná

Santa Catarina, às 3,30 da

madrugada de ontem, avis

tou um disco de' forma oval,
sôbre o leito da ferrovia, en
tre as estações de Congonhas
e Uraí.

O sr. José Rodrigues afir

ma que viu três homens sal

tarem para fora do dísco-vo

adoro Eram homens vestidos
de roupas, berrantes e cola
das no corpo, e com um pe-

I

','rlaço de um objeto luminoso,

que seguravam,' examinaram
o leito da ferrovia. Eram ho

mens de pequena estatura,
tendo instantes depois le

vantado yôo em grande ve

locidade.
A professora Margarida

Bastos também avistou, as

seis horas de ontem, um ob

jeto luminoso na cidade de

Uraí, tendo o aparelho se-

, guido rumo à Londrina.

O prefeito de Uraí e diver

sos moradores da região, di
rigiram-se ao-local onde o

ferroviário afirma ter visto

o disco voador, sendo o local

minuciosamente examinado

e fotografado.
O fato causa grandà sen-

Em Genebra onde se encon

tra atualmente, o 'ex-rei Fa
ruk apresentou-se em públi-
co de óculos claros, barba e

, bigode negros, com alguns

I fios de cabelos brancos. Fa-
ruk negou que sua viagem a

em uma organização comu- Genebra tivesse qualquer re
nísta do Exército. Ainda de- lação com a presença da sua

pendem. de julgamento mais antiga esposa Narriman na

Suiça; e desmentiu também
de 45 grupos, Até agora 81 0- que pretendesse casar-se de
ficiais compareceram peran- novo, pois duas mulheres
te as côrtes marciais. chegam!

A RÚSSIA ,ESTREOU -NA UNE5,CO PE
DINDO A EXPULSA0 DA CHINA

A tentativa sovíétlca se o

rientou para obter o 1','CO- . \
nhecimento, de parte da

UNESCO, da China vermelha
como única representante co

povo chinês. Não há dúvida

de que os debates em torno

'da proposta animaram a pri-
meira sessão plenária da

conferência, depois dos' dis
cursos' protocolares dos atos

inaugurais. Esta é a primeira
vez que Moscou e países sa

télites, tais como a Ucrania
e a Bielo Rússia participam
dos trabalhos da UNESCO. O

sr. Zavala, ministro da Edu

cação do Uruguai, foi eleito
unanimemente presidente da
conferência. Os dez vice-pre
sidentes são os delegados da

França, Brasil, Itália, Japão,
Paquistão, Espanha, Tallan
dia, Inglaterra, Estados Uni

dos e Rússia. O Brasil está

representado -pelo sr. Paulo
Carneiro.

MONTE:YIDEU, 13 (U. F.\
:_
- A Oitava conferencia da

Qrganização .de Educaçâo,
cíencía' e Cultura Jus Nações
Unidas (UNESCO), ,ontem

inaugurada, rejeitou a lY.O

ção apresentada pela Rússia,
propondo-a expulsão da 0hi

na nacionalista.
Em seguida. à sessão .da

manhã, a conrerencía levou

a efeito uma reunião plená
ria à tarde, durante a qual
aprovou, por 41x6 uma pro

posta des Estados L'niclos, a

('fíri\r�e que fosse adiada a pe
, ticã8 da União soviética a:'�

o "fim da conferencia que te

rá a duração de um mês.
Os delegados da 1�ú3sia e

Polonia falaram em prol da
adesão da China comunista,
tendo se pronunciado em

sentido contrário os repre
sentantes dos Estados uni

dos, I�laterra e Chirn na-

cíonalísta. '

SANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
TONICO DOS DESNUTRIDOS

tônicos: Fósforos, Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALIDOS DEPAUPE-
R A DOS, ESGOTADOS,
MÃES QUE CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUÍ
TICAS, receberão a tonifica
ção geral do organism�, com o

FUGA, DO "PARAIZQ" VERMELHO
,

;SAIGON, Indochina, 13 (U. I firmam que os refugiades es

P.) _ Cêrca de 1.000.000 de tão viajando para a costa, I

habitantes católicos do Del- mas a ponto ele regressarem Ita do rio Vermelho ficou em aos pontos. elo�ele partiram
mãos dos rebeldes comunís- porque o Viet Mmh nao per

tas quando as tropas trance- mite que os navios ele guerra

sas evacuaram a região ele- franceses os recolham.

pois da queda do campo en-

-'Jrincheiraelo de Dien Bicn Os mesmos funcionários a-

Phil, .crescontaram que a Comis-

As informações chegadas a .são de Fiscalização do Ar

esta cidade dizem que de . . .
mistício integrada por dele-

20.000 a 40.000 desses habi-I gados do Canadá, India e

11 mtes conseguiram fugir por Polonia ainda não pôde vísí

mar durante o mês passado. I tal: as regiões católicas do

Os funcionários, franceses a- �_als. ,

PAItA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORrEZIA

E EflCIENCaA

MAIS CONDENADOS
TEERÃ, 13 (U. P,) - A

côrte marcial condenou à

morte, ante-ontem à noite,
quatro dos dez oficiais que

rormam o oitavo grupo de
militares iranianos acusados

de traição por parttcípação

'I N ] E 'T E

ALMA NOVA
. I,

NO MOTOR DO SEU CAR�O!
A

com\

/
y

G.T.A. - a..nova Gasolina Texaco Aclimatada - é o mais .....
�.(

sacional melhorementa a ser introduzIdo no campo dos com- '"",

bustíveis. É uma gasolina feita sob medida para o seu carre
«,

porque foi preparada especialmente para as condições d.

'clima e temperatura do Brasil. G.T.A. permite o funcionamento •

perfeito e seguro do seu motor.

I.T.M. - o novo Improved Texaco Motor Oil - é preparado'"

pelo afamádo pr-ocesso "Furfural" que ass�gura a pureza do

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

foi ag9ra tncorpqrcdo um aditivo especial inibidor do d.'·'

gaste, oxldcçõo e corrosão, que prolonga a vida do' seu mo

tor e lhe gorente uma lubrificação ideal.

•

E LEMBRE S E o P R E ç O É M,ESMOo

= 'poTENCia; SOB,�MEDIDIG.T.I.,+ I.I.M..

\

R E V E N D E D o R TLE_.X A,>� 0. __
�

I ('",'
AM E R I CA) L T D. • 4 o ANOS A S E R V í ç o D O'

\ SEUoPROCURE

)
THE TEXAS COMPANY (SOUTH

\
L ..

\

cAoA noiva na Dalmácia não
tem o direito de recusar um

pretendente, por não gostar
dêle, O casamento. ali é
uma transação comercial,
em que os pais da prometida
saem sempre ' ganhando.
No Japão e também na Co
réia, o noivo 'presenteia a

sua noiva com um cinturão

Imulticor, que faz as vêzes
da aliança entre nós. Na

II
Hungria e igualmente na.
Baviera, é costume que o

'

noivo chegue, a pé ou por
uma escada, até a janela da
jovem por êle ama4a, e na

escada, até a janela da jo
vem por êle amada, e na

Rússia, gostam de festejar
os noivados com bebidas e

ao som de cânticos ,e músi-

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO

A CIA. ANTARTICA PAULISTA, Industria Brasi'
leira de Bebidas e Conexos, em, Florianopolis, comunica
aos seus Ireguezes em geral a nomeação de "Revende
dor Autorizado dos produtos Antartica a firma, Silvio
Grlarulo Dtimumi - CiaLtda. atendendo pelo fone 3.019 Ninguém acende a candeia e, põe e mbaixo do al-

queire. . . mas no velador. (Lucas 8: 16). Ler Efés.
5: 6-14.

Cento homem disse de um seu amigo: "A sua vida
era como. uma casa com janelas por todos os lados
Quando êle falava, a luz brilhava através delas." Vós �
eu somos casas de Deus co mjanelas abertas.

Somos lâmpadas de Deus.Deus no.s pode usar pa
ra iluminar o caminho dos que estão desanimados, sem

coragem e solitários, aquêles que enveredaram por ca

minhos escabrosos na vida, daqueles que estão confusos
pelas luzes ofuscantes do secularismo. Nossas vidas po
dem refletir a luz da verdade eterna de Deus. Assim
ajudamos outros a ver a sua luz e andar nos seus cami-
nhos.

.,

Se temos um pensamento afetivo ou percebemos
tal pensamento em alguém não devemos descansar n

quanto não o colocarmos no velador. Se lemos um livro
que resf'resca a mente, aquece o coração ou fortalece o.

espírito, devemos falar dêle a-os outros. Se algu rn' ver
sículo da Bíblia fala ao nosso coração temos que pregar
sôbre êle; nós somos as lâmpadas de Deus. Somos a casa

Hepresentonte de Deus com janelas para todos os lados. ltle quer que
sua luz brilhe através de nós.

'

Necessitamos de um nésta cidade, afim de repre- i .

'

O R � ç � O
sentar laboratório de São Paulo, ramo de antibioticos em Eterno Deus, nosso Pai, ajuda-nos a ser úteis. Usa
geral e outros produtos farmaceuticos de fácil venda, ,nossa: mentes para revelar teus

'.

pensamentos; nossos

por conta própria; Ofertas com referências bancárias e . cor�çoes para rev�l�r teu amor, e nossa. vontade para
comerciais para Caixa Postal, n? 5.404 em São Paulo. lr�ahzar te�s propósitos, Em nome de Cristo, teu amado

Fllho Amem.. '

PENSAMENTO PARA' O 'DIA' .

Somos luzes de Deus.
G. S. NICHOLS (Yowa)

•

• Com êste v�lol" V. S.
o.bl"ill'Á uma Cdnt� que
lhe ..en'der'6 jul"O com·

pens�ol"
e

leVArÁ pArA SUA residfn
cio. um lindo e útil presente:

um BELÍSSIMO eOFREde J4ÇO aROMADO.

NCO AGoFiICbLA
� V�A()o, 16 .

f'LORIANÓPOLIS - SANTA CATARII'I'"

cas regionais.

FARUK
em público

NEW LOOK, 13 (U. P.) -

. ----------------------------------------------

ParticipaçãO::
Walter Mussi e Senho);a, participam aos parentes e

pessoas amigas·o,nascimento de sua filha ROSANA ocorri.
do dia 9 do corrente, na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

Fpolis., O-Xl-54.

Precisa-se de
•

casa
Precisa-se, para casal, podendo ser por contrato de

3 anos,

,A tratar no Cabo Submarino ..

Rua João Pinto, ?6 com a Gerencia.

. ,

,�.
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LIRA TENIS CLUBE..E CLUBE DO PENHASCO -,. DIA 27 - SABADO SOIREÉ DE ALTA ELEGANCIA,

-_

DO O MAIOR EMAIS FAMOSO CONJUNTO DE DANÇAS DO BRASIL
SEVERINO ARAUJO E SUA ORQUES'rRA '�TABAJARAS"

_
'

. 21 - FIGURAS -' 3 CANTORES - GRANDE SHOW ,-

Reservas de mesils':Re)oió�tia. MULLER, .Cr$·250,00,- Ingressos avulsos somente para Associados Cr$ 50,00
1:)

APRESENTAN -

r,

Derrotado' tragorosamente pelo I

Guarani "Q{ tri-campeão
E em censequencie o Avaí foi juntar-se ao �'Bugre" no penúltimo posto,
com a ameaça de ser o "lanterna", jáque seu próximo 'compromisso será

, frente ao esqpa,dr�,o vieé-llderde 1mb iíube _:; 4 a 2, o escore, gols de Pitola
(2), Nenem, Bráulio� B91ão e Vitor' - Guido teve amão fraturada, sendo
obrigado a�abandonar "�',:' é�-tithà :l.,nOPJlmeiro 'tempo, não mairretornando
- Goleadá na preliminar: Gudrahf5 KA,val O.,:

.' I' I' , '"

, , I .

De insucesso e<.�n, insu�esso.1 foram t.el?·�Nizeta, .Pítola, 'I Erasmo: 'Paptco, N�IO e N:-
prossegue o Ava� no ano I Vitor, Papíco

e Nenem. '

nem; VItor,' ArI, Nízeta, Jal;-
mais negro de sua existencia. '

,

.

", me e Pitollj;.,' '

Domingo, à tarde, ao sér ba- ARBITRAGEM AVAl - Tatú, Waldir e

'tido novamente, desta vez No apito houve-se com a- Danda; Guido, Bráulio e Pé-

frente ao "onze:' do Clube
I certo.

o sr. João Sebastião res;. DU,arte., w�líace, Bolão,
Atlético Guar.'am, por 4 a 2, '

da SIlva.

I'
Helínhoe Rodrigues,

o Avai ficou numa , PO::;jÇãO.! QUADR?S .

PRELIMINAR Fraquinha a renda:
. deplorável, com 12 pontos GUARANI - LeIo, NIlson e Na preliminar entre as e- Cr$ 2.2,00,00.

f:::�:'ie�:!��:!�rl::: AVI·aça-o· Mercante'" Mundl-al.

que o alví-celeste se curvou
,

�;:��a 10�gaG��aa�!�I���n�: A pOSição do Brasil frente as linbas
glórias o clube de 'Celso Ra- •

I t ti
A

timos Filho havia sido venci- comercia s raDsa ao cas
. Rio, (ABN) Ouvimos o

I estreguemos tudo que é nos- ta que lhe foi conferida na

brigadeiro Raymundo de 50 a interesses alheios". Holanda. A propósito dos
Vasconcellos Aboim, dire-I Participaram como inte Países Baixos comentou:
tor de Aeronáutica Civil, grantes da Missão Aeronáu- "Os holandêses dão exem

que chefiou a Missão Bra-I tica chefiadà pelo ilustre plo extraordinário de or

sileira incumbida de rees- homem público os Srs.: I dem, disciplina e trabalho.
truturar as linhas comer' Drs, Paulo Moura e Alber- No campo da aviação, desta
ciais brasileiras transatlân- to Flores assessores do Mi- cam'se os estabelecimentos
ticas, � qve esteve h.á pou- nistério da Aeronáutica, Fokker - um ramo dos
co no Velho' Mundo. Dis- consul Braulino Barbosa e quais ora se instala, como

se-nos o (brigadeiro Aboim: major Oswaldo Terra de Fa- I indústria brasileira, porém
"Visitamos a .Alemanha, ria. ' , I como o "back-ground" e o

Suíça, Holanda, I Itália, In'. O brigadeiro Raymundo I
"knowhow" da Holanda, em

glaterra, França..., � Portu- de Vascocellos Aboim rece' nossa terra. Sendo êsse país
gal.

.

beu a condecoração de i de recursos bem medidos,

Aos 12 mínutos, talha E- S b todos os pontos de
Grande Oficial de Ordem de encontra-se .realmente mais

,o Nassau - nome tâo ligado próximo de nossos padrões.
rasmo e é Bolão quem con- vista foi proveitosa a via-

ao Brasil, condecoração es- I (ABN) ,

segue inaugurar a contagem, gem à Europa. Quer pelos
tendo o "center" avaiano si- resultados práticos, defen
do oportuno e eficaz na con-. dendo os interesses do nos

quísta do ponto Tniclal. 50 país, dentro de um prin-
cípio de reciprocidade natu-

SEGUNDO GOL':, �mlomM< ral aos àcôrdos -bilaterais; MIAMI, Flórída, 13 (U. P.) pastas da Justiça do hemís
quer pela excursão em si, - O sr. Herbert Brownell, se- fério ocidentaL
contribuindo para contacto cretário da Justiça dos Esta- O secretário Brownell, que
direto entre o Brasil e ou- dos Unidos; partirá no pró- viajará acompanhado de sua

iras nações e pela garantia esposa, chegará a Lima' do
de nossa posição-chave nas ximo sábado, por via aérea, mingo pela manhã, às 7h20m

ligações aéreas sôbre o deste pôrto, para Sãb Paulo, I partindo para o 'Rio de Ja

Atlântico Sul, olhadas com I Brasil, a fim de assistir à neiro na quarta-feira seguín
muito carinho para que não conrerencía aos titulares das te.

do pelo "Bugre", o qual me
receu vencer, fazendo jús aos

aplausos recebidos,'?
"

A turma de Newton José
Garcês do princípio ao tím

teve a preocupação da vitó
ria. Lutou por ela ,e- víu-a.
surgir, brilhante e significa
tiva, porquanto livrou-o mais
uma vez de ir fazer compa
nhia ao "lanterninha" que é
o Clube Atlético oatannen
se.

PRIME�RO GOL: BOLÃO

Aos ,21 minutos, Nenem

cobra uma falta de fóra da

area, o que o faz com vío-

.Iencía, A pelota foi atingir o

médio Guido que teve a mão

fraturada, sendo obrigado a

deixar o gramado entre do-
I
res violentas: Aconteve que o

jogador avaiano se encontra
va ao ser '�tingi�o pelo pelo
taco dent�Ô:'>lfa irea' 'P��:íg9-,
sa. não hesitando o árbitro

, .. ,
.. ,j

em apitar penalídade maxr=

ma a favor dos tricolores,
tendo Nenem executado o

shoot que ganhou as redes

de Tatú.
:i.

TERCEIRO GOL: PITOLA
j

O desempate verificou-se

logo no terceíro minuto do

segundo tempo, por íntermé
I dia de Pitola, fa1hando

.

o

trio-final avalano,' .1

NOVAMENTE PITOLA

Logo depois o mesmo Pito

la vence Waldir na disputa
de um lance próximo a área

perigosa e investe ao arco de

Tatú, conseguindo' o 'terceiro
tento tricolor.

QUINTO GOL: BRAIJLIO
, I

A diferença foi diminuida
a seguir por intermédio -de

Bráulío cobrando com suces

so um penal.

SEXTO GOL: VITOR

Nos instantes finais .o ex-,

trema Vitor consegue burlar
a vigilancia de Tatú, mar

cando o último gol da tarde.
Final: 4 a 2, pró Guaraní.

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

os MELHORES

No Avaí apenas se salva
ram Tatú, Péres, Rodrigues
e Duarte,

' ,

No vencedor os melhores'

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e-,

revestida de material altamente ISOLANTE (lã d: vidro).
• '

Resistência 'do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Cóntrole automatico de .ternperatura por:- TJRMOSTATO,

que proporciona grande ECONOM,IA.

Pil10 �.�' O QUE FABRICA
,(

._-

., ... 1i� .

quípes secundárias, pelo
campeonato de aspirantes, o

triunfo saiu favorável ao

Guaraní, por 5 a O.

RENDA

VEM Aí UM SECRETÁRIO DE JUSTICA
.' .

"

.. ECONOMIA 'absoluta
'-

��Grande CONFORTO

J J

I ,

, r

AQLJECEOOB

i EL,ÉT'R I'CO

I���
IMERSÃO e CH�VE'IRO

'.' . "
i ,_�-.__

I

I,

t

.Aquecimento ultra rápido.
, Játo abundante nà ternpe
ratura desejada.

CaPfc'idade 30 LITROS

I',
• '.

Construido inteirarnerite de
cobre.

o MISTURAOOR DÁKO. de regu·
togem in.tantanea. permite o

maior esccte de graduaçõe. de

TfMPERATURA. ,
"

..

c. R410S 'S.A. Comélcio e"
Rua João Pinto, 9 Fpolis••,

,

Farinha' As 3 - 8 horas.
STEVE CODRAN em:

PANTANO SINISTRO
No Programa:
Noticia da Semana Nac.

Preços: 10,00 - 5,00
Censura Até 14 Anos.

CENTRO EXCURSIONISTA ':4RNOLDO

o ESTADO

r

fiNE SAO JOSE'

� ;�
"

,
,

--''''�''-'

, '-WEPICIONÁRIO
FUNDADO EM 16-9-54

JOVEM CATARINENSE'
z=.'_ •

AGORA, QUE SURGIU A, TUA SOCIEDADE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE .CONHECER A

TERRA CATARINE'NSE. NÃO PERCA TEMPO, EN

V(A- NOS HOJE MESMO, TEU 'N?ME E ENDERE

ço A CAIXA POSTAL 489- FLORlANÓPOLlS-S.C .

Aos Moinhos de
. e frigorificos '

A MANUFATURA 'DE CAIXAS MAPI LTDA. - Estabe
lecidos à Rua Martinico Prado, 178, em Ribeirão Preto, Es
tado de S. Paulo, com capital registrado de 1.000.000,00, com
prédio próprio" todo forrado, com área de 450 Mts.2 de sua

propriedade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para
negócios todo o,Estado de S. Paulo, M�nas e Goiás, está in
teressada em representar' as indústrias acima a base de co-'
missão. Interessa também outros ramos. Os interessados

_,

poderão dirigir-se a mesma, enviando condíções, bem como
solicitar as mesmas.

--------'-_ - - -- "'_---;"------.

� �--
';' -

PRiSiõDÊ·-VÊNiiTh--.9.
..·�_.._··

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
PILULAS 'DO ABBADE MOSS

�

'-_L�'"�-�..... "'" ,............ "" ••• Mm •• '""'" - = ... n ••

Arem directamente sôbre
o aparelho direstivo, evitan

I .do a prisão de ventre. Pro
porcionam Ibem estar reral,

, facil�tam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA- '

GO, FIGADO e INTESTI
NO& 4

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capacidade: .'

10.0 a 1,000 litros

Fabricado. nas tipoa
horizQllta,1 • ytrti�al.

Anelc,ias
••Stl.Clt.rina,

As 5 - 8 horas;
MIROSLAVA - SARITA
MONTES em

ENCARCERADAS'
No Programa:
Esporte Na tela. Nac.

Preços: 7,60 - '3,50.'
Censura ...

As 8 horas.

� RicHARD TODD em:

��.
ENTRE A ESPADA r.: A

ROSA
(Technicolor)

No Programa:
Atual. Atlantída, Nac,

Preços: 7,60 - 3,50. '

Cen,sura Até 14 Anos.

I tltEtQ:.·'J
As 8 horas.
1) -\ROMANTICO. JO-')

GADOR - John Carroll.
2) - DE TOCAIA -

Johnny Mac Brown.
No Programa:
Atual. Guaíba Nac
Preços: 6,2'0 - 3,50·
Rigorosamente proibido

f"té
18 ano,.

,

'UIlWIll
As '8 horas.

O 5° GRAN1)E LANÇA
MENTO DO 'FESTIVAL'
AMEDEO NAZZARI
YVONNE SANSON em:

SOMOS TODOS ASSAS
SINOS"

Outra gigantesca produ-
'

ção de ANDRÉ CAYATTE..
Nu 'programa: '

Guaíba em Fõco Nac.
Preços 8,.00 - 4,00.

.

Proibido até 18 anos.

As 8 horas.
AMEDEO NAZZARI
YVONNE SANSON.
SOMOS TODOS ASSAS,

SINOS
No programa:
Cine JOTnal Nac:
Preç9s: 6,20 - 3,50

'soue BT §lle 'dwI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 17 de Dezembro de 1954
.- ...... � -:. .... - • .....,_ • -

• - ...- • � - •• _. __ o

,o .aTADO

E· c- I T A L. ��:":":":":":":":+;+:":":++:":":":":":++:++:++:••�'.:":++:�:..:..!+.+:�:�:�:�:�

�:e��:;"af.��;zten:�!�; :i: Sensação no Comercio de Tecidos J�I ietê1i'�;;!R�;A�!,�!��fei���)':i;��girtt�:f A CA A O'BIENT'AL *ll,�5tJtI��-::..._f'''Oficial do Estado e, tres �.. �:."+ � k:.-_-=

ves�,s no Jorn�l.':O �STA- ..+. '
' �:.+ \ :.....,;-"':.�:-� :::;::�:-

DO , de Florianópolis, Da- ..:. J V...: =-_.� �-�-
do e passado nesta cidade ..�.. : � ,

" -":--�.::;..���
de Tijucas, aos oito dias do .:. '\ .!. :;--:I:::�••_
mês de novembro do ano de : ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS ...... :..- ;;::���:::iI�������
mil novecentos e cincoenta �t OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS, 'PELOS '._�•.�
e quatrõ, Eu, (ass) Gercy �:.. MENOR�S PREÇOS, 80' NA CASA ORIENTAL I

..�.!
dos Anjos, Escrivão, o dati- �.., :: I' �Iografei, conferí e subscreví.

..:.... Organdy suisso branco, largo 1,15 .'. . . . . . . . . . . 70,00
. �:"+ _-;__"!, ,;-,;, ��

FAZ SABER a todos (ass) Clovis' Ayres Gama ":"+' Organdy suisso em cores, largo 1,15 75,00 �:. I ,., :... kns de �.' num -_
--

quantos interessar possa o - Juiz de Direito. Está �:"+' Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,10 100,00 t.:+ \

;;;r Passe tCUI
bJic:lO dA cio-e, r ; \ I: �

�::e:t;r:;!t�e ���t�1!�: ��n:��:,ed�,�:;�::� ..��al�� f, ��:�nd:';�;��a:o��;;���� ��:::a�;iu�:"ia�:O úo·.. • • • • • • ��::: ;
�.. -;�..!.o�.::�� .

rir;,:
virem ou dêle conhecimento gar do costume, sobre o Laise Suissa, largo 90 240,00 �� '--, --os cne� ,. -" c -� ,,1

"

� '-'��.-:; ,

d � I : :'t,?f \.-- __ -

l� 1\..- ser' t&Ol'
-
__.,.,. ,;,.,,'il<:,.,.,_, • �

tiverem, que por parte ,e qual-me reporto e dou fé. ..."+
Meio linho pi lençois, largo 2,20 ... ,...................... 140,00 �� &'\.';'! 1IW '"" __ ...te�

tiPedro Teodoro Geraldo e Data supra.
. 1 Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 210,00 � ���!,_,,�)"��o de

�KPa-"N�5a / ,,'�',:s/mulher, lhe foi dirigida a O Escrivão: Gercy dos .tI. Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .. 200,00
_

,"

,

p.��;:�. �/��. s;��:i::Di- Anjos �i� ����r��st�e �U��u��h�e I�����a,.. l���: .'��. : : :.: : : : : : : : : : : 1��:��, I JOreito da Comarca. PEDRO �t� Puro linho para roupa de homem 85,00
•

H O R S f 4'ot' �

TEODORO GERALDO, e �ij Setin langerie, largo 1,00 •........... "._ ,. 60,00 S E A ..

.

,

sua mulher Custódio Silva �:�
-

Tafetá faile ,............... 34,00
')I,r,_--:-:--:--�_. 'De 2.fI �_ _2� �,.��

Geraldo, o primeiro lavra- , �.. Faile grosso em todas as cores, largo 90
'

... , . . . . . . . . . . . . 59,00

dor e a segunda deprofis-
\ '.:� Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo DO 120,00

são 'doméstica, brasileiros, I � Faile escocez, largo 90
'

40,00

residentes e domiciliados
I ..�. Setin duchese, extra especial, largo 90 48,00

nesta Cidade, por seu As-
i

:' Setin duchese, artigo muito bom, largo 90 :... 39,00

sistente infra-assinado, qu_:- : :�: San Jan, larg, 1.40 _.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00

rem mover a presente açao ; :" Lonita Bangú, largo 1,00 ,......... 48,00

de usucapião e,rn que eX'l �:+ Organdy estampado, a começar de ,............... 13,00

_ põem e r,equerem a V.! �:'" Opala estampada, a começar de , ' '...... 11,00

Excia. o seguinte: _ I Os .

.:..
Fustáo branco, a começar de ,.,................. 18,00

suplicantes são posseiros, i ��' Tafetá escocez de algodão, largo 80 ,24,00

há mais de trinta anos, por : ..�.. Cassa bordada, desenhos novos, 'largo 80, .............•.. ,. 48,00

sí e seus antecessores, com- II
' .:. Morin Ave Maria ... , ... -e-,•••••••••�...................... 19,50

'f' t
! :; Cretone. branco, largo 1,40 , : ,...... 33,00

tínua e paci icamen ,e, sem
I �.. Cretone branco, largo 2,00 ,.......... 44,00

interrupção ou oposição de
I

+.

d
••• Cretone branco, largo 2,20 -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,00

outrem, e um terreno ru- +. C t
.

h I 1
do I "C

re one Lm o, arg, 2,20 67,00
ral, situa o no ugar en- ••• Percal, largo 2,20 90,00
tro do Moura", desta Co- : .

.

�.. Materia plastica lisa, largo 1,40 _. . . . . . . . . . . . . . . . 34,00
marca, com cento e setenta rARA AQUELES QUE ..:. Materia plastica estampada, largo 1,40 43,00
e um metros e noventa e �

T Ih I L' A
.

DESEJAM O MAXIMO
.

oa �s p asucas mencanas., '
,.......... 59,00

três c e n t i m e t r o. s de I 1

frentes por oitocentos ditos 1+:. lV�e�as nYlon PII senhhoras ..

'l'h'
.

'6'0'
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44,00

EM CORTESIA +.
�eIas ny on p sen oras, ma a , . . . . . . . 59,00

de- fundos, ou sejam cento �.." M" I D b I h
+.

elas ny on er y, p ornem.: : -, . 65,00
e trinta e sete mil quinhen- E EFICIENCIA +:+ Colcha de seda c/ bico, pi Casal , , 200,00
tos e quarenta e quatro 'me- +:+ Colcha de seda cl franja, pi Casal 220,00
tros quadrados; - fazendo

�A!tte& �."+ Colcha de pura seda cl franja, -pi C9l'lal 280,00
frente ao Sul em terras de i::JI(F i ...+

\

quem de direito e fundos,

I
! �. Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN- �

ao Norte, no Traves�ão Ge-
-

.

::. rAL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços.

Iral;' extremando a Leste em I �p : CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende.

terras do u�ucapiente e a 'ER� �t· Rua CQnselheiro Mafra, 15'- Telefone 3.493 - Florianópolis. � •

Oeste em terras de ausen- ... +t
.

teso rI - Dita posse de ter� P/'RfEI/'RÕ SEM IGVRL .�' +. +. +. .. � � +. +. • •. +. +. +. � � � .. � +. �. +. +. � .� �. � -� �_
. .:...- - ,

t;. '", �••�.'+!..�.....�.".�.....tl.�.�••"'-••'-._""."..".w.".",,�.�.,,.�.".�..�..�._�.�."M,::M,_�...t..!+:,
ras foi adquirida por com-

- - "I" "I"_'" 'W'_

pra feita, há mais de um

ano, a Luiz Sebastião e Ma
ria Oliveira, bem como a

Antonio de Oliveira, tendo '

o vend.edor Antonio se au

sentado desta Comarca dias

após á transferência Verbal
de sua posse ao usupapien
te. III - Em vista do ex�

posto querem" pois, os su

plicantes legitimar a sua

posse sobre o referido imó

vel, de conformidade com
os artigos 550-e--5_52 do Có

digo Civil, na qual deverão
ser ouvidas as testemunhas
que 'oportunamente serão
arroladas. Requerem mais via
que, depois. da justificação,

. sejam feitas às citações dos

respectivos confrontantes
desconhecidos e demais in

. teressados, por editais de
trintas dias, bem como do

representante do Ministé-
rio Público nesta Cidade, e MOÇA 22-23 anos, datilografa, �inasiana, desemba-'
do representante do Domí�, raçada, referências para escritório.

nio ãa União, por precató: . ORDENADO A COMBINAR. 1

ria, em Florianópolis; todos CARTAS PARA CAIXA POSTAL, 80 FUNCIO-

para falarem aos' termos da NÁRIA ESCRITÓRIO
'

presente ação, na qual se

rá, afinal reconhecido e do
�ínio dos Suplicantes sobre
o referido imóvel, cuja sen

t�nça lhes servirá de' título
ha'Qil para a respectiva ins�

crição. Dá-se a esta o valor
de Cr$ 2.500,00 para os efei
tos legais. O assistente que
esta assina tem sua resi
dência nesta cidade, á Rua
Coronel Buchelem ilo 4, on
de recebe citação. protesta
se provar o alegado com

testemunhas e vistorias, se

necessário. Nestes termos,
P. Deferimento. Tíjucas, 12
de agosto de 1954. (ass)
Claudio Caramurú da Cam

pos. "Em dita petição foi
exarado o-;i'eguinte despa
cho:-" A " como pede.

, Tijucas, 14-8�54. (ass) Clo'
vis Ayres Gama - Jl,1.iz de
Direito. "F,eita a justifica
ção foi exarado o �guinte

.

despacho: - "Façam-se as
.

citações requeridas na ini:
cial. Tijucas, 6-XI-54 .. (ass)
Clovis Ayres Gama." Para

que chegue ao conhecimen
to de todos e ninguem possa
alegar ignorância, mandou

JUIZO DE 'DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS.
EDITAL DE ClTAÇA DE

INTERRESSADOS AU

SENTES, INCERTOS E

DESCONHECIDOS, COM
O PRAZO DE 30 DIAS.

O Cidadão Carlos Temes,
Juiz de Paz no exercício do

cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Tijucas, do Es
tado de Sa.nta Catarina, na
forma da lei, etc ...

ANDRADE & KOERICH •

de cargas Qm geral entre Florian6polis,
Curitiba e São.'Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS' "

, Rua Conselh�iro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURJTiBA
Avenida 7 de Setembro 3,320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTTDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado'161)6/1678 Fone: 37-30-91

End. Télegr.: SANDRADE
Agências' no Rio de Janeiro e em 8elo Horizonte

. com tráfego mútuo. até São Pauto com a Emprisl I

d,· Transportes Minis Gerais S/A.)

FARMACIA DE PLANTA0 I ;., __ t.?;,>!,.,;.,.,-",;:�,,;,:��
, -, • I;,. '''I'.'','

20 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua fi; ..,;-.�._c.....�.
\

.
�. �iW.I.�·..�., "

TraJano. , ..

-

4IIfJImD ,'w.lF""'"-·,. ""R'Y+','JlQUAP "� ....... '

_
21 Dommgo - Fal'ma(';a Catarmem;e - Rua Tra- o ,� -

o �""",-",�,

jano /

25 (Feriado) -:- Farmácia Noturna - Rua Trajano
27 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra
. I

28 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con- I'selheiro Mafra
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Transports

Sto. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi-
clt. n. 43 e Trajano:

�'

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré
autorização dêste Dep:lrtamento.

EXPRESSO FLORrANÚPOllS

EscritórioFuncionária· ,para

•

,

VIAJt: 'CONfO"QTAVt:LM€NTt:

��1't�8���1)��
I

.�.

Distribuidor

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

Viagem com segariloça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {<SUL-BRASILEIRO})
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

- .
.:;;.� '), '>-,'cr.-._'_"

Agência:
.�

Kua Deodoro esquina:da
Buli Tenente Silveira

,
'

•

Veode ..se uma camlonete em·
'perfelto estado de cODlerva�ão,
marca VHEVROLET.

Tratar nu AgênCia da TAV, à
Rua Felipe 8cbmidt, 24.
,

·Raios· X
fipatelhagem moderna e completa para qualquer I%ame

radiológico..
Radiogratlas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Esto,mago - intestinos e figado (colecistografia) .

Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e aaexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em gel'al.
Medidas exa�as dos di!1mctros da bacia para orientá

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

Olacilio Araujo
-Cirurg.Denfisfa

Professor da Faculdade de Odontologia comunica
3.0S seus clientes que já está. atendendo. No horario ha
bitual.

R:ua Felipe Schimidt - 34 --- sala I

'_��t�,: .

, COMTA.DOR?
A Cooperativa de ConstImo dos Empregados da Org .

H. Lage em Imbituba LWa .• precisa. de contador habilitado
para os serviços permanentes de ..§ua escrituração. Os can

didatos deverão dirigir carta, eom referênc'ias e pretençóes,
à citada Cooper,ativa, em Hemjque Lage (ex-Imbituba),
Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.' -"ii

ratarei das. problemas do povo como se fossem meus próprios pro·
. blemas'�-declara, ao· empossar-se, 0- Prefeito Osmar, Cunha.

'vernar os seus destinos, co- .dído dajiopulaçào, cujos in- picia os meios índíspensáveís Evidentemente, o Legisla
mo seu primeiro prefeito e- teresses devem estar acima à consecução de obras pro- -tívo Municipal terá de mim
leito de Florianópolis conse- dos desejos ·e aspirações pes- dutivas que lhe darão a al- tôda a assistência que ao E-

quente a sua emancipação soais. mejada
'

erqancípação. - xecutivo compete dar, pro-
política, administrando a Homem de partido, eleito Espero conts__r com uma porcíonando-Ihe os esclare.-
coisa pública, procurando fa- com o apoio dos trabalhistas .equípe de' auxiliares capa- cimentos que me forem solí

zer da nossa Capital um cen- da capital, sob pena de fa- zes e que se entreguem com citados no' interesse da ad

tro progressista do qual to- lhar e desmerecer da .conrí- ardor ao trabalho de eman- ministração, arem de prestí
dos devemos nos orgulhar. ança que os meus correligio- cípáçâo municipal, em todos gíar as deliberações que dê-

Quero, por isso mesmo, no nários, e aliados e amigos em os sectores. O funcionalismo le emanasem.

ato de minha posse, prelimi- mim depositaram, não pede- que presta ao município au- certo de que contarei com
rei deixar de concretizar um xílio admínístrativo tem dado o apôio de todos, peço à Di/,
plano administrativo que vi- provas sobejas da sua capa- vína Providência, na hora
se à satisfação coletiva e aos cidade, espírito de renúncia em que ensaio' meus príjríeí
anseios de renovação que e dedicação à causa pública. ros passos no Govêrn6 da
.nortetam e dirigem o muni- Conto com êle para levar a Capital, para que me dê fôr
cipalismo brasileiro. bom têrmo a administração ças suücíentes para enfren
Deixo, pois, consignado, planeja� e que pretendo e- tal' o 'trabalho admínístratí

nêste momento, o meu for- xecutar. A êsses servidores vo a que me propus, preme
mal compromisso de que de- municipais vai daqui o meu tendo dedicar-me a êle com

senvolverei um trabalho in- apêlo de colaboração írres- entusiasmo e sem esmoreci-I
dormido no trata dos negó- trtta e, decidida para que, menta.
cíos municipais, procurando, juntos e harmônicamente Agradeço a todos que aqui
dentro das possibilidades e- realizemos uma administra- vieram, prestigiando-me com

conômico-financeiras do Mu- ção da qual possamos orgu- a sua presença e, em espe
.ncipío, fazer um govêrno do Ihar-nos, cial, às autoridades do Esta
qual possamos nos 'envaide- Embora de facção-política do e de outras unidades da
ier e, assim, prestar ao povo oposicionista ,ao Executivo Federação, não esquecendo
]ue me elevou a, êste alto Estadual,não me furtarei, no aqueles abnegados compa
posto, os serviços coletivos interêsse do povo da Capí- nheiros que, ao meu . lado,
que �le aspira, como justo tal, à obrigação de, junto a

I
vêm lutando pela redencão Itributo à connancaüelegada )le, pleitear aqueles serviços do Brasil, através a campa

no �leito de tres de

outubr�'1 necessário� e indispensáveis n,ha _

municipalista da Asso
EIS porque raço o meu ape- 1ue o Governo do Estado po- ciaçao Brasileira de Municí

.o a todos os meus concída- de e deve proporcionar ao

iãos, no sentido de "presta- Município onde tem sua sé
rem sua decidida colaboração de administrativa. Estou cer-

Conforme havíamos anunciado, chegou ontem, às 12,30 1, minha administração, pro- to de que o Executivo Esta

horas a esta Capital procedente de BlumEmau, o Exmo. Sr. rorcíonando-rne est í mp lo dual, com aquele descortínío
Gene�aI' de Exército 'ANOR TEIXEIRA DOS SANTOS, díg-

,

com a renúncia de interesses administrativo que o 'deve

níssimo 'Comandante da Zona Militar Sul (Paraná-Santa' »ersonalistas em favor dos nortear, não deixará em

Catarina-Rio Grande do Sul), que aqui veiu em viagem de .naís sagrados direitos coleti- falta o povo da Capital, dan

inspeção.
Ias e da bôa administração de-lhe o que for de direito

S. Excia. se fez acompanhar de Oficiais de seu Estado oúblíca. e cooperando para a sua e-

Maior e dos General de Divisão Ignácio Jose Veríssimo, Co- Não diminui, nem envergo- mancípação econômica.

mandante da 5a. Região Militar (Paraná-Santa Catarina) lha o apêlo que faço, 'cla- Não posso deixar de, espe

e General 'de Brigada Sady Folch, Comàndante da Artilha- nando pela cooperação de cíalmente, me referir ao Le

ria Divisionária/5a. (que aqui já serviu, em 1937, quando adas, pois o 'destino da mi- gíslatívo Municipal, aqui díg

Major, no Estado Maior do Agrupamento de Tropas Adidas lha administração está nas
i
namente representado' pelo

a 5a. Região Militar, com Quartel General }la prédio do nãos dos que quiserem, com' esclarecido corpo de legisla- A NOVA U. O. E.
Clube de Regatas "Martinelli", onde hoje se 'encontra íns- .letermínação, ver 'os proble- ! dores que compõem a Câma- PARIS; 16 (U. P,), - Em

talada a Rádio Guarujá).
-nas do Município resolvidos, (ra Municipal de Florianópo- entrevista concedida à ím-

O ilustre Militar e sua Comitiva foi recepcionado, no ,m�restando � se�l , e�r?o ll�s. Dele, depe�derá, ,em I prensa, o general Alfr'ed Gru

Lux Hotel, por toda a Oficialidade da Guarnição Militar iara a emancrpaçao econo- grande parte, senao a maior, enther, comandante supremo

tendo à frente os exmos, srs. Almirante Carlos da Silveira, .níca de Flor.i�nópolis. a solução dos mais crucían- aliado na Europa,
'

declarou

Carneiro Comandante do 50 Distrito Naval e General de
r-

E'. a experiência municípa- tes problemas administrati- que, do ponto de vista pura

Brigada 'octacilio Terra Ururahy, Comandante da Infan- \lI��a. que �rete,ndo pôr em V?S da Capital, �ois, aos le-· mente militar, a nova União i
-taría Divisionária. prática, P01�, somente.. ser:- g�sladores, cabera a aprova- Ocidental Européia é, em

Após os cumprimentos militares, s. excia. se dirigiu a r�n?s um Pais. forte e econo- çao dos_ me�o� necessários I muitos aspectos, melhor que

Palácio, em visita ao sr. Governador do Estado e onde al- .nícamente índepen d:e ,n.t e 'que, s�rao solícítados pelo E- á extinta Comunidade Euro

mocou tendo após, inspecionado o Q. G. da I. D./5a., 16a. '1ua�d�, todos os· mumCIpIOS xecutrvo. Estou certo de que péia de Defesa.

C. R:, Hospit�l Milltar e 140 B. c ..
,

.

)rasrle�ros _alcanç,:re� a sua a. c�ma�a Muni�iPá.1 de FIO-I .

H· provávelmente o ilustre visitante prosseguira :mancIpaçao econormca. Mas nanopohs sabera, com aque-

TIMoje,-, t id I d
..

li 1 lt
'

.,.
-s e 1 ea o mumcipa ismo e a o senso de espírito pú- •vragme. ,

'

"1 '.' ,
"

bl' t
.

• ,

O ESTADO, prazerosamente, saúda aos ilus,tres visitán- lIaSI ena �o.o' con�egulle-: ,ICO: .pres ar ao Governo

t fIando votos de feliz estada em a nossa CapitaL ,nos com a mdIspensavel co- MumcIpal a mesma colabo-
es, ormu -

d
-

t')peraçao o povo que, em raçao a e agora prestada ao

�lltima análise, é quem pro- meu ilustre antecessor.

'I

No ato da sua posse no narrnente, agradecer ao elei

cargo de Prefeito da' Capital, torado altivo e consciente da

ante-ontem, o sr. Osmar Capital, Pela oportunidade
Cunha proferiu o seguinte que me ofereceu e render-

discurso: lhe gratidão com o compro-
Meus senhores misso formal de trabalhar

Quís a vontade
/
soberana com afinco para fazer uma

do povo da minha terra, fos- administração plan e j a d a,

se eu o escolhido para go- contando com o apoio decí-

.�•....................................•..

Florianópolis, �rta::'fe'h.a, 17 de Dezembro de 1954

'W;

EM FLORIANÓPOLIS O COMANDANTE
DA ZONA MILITAR SUL

VULTOS DO PASSADO
Marechal Thaumaturgo- de Azevedo

André Nilo Tadasco

GregóriO Thaumaturgo' de Azevedo, êste tão ilUStl\�

Soldado e Homem Público, filho de Manoel de Azevedo Mo-Ireira de Carvalho e 1:1. Angélica Florinda Moreira de ?ar,
valho, nasceu em Barras do Maratauan, no Estado do PIaUl,

em 17 de Novembro de 1853 e faleceu no Rio de Janeiro em I

23 de Agôsto de 1921. I
Ingressando na Escola Militar com menos de 15 anos

de idade Já em 1877 concluiu o curso de Engenharia, ba- ,
charelando-se em Matemáticas e Ciências Físicas, e Natu- i
,rais em 1878. I

Na carreira que abraçou, com devoçãO, galgou todos os

postos da hierarquia, Chegando ao Marechalato, cumprin-Ido integrallll�nte oS seus deveres, como Cidadão e Soldado,
legando-nos uma vida brilhante e cheia de confortadores

Iexemplos. '
'

Disse alguem que "a nossa Cr.uz Vermelha é absoluta

mente uma ,grande e bela obra de um general brasileiro",
referindo-se ao então Genei'al Thaumaturgo de Azevedo,
que exerceu a Presidência da magnifica instituição pelo es

paço de dez anos, deixando marcada a sua passagem por

atitudes de nobreza e ações relevantes.
'

I
Secretário da Comissão de Limites entre o Brasil e a •

Venezuela e, no 'govêrno de I;'rudente de Morais a Chefia �
da Comissão de Limites entre o Brasil e a Bolivia, quando'
se iniciou a célebre "Questão do Acre", da 'qual foi, sem

conteatação, o notável palad'ino, inexcedível na sua leal in-

transigência. -

.......

Sua notável vida, toda dedicada à Pátria, foi uma Ban

deira de patriotismo � de probidade que, a par de sua pro
ficua atividade militar, exerceu cam brilhantismo invulgar
atividades públicas, como legIslador e governador dos Es

tados do Piauí e Amazonas.

H<illnem de cultura invulgar, foi notável historiador, le

gando-nos; entre muitas obras, "Limites entre o Brasil e a

Bolivia", tendo, ainda, sido Deputado em quatro IgeJslatu
ras, se doutorando em direitos, pela Faculdade de Recife.

Ainda como Militar exerceu as funções. de Secretário

do Ministro da Guerra, Comanctante dàs Regiões Militares

da Bahia e-Mato Grosso, Inspetor da Arma' de Infant\1ria,
Comandante da Brigada Militar (atual Polícia Militar. do
Distrito Fed,eral), Comandante Geral das Fronteiras, Ins
petor Geral das obras e Fortificações do Amazonas, Dire
tor das Obras Militares de Pernambuco e Diretor de Enge
nha,_ria, Prefeito do Departamento do Alto Juruá (hoje Ter

ritório do Acrel e Comandante das Forças Militares dessa

Região, Inspetor Permanente da 2a. Região Militar e Sub ..

chefe do Grande Estado Maior do Exército.

Os estreítos limites desta modesta cronica são insufi

cientes para dizer muitode tão 'preciosa personalidade, de

tão destacado VULTO DO PASSADO, mas serve para relem

brar, no presente, tão elevado padrão de virtudcl\_ tão apri
morado exemplo aos nossos contemporâneos.

Honras à memória de tão eminente Cidadão-Soldado,

,

AGORA SÃO NORa'E
AMERICANOS

WASHINGTON, 16 (U. P.)
- Quarenta e um cientistas

alemães, que confeccionaram
para os nazistas o fatidiéo
foguete conhecido c o m o

"Bomba V-2", durante a '2a.
Guerra Mundial, adquiriram
ante-ontem, a nacionalidade
norte-americana.

-----------------------�

CARTA N. 19

Dona Marina.
Coletora - �streito.

S
Estou desolado outra vez.

) Vieram dizer-me que a sra.

não estava gostandO da de-

-, '.
' , 'fesa do Tim' que achava ne-

- Os catarmenses Paulo Konder Bornhausen
'

.

e ,Antônio Carlos Konder Reis, este sob o pseudoni-
la pouco entusI�smo e pouca

mo de Aôr Ribeiro, toram ao Rio para desenca- vontaded; qu� afl�mtarad?f�e:lo
d

,\ . . A arreme ar e mUI o I ICI ;
ear uma campanha de descredIto do sr. Nereu

'

lt d
.

d
R A t· Ih

. .
' que os resu a os aprecia os

,
amos. men Ira ada, os aleIves, os ll1sultos de '�lt d

.

ambos não mer.ecem resposta, no momento, A 3 de pelo Tim sao resu a os t�e,
outubro de 1955 da Ih 't

A se somam do mesmo par I o,
, "" r� .e�-emo.s. o �oco. .. e não podem ser revelados
/- A campanha mIcrada Ja esta frutifIcando: com relacão à U.D.N" que

depois-de-amanhã o sr. Nerêu Ramos receberá,
'

I tambem foi maTiílizada etn
no ]\iinistério da Guerra, a condecoração da Grã-
Cruz da Ordem do Mérito .Militar.

São José;, que nem todos os

resultados p�derão ser pu-

blicados. COlho os do Estrei

to; que etc. etc.
E eu pensava que a sra.

estava exultante! Ainda bem

que se for acusado agora

tenho a minha defesa:

'I ::::... Mais moi? Mais non!

Qui est qui tu pense? Celá

canse, canse! .

I Estamos acabando,- Dona

Marina. Lá vai a pen-líltima
I secçãó: 38a., do G. E. José
, Boiteux:

------�-'---------�

N ó t u I-a

- o filho do ,goven1ador arvorou-se agora em

mentor da política barriga-verde, passando para
trás velhos homens 'públicos, encanecidos no ser

viço da U.D.N: O mocinho anunciou a Imprensa
carioca, como prováVeis candidatai> da U.D.N. ao

govêrno do Estado, os srs. Genésio de Miranda
Lins', Hercílio Deeke e Jorge Lacerda este último
do Partido de RepI:esentação popula;.

- O ex-prefeito ilegítimo de Florianópolis,
'

após ser conduzido para a Prefeitu;a, ante-ontem,
'

para, desencarnar, deu férias ao motorista e dei
xou o carro sem uma gôta de gasolina:.. Qual é
o superlativo de complexo?'

- O nosso diretor, proc€Ssado pelo ex-prefeito
espúrio, promete sàir da sala do julgamento, qual
quer que seja a decisão no caso, de modo bem di
ferente da que o sr. Paulo Fontes saiu da Prefei
tura: não sairá chora,ndo, não mudará a côr
amarela que, Deus lhe deu, nem terá faniqUItos de
covardia ...

- A 'Iláia, que não houve, tem a sua filosofia,
segundo o ilustre e venerando Presidente Was..:.

hington Luis. E'" apenas, o aplauso dos que �ão
gostam ...

Senado

Nerêu ", .. , .

Saulo' .

Aristiliano .. ,. �.
Konder ... , ....

138
123
57
58

Câmara Federal

A. S. T. ',. �, . .- ..
U.D.N.-P.R:P.

121
64

Sociedade de Assistência aos Lázaros
e Defes� Contra a Lepra de Santa

Catarina
CONVITE

Assembléia

U. D. N.
P. S. D.

85
52

Prefeitura /

A Diretoria da Sociedade de Assistência aos Lázaros e

Defesa Contra a Lepra, em Santa Catarina, tem o prãzer
de convidaí' as autoridades civis, mil,itares e religiosas, os

membros do Conselho Deliberativo, os sócios da Sociedade,
bem assim, o povo em geral, para a inauguração da nova

Créche do Educandário Santa Catarina, dia 19 do corrente,
às 15 horas, no Roçado, município de São José.

Florianópolis, 16 de novembro de 1954.
Pela DÍretoria: '"

Maria Madalena de Moura Ferro - Presidente,

Osmar
J. José

Câmara Municipal

P. S. D. 71
U. D. N 49

Amanhã, c' est finio.
,

BUM.

pios. Ao senhor Paulo Fontes i reiterando a minha gratidão,
quero agradecer a sua pre- quero deixar aqui, a certeza
sença a esta solenidade e os de que, conhecedo os seus

votos de feliz êxito à admí- problemas, deles tratarei co
nistração que ora se inicia. mo se fossem os meus pró-
Finalmente, ao meu povo, prios problemas.

REPOSICÃO DE RETRATOS'

,

No próximo dia 19, pelas 151
Estado. Esses retratos, na

horas, n� Prefeitura Munící- gestão do sr. Paulo Fontes,
pal, serao solenemente re- haviam sido retirados daque
postos no salão de despachos le salão e atirados num de
do sr. Prefeito Municipal os pósíto..

"

retratos dos srs. Marechal
Eurico Gaspar Dutra, dr. Ne
rêu Ramos e dr. Aderbal Ra
mos da Silva, o primeíro ex

presidente da República e os

segundos ex-governadores do

Nenhum dos-retratos pre
sentemente naquele salão
será dali retirado, por ordem
expressa do dr, Osmar
Cunha

CONCURSO "MISS SANTA CATARINA"

O Clube da Colina LIRA TENIS CLUBE apresenta a sua

candidata ao maior concurso que será realizado em Santa
Catarina. É da graciosa srta. Waleska Viégas, representan-
te do Lira, a -fotognJia acima.

\
, ,

-VI-
Ainda no segundo dia, em Lages, depois do memo

rável; comemorável e bebemorável churrasco na chá
cara do Armando, zarpamos para a Coxilha Rica, des
falcados do CeI. Lara, do Ivo Montenegró e do Mun
dinho Vieira, que fizeram forf�it, medrosos das carre

teras asfaltadas.
Os nossos jeeps iam explosivos: armas de todos os

tipos e calibres e munição, de fazer inveja às forças -

armadas.
E lá fomos, revendo panoramas que há vfnte e

cinco anos er�m uma solicitação do nosso espírito.

\
O morro das Caveiras; as várzeas e as rondinhas

da Fazenda do Pinheirinho, do saudoso dr;_Walmor '

Ribeiro; as pedra:; lisas do Quebradente; os matos do

Cajurú e lá ao fundo os campos verdes da Coxilha Ri-

ca, atalhados pelo horizonte.
-

No Guará, um rio,_paramos para beber à' água pu
ra e cristalina que desce num arroiozinho travesso e

cantante, fazendo chuá-chuá e c)J.uê-chuê.
- Beber água do Guará?

Aqui não se compreende isso. Mesmo porque o

nosso Guará, daqui, não admite que ninguem lhe be
ba a água, que nunca é água, mas timbuca, da braba.

A segunda parada foi à saida, quem vai, do Ca

jurú, no mesmo lugar em que, na aurora Ida vida, nas-

viagens a cavalo para a cidade, faziamos alto-horário

pal-a a 'sesteada, éom o revirado de galinha.
Depois, a velha ;fazenda de Juca Prudente, avistan

do-se já os contornás dós cocorutos dos morros 'dã
Fazenda de São João, onde, duranté três dias, o mUn
do se confinou 'para nós.

O Petolinhas foi varado na ponte natural de um

despraiado. Subimos para o� Morrinhas, contornamos
o velho chalet vizinho, sr. Tito Bianchini, e entramos
em São João pela invernada do Marco.

"Em' cada canto chorava uma saudade" ... ,

x x

x

Os quero-queros, sentineias perdidas do meu pago,
anunciaram a nossa chegada, à tardinha. 'As corucacas

já se recólniam para as árvores que sombre,�m o ve-

lho solar..
-

,

,

- Que bichos' grandes! alarmou-se o dr. Newton
Ramos, de ,espingarda pronta e intenção tarada! De
sarmamo-lo na hora!

x x

x

Na mangueira., os terneiros berra..vam, que nem os

candidatos de Dona Marina.
E lá das bandas do Morro do Patacão, o Tita, um

peão companheiro, recolhia o rebanho para o pri
meiro churrasco,

'GUILHfRME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


