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�A.la"çae
vos, com franqueza e since- nha que a Frente Democrá- preciso que o Rio orando do �ão mais 'admitem e que, en- ção rica e vai.'iada, poderá
ridade, como encaro os COYI1- tíca 'realizou, em três mC\3% Sul reagisse contra o ambi- netanto, como que reviviam, contribuir com enorme volu

promissos que os votos dos de visitas aos mais díreren- -ntc de dissenções e estreite- ínsolentes e ameaçadores, me de ríqueaa para a nossa

riograndenses me puseram tes pontos do Estado, deu- zas que se vinha implantan- nos desmandos e nas exacer- balanca comercial. Para esse
sôbre os ombros, na memorá- me ocasião de' proclamar o,� do nn família gaúcha. Era D:1çÔeS �lo partidarismo des- eSforio, que é vital, que tudo
vel jornada eleitoral ele 3 ele I objetivos da luta e as SW1!l preciso opôr um dique a me- bordado e vingativo": exige dos brasileiros, não po-
outubro de 1054. A campa- I rínalídades essenciais. Era· todos que os tempos atuais TRANQUILIQADE de haver indiferenças ou ce-

----------------,--------------------------------�-----------

........ ..,._"
. ,Mais adiante disse o sr. ticismos.

\

-:9: D' IREfOR i.... !
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neo Meneghetti: As nações quê não soube-

I' iO
o

t" DO' "Quando se perguntaram ram reagir sõbre as dificul-

-I Rubens de
,'" , o

mIJII en 110 ..a. .ue atmosfera moral penso' dades, estarão fadadas ao

'1 Arruda Ramos triO
ele S. Catarl_"'a l assegurar aoRío Grande do descalabro.

Sul, não vacilo em afirmar A Itália, a Alemanha, a Ho-

I GERENTE i
,

.'

Ano X li ':tue há ele ser de bem estar e landa, são exemplos magrií-

Do F f de tranquilidade, porque o ficos de coragem .e de eficí-

_ onUngo5 • t meu govêrno não trará os vi- ência na obra de reconstru-

I. de. Aquino i l' N. 12.045 cios dos que ascendem ao po- ção a que se entregaram.

ar. " 11''''''''' .-_
I der dominados pela sêde de Por que não' há de o Bra-

��������������-- _. --------- .. _._ ..__ .,-,--.-�-K)o(_:_!��c:."!��-:.'!.��������!.���..CH!. vingança, nem buscará ou- sill em especial o Rio

_E_d_i,;.Ç_ã_o_d_e_h_o_]_·e 8_p_a_'g..:;;..·Í1..,a��,-- �__X_11_0_�_i"'_"_1i_;P_O_i_L_S,_Q_t�li_n_t_a_-f_�e_i_1'_::t'-:',.....25 lJe Novembro de 1954 Cr$. 100 tros fins que não sejam osda prande do Sul - mostrar n

" felicidade de todos os rio- força e a capacidade (1.:; seu

" I grandenses. Acredito que, a- pOV6?"

Tenia t iva de suieidio I NO'tu'.' IaS'.
»esar das porfiadas lutas que Concluindo o seu, discurso,

.
�em agitado o nosso Estado e afirmou. o sr. Meneghetti:

D·�O· SR' E'DGA'R' ESTR'E-L'A' I lividido a sua opinião, nín- "Dentrd de mais algumas
_'

.

.

I
,;nem terá interesse _em criar, semanas, há ele caber-me n

RIO 24 (V.- A.) - O díre- ba de ser dada sobre a ten-I, cados pelo atual chefe ele Po- A estréia do deputado Paulo Bornhausen na para a nova administração, responsabilidade de dtrlgír o

.tor do' Tráfego da capital da
,
tatíva de suicídio elo sr. Ed- licia, coronel' Geraldo Mene- chefia política da U.D.N. eatarmense foi desastrada. O situações incontornáveis, pa-. govêrno do Estado elo Rio

República, sr. Edgar Estrela II gar Estrela que, pela manhã, I zes 'Cortes. D:z ainda o juiz jovem condotiere começou com muita sêde: lançou 10- I ra impossibilitar a execução -Grande do Sul.

desteríu' na manhã de ontem, encerrando-se 110 banheiro que a senhora Julieta Va- go os prováveis eandidatos à derrota udenístâ de 1955,
- daqueles objetivos de traba-I Dos que lutaram ao meu

um tiro na cabeça, tentando de sua residencia, disparou o tença Estrela, esposa do 81'. na eleição de governador. Arrolou três nomes, liquídan-
lho pelos quais desenvolveu lado como dos que estiveram

suicidar-se. Trancou-se so- revolver contra o ouvido, -E' Edgar Estrêla, também co- do às dezenas de ambições outras, que andam com a
a Frente Democrática a sua em trincheiras opostas, nada

aínho no banheiro de sua que o juiz Alcino Pinto Fal- nhece todos aqueles motivos mosca."""\
.campanha, O Brasil, tem de .maís peço e nada mais dese-

resídencía, na Gávea, nas cão, duma das .varas erlmí- e, assim, poderá corroborar � Em seguida, teve .que voltar à carga para trans- �encer a sua luta crucial des- jo que a lealdade e a nobre-

proximídades da Lagoa Ro- nais do Rio, elirigiu ofício ao i suas afirmativas: l�sta nota formar a trinca em four, ncle incluído o nome do sr.
te momento - a luta pela za de intenções, o patriotis-

drígo de Fréitas, e executou delegado do Lo, Distrito de- I causando a maior
/

sensação Wanderley Júnior, que fora omitido por conselho pa-
obtenção ele divisas. Se todas mo e a compenetração elos

o ato de dessepero. clarando cue está em condi- 1 em todos os círculos
.

desta terno.
as fontes de riqueza torem deveres.

Pessoas ele sua tamilía, ao ções de d�ciaí:ar os motivos 1 (:n.pital" pois; como se sabe, _ Logo depois o sr. João Collin espinaí'rou.
. exploradas racionalmente; se O Brasil não pode perecer;

ouvirem o. est:).mpido. :11'1'0111- que deterrnmaram o gesto' o atual chefe ele Polícia foi. E o debutante na chefia política teve que Iígar ou- pudermos resolver os nossos. tuas a sua' redenção, a supe-

baram a muito custo a por- extremo do sr. Edgur Estre- "substituído na direção elo tra vez a marcha-ré. problemas básicos de arma- ! ração da grave crise atual,

ta do banheiro e encontra- ia. i Transito, há mais ou menos _ De Lages acabam de nos chegar os últímos nú-
I zena�ento e _!-ransporte, mUi-I depende do exito do esforço

ram Edgar Estrela caído ao Nesse ofício, que já foi dois anos, pelo sr. Edgar meros da Região Serrana, órgão arlatíllanlsta, até en-
I to maiores hão de ser os nos- que cada Estado realizar.

chão esvaíando-se em sangue translad�do para � .livro .?e 18stre.la, que volto? a�' c�r.go tão vigoroso e combativo no apoio à TI.D.N .. O agressivo
'sos contingentes exportáveis. I Oumpràmos a nossa parte,

mas ainda vivo. Em estado ocorrencias, o JUIZ Alcmo por força de medida judicial jornal vem quieto. Nada de nada. E' que, segundo apu-
Só o Vale do Taquari, ma- fazendo o nosso Bstado pros-

agôníco, '0 diretor do '.i.1'an- Pinto Falcão adianta que a-
I
detem1inada pelo Supremo ramos, a U.D.N. lageana, por inspiração do -CeI. Aris", I nanci�l estu�endo el:_=I����:.ro, feliz e tran��ilol" _

sito foi levado ao Hospital queles motivos foram provo- {Tribunal Federal. tiliano Ramos, não gostou dos candidatos que o filial I

Migue! Couto, onde foi ime- __ , �"'''''_-V''-'''_''''''''''''''--''''-'''��' ..-'''',.-.- '� ...__�.-,_., porta-voz elo sr. Irineu indicou para' a governança.

� O';ALMIRA'NTE SAlDANHA" ESCAPOU
diatamente operado. QUEREM AUMEN'TO OS ACROV-IA' 'RIOS

- Da mesma forma, o_sr. Baye,r Filho não esconde

Ainda são desconhecidas -

. 1... .

.

-

\. a s.ua omissãlJ diante das c'iaiwices tio chefe Paulinho. DE UM DESASTRE POR' OUE�TA-O DE'
até o momento as causas que RIO, 24 (V. A.) '- Os ae- mlnimo; todos os aeroviários E, ainda, até o dismilinguido' sr. Paulo Fontes, apesar'

.

� , • -

levaram Edgar Estrela a roviários csLào pleite::mclo 1 que-guuhavam m�nos de dois da acachapante e hieroshimica derrota da Capital, MINUTOSesse gesto extremo. Sabe- um aumento ele ::;al�,rios na! mil e quatrocentos cruzeiros
anda zangado -com o novo ,:;'uia do partido, por não ter

se que o diretor do Serviço b"ase de mil c1'11ze1ros nai'à I foram aumentados. Em C011-
o seu nominho na ,lista , .. Corre, mais, que o sr. Guiz- RIO, 24 (V, A.) - Um ofi-

ele. Transi�o estava com a

I Lodos e 3r l'eduGr.o do ho;'áf'10 sequencia desse aumento, CW
7,0 ficou indócil, lJor não sêr chocalhado... cial do navio-escola "Almi-

saude mUlto .ab�lada, .dando de trabalho com a sllpresEão agost'o, as empresas tivewm
- Nos meios pessetlisbs a chefia elo'Paulinho foi rante Saldanha",. numa roda

mostras nos Ultl:110S ellas,. ele I do expediente fWS sib,dos. que reajust!lI' os snJáríos ele:
-recebida com especial agrado. ele amigos, -ontem, em Belem

pr�fu�d� �epresao..E�'a dn·e· 'Ouvidos pelos' jOl'llalistas a I todos os empregados, num�l.
.-.----------

do Pará, contou que ao dei-

tm vltallclO do SerVIço de respeito disse o sr. Eduardo' proporção que varIou 'ele cen, RElt\TORiO SOBRE A EDUCACÃO xar o navio o porto de São '.al,d
·

Transito, cargo elo qual este- Cossel;neli advogado elas erp.- a nlil cruzeiros. ." Francisco, nos Estado;; Urti- CONDiçÕES. DE DE�
ve a�ast�do por�alg�Um tem-

presas. ele ael'onavt��8.(;ào:, I, Passactos apel1astl'es lTlCSCé: E�j1.\INf,APUR.A dos, cinco minutos depois
po, retornando ;,0 "eu posto .. 'Em J.ulho -de-ste ano,

-

por' surgem nov!lmente reivincli- _IV - V
,,< verificou-se horrivel desa�ti'r FEZA

eH1 -decisão ela j.us:içu:. que fm'ça de .decreto que estabe-! ca-ç-6es, mas" agora 8.pen:l;';
-

LO:mnJiIS, 2;1 \U.'.P.).- 0o,: -;tO rçlatorio diz-ainela que a no cài.s onde ele estava �'tt:os- .WASHINGTON,24 (D. P.1
lhe concedeu mandado de sc- leceu novos lúveis de salário! com o pl'ópósito ele'agitar �t relataria 50bi'(; 0chiellç5,o':e1l1 kcoÍonía está �g'Orà pronta pa- tádo. O fato 'ocorteu no dia -, Os chefes militares das

gurança. .�_�_._;--
-

._ -;� I classe;te:àdb em '7ista aS elni- SingapUl'::i; referente a 1953, lli;i el1tral' na segunda fase do 1,7 ele agosto, às 10 horas � nações signatárias do Pacto

Logo que chegou ao Hospi-. PROTEGERA COM I �ões p'al'à � cn�'etOlia lIa Sin- 'i�le acaba de s,e1' -lJllblihda,'i 'clf'senvolvimento educacional. cinco minutos. O "Saldanha" dó Atlântico e"membros 'eh
tal foi levado para a tenda

FORCAS dicato dos lcéL'(x'lLr;o;,;, m '.1'-. dp que o pnnc:pal o1Jjeti''Jo �
.

E;:;sa e:;:prrnsio torna-se é- largara ferros e se afastava NATO se "reuniram com a fi-

d.e oxigenio, onde, à hora em' - .cadas para os CO!11êenS dc' dI) plano de lO -::t(t;O;; do De- � vlclenlít, se considerarmos que. do càis quando um
. 'grnnde ilãlictade de estuelar as eon-

que. transmitiamos este des-', '1
O governo sul-coreano or-

dezembro, " partamcni:o lló Edué'JL(:lo CLl- os ).Jh'blemás. de' cons"truEjão avião a jacto caiu, explodiu' êÍtc'ões da defesa do continen� .

Pac11o,- ainda se Rncontra. Ao (�nou aos "i11en1bros comu-"- " G'lelc· (,·CI·J'I·tOI.',iO f'o)' .n, l.c".. 11\�·fl ". 1
-

1 h b·t d
'.-:"�"' .

.

1 te"
...,_... e ce- pessoa ,a. 1 ua o com e se eSpatifou no l)Onto exato 'te europeu. Esses chefes

local acorreram 'vários ami- llis as ela Comissª,o Neutra de QuaI9uc�' 2UJ:lim:,o ,�(. ,-;;.::\1:,\- . elo.
- .-'

'Cjll" ,1ó'rl'ont'a Sin-gap'ura
.

j
.

v se _'" opde desatracara o nosso nl't- constituem o Estado-Maior

gos e parentes, assim como Armisjcio, que se retirem do rios VlfJa impoltar em nOV<l Os ob:etivos clesse plano são "compara,reis 1Í situação v'o e"cola A bordo ofic'
.

-

C
'.

t dO'
-

d

sua esposa JUlieta Valencia :_.país, no prazo ele uma se.- I revisão de tarifas aérea;;, u eram, D,Jl:imelí'amer,tp, "'le n

1 -

�. ,lals e I onJun o a· rgamzaçao ,ú

I an""
, .

ti'
. -- '1' ti em/que s.e veria a Inglaterra tripulantes ficaram SnsPf�l- ,pacto e na reunião de ontem,

E"trelª" irmã da cantora Im. la, mas o CO!�1all(tan e que so o governo POí:2 [':);':81' educação visasse estimular c- se toela a organização do en-. sos, fazendo, conjectui"cts;;Q- estudaram o efeito da bom

Ester de Abreu, com quem se elas 1!'ôrças das, Nações alia-, é. não é de se espera,' qll(� ampliar a capacid[),de de au- sino primario fosse destruida bre sé "Saldanha" demoras- ba atômica na composição e

caspu faz' pouco tempo. '"Cla�:. genera: John Hul�, ad-; nUl:l momento em que [,:� f.U" to-govel'no; em segundo lu-I e os professores abandonas- se mais cinco minutos' a liei- utilizaçã.o das forças defen-

Uma nota sensacional aca- ��r vlnU q�e �� Pl'�to��e.l;a co� I tonda.c:�s. �)rOcUI'am, e;�e�l:t�r gal', Que igual oportunidade I-sem. a profissão". xar o cais de São Francisco. sivas do continente.
_vlOp",S,·s", fOI nece ..._aLo, p01:; uma· politIca deÍlácIOJELi'lh I educacional fosse oferecido I .__ .._- .--_. -----.-----__;.- -,;....---

· E·�SRTOUFDEASR�OA-RA·SCBEGIO� ��:od�s�C�:�C��g�l�O t�����a�êr- i ����_����",ele co� tnai� fsse! ��s, c:,�e�1;a�e::e!���a�u,:s c�;� Iiinda. não lo i�conc Iuidà a penho ra
GRAFIAS'" DE DOIS.

.- .._-_. - .....,->--- ����u,��_ ���:����o.cle�:����)���� I da -EmpreAsa�q.ue ed." t� -

a Ultl'm·a,AGRACIADO COM A GRAN�CRUZ DO das Cta melnor t01'111a possl-1 ',,"
P « .

. JURISTAS �
,

I RIO ')A (V A t'

I
.. _·,·BA".NI'0.. 0 DEP'''\RU'.·11�fJ\.�.DO ADROALDO

ei, a.educação secundaria, a '__
"-

.' .! - A e �� I nova e caríssima que se aCha', diligencia na sede da "Erica",
BROOKLYN, N. Y., 24 (U.

_ .!\ voeaconal e a superior, ele I gora
nao fOI posslVel conclUlr , guardada - em quase meía em companhia dos patronos

_ Um professor cego da Uni- moelo a atender à" necesBida- 2" penhora dos bens_da "Erí- centena de caixotes que, pos-I das duas partes,
versidade de Brooklyn, espe- MESOUni� DA COSTA '1

des elo pai..;. I ca'. Os predios, terrel!-0s e i sivelmente, amanhã serfto e- O magistrado, por seu tur-

cializado em estudos politi- ---- _.:.._-_._._ i máquinas em atividades fo- i xaminados pessoalmente pelo no, designou um gráfico pa-

cos, foi elesignado para rea- RIO, 24 (V. A.) - Na le�a- I tado Adroaldo Mesquita ela
PARA ESTUD�OS I r�m relacionaelos, mas falta � juiz Euclides Felix de Souza, ra au�iliar os oficiais ela

·

lizar um estudo sôbre Oliver cão do Libano, que hoje co- I Costa. - " .._ amda arrolar a maqumuria· pois s.s. pretende fazer uma justiça no exame do tipo,
Wendel Holníes e Lewis, D. �ehJ.Ora o 11.0 anivel'sál'lo da 'I'

.

LONDRES, 24 (U, ]='.) qualidade e estado das peças
f Brandies, fanlcsos juristas f;tia indepéndencia, recebeu o Iniciou-se outra conferencia ainda sem' uso. E' provavelJ
dos Estados Unidos. O prbfes- deputado A?l'oaldo Mesquita ,I PROTESTO DO GO� das �ações oCid_entais, _C01:1 SERA' CANDIDATO JA �RESIDENTE ' mesmo que seja determinada

Sal' cego é Stanley J. Konef- da Costa as insignias da .

relacao a questoes econ01111- I ã montagem das máquinas
tsky, que já escreveu varias Gran Cruz da Ordem do Ce- iVERNO AMERICANO caso -Os ministros das nacões O Im' t P B t'
Obras, dentre as Giuais "O 'l,ro, com G1ue foi aí.':l'aciado I WASHINGTON, Ú (U, Pj, II signatárias do Plano Sclm- a . Iran e . ena . o o para ser constatado se estão

� ou não em condicões ele fun-

,Magistrado stone e a Côrte -;)elo preSidente ela Repúbli-·I- O governo elos Estados Ti-I man, se reunem para estudar I S. PAULO, 24 (V. A.) - Os apartidário à presidencia da cionamento.
-

,

Suprema", e o "O MI.mdo ca do Oriente Medio. A so- ! ríidos apresentou um :enérgi- a oferta-bl'itànica ele estrei- jornais paulistas, ontem a Renública. O almirante Pena

I'
- De outra parte, já se está

Constitucional lia Magistra- lenidade foi assistida por· co protesto junto ao gove:'J"lo tal' os laços econômicos com tarde, noticiam com destaque Boto ganhou notorieelade pe-- cuidando de providencias es

do Frankfurter", H.ealizaró, o z-rancle numero de pessoas de soviético pelo ataque de quo! as seis nações pertencentes que o almirante Pena Boto, las suas ieleias de extrema eli- peciais para os depósitos de

estudo 'sob os a'uspíctos' da destaque da Colonia Libane- : foi vítima um avião norte- i ao é�nsól'eto intemaeional elo comandante. da ESGua�l'a reita e de combate ao comu- volumes, a fim de evitar
Fundacão Rockefeller. !;a, amigos e coleg-as elo elepu-

'

americano.
. ; carvao e elo �Go, ' de Alto Mar, será canelidato nismo. ,

'

.

prejuizo da ac
...
ão d.e tempo,

����()��().....()���,.....(�� ...<�()�� O).....()é_.().....()'....()�()....().....().....()....()......().....()....().._.()...,.()....().-..(O
.Os últimos vetGs do Executivo, recebidos na Assem- Qual a explicação para essa atitude de deusa mitoló- pois entende o jlliz q.ue eles

bléia., estão causandQ eSlJéilie. I\v
.

d'
gic:t, devoradora dos próprios filhos? representam inestimável 1'1-

Sob' o ponto de visü. legal e a(lministrativo, nada os
'"

t 5
"

A prime1ra (!ue se nos apresenta é a de que o projeto queza comum e que qualquer

explica, por issó que esses projetos aprovados pelo Legis- I. 'e a I'" ()." e não fôra devidamente estudado e a aplicação proposta, d� dano ,que lhe seja ocasionado

lativo consubstan�iam proposÍl",ões do IlfÓlll'io gove'l'nador. . -. ,.1 .'
.'

cêrca-de vinte milhões ele cruzeiros, melhor examinada, le-
só poderá ser reparado atra-

S. Exa. vetou por exemplo, os projet6s que autoriza- ,vou o sr. go't'ernac1or a reconhecer o erro em que incidira. vés da importação que exige

v.am recursos para grullús escolares, IJOstos de saúde, pré- excmpln: o governo lJj'ol>õe abertura de creditos para tres Se assim é, quedam injustos e improcedentes todos os ata- para o país o sacrifício de

dios escolares e distribuição de' energia elétrica, em Cha- grupos, il0 to�allle Cr$ 9iH),O{l(),oo, sendo D'S 3()(),OilO,oo pa- I ques udenistas ao Legislativo, feitos llO decorrer da recente suas tão preciosas divisas.

pecó, Rodeio, Brusqué, Concórdia, . Laguna, Si!:o Miguel I ra cada, um. Se a proposta fôr feita num só projeto, a As-
I campanha elei.toral. Se a maioria oposic.ionista llO'uvesse a

d'Oeste, Palhoça, ete. etC':
.

'I'
sembl(,ia dentro do trâmite l'egimenÜl.;', desdobnt o projeto prova(10 o projeto a toque de caixa, como queriam, os vetos

. Eises recursos,' todavia,
.

.baviam sido solicitados, �i�- em .t�ês ljroje�os. Evidente que isso em nada altera a pl'O- � d�, sr, Bornhaus.en por .certo não viriam confessar o seu

('rimin:ulamellte, pelo sr. Il'l11CU Bo·rllhausen, pelo' ofiCIO POS1Ç<tO de .orlgem governamental. eno ou o seu arrependimento. ,

n. 386; 'de 17 de abril do corrente ano, e são parcelas de A segunda explicação é a de que o projeto era apenas

um tata'! de Cr$ 18.316.000,00, do sa,ldo do exercício anteriOl·.
.
Pois bem! Os l>rojetos que o sr. ll'ineu BOl'uhau'Jell es.- isca e:eitol'al, ajustada ao anzol político para a pescaria de

A aplicação dessa :vult�sa soma, como todos estão IlOm- tá vetando, são os seus próprios projetos. E são' pre�isa- I votos de 3 de outubro. Ele' destinavà, em conjunto, dota

brados, foi objeto de fal'ta e caprichada exploração llolíti- Iluente �queles que fora:üi objeto de intensa e demagóg'ica I <;;ics llara quase todos os municípios catarinenses.

cai nos meses que pl'ect:deram o pleito de 3 ele outubro. 1 campanha política_" contra a maioria oposiCionista, na Ú.lti-!_
Passada a s:lfra das urnas, os vetos estão sendo apos-

. A .proposta governamental, ao ser apl'ec;ada pelo Le- ma, ca_mpanha eleitoral. nas colunas da imprensa palàcia- I tos, como castig'o, às comunas nas quais o partido oficial

gislativo, foi desdobrada em tantos IJrojetos quantas eram na e (las tribunas lJOllulat;_es muito, gritaram. os udenistas ! foi infeliz nos resultados, A finalií1!:ule da proposta era,

'as destinacões específicas das importâncias indicadas. . contra a Asset�bléia, reclamando a demora na àprovação i pois, a de politicagem.

Essa providência é faculdade regiplental, flue visa a do projeto governamental. Falou-se muito em obstrução, r A terceira explicação será a de que não .mais. existem

levar cada uma d�s aplicações solicitadas à critica e ap em sabótag'cm, em cl1trave à obl'a administrativa. . os saldos que deveriam. ser aplicados nesse }ll"ojeto.

e'Xame elas co�npetentes cml1iss;)es legislativas. F:'; no mais, A estnmlía 'atitude clp Governador que, cansado de ve-

.

expediente corriqueiro 110 poder leg'islativo, Bem de ver Aprovado o projeto, na sua forma desdolu'ath, eis que taí' os lJl'ojcto§ alheios, deu agora para vetai' os prálltios,

q1ie- o llesdobramellto (lo projeto niio o aH:era em l!ad,:t: in- çontra êlc se' ill�Ul'ge fltOra (I -seu própt'io a.utor, (I 81'" lri- 111l"l'eCe ser cál:hecida d-� povo.,
div.idualiza (I assunto, tfin só, Para melhor clareza, este n�u BOí'nhausen. . Que dIabo daqmlo sel'a isso?

COV6_'RO
.

-
oe

PORTO ALEGRE, 24 (V.A.) ciou um discurso do qual ex-
·

- O sr. Ildo Meneghetti foi
I

traímos os seguintes trer-nos:

homenàgeaelo e11.1 Encantado "A hora que o Hio Grande

por Um grupo de correlíglo- do Sul e o Brasil estão víven
náríos e amigos. Nessa oca- do, é de tal slgníftcação e de

sÚio o governador eleito do I tantas responsabilidades, que
Rio Grande do Sul pronun-' não.me devo furtar a dizer-

A explosão do avifoo [l, jacto
foi violenta atingindo o na-

vio-hospital atracado no,
cais.

Hora))

As cartas· que . dize
Governildo?
Mandam
las!
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2
Q. aTADO

CLíNICA DE CH1ANÇAS
CONSULTóRIO -

Feli-!pe Schmidt, 38.
CONSULTAS - Dal 4

Rua: General Bittencaurt às 6 horas. IResidência: Tenente Sil-
n.101.

I j
veira, 130 . ITelefone: 2.892�
FONE _ 3.165. Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni-

DR. ARMANDO 'VA- _

versidade do Brasil

LÉRIO DE ASSIS
. DR- ANTONIO �IO- Aper,feiçoamentoR�� ?�a�aA��I:a�de São Miguel"

- M1i:DICO -
NIZ DE ARAGAO Prof. Fernando Paulino

008 Serviços de Clínica In- CIRURGIA' TREUMATO- Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia
fantil da Assistência Muni-I LOGIA .

Prof. Pedro de Moura
cip.al e Hospital de Caridad4'

. Ortopedia Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola"
CLtNICA MÉDICA DE Consúltório: Joio Pillto,' Prof. Otávio Rodrigues Lima

.

CRIANÇAS E ADULTOS 18.

I Interno por 2 ano do Pronto Socorro
_ Alergia - Das 15 às 17 diàriamente. _ x-

Consultório: Rua Nuneg Menos aos Sábado·! OPERAÇÕES
Machado, 'i - Consultas das Res.: Bocaiuva 181S. CLINICA DE ..ADULTOS
15. às.18 horas.

. Fone: - 2.714. DOENÇAS DE SENHORAS
Re�ldêncla,: Rua Marechal

DR. II E N R I. QUE
CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente

G1JiIQ,erm�, � - Fone:.3783. das 8 às 10.
--------'=" - PRISCO PARAISO i No consultório, à Rua João Pinto nr. 16 (10 and,)
UR- 1. LOBATO I Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas.

FILHO Mm>ICO i RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florianó-

Ooenças do apare'ho rel!pi� Operações - D()(!nças polis.
ratório de Senhoras - Clínica d.!

TUBERCULOSlll Adultos.' IRADIOGRAFIA E RAnIOS-
Curso d. EspeciaIaaç'o

COPIA DOS PULMõES . I

'Cirurgia do Tora.x '10 Ho",pital do!: Sen.inC'r*,s

Formado pàla Faculdade do Estado 20 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

Nacional de Medicina, Tisio- (Serviço ..]') Prof. Ibr".&-! Trajano
l()gista e Tisiocirurgião do I no de Andr&.tI .. ) I. 21 Domingo _: Farmácia Cé1tarinense - Rua Tra-

Hospital Nerêu RamQs
C lt P la manhA' Jano

Curso de especialização pela �onsu. -as
- •

�
25 (Feriado) - Farmácia Noturna - Rua Trajano Lux .....•••......

S. N. '.1'. Ex-interno e Ex-as- no Hl"spital dt Cartdtld.. 27 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Ma"MUe .••..••••.

lIistente de Ciruriia do Prof. A tarde, das 15,3011.. Conselheiro Mafra
.

Metro."l .•.••••••

U&'o Pinheiro Guimaries em diante no cOnSult6rio, 28 Domingo � Farmácia Esperança - Rua Con- La Porta .

(Rio). I) Rlla Nunes Machado 17 selheiro M�fra -

,

•

,.

Cadque ..........•

Cona: -relipe Sehm tdt, as , .' O serViço noturno sera efetuado pelas farmaclas ,Central .

_ Fone 8801. l'.sqll,n� dlil Tltadent••• Tlf. Sto. Antonio e Noturna, situada� à;; ruas Felipe Schmi- ••trela ....•......

Atarde em hora .m.t.rcada. 2.766.
.

eH, n, 43 e Trajano. .

Ideal .......•.....

Res: Rua São Jorl'. KO - Residencia - rua

presi-I
A presente tabela não poderá ser alterada sem pré' I ESTR.ITO

Fone 2395� .

'

dente Co'ttinho 4.4. via autorização dêste Departamento. DUQu, •••. ' .• , ..•

1ndicador' Profiss ional
CLlNICA DE

OLlic?k����IDOS
- NARIZ E

.

"- M E o' I� C O 5 . ",
.

'IDr. JuH� p! un�íz), DR. CLARNO G. , �;��o !'�.�V�RN� �(�g�
MA

.

V ih
I' GALLETTl

,
do Hospital de FlorianópolisRIO DE .�ARMO .

\

DR.,�'EW'l'ON DRA.WLADXSLAVA 1'1 O : - ADVOGADO _ A clínica está montada com os mais modernos
CANTIÇAO D AVILA I W. MUSSI Ex interno da 20a enfer- nua Vítor Metrelles, 60. Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
- MÉDICO - I • 'CmURGIA GERAL e maria e Serviço de gastro- FONE: 2.46b. ULTRASON �Tratamento das Sinusites sem operação)

CLlNICA DE CRIANÇAS I Doenças de Senhoras - D'R' ANTO-NIO DIB enter?logia da Sa�ta Casa - Flortanôpolís - NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

. A D U L TOS Proctologia - Eletricidade .' o . do RIO de Janeiro (Prof. inflamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas Médica MUSSI W Berardinelli). lUNISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

;ORAÇÁO - FIGADO Consultórí a: Rua Vitor _ M1i:DlCOS _ Curso de neurologia O ESTADO
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

I RINS - INTESTINOS Meireles n. 28 _ Tetefone: CIRURGIA"CUNICA (Prof: Austregesilo). ,
Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, E,u multo-i

Tratamento moderno da 3307. GEkAL-PAJ{TOS Ex interno do Hospital
. "casos são evitadas as operações dás Amígdalas

SIFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral. Reda�::�I����!!�Ã� rua
ULTRA VIOLETAf1 FRIO (Tratamentq _das Far ingites

Consultório - Rua Tira- em diante.

fCializadll
das DOENÇAS DE ,Do�nças �o estôma?o, Conselheiro Mafra. n. 160

e in amações dos Ouvidos)
dentes, 9. Residência: Fone, 3.422 SENHORAS, com modernos u:�t.e. tínos, fIg�do ,e Vias Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139

RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
HORARIO: Rua: Blumenal n. 71. I

métodos de diagnósticos e bIl!a�'es; dos rms, utero e

I
Diretor: RUBENS A.

REFRATOR (Modern\��C��OreSlh)o para RECEITA de
Das 13 às 16 horu. tratamento. ovários. RAMOS.

Te!.: Cons, - 3.415 - Res. SULPOSCOPIA - HISTE- Disturbros nervosos,
,

.

'. LAMPADA de FEINDA (Verificaçãr, e diagnostico de
- 2.276 - Florianópolis. RO - SALPINGOGRAFIA Consultóric: Vitor Mei-, . esões dos Olhos)

DR. MÁRIO \VEN- _ METABOLISMO BASAL reles 22 'IGerente:
DOMINGOS F. DE INFRA VERl\IELHO

DR. ROMEU BASTOS. DlIAUSEN Radloterapiap , or ondas Das Úi àsl8 horas. AQUINO. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

PIRE'S CLtNICA MÉrICA DE curtas-Eletrocoagulaçâo - Residência: Bocaiuva 20 Pulmão e Esofago
• Representantes: Ccmsuiurric: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaADULTOS E CRIANÇAS Raios Ultra Yioleta e Infra R

-

A S L IVermelho. epresentações . . a- Belo Horizonte
Con su l tór ic - Rua João ra Lt(1a R ulênci F 1

.Pin to, 10 - Te!. M. 769. Consultório: Rua Trajano, C\ í'! A D'OS' ,
.

. . eS1 enclU - • e ipe Schmidt, 113. Telefono 2,3fi5
A D V tU \A ... Rua Ser.ador Dantas, 40 Consultas - pela manhã no Hospital _ A tardeCon su ltas : Das 4 às 6 ho- n. 1, 10 andar - Edifício do- .. o d

...
� '" ---" an ar. das 2 horas em diante no ConsultórínMon tepio, <, .

T I
Horâr io : Das 9 às 12 ho- Dl'. JOSE' MEDEI- I

e
..

; 22-5924 - Rio de I" .Iane irn -'-- .

__�,
_

ras - Dr. MUSSL
ROS VIEIRA Reprejor Ltda. I

-

_

-

Das 15 às 18 horas - Ora.
ADVOGADO _

Rua Felipe de Oliveira, n"1
DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

Consultório: Rua Vitor OLHOS - OUVIDOS MUSSl.
,

-

I 150 Ita ':\1 21 - 60 andar. ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA

�:�::::': 2�.!:�d��5Q.,ar:
NARIZ E GARGANTA �::::;:'�: Av"'da Trom- cu: ::::: �.t",:a -: T'\��r�t.!��

..

:!;
Paulo

I D
.... r�MigOLuOe·GIICANEuncLeINsICAFeGErRrALel.ratas e Sexta feiras: DR. JÚLIO DOIN

A C' 7000 .

Das 16 às 18 horu. VIEIRA �:�est��' ..... C�' 190:00 CONS. - A' :ij.UA VICTOR MEIRELLES N0 18 lC
Residência: Ru& Felipe! MÉDICO Dr. Ylmar Corrêa

'-'.

No' i�ierjor ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS - DIARIAMENTE.
Schmídt, 23 -

_

2° andar, I ESPECIALISTA EM
, CLINICA MEDICA , Ano Cr$ 200,00

RES. - DUARTF, SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,14C

apto 1 - Tel. 3.002. OLHOS, OUVIDOS, NA- CONSULTAS das 10 - 13 horas I' Semestre Cr$ 110,00
RIZ E GAHGANTA Rua Tiradente 9 - Fone 3415 Anúncios mediante con-

DR WALMOR ZO- TRATAMENTO . � OPE� [trâto O' xC 'I F E' '1•

R�ÇÕES .

.
- -.-.-�-- I Os'orig.inais, m�smo não r ar os . oue SI·O·U "l\1ER GARCIA Infra-Vermelho v-e- Nehuli-I p�blicados, não serão .devot.

.

•
..•Diplomado pela Faculdade zação - Ultra-Som O J se' favares Iracema I VldO�, • ,

Médico dos HoSp�t�lS ,Americanos e da ForçaNacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem re O .
A direção n ao se respou-

. Expediclonáría Brasileira
'Universidade do Braaíl operação) MOLE'ST.IAS NERVOSAS E MENTAIS _ CLINICA :,abiliza pelos couceitos emi-, MÉDICO - 9PERADOR - PARTEIRO

-

Ex·interno por concurso da Anglo-retinoscopia - Re-
GERAL'

tidos no�'! I!rtillo:1 1\��jlllldo8. Doen�as de Senhoras e Crianças .:._ Partos _ Operações '

Maternidade-Escola ceita de Oculos - Moder-
. ,O Mais Moderno e eficiente Tratamento. e Operações(Serviçe do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Rí- . ��w.r.I", das doenças de Senhoras

d
.

Li) Do Serviço Nacional de Doenças Mentais., r« '1 flRo rrgues ma nclaringologia (único no
_

i x.o icas, ôr.es brancas, irregularidades mentruaes, ton-.

d S i d Chefe do Ambulatório de Higiene Mental,
• fEx-mterno o erv ço. e Estado) . D O'rm�çoeá I' t.u��s,. zu.mblrl+�s d.e ouvi.do, neurastenia, irritahili·dad.·,C· . .

d H 't I h Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. ... o. '
�

.trurgra o ospt a Horário das 9 às 12 0- I' _

' ) nscrua, llnp�,.encla e fngld,€? sexual em amhos os se-
I A P E T C d R· d h Convulsoterapia pelo eletrochoque ecar-. .,.

. . . . • . o 10 e ras e das 16 às 18 oras, U e IS xos_ - ... ratame.nto pre-nupcial e pré-natal.
.J

. diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- O -
.

aneire Consultoria: Rua Vi-
terapia. I . per�çoes �speclahzd�s do ouvido, nariz, garganta.1\1édicf. do H�pitaJ de tor Meireles 22 - Fone .)__ .sinusítes, p�hpos, desvios do septo (nariz) lablo partidoC id d CONSULTAS:. Terças e QUintas das 15 11:1 O

- -

'" ar a e 2675. O leitor encontrara, nes- -

peraç.oes de hernias, apendicites, ova'rio, utero
DOENÇAS DE SENfl0RAS 17,horas. Sabado (manha) h

. Res. '- Sua São Jorge, ta coluna, Informaçõ�1 que emorr-oidas, adenoides, hidrocéles, varicoceles •
'

-- PARTOS-OPERAÇõES 20 _;_ Fone 2421 Rua Anita Garibaldi, esquina de General
necessita, diària.ente e de varizes, elefantíazes.Cons ; Rua João Pinto n. 16. Bittencourt.

I imediato:das 16,00 à8 18,00 DR. VIDAL RESIDENCIA: Rua Bocaíúva, 139· Tel. 2901 C I ·R U R G r A E M G E R 'A L
Tratamento ",gar�ntido de varizes, úlc-eras varicosas,

h:morrOldes com 6 injenções, sem dôr
OPERAÇOES E TRA_TAMENT,? DA TIROIDE (Papo)Tratament� e O�eraçoes do estomago, fígado, vesic1Jla e

mtestmo - Tubagem. duoden&l.
Tratan:ento da Sífilis pelo processo Americano, mais

moderno, em 3 ou 15 dias
r:r:écnica única no mundo para o tratamé�to do Heman
glOma (manchas ,de vinho) no rosto ou no corpop com

100% de cura.
1.114 Receita de óculos - Tratamento e operação dss doençasJ.OSI dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO�erêu RsmGII A,g� I

ETC.
.•

�filitltr : 1.15'; -\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA',lio Sebastil (Cala NOITE
de Saúde) • . . . .. 1.1511 ,Consutório: Ru D d .

d

I' Materni.
dade Doutor

a eo oro, esquma a Vidal RanlOsResidência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�Carlos Corda ... :.111 Torre.
CHAMADAS UH-

I
GENTES

Corpo de Bombeiro.
Serviço Luz (Reela·

maçóe'S) .

Policia (Sala Co....
lário) ••.... >,.

Policia (Gab. Dele·
..ado) .

COMPANHIAS n.
TRANSPORTI
'AÉREO

TAC ._ .

raso
,

Residência: Rua Esteves
Júnior, 45. Tel.· 2.812.

MÉDICO
Com prática no Hospital
são Franclsco ele Asste e na

Santa Casa do Hil, de
Janeiro

CLINICA M&)ICA

CARDIOLOGIA

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

Lavando com' Sabão'
.

"V>irgem ESlJecialid,ade
da Cla. \VITZIL INDUSTRIIL-Jolnvllle. (marca registrada)

ecoDomiza-se' tempo e dinheiro
-- -_.---.__._--�- --"---r----

.

� í b ,__.;�,__..�

. horas.
Pela manhA atendt'
diàriamente no Hos.

pUal de Caridllde.
Residência:

JORNAIS "Telefone
O .slado .. :....... 1:011
A Gazeta .•...••••. 1.15t
Diário da Tarde •.• 1.57i
Diári" da ManhA ••. 2.46.1
A Verdáde·......... Z.OUI
Imprensa Oficial 1.188
HOSPITAIS
De Ctridade:

(Provedor) "" .•.

(Portari.) . , .

1.113
DR ANTONIO MODESTO

1.404

.

2 •.594

I.
DR. POLYDORO S. THT!\GO

1.018 MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE-RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
AUSENTES ATE' l\1EIADOS· DE OUTUBRO .

ESTAGIO EM S .PAUL0 PARn. 1\TUALIZAQAO NO

TRATAMENT� DO CANCER E, DE TUM0I\-ES EM GERAL.

-------- --'---

FARMACIA DE PLANTA0
Cruzeiro do Sul ....
Panair .: ..•..... ,

Varig ; _ .. , .. , .

Lói� A'reo , .

Real •••••• �•••••..

SemdiDavu •••••••

BOTtlS

1.700

�::�!'INavio-Mltor «Carl·. Hóepcke»)·2.402
.

RAPIDEZ - CONFOHTO - SEGURANÇA2.158 Vlagens entre FLO�IANOPOLIS • RIO DE JAN'EIll\J
1.500 Escalas intermediárias em ItaJ'aí SOlntos S;o ("

b
. _

Ilh
" '-' 0.'

asila0,
.

a Bela, Ubatuba,' sendo nestes quatro ,últi.1,021 mos apenas para movimento de passageiros.1.178 As e�call!s em S.,S.ebastião, Ilha BeZa, Ubatuba não1.147 prel'udtcarao o horano de chegada no RIO (Ida) eI.U1
.

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
1.449
%.'"
3.171
'.65t

IDA VOLTA

11/11 13/11

Rio,
_ 6/).1
18íll
30/11

Santos
7/11
19/11

1/12

Fpolis
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A primeira "ilha eletrificada' ,
! =1.ECONSTR'Uç;�n A PARTIR ca c� 1.500 htspcc1tJS durante

1 mercüay; e parttculares. Os

'1 DAS RUíNAS - SlNCRO:-.II-1 a época de verâó e ! .coa vísi- hóspedes não serào íncorr.o-

ZACAO D]� ELEC'I'RICID_\- tantes diários. tsso c'luivale dados por rullgem, furna 0U

I' im, AQiJECIMENTO E J a. 20.000 habitant.es pOI" Cl,�i- barulho. Nas ocasioes de 1"1'2-

AGUA lometro quadrado, .1112 terão nor consumo de cnorgl.i -ten-
I Hamburgo _- Durante a \ de ser convenlentemente a-o clona-se aproveitar esta para

primeiros
'
última guerra a ilha ele HE:l- 'bastecidos' com luz, energia, o aquecimento ele estufas deSeu pequeno recém-nacido

-

passará os

meses de vida dormindo o ue aliás é como deve ser,
.

golanel, situada no �,k;r co aquecimento, á'S',léJ. e Ma -co- legumes e flores. tomando
, , "

"q ,
,

' ,Norte em frente ela ... (;Z 'lo mida. Mesmo nos oons tem- assim a ilha mais inrleper.-
POlS e de sono que ele maIS pi'eclsa, Ao passo que for -

,.

b' I. +
'

dente do continente. Prevê-Elba e a POUC'l. distãncia Cie pos, o pro ,ema do :.'waS"eé:l- - - v

crescendo, os períodos acordados irão se prolongando,
,

d d d AI 'd Ih' Hamburgo, foi ,:it.imn. r,e nu, C�· ,1tO c:u ilha romântíca"de
ate que na i a e e um ano.. e e permanecera e o 1-

morosos bornbavdearuent.. cs n "P' 1 I d ""l 1
nhos abertos'mais ou menos 12 horas por dia, "v _., U - -, - - .... ,""go an, era (lilJel (" e 1 c ..

,
,

d destrmcões. Posteriormcn:e a solver, Uma central p',,6(;tricu
Seu dever mãezinha, ao passo que a percepção o

1 .t,·, ,: " 1 ,'. I D. lesel TI1".1
1

.

,
. A ' ( es ., v.cao foi C.l,l'p hUC.[t . u. equilibrada ror-

seu aerdeiro aumentar e ele começar a prestar mais e 'b 1 J. d' necía energia a r.;:l 1"'.['e·,111.1·9:.'·,'

I.
-, ,J , por mano ras 1'1'. itare.s e 1.. " V" •

'-

mais atençao as pessoas e objetos que o cerc�m, s:Fa naml: acões fe;f:.:3 pelas JJO- o quilowatt/hora. 'I'ornuva-se ,
frios de verão, tornando 1S-

torna�' a hora de ir dOI'�llir nurp momento feh�, Assll'� I tendas ocupantes. oontuôo, necessário -armazenar r. água sim a ilha mais atractiva,
I �0l�0 qco,nte�e com, pessoas adulta,s, a cama e um lu J milhares de antigos habitan- da chuva em cisternas r.a.�.'f'i-, mesmo fora da ,;POI!:> 1):11-

I gar convidativo par a aquele pedacmho de gente que 'tes da ilha esperam ansiosa- ras,' a água potável Unha ele near. A forma, exe.ripl»:' ",c:�

I andou "reinando" o dia inteiro, " se você ,não transfor- ,mente poderem' regressar ao ser importada elo coutlncute qual são sincronizadas a ('-
mar a hora de nanar num dever, desagradavel. to' .áo n t

.

.,. e ficava à razão de 7,5 mar- nergía, a ázua e o aquecí-, seu II a ,a,!... . crr(:n08, �

, Na idade de 4 meses, um bebê deveria, dormir 20 edifícios, ruas, canaltzacões e cos por metro cúbico. Para o
.

mento é baseada ei n cuide-

I horas por dia, Se o tempo o permitir, o berço deverá redes eléctrlcás estão'com- aquecimento uttüzavnm- se dosos estudos e produ» maior
: ser colocado ao ar livre.Idurante o dia, Deixe-o dorrnin- pletamente redusiídas a pó, madeira, carvão e gás. rendimento, Instalações ��éc-
I do zózinho, depois de cada amamentação, Êle deve ter Na reconstrução vai partir- De futuro Helgoland só te- nicas moderníssímns, I 1:1 que
sua própria CCll11a e, sempre que possível, seu quartinho se portanto do zero, rá uma única chaminé actí- os períodos de consumo mi-
particular, Areje bem o quarto antes. de colocá-lo 'no Nessa ordem de idéias foi va, a da central eléctrica, xímo são compensados peja
,bercinho e apague as luzes, Se êle .se acostumar desde elaborado um projecto único que fornecerá a energia ne- drmazenagem de electrícídu

cedo, a. dor'l11ft' ,n? escuro, nun.ca se tornará a vitima dês- no género: criar a r.ritneira I cessál�a à il�minac:ão, d rire- de e água quente, razem com

;c habito perri.cioso de don:mr com luzes acesas. E: na-,
"ilha electrificada" ::lo n.un- , paraçao de agua quente ])ara que uma central retatíva

turalmente, o sono sera mais reparador num ambiente cio. Em cerca de um quarto I consumo e aquecimento :lJri- mente pequena
í

m clonando
2scuro, ,de quilómetro quajrado vão I 'gido da centrál e às :núm.e- com óleo isento, ele :.mrJOstos

., T' �
Entre as idade,s de 4 e 6 meses, .seu garotinho dor- viver ttl11as 2.500 pessoas, i';,s! ras aparelhagens l1eees:.·:G.l'j:o_s forneça energia e aql.wdm('u-

"',

mirá mais ou menos 16 horas diárias, Procure fazer com' quais há que aCl'cscentar (;er- nos hoteis e nas, casas co·- to a preços qU8 aã,) ultra-
clã Polícia Militar do Es"

I que as horas acordadas sejam durante a tarde, para que pãssam os cio continente .

.

tado;
, 1 êle passe a noite dormindo como um anjinho e deixe o No quadí'd elest.e plano ar-

STA. RUTE SALLES _:_ sr, Francisco XavIer papai e a mamãe ern paz, Entre as idades de 7 e 12 me- rojado prevêm-se bonibas
MORAES Medeiros, alto funcionário ses, a criancinha deve dormir apro'Ximadamente 14 ho'

, A ç'�-O entre O..,..._.. l-gos.·
c'.6ctric:ls para :L,!pirarem a

da Academia de Comércio 'as diárias Quando tiver alcancado a madurís,sima idac .lo"''' água da' chuva ::]",' penetra
Transcorreu ontem o ani- desta Capital; ,e de 1 an�, e até ao dia em quJe se acender a segunda A AssociaÇ5.o Cívica e Cultural Monteiro Lobato, Co- 1"1:1 areia e forma ümn. cam!),-

versário natalício da pren- - menina Iára, filha do velinha, da bolo, o pequerrucho precisa de 12 boas horas .hunica aos interessados Que, tOl'nando sem el'eito po'r J..ao- cls. por cima da água do ;nur

dada senhorita, Rute Salles sr, Ricciotti Queluz, fun- :e sono, e deve ser posto na cama ás 6 horas da tarde. 'ivo de fôrça maior a' "'Açào entre amigos" cujo pr,o(,1110 a em virtude da d1l',�,·ep.ca· (Ie

Moraes, funcionária desta� (;iOnarlO Público Estadual; �ntre 2 e 10 anos de idade, este periodo poderá ser pro- orrer pelá Loteria Federal de 24 de novembro próximo densidacles, Dl:::re,['s�ll11·,e
cada da Imprensa Oficial sr, E,stefano Morais :ongadO até ás 8 hora,s da noite, Tôda a criança precisa indouto, seri::, uma geladeira marca "Frigidaire" de 7�2 cisternas caseiras e dcpós;to�
'do Estado e pessôa ·muito J Savas, do alto comércio, .irar uma sesta, até á idade escolar, e alguns pequenos ,és, está a dispOSIção o reembolso, em sua sede social, a de água, Canalizacõ"s C':;lX'-

relacionada nesta Capital, - sr, Francisco Lélis de torminhocos precisam dêsse descanso mesmo depois de, Ul']. CO�1selheiro Ma.fra n. 10, 1° andar, eli�rial11ente elas c�ais que filtl'arn ': rq;ncr;-
No ense]'o mUI'tas foram' '\ssunc-ao 4' 17 h as ram a' áP-.'ua da chuv,l. (' a: sn ..

•

'.' j .,<
. _ :olTl€çaroTI a frequentar as aulas. ,as 01'. �,

as homenagens tributadas á - sr, ,José AHredo Bei- E aqui estão alguns "nãos" quanto ao sono do be- Comunico também que ficou transferida a "Ação entre
distinta aniversariante. rão, , ')2: Não lhe dê qualquer sedativo para dormir, a não _migos" de um rádio e uma bateria de cozinha que corre-

o ESTADO, embóra tar- er scb ordens médicas, Não tir� o bebê do berço, para la pela Loteria Federal de 24 de novembro próximo vin-

diamente, envia as mais ca- FALECIMENTO !10stra�10 aos encantados parentes e amigos, depois de louro, para o dia (la, Quarta-Feira de março de 1955),
10rosas felicitações,

.

ALVARO MACHADO PA- Je adormecido, Não o leve a passear à tardinha nem
jia 2.

CHECO ::leixe que o papai dê com êle uma voltinha de automó-
Repercutiu doloro,samente vêl. Não deixe o bebê sozinho na casa, seja de dia ou 'de

nesta Capital a infausta lOite, mesmo que pareça profundamente adOl'mecido,
I noticia do falecimento, do' :Jão de�xe a crianç�l se habltuar a dormir com a mama-

Transcorre hoje, entre mingo último, dia 21, do ieira.
festas, o aniversário natali- nosso distinto e ,estimado Não é fora do 'comum encontrar bebês que durante
cio da graciosa menina Elia- conterrâneo sr. ALVkRO eu' prilT�eiro ano de' vida" _sofrem de verd�deira jn'iônia,
inê, est,remosa_ fil.b.i.n.ha d� MACHADO ,PACHECO,· -

\� êãusa rnals comuITí"c1isso' é indigestão 'de recém-nas
nosso prezado conterrânao <::ntigci comerciante nos l11U- �ido ou indigestão .causada por alim(;jntos ou doencas
sr, Alcide,s Elpo e de sua nicipios de Orleans e Tuba- ntestinais. Sómente ,seu médico poderá fazer o diagn6s
exma, esposa d, Zilda Rosa l·ão, onde éra ,geralmente icos certo. Se seu filhinh.o continuar a dormir mal,
Elpo, ' conhecido pela sua inteire-

n€smo depois dess3 idade, c se o médico não conseguir
Por- tão grata data a ga-I ":a de carater e bondade de encontrar alguma causa ol'gânic;a, o tratamento para o

lante aniversariante reuni-l coração, predicados que o
�aso deveria ser bastante exercício ao ar livre, que pro'rá seu elevado número de laziam estimado.

. locaria o cansüço, e refeições leves a noite,
amiguinhas na aomemora� O extinto deixa VlUva a

cão em torno de lautas me- ..:xma. snxa, d, Emilia Lehm�
�a's de. doces firios e guara- kuhl Paclíeco, óra residiu

nás, recebendo então signi� do em São Paulo, e os se

ficativas homenagens, guintes filhos: Nicodêmos,
O ESTADO associando- :asadu com a sra, Julieta

se formula os melhores vo- [VIeira Pacheco, residente
tos de felicidades, nesta Capital; dna Volga,

.:3sada com o sr, Silvio Pe-
FAZEty1 ANOS, HOJE: luso, alto funcionário do
- dr, Vitor Fontes, enge- Ban'co Nacional do Comér-

nh€iro'civil cio nesta Praça; dna, Aloa-
- sr, Francisco Barreto" cir, casada com o sr. Eric

farrnaceu tico; Jablonski, residente em

- menina Heloisa, gra- São Paulo; Jackson, casado
ciosa filhinha do sr, Zenon com a sra, Gracinda Costa

Bonnassis, alto funcionário Matos Pacheco, residente

público estadual; ... em Cuiabá, Mato Grosso;
- sta, Adí Silva dna, Esther, casada com o

- sr, Ruy Hoffmann ','. Antonio Fontes Neto, re-
- sta, Helga Brust, filha sidente em Belo HQ!izonte,

do sr, Edl11undó Brust Minas Gerais; e, José, Sol-

,- menino Luiz Fernan- teiro, residente em São
do da Luz Paiva Paulo,

'I

Seu sepultàmento reali-·
FAZEM ANOS AMANHÃ: zou-se segunda feira,. às
- ,sra. Ilda de Sena Pe- J 7 hor�s, saindo o féreti'o

reira Valente,' esposa do dr' da residência à Rua Her�

, Newton da Costa Valente; mann Blumenáu nO 42, para
- menino Cesar Luiz da J o Cemitério do ltacorobí,

Silva, filho ,d?_ sr, Aric��e-Ico� grande acompanhamen'
des Espendlao da SIlva, 10, ,J
Comissário de Polícia; À família enlutada as

- sta, Nadir Silva, filha 'I condolências de O ESTA
do Ten, Raul Tito da Silva, I DO,

o ESTADO

"o ESTADO"
NO LAR E NA SOCIEDADE:

SEMANA DO COMBATE À LEPRA
A p ê I o,

Do professor -AldemaT Tertulumo dos Santos
,

No mar da vida, pélago profundo,

\.\ Onde em bonanças, felizmente passas,
Não te lembras que existem, neste mundo,
\ Lares desfeitos por cruéis desgraças.
\
" Jamais te furtes à oportunidade

Que surge, muitas vêzes, de repente,
De prestar a sublime caridade
Que agrada ao pobre, a Deus e a tôda gente!

Firma-te sempre nesta lei moral'
- E terás o cohceito que convém:
Pecado não é só fazer o Mal,
Também o é não praticar o Bem!

E recorrendo aos corações bondosos
Numa campanha intensa e quase muda,
A Comissão de auxílios aos leprosos
Vem implorar-te uma pequena ajuda,

.A.NIVERS,ARI,OS

MENINA ELIANE
ELPO

..------1------------'-------'--

Clube do Penhasco
o "Club do Penhasco" comunica aos seus associa

dos que no próximo,dia 27 levará nos salões do Lira Te
nis Clube, a 2a festa do Concurso "Miss Santa Cata
rina 1955" que será abrilhantada pela Orquestra "Se
Vé1"Íno Araujo" - TABAJARA,

Reserve suá mesa (4 lugares) 11,a 'Relojoaria Muller,

\
/ FOTOGRAFIAS

ACEITAI\'I�SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS -IBATISADOS __ ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

GERAL,
RODOLFO

E.�TADO".
C E R N,Y, Fotografo do .Jornal

Rua Conselheiro l\1a fra n1'. i(;O 011

\ '

\
\

•• ..J
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Ç1.1:,.., ;,:r.�" por SINHÁ CARNEIRO ·':'�IW"!.&1i�',,,.; .

CONSULTORA OE HIGIENE INfANTIL ,OA JOHNSON & "�Olll

, "O BEBÊ PRECISA DORMIR"

se além disso a �:lW.i':::l!.Ci'i.I) d�

água a 30 graus que ,�ai dOE:

condensadores, �:;al.'a alímen-
/

tal' uma grande pi.�drn ma-'

rinha no outono c lJOS r,lClS

param elos esgotos, ces,)lVê
rão esse j)l'oblerl'Ja d� D ba,st0-
cimento mesmo ,i \.;l.'itnte C1.

época balnear, em C[l',(' .,8

conta com um COl')'�1l1ml diá
rio de 375 metros C�lD:.;G". Pi-A DIRETORIA
nalmente estâ plal1ead:<. uma
canalização de águ" de mar

para combater 'qC \rclh""

LI'RA TENIS CLUBE
veículos à gaSOlin�'� 'é;je��.

Diesel deixarão de exisd,' na'

,
.

_ jlha e. ,serão.. subs-titu�an,i Dor

veículos eléctricos' de ;lto
pr�bGr[AMA DE- FESTAS PARA O M:ES rendimento, que reso],,'rú'o,

DE NOVEMBRO , I-todoS os ,problemas de tran,;;-
)ia 27 - Grande Soirée com a famosa Orquestra Ta- portes, A nova ilha de '9:el

bajara de Severino Araujo, Reserva de me- goland quer adquirI,:' 1. frdT.!],
sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16., \ de ser a estância terrl'allP!1ís

Nota - Nos dras 13 e 20 de novembro os salões do
I socegada do mundo, na :(1.12..1

Lira Tênis Clube, foram cedidos ao Clube I as p�ssoas p��s�m ,hie.mé�a�'
Doze de Agosto, do ntmo Vertlgm,oi:'_S ia da

.

"

a dia, tendo à sun,. vo_ta ::]:e··
--------.......----------,-------- .. -.. nas o vento e as on:la�� ..

Gregor Went,:'elllJerg

.ALTEROSA
J{ se encontra á venda o número relati.;l..a"15 de

I

lovembro de ALTEROSA, a magnífica revista" que Mi- '

las pj �s(;nteou' ao Brasil. Mais unia vez, "a revista da
Jmília ·bra.sileira)" obdecendo às mesmas 6aracterísticas
[Ue lhe deram lugar destacado no panorama editorial
.lo país, oferece aos seus inúmeros leitores uma coletâ
,ea de artigos, contos e reportagens sôbre os, mais, apai� ,

:onantes temas .dá atualidade, garantindo-lhes a certe
,a d2, atI'E\vés de ,sua leitura, ficarem em dia com os

�lais I<ecenles acontecimentos culturais" científicos,
)olttlcos e sociais,

. ,

"Nos Momentos de Festa ou de Dor, Paira Sempre
t Sagrada Bandeira" é o título de uma das excelentes
:'eportagens dessa edição,' contando a h�stória do menino I

que salvou a bandeira nacional, 'no desastre com a bar� •

ca Sétima e mostrando como êle vive hoje, na capital
mineira\ Com mais os seguintes contos e artigos, ficará Iassegurada a leitura de que se precisa pata as horas de

)descarts0: A Pbntualidade Suiça, De Cabelinho na Ven
ta, Sofl'�mento Egoísta, etc .. ,

.

Também estão magnífic�s as constumeiras seções I
de Arte Culinária, Cinema, Panorama do Mundo, O I

Cl'ime Não Compensa Paisagem Brasileira, Fotos e Le
Siendas e diversas out as, destinadas a fazer de ALTE�
ROSA uma fon'te permanente de conhecimentos indis
pensáveis à vida moderna
Para a mulher, a revista' oferece uma seleção dos mais

degante.s .e recentes figurinos, bem como conselhos de
beleza e apresentação pssoal, tudo., isso dentro dos mes-

.

mos padões morais que a têm caracterizado,
Por tais razões, sentimo-nos segunros ·de pocleúnos

afirmar que a edição de 15 de novembro de ALTEROSA
não poderá deixar de ser lida pelas pes,soas de bom
gôsto,

------_... - --..,.-�_. "'-_ ... �.

Agora. cada vez que usar

.

KO.E-YNOS v. ob�m

MAISpnUH:(JAV,

do que 11111'/OO! "

Durante o dia todo,
proteção contra

.<'''' ácidos que
'causam a cárie
e o mau hálito!

"y.
--..----------_.----�----..------�----------�

,'ARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

Semana de Combate à " Lepra
Apêlo às crianças �o Brasil

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Tú que ris em teus folguedos
A tí tudo Deus te deu,
Sê bonzinho, generoso,
Gasta menos �m brinquedOS
E tira do te'u cU'bheiro
Um cruzeiro ele esperança,
Para o berço ela criança
De pais que a sórte esqueceu. , , PERFEICl1ó S[N /CURL

'

'AVENTURAS

"O

00 •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1.532, Martin Afonso de Souza, deu .o nome

de Santa Catarina a primitiva Ilha dos Patos;
em 1.549, os dois navios da expedição de Diogo
Sanabria chegados a 24 na barra Sul do porto do DORES MII!"S1r IIlAtryiJii> Si':} I
Desterro, fundearam dentro da bahia. Sanabria .

'
- UUl� "-V tJ» ��

�.
",

Ifora nomeado pelo Governo Espanhol (Carlos
A causa provável das dores nas costas. 'r\� �bé o exces,50 de ácido úrico

acumUladO. ·Hi'IU.. .."
.

'I

. V) para governar o Paraguai; no organismo. Os rins. que deveriam
.

,.��
em 1.808, um decréto do Príncipe-regente D. filtrar e purificar o sangue. estão fal-

. -.& IJoão, permitiu que os estrangeiros estâbelecidos hando no seu funcionamento. Eis a

� �no Brasil, pudessem possuir terras, tal qual os razão pela qual V.S. se acha sofrendo de

� ��nacionais;
. dores. crônicas nas costas. dores reu- ,

_ em 1.823, foi nomeado Presidente desta então mát�c�s. noites m�1 dor�idas e c?nstan�'
ç.:::;.; �

Provincia de Santa Catarina .o desembargador
te rigidez nas articuíações e musculos.· \! / �

J
-

A t
.

R dri
.

d C' Ih I
O modo mal. rápido de eliminar do sanque o excesso

oao n omo O rigues e arva o, empossan- de ácido úrico e outro. 1\'\'"

do-se a 16 de fevereiro do ano sezuinte: Em vidros de 40 venencs dolorosos
ê

urn 1\\

1 815 hea C 1
.

d S
b'

e 100 pílulas curto tratamento com

em u, ,c egou a o orna o acramento, com as universalménte afa-

O seu Exército, o intrépido Duque de Caxias, .

O grande é mais mada'_ Pílula. pe Witt.

G.· al L' '1 " L' Silva: econômico tao recomendadas

enera UIZ li ves ae ima e 1 va, pelo. médicos

1.87G, foi instalada a Comarca de Tubarão.j ho]e
prospera e importante cidade do sul Catari
nense.

- em 1.889, 'foi nomeado Governador, empossan
do-Se a 2 de Dezembro, exercendo-o até 24 de
Agsoto de 1890, o dr. Laura Severiano Muller,
tendo como Vive-governador o ilustre Raulino
Julio Adolfo Horn;
em 1.932, depois de reunido ha vários dias, en

cerrava-se no Palácio Tiradentes, no Rio de Ja�

neira, o Congresso Revolucionário, após ter sido
sido aprovada pela assembléia a fundação

- do
I

Partido Socialista Brasileiro;
26 DE NOVEMBRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 1.690, foi fundada a Fortaleza da Laje, no

Rio de .Jameiro, hoje um bélissimo Forte;
- em 1.724, faleceu em 'Praga, na Boêmia, S.

Czerny famoso organista e' compositor;
_.:. em 1.764, um "edito" real suprimiu o ordem dos

dos Jesuitas em todo o territorio francês;
-::- em 1.807, Dr. João, Príncipe-Regente de Portu

gal, tornava publica a resolução que tornara de
mudar a Corte para o Brasil;

- em.1.868, Luiz Alves de Lima e Silva, Coman:

dante das tropas brasileiras em operações guer
ra contra o Paraguai, ordenava que os encoura

çados "Brasil" e "Cabral", o Monitor (Piauí),
Vapor "Triunfo" e uma Lancha, subissem afim
de forçarem a passagem pelas baterias de An

gusturra, a fortaleza paraguaia comandada pelo
em 1.932, entrevistado por uma Agencia Noti
ciosa, o sr. Antunes Maciel) Mffiistro da Justiça

1 declara,:a que o Chefe do Gove�no Provisório,
dr. Getulio Dorne1es Vargas; estava empenhado
em r.ealizal', no dia 3 de Maio a eleição para a

Assembléia Constituinte, conforme haVia repe�
tidamente prometido:

.

. André Nilo Tadasco

fBIIliI.i� IJ!l fliJ.!:, cFone 3uI65.'(O REGULADOR VIElHA)
A mulher 'evitar' dore.

....UV IA AS CóLICAS UTERlN ...�

F.mprega-se com vantaiiem pa1>.
combater as Flores Brancaa. Cóli
cas Uterinas, Menatruaes e .pll. o

.

,

parto, e Dores nos ov'rio!.
l poderoso calmante e RelUl.

do� por excelência.
FLUXO SEDATINA, peja aou.i. f.:OD!·

�rovada eficacia é receitada 1)0'

médicos ilustre••

FLUXO SEDATINA' encontn-tU! di
toda parte.

Nata'··
'

Dia 27. __ :Rl\

SEVERINO ARAOJO t
TRA "TABAJÁRAS" :'1---

CLUBE - º.
noss� ������1,a��;ie��J�J_il;?:'·;;;;;;;;:;;\.;;gE�,'!copse��ei�sabado no Club , .... :::::::::::

..

cia, beleza.e
, .. :;: tif!� p�tsései :1::

mada . ora' zer o regime Eno '

- "Sal de Fructa "

Eno ao deitar e ao

levantar - Livre
da prisão de ven

tre, o nervosismo
se foi. Não seja
"do contra" tome

ENO
------------------------------

"Scl de Fructa

HOJE E AMANHÃ
PAASSDO
25 DE NOVEMBRo'

NO

_'_----

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

3 anos.

A tratar no Cabo Submarino.
Rua João Pinto, 26 com a Gerencia.

Diário da Metropole
isto é verdade:EM TôRNO DOS

BONDES
na impossibilidades de sus

tentar comercialmente 'um
negócio defiê�tário têm e�-l.tregue o serviço sem mais

delongas, O governo não
Cada vez que vem à baila precisa mostrar lucros e ti-

o problema dos bondes, au- ra os prejuizos de impostos
,menta de preço e valor do gerais - pagando quem
grande veículo - o amigo nãó anda de bonde pelos
número um da massa - é que; andam E acaba abrín
preciso recordar certos fa- do concorrência e entregan
tos, e realcar certas circus- do a terceiros 'que paralí
tâncias. O 'bonde é veículo zam êsses veículos, lançan
essencialmente popular, ne- do em- seu lugar ônibus,
cessário ás cidades que possibilitando cobrar pas
crescem e se desenvolvem, sagens á vontade .. Mas o

só deixando de ser tão útil, prejuizo é muito grande: - l

quando as metrópoles se a- Os ônibus consomem gaso-'gigantam e seu tráfego de lina e óleo, gastam peças,
superfície se torna de tal tudo importado, escoando I
maneira congestionado, que nossas escassas divisas O !
se necessita furar o subso- bonde é muito mais econô- I

lo para andar por bai�o em mico.

viagens mais rápidas e mais E' um ângulo do proble
diretas: - Só o "Metrô". ma que precisa e deve ser

poderá substituir O' bonde, encarado sêriamente pelos
porque é' o "Metrô" um nossos dirigentes: - Não
bonde evoluido. deixa aumentar os preços
No Brasil está se passan- das passagens enquando es

do fenômeno interessante: tiverem as companhias nas
-- quando os bondes estão Imãos de particulares, . é ir
nas mãos de emprêsas par- : acabando com os bondes ,

tículares, estrangeiras ou' aos poucos, ,substituindo-os
-iacionais, falar em aumen- por ônibus, muito mais ca

car taréfas, é desabar o tOS na aquisição, movimen:
11Undo sôbre a cabeça, mes- ração na própria conserva

�o quando estas são infe- ç50 e no preço para o povo.
!'lares as Ja existentes nos Prosseguiremos. . . ou

')�nde's pertencentes ao go- por outro, êste bonde, t'erá
verno. E há emprêsas, que reboque ...

(Alvarus de Oliveira)

f'

Uma frota de camionetas percorre

. �\":;:y

fFlrr���'estoques, Q fim de manter iii I: ê�:�i1f)
.
�

à venda cigarros

país inteiro renovando constantemente os

Continental

sempre novos

- uma preferência nacion�i
'M 'RODUTO SOUZA CIOI

In siruçõe-s--para-a-cÓncessã-C;---dó
P êmio «Semnno da .Morínho»
lVHNISTÉRIO DA MARINHA ferido em cada Distrito Na- gio e serre ginasial de seu

COMANDOI DO 5" 'DISTRITO val P
A •

S d M J.

o rermo
A

emana a a- autor. Deverão ser enviados
NAVAL rínha, de acordo com o se- ao Comando do 5° Distrito

10 _ O Prêmio Semana da guínte critério:
-

.
Naval encarregado ele recebê-

Màl'inl12, instituido pelo Avi-
Ao classificado em 1° lugar los pelo próprio autor ou por

o 2.671, de 25-11-1953, com o
- medalha de ou-o: intermédio' da. secretaria do

rropósttc de despertar o in-
Ao classificado em 2° lugar estabelecimento de ensino

:.eresse e entusiasmo da Ju-
-- medalha de prata; que frequenta. Poderão ser

I ventude Brasileira pelos ra-
Ao classificado. em 3° lugar dactilografados ou manus-

tos e vultos de nossa hístó-
-- medalha de bronze. critos, rrão elevendo exceder

7° -- Para concorrer ao quatro páginas de papel 0.1-
orêmío, os trabalhos deverão maço pautado (33 linhas),
obrigatàriamente conter o quando manuscritos e seu

nome, idade, enderêço, colé- equivalente dactílograrado.

Uma, estação de rádio sus

pendeu a propaganda de
bebidas. alceelicas • ria naval, será conferido aos

estudantes do Curso Ginasial

que
.

apresentarem os três
melhores trabalhos sôbre Te

ma que anualmente lhes se-

rá proposto.
/

2° -- O Prêmio Semana da

Marinha constará de medá
lhas' de 34mm de diâmetro ('

(SNA) - Após uma tem- ficaram a patrocinar as ir

iorada de "baseball",.em que I radiações dos jJilgos de "oase

as irradiações patrocinadas oall", decidimos ao mesmo

pelos Batístas aubstítulrrun I tempo suspender os anún

.os costumeiros anúncios de cios de' bebidas. Acrescentou

fabricantes de cerveja, a Itl- que logo depois dêsse contra

dia WGRC de Loutsvllte, to com os Batistas, :1. }- mís

Kentucky, EE. UU., susperi- sara e a entidade pat.rorína
deu tôda a propaganda; ele dora - a Associac.ío Batista

bebidas alcoólicas. ele Louisville -- corneruram ;l.

Charles L. Harris, V'.l ,_- receber cartas de todo o país
presidente e diretor, gera}, aplaudindo a idéia.

disse: "Estivemos pensando'
sôbre êsse assunto durante Hewet Slack, direto:' de ;JU

algum tempo. Falamo, tanto blicidade da reíertd.i 1\:;80<.::i

em religião através de nossa

Emissora que não seria .iusto

fazer uma propaganda ',iara

leIa de, bebidas aleonlicas. .11ente a propaganda
Quando os Batistas se prol1ti- 'Jiclas alcoólicas.

reão, disse que essa � a se

gunda grande EstaG:\� ele Pá
dia no país a corb:' inteira-

de be- No reverso, uma corôa de
I louros contendo a legenda

�

[I
AO MÉRITO, sôbre o núme- I

- ::... a;;-

1'0 do ano de concessão do
--

- -..:::-
_-o�-prêmio, e circundada por vin- \�-

-

hns de �
00 " �__-::

te e uma estrêlas. • .;;;- �assc seul d4 cidade, nut" ( �

.

As medalhas penderão de � \l�, \onge 00 bu��onde dar' eOI'fI «4 � __
, 'I

•

horas! fIta .de seda àzul de 36mm razi'l�� \ ,�� :,!",.
de largura, cOl� duas listras . I

GP
as eneTtlaS- . _!l ogr�\ CO'" \ .

--' ,.,.<
. I amarelo ouro, de 4mm cada ,._"'"

ft,OV
\stO lhe ser6 \eo> c

e motor·
�. '

•

�:�' a l2mm das extremida- .::__..... ,

C awõ\i.'0
de

um"PossantMS-O'-d \
,

3° -- O tema esco!hido pa-

JD
"

ra o corrente ano é: "A MA-
.

, RINHA NA INDEPENDÊNCIA 'S I:
.

I DO BRASIL". S f A
• II Q R Jo>

'

4° -- Até o dia 5 de dezem- �
•

22 P.
bro os trabalhos deverão ser ('" '�...\-;.

1)e .. !» a H..

entregues na séde dos Ca-

I mandos de Distritos Navais 0
; para julgamento. �
I No Rio de Janeiro, deverão �
ser endereçados ao 1° Distri- �

, to Naval que os julgará. \ '

i 5° -- O julgamento deverá
estar terminado até o dia 8
de dezembro: de modo a ser

dado conhecimento aos inte
ressados para posterior rece
bimento do prêmio em sole
nidade no dia do Marinheiro
-- 13 de Dezembro. I
6° -- Aos autores dos três

Imelhores trabalhos será <:on- --

Dr. Vidal Dutra Filho
ESPECIALISTA EM DOENCA DE CRIANCAS

REASSUMIU SUA�CLíNICA
�

,

Cousultório: Felipe Schmidt, 38 das 3% às 5

idado
Guilherme de Almeida

Ó namorados que passais, sonhando,
quando bóia, no céu, a lua-cheia!
Que andais traçando corações na areia
e coração nos peitos apagandos!

Distribuidor

C. RAMOS S/A
.

Comercio - 'Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL.

Desperta os ninhos vosso passo. .. E quando
. pel;;ls bôcas em flôl' o amor chílreia,
nem sei se é o vosso beijo que gorjeia,
se são as aves que' se estão beijando ...

A SUBRALMais cuidado! Não vá vossa alegria
afligir tanta gente qu'e seria
feliz sem nunéa vos ouvir nem vêr!

CEM magnificas lotes, a setecentos metros da pra
ça da vila do Estreito, por preço de ocasião.

Dois lotes na rua Felipe Schmidt.
Dois lotes na rua Padre Roma.
Tratar no escritório Edificio São Jorge - Sala 4
Fone' 2192.

Poupai a ingenuidade clelicada
dos que amaram sem nun�a dizer nada-;

dos que foram anlados sam saber!
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o ESTADO

Guarani X Paula

QUER JOGAR NO BRASIL O DlNA�O, I. Esta manhã o balismo do "oito"DE MOSCOU
. I· .

-

I· "d
s',

I RIO,24 (V.A.) - Por princípios de 1955, para vi-

I ca·mpeao ea arln·ense e' remoI �y;:�������o V.d�a:��:;sárj� ���:s�o��e��:�a�a B��;�� .

.

_

.

.'
..

I "Emprêsa Internacional de também no Brasil. I �l.'s 10 h?ras d� manh� de _ a�tora do expressivo Ieíto no

Esportes" (que rendoso de- Referiâa carta foi enca- h�Je,. na sede �oclal do ?lub� p.areo de .ho.nra, estava as-

ve . ser o "negócio"!, .. ) o minhada ao Conselho Técni- . Na.�tICo FranCISCO Martinellí, S11n constítuída:

Dínamo, de Moscou ofere- co de Futebol que em prín- , sel� solenemente efetuado o Patrão - Acioli Vieira

ce-se para realizar 'alguns cípio encara com simpatia
batismo do "out-r'igger" a oi- Voga =': Odilon Martins

jogos no Brasil. lo oferecimento. A CBD vai t� remos "Edmundo da Luz Sota voga - Walter Santos

Em carta dirigida à CBD dirigir'se também ao CND pmto"d' homenagean.do a fi- ,Contra voga - Ecliloh P.

I guru o grande di I t dos Santos
.

aquele empresário diz que o para que o govêrno se ma- 1.-
.
P om: a

D· dos maí d t 'f t
.

li
conterraneo que tanto tem 1.0 Centro - Alfredo San-

mamo um os maIS es a- 111 es e, por lmp lcar o caso
b t IhdI' .

.

.

cados times da Europa, vi'
I
assunto também de caráter da a a 0bPe � soer gmmento - tos Filho

, ,.' , ,. o remo arnga-verde' 2.0 Centro - Orildo Lísbôa
rá a América do Sul em político I

A
. . .

b
.

. .
' nqmsSlma, em arcação Contra prôa - Félix Za-

como todos sabem, surpreen- guíní
17 deu triunfando sensacional e .Sota prôa - Vilmar Lopes
15 espetacularmente na, prova Prôa - Luiz Orofino Filho.

12 principal do Campeonato Ca- Foram oito rapazes sob a

11 tarínensé de Remo, na ma- ratuta do velho Acioli que

7. nhã ele 14 do corrente, na' escreveram uma das mais be-

4 baía sul. las páginas de bravura no

3 Foi graças á vitória da 'Ivro de ouro do Campeona-

1 guarnição de "oito" bem treí- to Catarinense de Remo. Um

nada e dotada de grande co- Orildo 2.0 Centro-da feito retumbante sob todos
.

PENjALIDADES MAXIMAS rugem e espírito de luta, que os aspéctos, pois foi obtido

Erasmo, do Guarani, nu jogo' contra o Bocaiuva: o clube rubro-negro da rua diante. da guarnição do Aldo

desperdiçada. .

João Pinto, conseguiu recu- val que é o Clube de Regatas Luz, vencedor de várias pro-

Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- peral' o título perdido no ano Aldo Luz. vas internacionais e ínteres-

ba: desperdiçada.
.

I passado para o seu maior, ri- A. guarnição martinelina taduais.

Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o Imbítu- Hoje o galpão do Martinelli

ba: desperdiçada:
" ,--'r· .....,....."."...._ .......,..._w...-���-

'

- _....... _ •• �. estará engalanado não so-

Valério, do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí:
mente para o batismo. E' que

convertida em gol,
'

OS "CHAllENGERS" OFICIAIS DOS os esportistas do querido

Lauro, do Atlético, 1)0 jogo contra o Figueirense:
�lube rubro-negro saberão

convertida em gol. j CAMPEO-ES DO MU'NDO render aos seus denodados

Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Avaí: I'
defensores' a sua admiração e

'

desperdiçada.
o seu apreço pela proesa ex-

Zacky, do Bocaiúva, no [ogo contra o Atlético: con- LONDRES, 22 (U.P.) - Robert Cohen - França; pressiva do dia 14, quando

vertida emgol.' A cormssao mundial de "Challengers": n. 1, Raton se adjudicaram á corôa de

Guido, 'do Avaí, no jogo contra o Guarani, conver- box, reunida nesta capital, Macia - Mexico; n. 2 _
campeões de remo de Santa

'ida em gol designou como se "segue os Willie Tomeei - Africa do Catarina.

8 Giovani, do Atlético, no jogo contra o Avaí: des "challengers" oficiais dos Sul; n. 3. Chamroen Sonki-

7 perdíçada. campeões do mundo: tra - Tailandia.

6 E'rico, do Atlético, rio Jogo contra o Figueirense: peso Mosca - Campeão Peeo: Pluma - Campeão:
6 convertida em gol. Yoshio ,Shinai (Japão). Sandy Saddler - Estados

6 Betinho, do Figueirense, no jogo contra o Avaí: "Challengers": n. 1, Pas- Unidos; "challengrs"; n. 1,
5 convertida em gol. /' coal Perez - Argentina; Percy Basset - EE.UU.;
5 Harley, do Imbítuba, .no jogo contrá o Guarani: n. 2, Dai Dowerou e Rio n. 2, Téddy Davis - EE.

5 desperdiçada.
. Mardsen (que devem se UU; 3, o, Caro Morasen -

4 E'rico, do Atlético, no jogo contra o Bocaiuva: con- encontrar brevemente pelo 'Cuba.
4 vertida emgol.' I titulo britanico); 3. 0- Léo Pesos-Leves - Campeão:
4 Plácido, do Figueirense, no jogo contra o Paula Ra- Espinosa _ México.

.

Paddy de Marco � EE.

'3 mos: desperdiçada. 'I Peso-Galo _ Campeão: DU.; challengers"; n. 1,
3 Nenem (2), do Guaraní, no jogo contra o Atlético:

.

3 'convertidas em gols I
--�-----

3
. Nenem, do Guarani, no jogo contra o Avaí: con�;

31 vertida em, gol. , I
3' Bráulio, do Avaí, no joga contra o Guaraní: con-

3 vertida em gol.
.

' I'3 EXPULSOES .

2 Trilha, do Figueirense, no jogo contra o Imbítuba -

2 Frederico (2 vezes) do Atlético, nos jogos contra o \E' lamentável, condenável solicitando que os eronísta

2 Bocaiuva e o Guaraní. mesmo, o proeedimento do façam a propaganda da Cor

2 ' Adilio, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético ,r. Artbaldo Póvoas, que, há rida de São Silvestre, incum

2 Manara, do Avaí, no jogo contra o Atrético mais de dez anos, vem Iudi- bencia que lhe cabe à qua

2 Duarte, do Avaí, no jogo contra o Atlético. briando a boa fé dos espor- I se furta sempre com Ul1H

2 Cazuza, do Atlético, no jogo contra o AvaL tistas e dos que compõem a I desculpa esfarrapada.
2 Abelardo do Atlético, no jogo contra o Figueirense' imprensa esportiva, pois ou- E' o cúmulo!

2 Jaime, do Figueirense, no jogo contra o Imbituba tra coisa não faz que arvo- Chega de tapeação, sr

21 Waldsmíro, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético. rar-se em jornalista esporti- "jornalista"!

� / Julinho e Daniyr, do Figueirense, no jogo contra o
voo Os esportistas sabem per,

2 Paula Ramos. Nesse longo. período de feitamente quem são os le-

11 Bitinho, do Paüla Ramos, no jogo contra o Fígueí-' tempo assistiq, a mais de gítimos representantes dr

1 . rense.
/

j
uma centena de competições imprensa esportiva de noss�

11 JUIZES QUE APITARAM esportivas, acompanhou de- terra.

1 Oswaldo lVJeira, 12 vez.es
legações em excursões pelo E fartos de al)roveitadore�

11 Oswaldo Silveira, 9 vezes'
Estado, bem como a São já estão!

1 Oswaldo Ramos, 9 vezes
Paulo, Rio Gran(le do Sul e Moralização da crônica es'- Por outro lado, a Comis-

11 João Sebastião da Silva, 3 vezes
• outros, compareceu reuniões, portiva é o que deve haver f são resolveu que nenhum

1 Gerson Demaria, 2 vezes
solenidades, jantares, etc., e quanto antes!, combate poderá ter.o título

1 Francisco Prazeres, 1 vez
néca de reportagem a respei- Não se preocupem os dir.e.. de campeonato do mundo

1 Saul Oliveira, 1 vez
tn. tores do maior jornal eSllor· sem a aprovação da Comis-
Até parece nientira. t,ivo da América do Sul que i -

1 CLASSIFICAÇÃO sao e qu.e se um empresa-
Representante ele <IA Ga- <IA Gazeta Esportiva", de Sã(l

,

1 \
PRO

rio passar por cima dessa

1
FISSIONAIS zeta Esportiva", de São Pau- pauio, que faremos com(

10 1 F
recomendação o campecma-

1
. ugar -:- 'igueirense, 7 p.p. lo, todos os anos, de 110- sempre a llropag9-l1da da to não será reJonhecido co�

1
2°. lugar - Imbituba, 8 p.p. vembro, percorre as redações maior prova de fundo do

1
3°. lugar � Paula Ramos, 9 p.p: dos jornais de nossa terra, mundo. I mo tal nos Estados Unidos, Y

40. lugar -:- Guaraní e Bocaiuva, 12 p.p.
,na Europa e no Imperio
I BritanlCo.

5° lugar - Atlético e Avaí, 14 p.p.
,

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

.

11 30 lugar - Guaraní, Figueirense e Imbituba, 11
1

p.p.1 40 lugar - Avar, 13 p.p.
5° lugar - Atlético, 18 p.p.

PRÓXIMOS JOGOS
Dia 28 - Guaraní x Paula RamoS'
Dia 5 de dezembro - Av.aí x Atlético

,.

NOMEROS DO CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS

JOGOS REALIZADOS

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

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

Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbítuba 2 x Avaí 1
Paula Ramos 2,. x Guaraní O
Atlético 1 x Avaí 1

Figueirense 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula. Ramos 1
Bocaiuva 3 x Guaraní 2
Atléti�o 3 x Paula Ramos {)
Figueirense 2 x Imbituba O
Paula Ramos 2 x Avaí 1
Bocaiuva 4 X' Imbituba 1

Figueirense 2 x Atlético 1

Figueirense 3 x Avaí 1
Imbituba 3 x Guarani O
Bocaiuva 3 x Atlético 2
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Guaraní 2 x Atlético 1
Avaí 1 x Bocaiuva 1
Atlético 1 x Imbituba O
Bocaiuva 4 x Paula Ramos 2
Guaraní 4 x Avai 2

Figueirense 3 x Bocaiuva 1
Imbituba 2 x Avaí O

ARTILHEIROS

Danyr (Figueirense) .

Pacheco (Figueirense) , .

,
Oscar (Bocaiuva) '

.

Lando. (Imbituba) ' .

Wilson (Paula Ramos) : .

Pitola (Guaraní) .

Jair (Bocaiuva) .

E '\rico (Atlético) .

Nenem (Guaraní) � ' .. :.•........

Rodrigues (Avaí) .

Valério (Paula Ramos) .

Barata (Paula Ramos) .

Carriço (Bocaiuva) .

Édio (Paula Ramos) i
Fernando (Atlético) .

XUxú (Imbituba) , . , .

Harley (Imbituba) .

Hercilio (Atlético) .

Lauro (Atlético)
'

.

Waldir (Imbituba) .

Anastácio (Guarani}: ; ..

Zacky (Bocaiuva) .

China Bocaiuva) ;.

Jacó (Paula Ramos) .

Vitor (Guaraní) .

Bolão (Avaí) -:
.

Saul (Avaí) ;-- .

Biscoito (Bocaiuva) "1
Ernani (Imbituba) .

Betinho (Figueirense) : ..

Plácido (Figueirense) ,

.

Bráulio (Avai) ; .

Caréca (Imbituba) •.•..•• o. o •• o o •• o. o

Néde (Avaí) ... : .....
'

.. o •••• o ••• o •• o o

Manara (Avaí) • o. ; •• o • o •••• o 0 ••••• o

Duarte. (Avaí) .: ......••.. o ••• o o 0'0 o o o o

.Guido (Avaí) o ••••••••••••

Cabano (Imbituba) .. � , ..

Oséas (Imbituba) .

Renê (Paula Ramos) .

Adílio (Bocaiuva) " o •.:. o •••• o •

Nizeta (Guaraní) .

Poli' (Guaraní) .

Sombra �Atlético) .

Giovani (Atlético) : .

Gerson (Imbituba)' '
.

Amorim (Avàí) .

RECORDISTAS DE TENTOS POR JOGO
Barata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense),
com 3 gols{

NEGA:TIVOS
Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético
Tião do Imbituba, a favor do Bocaiuva .

ARQUEIROS VASADOS

Tatú (Avaí) : : .

Miltinho (Imbituba).. .....•.................
Mafra (Figueirense) .

Brognoli (Paula Ramos) .

Alcides (Paula' Ramos) . o • o •

�sdruba1 (Figueirense) o ••••••••• o •••• o o

Aldo (Bocaiuva) ....................•.••..••

Adolfinho (Avaí) ....................•.... :

._----

LUDIBRIANDO A BÔA FP DOS
ESPORTISTAS

Futuramente n e n hum
campeão do mundo poderá
pôr seu titulo em jogo semi
à autorização da Comissão.

I
Esta também decidiu não le
var e1'1). consideração um

, . ,
contrato firmado· para um

. �sta nesta C.ap,ltal ? m_:-l
CarlosHenaux. Falando àl campeonato mupdial a não

c110 esque�'da Vlc�nte, nmao nossa' reporta�em, o player ,ser que este contenha uma)"
I elo player Tes6m, pe�t�n-, calored .mamfestou-se pro-

. clausula concernente a uma
cente ao Clube AtletlCo penso a mgressar no Avaí. I "luta�revanche".

.

PRETENDE INGRESSAR NO AVAl UM
IRMÃO DE TESOURA

(Boc<jiuva) 22
(Guaraní) : 19

(Atlético) .,. 17

�'/ .. ••,

.;

•

------------------ �,

Jimmy Cartel' - EK UU.;
n. 2, Duilio Loi - ltalia;
n. 3, Ralph Dupas _ EE.
DU..
Pesos-Weltere Cam-

peão: Johny Sazton _ EE.
UU. "Challengers"; n. 1,
Carren Basilio _ EE.· UU.;
n. 2, Kid Gavillan _ Cu�
ba; n. 3, Mamon Fuentes
- EE. UU
Pesos'Medios Cam-

peão Carl Ols'on _ EE. UU.
"Challengers"; n. 1, Joey
Girardello - EE. UU.; n.

2, Pierre Langlois - Fran

ça; n. 3, Rockey Castellani
-EE. UU.
Meios-Pesados - Cam

peão: Archie Moore _ EE.
UU. "Challengers"; n. 1,
Billy Smith -: EE. UU.; n.

2, 'Paul Andreys _k E�
UU.;' n. 3, Jimmy Slade _

EE UU. �
Pesos-Pesados Cam'

peão: Rocky Marciano _

EE. UU. "Challerigrs"; n. 1,
Nino Valdes - Cuba; n. 2,
Don Cockel - Inglaterra;
'1. 3, Bob Baker - Estados
Un�dos. 1
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A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1.532, Martin Abuso de Souza, deu .o nome

de Santa Catarina a primitiva Ilha dos Patos;
em 1.549, os dois navios da expedição de Diogo
Sanabria chegados :1 24 na barra Sul do porto do DORES nasCOSTAS I
Desterro, fundearam dentro da bahia. Sanabria

• .

.,
.

êj" Ifora nomeado pelo Governo Espanhol (Carlos
A causa provável das dores nas costas. ,rl� t b

. V) para governar o Paraguai;
é o excesso de ácido úrico acumulado �f(\v ,I ,,:'1'1
no organismo. Os rins. que deveriam ,.�C

. - em 1.808, um decréto do Príncipe-regente D. filtrar e purificar o sangue. estão fal- .

_ '� IJoão, permitiu que os estrangeiros estabelecidos hando no seu funcionamento. Eis a

� �no Brasil, pudessem possuir terras, tal qual os razão pela qual V.S. se acha sofrendo de

� ��nacionais;
. dores crônicas nas costas. dores reu- :\

_ em 1.823,. foi nomeado Presidente desta então mát!c�s. noites m�1 dor�idas e c?nstan.'
� �

Provincia de Santa Catarina, .o desembargador te rigidez nas articulações e musculos.· \: ..<' �

J
-

A t
.

R dri
.

d C Ih I
Omodomais rápido da eliminar do sangue o excesso

oao n orno O rigues e arva o, empossan- de ácido úrlco e outros �"\�

do-se a 16 de fevereiro do ano seguinte' Em vidros de 40 venenos dolorosos ê um 1\\

1 815 hea C 1
.

d S
'

e 100 pílulas curto tratamento com

em u. ,c egou a o onia o ,acramento, com as universalmente afa-

O seu Exército, o intrépido Duque de Caxias, O grande é mais madas Pilulas De Witt.

G· 1 L'" '1 ,1 L' Silva: econômico tão recomendada,

enera UIZ 1"l.. ves oe ima e 1 va, pelos médicos

1.876, foi instalada a Comarca de Tubarão.j hoje
prospera e importante cidade do sul Catarí
nense,

- em 1.889, 'foi nomeado Governador, empossan
do-Se a 2 de Dezembro, exercendo-o até 24 de
Agsoto de 1890, o dr. Laura Severiano Muller,
tendo como Vive-governador o ilustre Raulino
Julio Adolfo. Horn;
em U)32, depois de reunido ha vários dias, en

cerrava'se no Palácio Tiradentes, no Rio de Ja�

neiro, o COl1{;reSS0 Revolucionário, após ter sido
sido aprovada pela assembléia"a fundação

- do
I

Partido Socialista Brasileiro;
26 DE NOVEMBRO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
- em 1.690, foi fundada a Fortaleza da Laje, no

Rio de .J ameirc, hoje um bélissimo Forte;
.

- em 1.724, faleceu em
/

Praga, na Boêmia, S.

Czerny famoso organista e' compositor;
.....!. em 1.764, um "edito" real suprimiu o ordem dos

dos Jesuitas em todo o territorio francês;
-:- em 1.807, Dr. João, Príncipe-Regente de Portu

gal, tornava publica a resolução que tomara de
mudar a Corte para o Brasil;
em. 1.868, Luiz Alves de Lima e Silva, Coman
dante dás tropas brasileiras em operações guer
ra contra o Paraguai, ordenava que os encoura

çad ôs "Brasil" e "Cabral", o Monitor (Piauí),
Vapor "Triunfo" e uma Lancha, subissem afim
de forçarem a passagem pelas baterias de An

gusturra, a fortaleza paraguaia comandada pelo
- em 1.932, entrevistado pOr uma Agencia Noti

ciosa, o sr. Antunes Maciel, Ministro da Justiça
l' declarava que o Chefe do Governo Provisórió

d G 1
\.

,

r. etú io Dorneles Vargas; estava empenhado
·em realizar, no dia 3 de Maio a eleição para a

Assembléia Constituinte, conforme hov1a repe�
tidamente prometi�o:

.André Nilo Tadasco

lHI}]iR� IJ!1jJ� fi, cFone 3u165'(O REGULADOR VIIDltl)
A mulher 'evitar' dore.

....LJVlA AS CóLICAS UTERlN.\�

F.mprega-se com vantaliam pal'.
combater as Flores Brancu. Côll·

.

.cas Uterinas, Menstruaea e apô. o
.

parto, e Dorel nos odrio!.
! poderolo ealmante e RelUl.

do.o:" por excelência.
PLUX0 SEDATINA, peja IWlUo f.:ODl·

"rovada eficacia é receitada po'

médicos ilustre••
FLUXO SEDATINA encontn.... di

toda parte.

�,
f:!::.

poucos amí
gos" perde
ria até o ape-

tite. Passei a fa
zer o regime Eno '

- "Sal de Fructa"
Eno ao deitar e ao

levantar - Livre
da prisão de ven

tre, o nervosismo
se toí, Não seja
"do contra" tome

ENO
------------------------------

"Sal de Fructc

HOJE E AMANHÃ
NO PAASSDO

25 DE NOVEMBRÓ

_-_-----

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

3 anos.
'

A tratar no Cabo Submarino.
Rua João Pinto, 26 com a Gerencia.

I ri struçõe-s-�para-a
-

cOncessã-o--do
P êmío «Semana da -Marinha))

. MINISTÉRIO DA MARINHA ferido em cada Distrito Na- gio e série ginasial de seu

t�OMANDOI DO 5" 'DISTRITO v�l o Prêmio �emana da Ma- J autor. Deverão ser enviados
NAVAL rinha, de acordo com o se- ao Comando do 5° Distrito

10 _ O Prêmio Semana da guinte critério:
-

.
Naval encarregado de recebê-

�,1ál'inh::t, Instituído pelo Avi-
Ao classificado em 1° lugar los pelo próprio autor ou por

o 2_G7,i, de 25-11-1953, com o
- medalha de ouro: intermédio' da. secretaria do

rropósito de despertar o in-
Ao classificado em 2° lugar estabelecimento ele ensino

teresse e entusiasmo da Ju-
- medalha de prata; que freqüenta. Poderão ser

, ventude Brasileira pelos' fa- Ao classificado. em 3° lugar dactilografados ou manus-

tos e vultos de nossa histó-
- medalha de bronze. critos, não devenelo exceder

ria naval, será conferido aos
7° - Para concorrer ao quatro páginas de' papel al

estudantes do Curso Ginasial orêmio, os trabalhos deverão maço pautado (33 linhas),

(SNA) _ Após uma tem- ficaram a patrocina: :1S ir- que
.

apresentarem os três obrigatoriamente conter o quando manuscritos e seu

iorada de "baseball",. em que I radiações elos j�gos de "oase- melhores trabalhos sôbre Te- nome, idade, enderêço, colé- equivalente dactilografado.

1S irradiações patrocinadas Jall", decidimos ao mesmo ma que anualmente lhes se-

pelos Batístas substttuu'a:u I tempo suspender os anún- rá proposto.
/

.os costumeiros anúncios ele
'

cios de- bebidas. Acrescentou 2° - O Prêmio Semana da

efabricantes de cerveja, a .1:1:1- que logo depois dêsse contra- Marinha constará de medi-

R'et.e "'�'M·e'��G��'--�-t'lS.1dío WGRC de Loulsvllte, to com os Batistas, ii rmís- lhas de 34mm de diâmetro r

Kentucky, EE. UU., suspen- sora e a entidade pai.vocína- 2,5mm, de espessura, cunha

deu tôda a propaganda. de dora - a Assocíaç.io Batista das em ouro, prata e bronze

bebidas alcoólicas, ele Louisville - comeraram n tendo uma âncora encimada tl5Ch I L H
.

b t d t d 'pela corôa naval e envolvida \
.

5 f)
r_" .

ar es . arrrs, vu c- rece er cal' as e ·0 ') o pais r '

presidente e diretor -geral. aplaudindc a idéia. por uma circunferência de
. �-

disse: "Estivemos pensando' cabo de manilha, terminando _:.�:.::==::;;:;:=�====::::���
sôbre êsse assunto durante Hewet Slack, direto:' de pu- por um nó direito. Em tô!-:no, I 1........;-:-::

� .:.;;�:::::.
algum tempo. Falamos tanto blicldade da l'c[cricU Assoei- separadas por duas estrelas, I .»: __ -o

-'", -.:;

em religião através de nossa acão, disse que essa P. a se, as legendas MARINHA DO '�-':.-.r::..- -:
-

Emiú;ora que não seria iusto I gunda grande Estaç:�0 de Pá- BRASIL e PRÊMIO SEMA?:-JA '_-...-I:::�Ii!!.IIii; iilIliIII!I!__I.I!�iiib
fazer uma propaganda �1ara- elio no país a corh:' inteíra- DA MARINHA.

leIa de, bebidas alcorolieas. ,11ente a propaganda de be- No reverso, uma corôa de
�

Quando os Batistas se -pronti- Jiclas alcoólicas, I louros contendo a legenda
AO MÉRITO, sôbre o núme- I -

....-

t 1'0 do ano de concessftO cio -�
_--�..

prêmio, e circundada por vin- \�-
-

hns de'�
00 • ,;,.__--::

te e uma estrêlas. _ ._ Posse seUl clt cidade, nut" (

.

As medalhas penderão de;:F.iE"" \ivre, \ongc do�onde �. COI" ,4
Felipe Schmidt, 38 das 3% às 5 horas I fita de seda azul" de 36m111 �� e

\
de largura, COI1'1 duas listras , I

epr
OS en� . -li egr�\ cOI" ' -

. I amarelo ouro, de 4mm cada
, ........ , ft(I'I

� \he ser6 'OCJI c motor.
�

���' a 12mm clas extremida- '::'_":'.: \

C 0\J)&1\i,'d
&

�i.Me5-0'--d ,'::"

3° - O tema esco!hldo pa-

JD
"

.

ra o corrente ano é: "A MA-

, RINHA NA INDEPENDÊNCIA '11\Sr'
I DO BRASIL". S f A

• II O"
� J.>'

4° - Até o dia 5 de dezem- �rJ�rfD-bro os trabalhos deverão ser

'"

('"
entregues na séde dos Co

I mandos de Distritos Navais

I· para julgam�nto.
No Rio de Janeiro,. deverão

ser endereçados ao 1° Distri
. to Naval que os julgará. \
i 5° - O julgamento deverá
estar terminado até o dia 8
de dezembro; de modo a ser

dado conhecimento aos inte
ressados para posterior rece
bimento do prêmio em sole
nidade no dia do Marinheiro
- 13 de Dezembro. I
6° - Aos autores elos três

Imelhores trabalhos será �on- --

Diário da Metropole
EM TÔRNO DOS

BONDES
na impossibilidades de sus'

tentar comercialmente 'um
negócio defki.tário têm elol-Itregue o serviço sem mais

delongas, O governo não
Cada vez que vem à baila precisa mostrar lucros e ti-

o problema dos bondes, au- ra os prejuizos de impostos
menta de preço e valor do gerais - pagando quem
grande veículo - o amigo nãó anda de bonde pelos
número um da massa - é que,' andam E acaba abrín
preciso recordar certos fa' do concorrência e entregan
tos, e realcar certas circus- do a terceiros 'que paralí
tâncias. O�bonde é veículo zam êsses veículos, 'lançan'
essencialmente popular, ne- do em- seu lugar ônibus,
cessário ás cidades que possibilitando cobrar

.

pas
crescem' e se desenvolvem, sagens á vontade.. Mas o.

só deixando de ser tão útil, prejuizo é muito grande: - 1

quando as metrópoles se a- Os ônibus consomem gaso
gigantam e seu tráfego de lina e óleo, gastam peças,
superfície se torna de tal tudo importado, escoando I'maneira congestionado, que nossas escassas divisas O :

se necessita furar o subso- bonde é muito mais econô- I

lo para andar por baiX:o em mico.
viagens mais rápidas e mais -E' um ângulo do proble
diretas: - Só o "Metrô". ma que precisa e deve ser

poderá substituir O' bonde, encarado sêriamente pelos
porque é' o "Metrô" um nossos dirigentes: - Não
bonde evoluido. deixa aumentar os preços
No Brasil está se passan- das passagens, enquando es

do fenômeno interessante: tiverem as companhias nas
- quando os bondes estão Imãos de particulares;' é ir

-

d A I
'

�as maos e empresas par- I acabando com os bondes ,

ticulares, estrangeiras ou aos poucos, ,substituindo-os
nacionais, falar em aumen- por ônibus, muito mais ca

.ar taréfas, é desabar o ros na aquisição, movimen
nundo sôbre a cabeça, mes- tação na própria conserva':'

-::0 qua,nd?; esta.s são infe- çâo e no preço para o povo.
riores as ja existentes nos Prosseguiremos, . ó ou

')onde-s pertencentes ao go- 001' outro êste bonde terá
vêrno. E há ernprêsas, que reboque . .'.

'

(Alvarus de Oliveira)

Uma, estação de rádio sus

pendeu a propaganda de�
bebidas . alcoolicas

Dr. Vidal Outra Filbo
ESPECIALISTA EM DOENCA DE CRIANCAS

REASSUMIU SUA�CLÍNICA
�

•

Cousultório:

idado
Guilherme de Almeida

Ó namorados que passais, sonhando,
quando bóia, no céu, a lua-cheia!
Que andais traçando corações na areia
e coração nos peitos apagandos!

/

Desperta os ninhos vosso passo. .. E quando
. pelas bôcas em Hôr o amor chílreia�
nem sei se é o vosso beijo que gorjeia,
se são as aves que' se estão beijando ...

Mais cuidado! Não vá vossa alegria
àfligir tanta gente qu'e seria
feliz sem nunca vos ouvir nem yêr!

I
Poupai a ingenuidade delicada
elos que amaram sem nl..H1�a dizer nada7

dos que foram amados sem saber!

isto é verdade:

/'

Uma frota de camionetas percorre

. r"��
r� t;'4ii �,..f'f�>

esfoques, a fim de manter I il��.'�ôti
�j

à venda cigarros

paí5 inteiro renovando constantemente os

Continental

sempre novos

- uUla preferência nacion�1
'M PRODUTO SOUZA CIO�

Distribuidor
!

C. RAMOS S/A
.

Comercio - 'Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli..

A SUBRAL
CEM magnificos lotes, a setecentos metl'OS da

ça da vila do Estreito, por preço de ocasião.
Dois lotes na rua Felipe Schmidt.

, Dois lotes na' rua Padre Roma.
Tratar no escritório Edificio São,.,Jorge
Fone' 21�2. ',i!�

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6' Florianópolis, Quinta-feira,.. 25 de Novembro de 1954

�

LIRA TENIS CLUBE E CLUBE DO PENHASCO - DIA 27 - SABADO SOIREÉ pE ALTA ELEGANCIA APRESENTAN
DO O MAIOR EMAIS FAMOSO CONJUNTO DE DANÇAS DO BRASIL

SEVERINO ARAUJO E SUA ORQUESTRA "TABAJARAS"
21 - FIGURAS - 3 CANTORES - GRANDE S;10\V

Reservas dê mesas Relojoaria MULLER Cr$ 250,00 - Ingressos avulsos somente pa ra Associados Cr$ 50,00

CONHECI uma �ulher que não comia á mesa sem

que alguém tivesse dado graças. Se ninguém o fazia, ela
reverentemente, baixava a- cabeça, fechava os olhos e

repetia as palavras do nosso texto anexo.' -,
.

As vêzes os seus familiares ficam embaraçados
com sua insistência, especialmente quando havia hós

pedes, ou se achavam em casa de outrem. Mas que rico

exemplo de devoção nos legou ela!
,

Fazemos bem em dar graças diáriamente pela terra

na qual habitamos; pelos lares que nos abrigam; pelo
alimento que comemos e pela roupa que vestimos. De-

vemos também ser gratos pelas estações do ano, que se

ES TE SMOsucedem; pela sementeira e pela ceifa, pelo inverno e o
'

O ' RI I
n i �.>

verão por tôdas as experiências frutíferas que estas

mu-,
�, O Itw "J'll ,., i C ()

danças produzem. Verdadeiramente "nossas vidas nos
C O N V ITE' A CIA. ANTAHTICA PAULISTA, Industria Brasi

caem em lugares deliciosos". Podemos dizer com o sal- leira de Bebidas e Conexos, em .Florianopolis, comunica
mista: "Bendize ó minh'alma ao Senhor e não' te esque-jl . _. . aos seus frezuezes em geral a nomeaçâ d "R d,

b f" ""C f'
'

S h' Cube-me a satísracào de convidar todos os Associados
.

t:> o e even c-

ças de nenhum dos seus ene lClOS. 011 13 no en OI
i:! 'I' tt "AMOR E L"U""'; b E F'

dor Autorízado dos produtos Antartica a firma Silvio
f b"

co a wa '-', em como suas xmas. aml- ,
" .

'
"

e aze o em. llias e pessoas de suas rleações, para assistirem à Sessão ,orlando Damumi - Cia Ltda. atendendo pelo fone 0).019

� Magna, de caráter público, a realizar-se no dia 27 do cor-

11lente, sábado, às 20,30 horas, na séde social, para a posse

, _ .

"

. -, 'da Diretoria eleita para Q periodo de 1954. a 1955.

. C{)}� coraçoes agradecidos volvemo� para tí, o nosso i Florianópolis" 23 de novembro de 1954.
Palo tu es o doador de todo o dom perfeito. Que em cada

I' Clemente Bruening _ Preso _ Deleg.
refeição tiremos uma pausa para dar graças e louvores

a ti pela provisão de nossas necessidades, Em nome do
Salvador, Amém.

CLUBE d PENHASCOPENSAMENTO PARA O DIA
.

.

.

O -

.

-
. -

11
"Tttdo que tem folêgo louve ao Senhor." I Na Âssembléia Geral dos sócios proprietários, 1'ea-1Roy E. Whitehead (Yowa) l lizada no dia 8 do corrente, tendo em vista ter sido subs-

--:0:-- Icrito todo capital social e em virtude de existir grande I PartI·elepaçàOSEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO número de pessoas desejando subscrever quotas, ficou:
.

,

Ele envia seu mandamento' à terra; sua palavra resolvido permitir-se a entrada' de mais cem. (100) só-I Gemldino J. de Simas Minervino A. Azevedo
corre velozmente. (Salmos 147: 15). Ler Salmos 147, ou cios. '

I
e e

I Cor. 1: 4-9: ,i Os interessados que desejarem fazer parte ·do qua- Senhora Senhora
Certa

A

vez quando estáva�os com 20. centimet�os dro - �ocial. do, "CI�he do Penha�ço", :r:>0der�o proc�-" Tem o prazer de particí- Tem o prazer.....de partici-
de nev; sobre o solo; perguntei a um amigo chacare;ro r�r a D:retona ou seja, os .sr�. Dr. Ferreira Lima, Luiz par aos parentes e pessoas' par aos .parentes e pessoas
o �ue ele.ac�ava do tempo. A respos.ta, ,para surpresa, Fiuza Lm1é�...�:_Henato Gutlerrez. I amigas, o' contrato d,e casa-I amigas, o contrato de ca-'
mmha, .fOl: Nunca reclam� a respe�to d,? tempo e es- I O -I'" A .,

-" 1 menta de sua filha Solange samento de seu filho Hen- !
tau mUlto_ contente po:qu� e uma C01sa sobre a qual o ; , iaCl 10 'raUJo ' I Simas com' o sr.: Henrique I rique Azevedo ' com a se-

homem nao tem. con�role. _ .

' I '

_ '_

Azevedo. r

I nhorita Solange Símas,
Ao fazer tais afírmaçôes, meu a_:mgo ?e :e�to pen-\ Clrur g üenüste Henrique e Solange

sava nalguns fracassos humanos. Nao ha dúvida que • I COnfirmam
por causa de sua fé sincera, êle queria dizer também i Professor da Faculdade de Odontologia comunica -

1�1-54
que a despeito de nossos erros, podemos ser fortalecidos ;lOS seus clientes que já -está atendendo. No horario ha-

pelo conhecimento de que Deus ainda está no trono. bitual.
,

Podemos realmente ser gratos porque uma grande Professor da Faculdade de Odontologia,
Mente, um Grande Espírito e um Grande Poder contro: I

Rua Felipe Schmidt Edf .. Amelia Neto Sala 1.

Iam o universo, "Ele manda as chuvas sôbre justos e i

F
. ;-.---

injustos." "�osso Pai sa_he que precisais destas cois,as..:" j

unClonar'la para Escrl·lo'rl·oMeu amigo chacareiro aprendeu urna grande lição ,

da vida - Fonfiar em Deus.
_ MOÇA 22-23 anos, datilografa, ginasiana, desernba-

O R A ç A O racada, referências para escritório.
Nosso Pai, agradecemos-te as mensagens que vêm

•

ORDENADO A COMBINAR.
cada dia das coisas que nos rodeiam. Somos-te gratos CARTAS' PARA CAIXA POST4L, 80 FUNCIO-
porque a tua misericórdia é infalível. Que confiemos NÁRIA ESCRITóRIO
mais em ti, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos en-

.
"

"P
. t"" A

' I

sinou a orar: ai nosso que es as nos ceus. . . mem.

PENSAMENTO PARA O DIA IConfiar em Deus é louvá-lo.
'

_____

PAUL E: HAYMES (NovaYork) I

•-A.-rAaC"'CA ."'t.($•••••
Leve e saborosa para os paladares mais exigentes

.

Exija Guaraná· Antarctica
Deposito ANTARCTICA:' Rua Silva Jardim (Prainlh(j) FONE 3.800

"

Com a Biblía na M'ão
«No Cenaculo»

QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVE�BRO
Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra e

verdad-eimmente serás alimentado. (Salmos 37:3). LeT

Salmos 37: 1-8 ou João 14: 25-27.

ORAÇÃO

QUARTOS
Alugam-se quartos com ou sem pensão, em local a

. beira-mar,
'

Ver e tratar à Rua Silva Jardim, ,214 (Com ônibus
na porta)

,

A
- 1 AI- - /lençao '. ençao . 'I

Lind��!�!ree!oc���f�I��!�sDp��aSJ55' com J
impressões á vontade e gosto do freguês

Preços Módicos --'- Unicos na praça,

Empreza Gráfica Grajaú Ltda.

Rua Deodorq, 19 - l\[ESTA
-�xx

Cartões de,Natal e Bôas Festas
Lindas e modernas padronizações
Impressos ao gosto do freguês
Pedidos á Empreza Gráfica Grajaú Ltda.

Deodoro, ,19 - Florianópolis.

- Aventuras ... .oU'e- -

,.-,0;;------,,--- � 1105 Eletrizantes ,Roman�
Par1icip81"ão iMPUREZAS DO SANGUE? Ice Encantador .

'Y
!

t' SIMBAD O MARUJO

.Paulo e Léa- Martins da' �' ftlKIR Df H��U,f,lHA I com: i;��;{��lo;airbanks
Silva, participam aos paren-

.

-

AUX. TRATi SIFILlS, ,'Jr. - Maureen O' Hara -'
tes 'e pessoas amigas o nas-

"

I h
'

cimento de seu filho Ivam,' CASÃ·-i'r-ls-'CELANiA-di-stl"J.IA�o ���g����'
ocorrido na casa de saude '\

bl',dora dos Rádios R.C.A "Cinelandia Jornal.
São Sebestião, dia 22/XI/ P
54 v 11u1', Valvulas e ,Disco.. reços: 7,60 - 3,50.

Censura Livre.

I
I

I

IPrefeitura MuniCipal de Fpoli�'
Direto.ria de Fazenda,

I AViSO

cOnRANçi\ DE IMPOSTOS E TAXAS,
EM ATRAZO, SEM MULTAS

De ordem do Sr. Diretor de Fazenda, torno público
CIcIe esta Tesouraria está procedendo a cobrança, sem mul
ta, até 31 de Dezembro, ele to das as dividas em atrazo pro
venientes ele impostos e taxas, de'/idos á Prefeitura 'Muni
cípal.

.
FIndo o prazo acima todas as dividas inscritas e não

pai�as, serão encamínhadns á Procuradoria, para devida
cobrança executiva.

TCSOUl':1ria ela Prefeitura Municipal, 23 de Novembro de

Oficial Administrativo

'-------"--'-----------

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

-----.-'-----�,

,;,:.\ ,'�

As 2 - 7%'-
- Uma história ...�.,,;11.�._'

te com garotas alucinantes!
JEAN PETEF.S - JEAN
NE CRAIN MITZI
GAYNOR (Que trio!!! ... )
em.

Com DALE ROBERT
SON - Direção de JEAN
NEGULESCO.
No programa:

Filme Jornal Nac.

.Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre.

As 8 horas.
CHARLES BOYER -

INGREID BERGMAN em:

A MEIA LUZ
No programa:
Guaiba Jornal Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos

As 2 e 8 horas
UM DRAMA VIGOROSO'
E ARREBATADAR
O DESTINO ME PERSE

GUE
CHARLETON HESTON -

SUSÀN 'HAYWARD
No programa:

Esporte na Tela Nac:
Preços: 7,60 - 3,50
Censura Livre.

I
!
I
.!
!

I . ".,'
.

','�,::®, X Y

, ,

As 2 e ,8 horas

As 8hs.
PROGRAMA DUPLO
1) � RÓMANTICO JO

GADOR - John Carroll.
2) - A MEIA LUZ

Charles Boyer - Ingrid
I i Bergman.

,

No Programa:
. Atual. Guayba Nac.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

I

v d• en e.-se-
Uma casa de madeira de

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

'

Tatrar na Farmacia Ca
tarinense com o sr. Renato
Teive .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Flo:'i:1'16nfJ!is, Quinia-fc.íra, 25 de Novembro de 1954
r

l�o.:;.".

Natal das Crianças Pobres do Estreito!
Dia 27. -- Barraqúinhas no Bairro Nossa SenhQra de Fátima.· MUltas

·Prendas. Música. Saigadinhos. Bebidas. I

Si:iR,I'��BC���Ã�":�Õ��R�R��N��- � IDS;:::�:::�;.:�:�:��::�a.
e

I rs�;�����C;;';;�i;d;:ii�hi��
o maior acontecimento extra social do ano, para I ·t

A CASA ORIENTAL
·1·�ossa Capital, será sem duvida a apresentação dia 27 I Rua Jo3.o Pinto n? 9 (sob) Horario Expediente

.·:�:i::· " '. .:.:+1••:'sabado, no Clube da Colina, em soirée de alta elegan 'I
Dias uteis - das L:!'ás 18 horas

.....
•

cia, beleza·e encantamento, numa apresentação da afa- Aos Sabadoi " das q ás 12 horas
mada orquestra "TABAJAfiAS" da Rádio Nacional e

Myring Beiga, do Rio. EDITAL':Para essa soireé chie e deslumbranto o Lira conta- DEBITOS EM ATRAZO ,.. .:+
rá com a cooperação do mais jovem Clube da Cidade De acordo com a Portaria n? 158, -do Exm? Senhor I' .!. ESTA' FORÇANDO A BAIXA nos PREÇOS �:+"O Clube do Penhasco" criador e patrocinador dó Con- Ministro. do Trabalho, Industria e Comercio, publicada •••

os MELIIORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS M_úDERNOS TECIDOS, PEI.OS
,

.

I I
+ MENORES PREÇOS, SO' NA CASA OIUEN'l'AL ..curso "Míss Sta. Catarina", que tanta repercusâo tem no Diario Oficial de 9 do corrente mês, levei ao conheci" .!. I. Ialcançado nos meios sociais do Estado. I menta das Emprezas em debitos com este I.A.P.M., para, .:. 70,00 ,•••.

A / d d 27 I li itmi d '

f d A I d d bi
I
+: Organdy suisso branco, largo 1,15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . +:

. soiree o ia ,ao som me oe ICO e I'l mICO a ate o im este mes, iqui arem os seus e itos. �. O I' 1 115 75,00 � .
orquestra "TABAJARAS" ficará na história dos nos: I, Aqueles que deixarem de cumprir 'as determina-

. .,t. rganc y SUlSSO em cores, arg., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

100,00 .
sos grandes acontecimentos sociais, pois para maior

I

ções da Portaria, do Exm? Senhor Ministro do Trabalho, : t
Tule ele nylon Americano, branco e cores, largo 1,40

17'0,00 �t:.d CI b d h
- '

d ,....... Tule ele nylon Americano, bordado, largo 1,40 .brilhantismo, os Diretores o u e o Pen esco estão
:

Industria e Comercio, acima citada, ficarão a partir e I.+:. N 1
.

b d d 1 d 1 1 'lO 200,00 ...
h I

:
y on Amer-icano; 01' a o com ve u o, arg. ,� ..... , . tprocurando trazer a esta Capital, as Rain as, das outras 110 de Dezembro em diante, sujeitos a cobrança Judicial'

•• Laise Suissa, largo 90 :................. .. 240,00 .cidades e candidatas ao Concurso "Miss Sta. Catarina, I de todos os debitos em atrazo,
1
+ '

O
.

140,00 ....

I
.Meio linho pi lençois, largo 2,2 .....tais como: Laguna, Tubarão, Brusque, ltajaí, Blume Ataliba Gonsolue« das Neves II +. P n h f' I 1 I 1 2 'lO 210,00 '��+: uro ln o 10 r une ez em cores, arg. ,� .

nau, Lages e Joinvile; bem como estarão presentes com - Delegado ••+ P Ií 1 f' 1 d b 1 2 �O 200,00.I
uro ln 10 Ol Ir an ez em ranco, arg. ,� .. ,... .... :.a graça e beleza da mulher florianópolitana as candida- -Florianópclis, 20 de Novembro de 1954. I �� Cambraia de puro linho Irlandeza, largo QO ,...... 135,00 '+J.'tas dos seguintes Clubes: Clube 12, Lira, Figueirense, �... L' 1

.

t I d h m
.

50,00 ,.

I +: I m '10 m18 'o p roupa e ° em ;'...... 't'"Aldo Luz, Barriga Verde, Comercio, Clube-Lã Outubro, �:.. Puro linho para roupa ele homem 85,00 .rClube 6.
, 'I PREGUIf'A E FRAQUEZl �� '....

Setin Iangeríe, largo 1,00 60,00 ••Será pois na noite do dia 27 um grande desfile de I \A'
j ., �i Tafetá faile _ s , • • • • • • • • • • . • • • •• ,34,00

Igraça, beleza e elegancia numa magistral apresentação V A N A O I O L •• Faile grosso em toelas as cores, l.irg. 90 59,00
da orquestra de Severiano Araujo. t I Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00

1\ orquestra "Tabajaras" esta composta de 21 exe- MOÇAS DESÀNIMJr.ÜAft .:� F:.1iJe escocez, largo 90 , ,................... 40,00 +.�
d "C"" .� ,

..cutantes, sen o tres rooners. HOMENS SEM I�En«IA. I, Setin duchese, extra especial, largo 90 48,00 '

,Segundo estamos informados e no intuito de pro-
.. Não\ é sua culpa: �:.., Setin duchese, fl-rtigo muito bom, largo DO .. ,........... 30,00 .fporcionar a todos a oportunidade de ouvir a orquestra ••� San Jan, larg, 1.40 85,00 l�."T bai " D' t

.

d L' d CI b d P I 6: a fraqueza que o d"UII ca II'.,,!O, p� ;j,I, ..... 48
'

a ajaras a ire oria o ira e o u e o en lasco
:' Lonita Bangu, larg. 1,00

'

.' I ,00 •

promoverá duas apresentações no Cine Ritz uma 8S -orn moleza no corpo e olhoN «-rn ,vilt.,

�:.. Organdy estampado, a começar de ,. '. . . . . . 18,00 -J.19 hs. e outra a.s 21,30hs., .. fraquez& atrasa a vida porque rout» Opala estampada, a começar de II ,00 .�.Depois de colhermos tão auspiciosa noticia presta- as fôrça" paro o tranulho.
:r

Fustâo branco, a começar ele 18,00 ;;.das pelos S1'S. Antonio P. Oliveira Neto, presidente em VA.NADIOL ..�. Tafetá escocez ele algodão, Iai g. 30 ,...... 24,00 :
exercicio do Lira Tenis Clube e sr. Luiz Fiuza Lima, ..�. Cassa bordada, desenhos novos, largo 80 ,......... 4�!,oo �i·.Diretor do Clube do Penhasco, felicitamos por tão alta .urnenta us glóbulos sanguíneoe e VITALIZA o �!Il!jI'U, e n t\ Morin Ave Maria ,....................... 1D,50 �:..iniciativa e extermos nossos votos de pleno sucesso afim -a(Jut>cirlo, � de' g08tO delícloso e pode ler usado �{). tlldio' �:� Cretone branco, largo 1,40 ,............ 33,00 .

de sempre que possivel termos a oportunidade de poder •• ldadea .:... Cretone . branco, largo 2,00 44,00 .tassistjr grandes artistas nacionais. .:.� Cretone branco, Iurg. 2,20 .. , ,............... 46,00 •••
.... Cretone Linhol, largo 2,20 , '. 67,00 .+.
�:. Perca I, largo 2,20 ,..... 90,00 .._:•
•:� Materia plastica lisa, largo 1,40 34,00 .�
.:� Materia plastica estampada, largo 1,40 ,......... 43,00 .�•
.:. Toalhas plast'icas Americanas "'ó ••••••••••••••••••••••• '. • 59,00 ..+: Meias nylon pi senhoras ,.. 44,00

•••�:.., Meias nylon pi senhoras, malha 60 :..... Gr,oo y.:.. Meias nylon Derby, pi homem .. .'....................... 65,00 ...
•:+ Colcha de seda cl bico, pi Casal .. ,..................... 200;00 ..�.
.:+ Colcha de seda cl franja, pi Casal 2�0,00 ..:.
:::

Colcha de pura seda cl franja, pi Casal... 280,00
..y�.. Est:1s são algumas ontre as muitq.s pechinchas oferecidas pela. CASA ORIEN-Y • �

••+: l'AL, na sua campanha de forçar a baixa dos preços. ...

+:. CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende. �i.�:+ Rua Conselheiro Mafra, 15 ""'"' Telefone 3.493 :._ Florianópolis. +:..�:�, .

_..... '

'

.

�...
.................................._ -or...-or. + + '!.. ! _.:...�
................-. � + � .:" 6ó ,' + ., w .,.�
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HO'TEL REX S.A.
.....

Assembléia Geral Ertraordinária

2aCONVOCAÇAO "

Pelo presente edital ficam convidados os -sen!10res
. acionista.s desta sociedade, para comperecerem a �.8'
sembléia Geral Extraordinária, em segunda convocaçao,
a reálizar-se no dia 10 de dezembro do corrente ano, ·n.3
sede da Sociedade' Dramatico-Musical Carlos G?mes, SI-

. to à rua 15 de Novembro, às 17 horas, para dellbera;em
sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

10 _ Ratificação e aprovação do aumento de c�pi
tal de Cr$. 3.000.000.00 para Cr$. 4.500.000,00, autOl'lza

do pela Assempléia Geral Extraordinária 'de 17 de no

vembro de 1953;
20 _ AlteL'ação parcial dos Estatutos �OClalS; .

30 _ Outros assuntos de interesse socIal relaclOna

dos com a matéria da convocação.
Blumenau, 10 de novembro ·de 1954

Gustav Fmn1c
Diretor Presidente

-0--

HOTEL REX S�·A.
Assembléia Geral Extraordinária

3a CONVOCAÇAO
Para o caso de não se realizar a Assembléia- Geral

Extraordinária em 2a convocação, por falta- de "quo
rum'" ficam pelo presente convidados aos senhores
acionistas' desta sociedade, para em terceira (3a) convo

cação comparecerem à Assembléia Geral Extraordiná
ria, a realizar-se no dia 10 de dezembro do corrente ano,
na sede da Sociedade Dramatico-Musical Carlos Gomes,
sito à rua 15 de Novembro, às 17112 horas, isto é, meia
hora apoz áquela, para deliberarem sôbre a Ordem do
Dia do edital supra. "

Chama-se a ,atenção dos senhores acionistas que, de

Conformidade 'com o art. 104 do DeCl'eto Lei m.· 2.627
de 26 de sete1nbto de "1940, a Assembléia em -ga convoca
i1tlo tem podei'e� para� re�olver coní qualquer número.
, Blumenau, 10 de novemb;rQ de 1954

Custa?) F1'anlé r�.

Diretor Preddent;;

EXPRESSO FLORIANÚPOUS
, ANDRADE e. KOER1CH

Transporte de cargas �m geral entre Florianópoli5.
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentel'
" Matriz: - FLORlANO'POLIS �

Rua Conselheiro Mafra, 1�5
Fone: 2534 - Cí1ixa 'Postal, 4,'35
End. Telegr.: �ANtiRADlt�

Agênct.:l - Cl..�R.1T1B ,,\
Avenida 7 de Setembro 3:{20/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SA:-IT1DRA

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

End; Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro·e f!m Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com II, Empr&slI

d. Transportes Minas G.rais SI f4,.)

Raios X
t1.p.:l'l'elhagem moderna e completa para 'qualquer exame
�.

radiológico.'
Radiograllas e 'radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago -,- intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pielogullfia).
{Itero e anexos: lIistero-salpingografia com insufla

'ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.,
'

Medidas exa.as dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidn,de Dr. Carlos Corrêa. "

t agradecimento e Míssa
A família de Ernesto F. Hildebrund falecido a 17 de

flOvembro, ag'radecem penhoradamente à tôdas as pessoas
amigas que compareceram às cerimônias do sépultamento,
�nvial'all1 corôas, flôl'cs, telegramas.

Aproveitam para conviclar os parentes e, amigos para
assistil'eln à missa 'de 7° dia, que será celebrada no dia
!G de novembro, sexta-feira, às 7 horas, na Ca:pela de S}o
Lujz.

, Agradecem.
-_ ..�-----,--------_.;.,._-�-----

•

Com ês�e valoV' VoS.
ó.bj"iJl'<Í. uma adnta. que

ij���_••�:.
Ine ..ende� jul"O com·

pensÓodor' e
§a\1����EE�2i.� lev&V'';' p&�a S,Ucl. �esidên

ciô. om lind(j e útil presente:
um B€LÍSSIMO eOFREde J4ÇO CROMADO.

NCOAGRiCbLA
12.ua 'T'tClia,no., 16

, ..

fLORIAHÓPOLlS - SANTA CATARINt' �

--------- -

Trate das Vias Bingo Beneficen'e
no Lira reDis ClubeRespiratórias

As Bronquites (Asmâti-
As senhoras componentes do grupo que integra na

cas, Crônicas ou Agudas) e "Sociedade de Amparo aos Cegos
-

e Aleijados", iorna
IS suas manifestações (Tos- público, que êste ano como pos anteriores fará o seu

ies, Rouquidões, Resfriados, :'-Jatal.

atarros), assim como as I Os cartões para o. referido Bingo, poderão ser ad

;'c'ipes, fi moléstias que' quiridos com as sras. Risoleta Medei'ros;' Ondina Macu-s, o

Ih
.; co; Alba Belo; Dorvalina Alves; Dra. Wladislawa Mussi;'ltacam o apare o resplra-:Dora Araujo' Lima Kuenzer- Elza Amim' Leci Luz'

t(,rio e iieve.m ser tratadas ;Ivolah Rey; Virgina Gutierre;' Ida Ferreira 'e Maria Fra�
'0111 "lU medicamento enér- goso Gallotti.

.)'iC,O que combate o mal evi- �
Os premios acham-se expostos, nas vitrines-da "Ca-

." 'H k"
-

dtO'" d f'dai do complicações graves.
sa _oepc ,secçao � pres:n es. calx� a re el'l a

, .

'd d I secçao, tambem pOSSUl cartoes par..a vende-los.
l'OClll'e hOJe o seu VIro e; Cartão: Cr$30,00
'SATOSIN" nas boas fa1'. Dia: 1-12-54 às 20 horas
Ill{tcias e drogarias.

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

__--------

Vende· se uma camionete em
p'elfeito P,llado de cnnservação,
marca CHEVROLET. -

,

Tratar na AgênCia da TAC,' à
Rua IFeltp8 r cbmjdt, 24.

a c I T E
Agência

de-

ru-blícidade
� P..tal, "li
I'I.rt••,,.&

8..ta c.tarlu Viagem com segurança
e rapidez'�

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO �(SOL-BUSILIIRO))
Florianópolis -- ItaJaf - JoinviUe - Curitiba

Vende-se
Vende-se uma loja de

Armarinhos, bem afregue
zada em otimo local, cita á
Rua 24 de Maio 961 no Es
treito.
Ver e tratar com a Sra.

Maria €idade, n_a,�mesma"
J;��

.,.......

l\ua Deo..doro esquina:da
Rua Tenente ,Silveira

... _. �-.-'"

Agência:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS CATARINENSES, HOJE, DATA! CONSJ.\GRADt\ À SUA GRANDE PADROEI RA, ELEVARÃO
PRECES AOS CÉUS, PEDINDO GRAÇAS E BENÇÃOS PARA A NOSSA _TERRA E TRANQUlllDA-�

iDE E MEt�eS SOFRIMENTOS PARA O POVO.
,

.

Florianópolis, Quinta-feira, 25 de Novembro de 1954

"D I A D A' I N F A M I A"
SOLENIDADES EM HOMENAGEM AOS MARTIRES DA

INTENTONA COMUNISTA DE NOVEMBRO ;DE 1935

As Pôrcas Armadas, seeliadas nesta Capital, reverenci
ando' a .me�ória dos seus camaradas sacrificados no cum

primento elo dever nas sangrentas jornadas de novembro
de 1935, organizaram o seguinte programa:

I - PALESTRAS'

-TÉCNICOS ESTRA.NGEIROS PARA O
PLANO DO CARVÃO NACIONAL

RIO 24 (V. A.) - O ,presi- . extrativa do carvão rlD.da �

dente 'Ca'fé Filho autorizou a Ifalta de tradição e a pOUC8

Comissão Executiva do Plano 1 experiência do sn03SOS enge
do Carvão Nacional a COl1-

I nheiros. Por outro lado, há

tratar técnicos nOl'te-ameri·, divergências sôbre o assun

,canos e alemães, parR. reali- to, pois enquanto alguf.\[' t�c,

zar estudos sôbre o proc:cRso nicas preferem o chnmado

de lavra subterrânea mais a- sistema por pilares e saiõe3,

dequado às con�ições de nos-I ou�r0s são f�voráveis ::08
sas minas de' carvão e bem

I
metodos das mmas europeIas

assim aprovou a c�ncessão ,de frentes largas (long wall).
de cobertura cambial paTa -

,

aqubição de equipamento (indispensável aos trabalhos, V (,AJ ANTI, ".
que �I:'rão executados llf;I:Sa li n
fase de�ef.tudos. R'PRESINTINTEEm sua expos:ção de mo- m n a
tivos ao presidente da Repú- -,

blica o presidente da CEP- Precisa':s.e para venda de

CAN' informa haver dificl.Il- Produtos Al�mentícios, Paga-
,,odades para o estabeleei\1lento II

se boa -comissão. Tratar Ho

de diretrizes técnicas para a tel La Porta com SCHMIDT.

mecanizacão de indústr:lD.
-

.. ...
.

...

..

Transporte (�RISTAR», SIA.

_,viso à Praça
NOVAS TARIFAS A PARTIR DO

DIA 1° DE DEZEMBRO 1954
De São Paulo a Florianóp_olis kO 1,40
Do Rio de JaneiTo a Florianópolis kO 2,00

Cargas Leves e máquinas tarifa especial a combinar

Agencia em Florianópolis
'.�, Rua 7 de Setembro D. 7, Telef. - 3.178

S� PAULO (Matriz) RIÓ (Filial)

Rua, B

Só atende udenistas I
A L.B.A. virou a mão'

Que o govêrno, se politize, tado do sr. Manoel Gomes -I gão central da -L. B. A., que
é erro li dos seus rezponsá- erigidO.' agora em duPincha aqui vem sendo dísvírtuada
veis. Mas flue essa politiza- da U, 'D, N. lá pelas bandas das nobres e beneméritas fi
ção atinj a obras de assístên- da Trindade. nalidades, para servir de ins
ela, é crime. Essa gravíssima elenúncia trumento à politicalha ras-

-F'omos ôntem i:1rormaclos precisa ser apurada pelo 01'- . teira e raivosa.
de um fato gravissírno, que
necessita de energícas medi-
das junto à direção nacional
da L. B. A.

e

Osmar Trabalha �
centro' da cidade. Vale a ')e- BI';:'na recordar que o calçam '-

jto da rua Duarte Schutel l.a- � _

via' sielo paralisado por falta
de habilidade do ex-prereíto
Paulo Fontes.

As noticias do que e�:taV�t Desde os primeiros dias de
ocorrendo no Posto de Pue- sua administração, o novo
rícultura Beatr-iz Ramos con- Prefeito da Capital vem to-
cretízaram-se, ontem, quan
do o sr. José Coelho, residen
te em Itacorobi, onde todos

Dia 23 de Novembro _ (3a. feira). ' o conhecem por Duca, procu-
1 � No Grupo Escolar "Getúlio Vargas", s 14,30 horas, rou este jornal para lancar o gente florianóópolitana. nhora do Parto, conseguiu

pela Aspirante a Ofícial AYRES MELCHIADES. ULYSSÉ�. seu protesto contra a atitude Por determinação do sr. junto ao novo Prefeito, o
,S. PAULO, 24 (V. A.) --O bes colonizados, notadamente2 _ No Grupo Escolar "Olívio Amorim" (Trmdade), as da administração daquele Osmar Cunha, tiveram pras, recúo do muro situado no
algodão de fibra longa do nasc oolonías francesas do

1530 horas, pelo orador acima nomeado. Posto, negando-se a (1,tr�ndt�r seguimento, os serviços de terreno da igreja, à rua Con-
Nordeste do Brasil está des- Norte da Africa, campanha:

,

I C lé
.

"C
-

de Jesús" a's sua esposa e filha, por falta calçamento das ruas Santos selheíro Mafra.
íd ll t

e

3 - Ná Escola Norma ,e o egio oraçao ,-
pertando forte interesse en- essa promovi a e a imen a-NTO DAVI BALDES' de atestado de ídeoloeía ude- saraívae Coronel Pedro 1)1,',- O depósito munícípal en16,00 horas, pela Capitão-Capelão QUI -..

,v
-

tre os países consumidores da da pelos chefes do movimen-SAR. nísta. Disseram-lhe ali que. môro, no Estreito, os quais ,I) trará em atividatdes por toda. Europa. to revolucionário,' que tomouDia 24 de Novembro - (4a. feira). doravante, S9 os correllgtoná- acha.vam paralisados. esta semana, es an�o o Dire-
Tanto que, do "stock" de conta do govêrno do Egito.1 _ Na Escola Normal e Colégio "Coração de Jesús", às rios da 'U. D. N. seriam aten- Foram também iniciados c:s tor de Obras, no f'írme pro- 17 mil toneladas em poder do A França decidiu tomar-

Y OLIVEIRA didos. E que ele, se quisesse trabalhos de calcamento (,'I;!,� pósíto de acabar de vez com '1 t díd drá tl t
16,00 horas, pela Capitao AR .

-
.,

. govêrno federal, sete mi 0- me, 1 as' ras rcas e cor as asDia 26 de Novembro - (Ba. feira). ,assistência para sua família, ruas Araújo Figueiredo, José, os animais a sôlta, na cIda-1 neladas já foram vendidas compras de algodão do Egl-1 _ No Curso'Normal do Instituto de Educação "Dias 1ue fôsse arranjar um ates-, Jacques e Duarte Schutel,!lo ele.
. nos últimos 50 dias. to, utilizado nas suas indús-Velho", às 10,00 horas, pelo Aspirante a Oficial OTÁVIO

-------

,.------ ,

As nossas condições de trias de tecidos, cujo volume

MEL2CHI�E�r�pL:;�:0��r "PI:esidente Roosevelt" <Coquei- O ESTADO CURSO DE EXPANSÃO CULTURAL ���:Oasp':i�Ci���or!�:�et�dOl� é considerável.

Basta que S{! saiba .ter aros), às 14,00 horas, pelo Tenente PAULO ROCHA. Em sendo o dia de .hoje A lnciclopédia em Brusque e o Egito, está ameaçado de
França comprado dezoito mí-3 - No Grupo Escolar "José Boíteux", (Estreito), às feriado estadual, no nual .

perder o mercado da França'-
'1

lhões de francos, em 1953, de15,30 horas, pelo Capitão ORLANDINO ANDRÉ FAURI.
se eultua a Padroeira da

N T t
. em nosso.proveito. algodão de fibra longa. Das4 - Na Escola Normal e Colégio "Coração de Jesús", às Arquídíocese dêste Estado, ova ren o Isso decorre da campanha

,

,

compras efetuadas pelo go-16,00 horas, pelo Capitão LUIZ FELIPE DA GAMA LOBO não haverá trabalho na No salão práticamente re- .acíma elos reais méritos do ;;�e liberação dos povos ara-'
vêrno do Brasil, em 1952 eD'EÇ5A:_ Na Rádio' "Guarujá", às 17,30 horas, 'pelo Tenente

Redação e oficinas, meti- pleto da Prefeitura de Brus-I destinatário, o ilustre poeta, Re,j,ebl'do,
->

Jin'l·o ,1953, quando se deu à inter-vos pelos quais não circu-
c.ue efetuou-se uma reunião, escritor e historiador sr. Il- V venção no mercado do algo--ANDRÉLINO NATIVIDADE DA COSTA. laremos amanhã, voltando para o lançamento das bases: defonso Juvenal ofereceu à ROMA,24 (U. P.) _ O Pa- doã, só restam 10 mil tone-6 - Na Rádio "Anita Garibaldi", às 18,15 horas, pelo .a circular no 111'6ximo si- I' t b

. -

d
.

'I E
.

1 êdí d S t C t Iadas no Nordeste e 400 milTenente YVAN LASSANCE DE OLIVEIRA_ dia 27.
oe con 1'1_ urçao o muruci- ncic ope la e an a, a a- pa recebeu ontem, em audi-bado,

\ pio para a Enciclopéeua de i rína, r:a pessoa d? a�n:irante êncía partícular, em Castel- quilos em São Paulo; o queDia 27 de Novembro - (Sábado).
,-, nta Catarma Carneiro a contríbuícâo es' d lf JA' Q é evidentemente irrisório emI-MISSA FUNEBRE, às 8,30 horas, na Catedral Me-

N
- ti;.)....

.

.

,>
,

-

gan o o, o sr, amo ua-

ao omou Entre outras uesscas pre- críta para o Congresso de dros, governador-
.

eleito do face de volumes de negóciostropolitana, em intenção das almas das vitimas, oficiada '

"entes podem .;éj· citados o História Catarinense, come-u Estado de São FagIo. daquelas duas safras.pelo Capelão da Guarnição Militar, Padre QUINTO DAVI

-,,"onbecl·me.oto Prefeito Mário Ollngcr, o '::uiz morativo do Segundo Cente-BALDESSAR com a presença do Exmo. Sr. Governador de U
ce Direito Dr. Belizarlo No- nário da Colonização Açorea-Estado e alt�s Aut'oriclacles Civis, Mili�ares e EclesiásticáS RIO, 24 ev. A.) - O Clube
guelra Ramos, o "pudr0 cíen- na, e intitulado. "Os irmãos

III - REUNIÃO CIVICA - na Praça "15 de Nov�mbro", '�aval por intermédio ele seu
tísta Raulíno R,,:t:�, o padre Nunes Pires" que, aliás, fo-b P esenca de S Ex("a o Go "'onselho Diretor compostoa).)Qs a missa fune re, com a r

-
'. ." ...

,

. '.J ,u v

Luís Gonzaga c;teiner, o ;;1'. ram 'quatro, de' prenomesvernador do Estado e Autoridades, e que c�nl�)tara do se- .íe 60� membros, resO_lvetu, em
Guilherme Renaux, o Dr. ,'01':- Eduardo, Gustavo, Horácio e"guinte: (Irra'cliada pela Rádio Anita oartbarc 1 . -euníão de ontem; na� ornar I ge Edgard Ritzmann Nelson Ernesto. ", ;

1 - Hasteamento do Pavilhão Nacional, pela Exmo. Sr 'ónhecim�nto �o pe,�Iclo de'
Machado Azevedo,' �l.ronsó Para a História da Litera-JGovernador do Estado. -xpulsâo do brlgadeiro EPa-,' Nilhues João Antônio Schae- tura, capitulo dos mais im-2 - Oracão proferida pelo Representante das Fôrças ninondas Gom�s .dos San�os ter, Osda.r Krieger, o Dt, Jú- portantes da Enciclopédia,Armadas, Sr.' Capitão de Mar e Guerra HEITOR ALMEIDA tos qua�ros SOCIaIS do clube, lio Paulo Titzmann, JO.'l;;: Boi- trata-se de valiosa colaboraDE SÁ, elo 5° Distrito Naval. iedido este formulado por teux Piazza, Lauro Müilí:"', ção e ao seu autor são diri-3 - Oraçào proferida pelo .Representante da Cl::tSSf I nn grupo de sôcíos, em face
Antônio Teixeira Dias e nlUI- gidos os melhores agradeciEstudantil, Acadêmico de Direito Sr. CARLOS AMARO

I
ie sua entrevista à revista

tos outros. mentos. Acredita-se, entreREINISCH COELHO. 'O Cruzeiro", abordando os
O Prefeito usou inicialmen- tanto, q_ue será a primeira

,

4 - Oraçfto prOferida pelo Representante das Classe� 1Contecimentos políticos do
te da palavra, seguindo-se o das 'contribuições por parteTrabalhadoras, �uês de agõsto. Almirante Carlos ela Silveira de Ildefonso Juvenal, bas-5 - Oracão profei'i:da pelo Representante do Povo Ca-
qarneil"o, que expôs os obje- tante capaz de versar outrostarinense, sr� Deputado JOÃO JOSÉ DE SOUZA CABRAL.

TIM i tivos da reunião e dissertou I assuntos de literatura e deIII - 'ENCERRAM�NTO DAS SOLENIDADES. • .. •
'

sôbre os meios de ação para! histórif!,' catarinenses' e dig-- TOQUE DE SILENCIO.
c.ne seJ'am "'olimados I nos de ilustrar o emnrc'''1o,-1LH-O NACIONAL pele ' . "�-', • -" \.A

- ARRIAMENTO DO PAVI A
,_'... '''TRISTISSIMO ;PALHAÇO ...

" Seguiu-se largo debate, ei':- menta cultural em p:ena re�-E'xmo. Sr. Vice-Almirante CARLOS DA SILVEiRA CAL�"
I
'. 1 t 'b I'

-

I : peCla"men e so re a conveni- I lzaçao.NEIRO, Comandante do 5° Distrfto Naval. '
- " . -

L
.

(a) A COMISSÃO O dr. ex-prefeito, no seu i ehCla lie enLregar a diloEl{!'io
:liscurso de adeus, tlintou ;J, i

dos trabalhos �a cnciclopé
;ua herança financeira co-I dIa a uma. socIedade loca.!,
'no das mais risonhas e ,fran- I mas, por fIm" resolveu-se por
"as. Deixava a Prefeitura na-, nova reunião em que as di
'�an,l,o em mI·lho-e.s. Sal(los e'�,. reErizes seriam melhor fir-A � • ."

O chanceler austriaco, sr.
caixa, saldos 110S Banl!o,;, madas.

Julius Raab iniciou conversa-
;aldos na Caixa Econômica! No mesmo dia, porém, à cões com os mais altos' 1'unTivemos até medo (jJ,Ull'�) tarele, em N�v� Tl'ent�, n? �ionários norte-americanos, Ide que o Ministro GUll�n salão do coleglO fronten'o a

prossegLlindo assim em suadescobrisse por aqui a mina igreja, também se verificou i campanha �istemÚic� 'vi
que anda procurando n:1 es- uma reunião para a Enciclo- I

sando o término da ocu�açãoI;ranja. O Osmar, ouvindo 3.- pédi[t, cont�1do com a pre� do seu país e a restauraçãoquele desfilar de saldos aqui, sença de numerosas pessoas de sua independência.saldos ali, saldos acolá, SfJr- de destaque da cidade. O pa
ria feliz, imaginando as 0- dre Lidvino Santini, S. J. ofe
bras que iria realizar aqui, receu um exemplar de seu li

ali, acolá. Aberto o rOlre vro "Memórias do Santuário
e verificada a situação, o Os- I de Nossa. Senhora do Bom SANTIAGO (Chile), 24 CU.

�ar desmaiou! O 'dinhéil'o I S�corro" .publicado, �or oca- P.) - A Côrte de Apelação
vIrara .em contas pag'iJ,s e á siao do clllCjuentenano dessa do Chile ordenou o fecha
pagar. Os saldos eram depó- notável fundação, e o sr. Pre- menta da editôra "Horizon
sitos. De grande,' só li defi- feito IgnáciO DeU Antônio 0- tes", em que se imprimia o

cit! O líder Gereino �n\'a, fertou o Livro interessante diário comunista "EI Siglo".
eufórico, rejubilado, conl o de Walter Piazza-sôbre o mu- Ó ,juiz Jorge Matte Blanco,
espírito púbiico em festas nicípio, escrito por ocasião do ditou a sentença baseando-se
gargalhou na Câmara: " - A 750 aniversário da coloniza- na chamada "Lei de Defesa
Prefeitura está falida. Não ção italiana da zona. da Democracia", por meio da
h? saldo algum. Tudo é, de- Ficou igualmente para ser qual o Partido Comunista foi
ficit. Há depósitos, mas to- organizada posteriormente a proscrito no pais.
dos, todos, todos comprome- Comissão que se incumbirá I

'

,_

--

tidíssimos. Saiam dessa, qui- do 'município com relação à

I'
HOOVER COM ADE-

quá-quá-quá!!!" Enciclopédia, parecendo ter o NAUERMontesquieu já diziá, em assunto �espertado o maior!
BONN, 24 (U. P.) _ O exfrase séria, que a irrespon- interêsse entre os presentes. presidente dos Estados Uni-sabilidade ri quando' a res- -o_-. . dos, sr. Herbert Hoover, a-ponsabilidade chora.

,

Com expreSSIva .dedlca�o- qui chegou, convidado pelo
______ '

,

B Ul\'1.
, -=-I_�Pleta �e elogIOS mUlto

chancel�r Adenauer.. :{oover I'

, I fez a v�agem no aVIa0 do

Loter&.8 cio Estado presldenté Eisen�ower e de-.
clarou que tratana de, ex-

,

'AMANH
-

, , I pressar algumas das idéias
, ,A : '

'

I predominantes nos Estados

3OO OOO OO I Unidos' sobre f\, eotJp0i'[l\,��o
,

.

l.,
•

,.
'"

,

intel'na.eíon�li",

mando uma série de provi
dências que se faziam neces

sanas. Essas providências
tem recebido os aplausos da A Irmandade de Nossa Se-

TÉRMINO DE oeu-
PAÇÃO I.

WASHINGTON,24 ( U. P.)

-�--'------,

FECHAMENTO DA
"HORIZONTES"

AlGODAO BRASILEIRO COTADO NA
EUROPA

•

Um estudioso da matéria, confiando demf).isc._ na

minha capacidade, escreveu-me enorme carta suge
rindo e aconselhando, à queima-roupa, de elogios con

funditivos, que me deàicasse à nossa História.
Vou aceitar o palpite. Como, no entanto, no mo

mento não disponho de tempo para andar pesquisando
fatos e datas na poeira 1 dos séculos, vou inverter os

processos ordinários de indagação: em vez de come

çar o trabalho do passado/ para o presente, recuarei
do pi'esente para ,o passado.

'

.

Estou examinando o que a nossa confreira A Ga'
zeta publicou de histórico, nos ultimas meses. ,E ,colhO,
para futuros compêndios, estes dados:

1° - Artigo de fundo, do dr. Pedrinho Luz; infor
mando, antes,das eleiçõe.3, que'o dr. Nerêu vinha dis
putar uma cadeira no Senado sem saber a liçfío. Ano
to, à margem: "Quem não sabia a lição era o PedrinhO.
O dr. Nerêu sabia".

I

2° - Artigo, também de fundo, do, dr.
Bornhausen, informando, ainda antes do pleito, qu� a

Aliança Social Trabalhista estava irrecuperavelmentc
falida e que no dia 3 de outubro Nerêu e Saulo encOJl'
trariam a sepultura politica. Anotei de banda: "Nej'�tl
e Saulo, de fato, foram enterrados no Senado".

3° - Tintinada do Tim, gozando a candidatura d
dr. Saulo e confessando que' teria muita vontade d
dizer-lhe: - Senador, me leva ... Anotei: "Se tinh
vontade, por que não diz?"

4° .::::_ Discurso do sr. Bayer Filho, passando ,o ca

go de Secretário da Fazenda, por alguns dias, afim d

desincompatibilizar-se para as eleições. Anoto: "Desi11'
compatibilizou-se e incompatibilizou-se; No volvió!"

5° - Noticia de/haver o sr. Bornhausen assulllid
a presidência da U.D.N. para vencer. o pleito. Anoto'
"O Celso Ramos. Branco tem, sorte".

6°_- De um colunista: "O P.S.D., na arrancada d
sua úIthna marcha"... Anoto: "Esse cara' não te
carteira de chauffer. Nós arrancamos de pl'emera. "

Qualquer dia, continuaremos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


