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O eleitor trocou a cedola pela pro
va da InterferênCIa policiai

Em Jaraguá do Sul, ao ser seu apoio, subscrevo-me mui
apurada certa urna, de den- agradecido.

.

tro de um envelope, em vez ·S. Copi =: Delegado Auxí-
das chapas; saiu o seguinte Iíar de Polícía".
bilhete: I

xxx

"Jaraguá do Sul, 27 de se- Aí fica do sr. Copi, a cópía

O
..

I d f· I
tembro de 1954. do seu ofício, pedindo, com

I primeirO resu Ia o IDa to;l.mo. sr. Guilherme Yung- �o:: ;r!���:ueza votos para

faltosos V.-.or.-a
.

opOS."'C'-ODI-sta em
D. D. Inspetor de Quartei- Para tais interferências in-

•
.

râo do Rio da Luz. débítas da autoridade, o oó-"

RIO 5 (V. A.) - O minis-, Com o tempo - disse

-I
uso do direito do l'oto, que H I d O t

Com' esta acompanham 10 dígo Eleitoral prescreve o re-

tro Edgarct Costa, ?�eSide.nte não tenho du�ida de que. o não é d�reit�, n:a� tambem erva o es e. chapas dos candidatos da médio necessário, em doses

do Tribunal superror Elelto- povo procurara fazer maior uma obrigação C1VIca". União Democrática Nacional quantum satis.

ral, referii1do-se aos que dei-
.

.

o primeiro município a ter concluida a apuração do -

que recomendo serem entre-

xaram de votar no pleito e- ••••••••••••_•••••_••••••••••••_........ pleito de 3 de outubro, foi o de Herval do Oeste. As chapas gues a eleitores firmes afim

leitoral do dia 3 afirmou:

NO RI_O GRANDE DO SUL J
da Aliança Social Trabalhista e as do P. S. D. sagraram-se de que possamos reeleger o

"Não teremos mais contem-
_

vencedoras tanto no âmbito federal, como no estadual e sr. Ney Franco para verea-

placões, Aplicaremos a lei aos municipal. O P. ·S. D. fez a maioria dos vereadores. Os de- 10r. Certo de merecer todo o

faltosos. E segundo espero as Venceu em'nove municípios mais resultados são os seguintes:

penalidades previstas �o pro- _ Senado

jeto de reforma eleltol'al em PORTO ALEGRE, 5 (V. A.) ESTRELA Nerêu 1.105

transito na Câmara já foram - Até às 23 horas de ontem Pasqualini. . . . . . . . 1.598 Saulo .

aprovadas pelo Senado e é já haviam sido encerrados Meneghetti '. . .. 3.786 Aristiliano , .

provavel que sejam votadas os trabalhos de apuração em JAGUARAO Adolfo
.

ainda nesta l'egislatura. A- nove mUl1lClpIOS do Estado, Pasqualini. . . . . . .. 1.670 Câmara Federal

crescentou o presidente do que são os seguintes com os Meneghetti. . . . . . .. 1.315 Fontana ; .

'rSE que calcula em trinta respectivos resultados ofící- SANTA CRUZ Saulo .

por cento a abstenção. dos 'ais, fornecidos aos nossos Pasqualini. . . . . . .. 4.254
'

Aderbal .

eleitores nesta capital. Es- correspondentes pelos juizes Meneghetti. • . . . . .. 5.666 Orlando .

clareceu a seguir que aqueles eleitorais e referentes aos S. ANTONIO W. Rupp .

que não puderam votar por dois mais votados: Pasqualini •....... 2.599 Lacerda .

não terem recebido título não CANELA Meneghetti 5.121 K. Reis .

terão direito à eleição suple- Pasqualini. . . . . . . . . 1.139 S. FRANCISCO DE ASSIS Libreloto .

mentar. Por üm, considerou Meneghetti. . . . . . .. 1.350 Pasqualini " (493 Assembléia Estadual
, 'satisfatorto o comparecímen- ENCANTADO Meneghetti 1.664 Da Nova .

to às urnas, a despeito das Pasqualini. . . . . . . . 1.575 S. LOURENÇO DO SUL Waldemiro .

abstenções. '
. Meneghetti 3.730 pasqualini. . . . . . .. 1.405. i Mígnoní .

Meneghetti 3.014 A. Lúcio '
.

,SOBRADINHO G. Gunter .

Pasqualiní 1.504 .Teixeíra Pinto .

Meneghetti 1.615 ; Ranen " .

I Prefeito

VENCENDO EM' ES- Luís Dalla Costa (PSD) 1.234

lUO.4 (U.P.) - O Tri- ,a função de assistentes, já
PIIUTO SANTO 1 G_e_rm__:1n_o_p.,...al_u_do_._(_U_D_N.....)_._.. _-._.._._.._.__7_67�__

bunal Federal de Rt!cursos I que os cal'l<>_S que reaI��n. I •

deverá julgar brevemente o i te ocupam sao os de oficial VITORIA, 5 (V. A.) - A

m'recurso interposto pelos administrativo, almoxarife, apuração do pleito, JX1'l'a gO-1PREFEI Rft DEfuncionários do IPASE que escriturário 'e redator. Ade- vernador, até às 14 horas, I

viram derrotada na pri- mais as funções no IPASE era a seguinte: Eurico Sales,
.

.

.
. .

-meira instancia a pretenção são oriundas invariavelmen- 1.293 votos; Francisco Aguiar, O sr. José Marcon, ilustre satisfação comunicar-lhe,
de fazerem prevalecer uma te, de decreto 9 executivo, 1.258. Para senador" Atilio Prefeito de Turvo, recente- data dois corrente, assumi

\
portaria da antiga adminis- o que não ocorreu mi espé- Vivaqua, 1.225 e Ari Viana

,. mente.
eleito, endereçou ao funções prefeito municipal,

tração que os elevara á ca- cie. Além disso, 'entre ou-
com 1.110 v�os. .

'

nosso diretor a, seguinte co- permanecendo disposição

tegoria de assistentes [uri- tros aspectos postos em re- GRANDE PRÊMIO' rnunícação: vossêncía pt Cordialmente.
,

dicos quatro dias antes da levo 'frisa-se qUE;! o escanda- José Marcon Prefeito

'promulgação .da lei 2.123, lo foi de tal natureza <!U<>' • ARGENTINO • _TurVO; 4 ':- T'm�vatla M16üc�')al Turvo,
pela qual, por sua vez, fica- um dos ,pl:omovioo!"'estaw,. RIe; f'2\-N� �� AdtUlhuveí "" J *Jt;.. > ,'_' � .... *'..."

ram equilibrados os procu- na França' num escritório Club do Brasil foi 'convidado 'I' VOTO S B OS lENCÓIS. II
r-adores das autarquias. A comercial e

- duas moças pelo Automovel Club da Ar- 1

d D 1 t· t PORT() ALEdRE 5 (V A) componentes da mesa, inclu-
direção do IPASE atual-- nem cursos e ireito la- gen ma a par ícípar do 50° )-' .'

.

. .

mente considera' aquelas viam concluido. aniversário desta entidade. 1-
De todos os eleitores por- síve o juiz perrrritindo que

promoções totalmente nulas. Por fim, a administração Seguirâ para a capital por- I toalegrenses, �m houve que improvisasse sua própria "ca

e condenayeís pelo aspecto acentua que se o proceden- tenha uma delegação de vo-: c?�parte,ceu. as �rnias. so� I bine:'. cobrindo-se com os

. economico e moral. Acen- te fosse aberto, o montante' lantes brasileiros, que dispu- [ circuns ancias curtos s�lmas. lençóis, para colocar na so-

l
.

d t d
'

tarão o Grande Premio Ar I foi o deputado Helrnuth brecarta o seu voto,
tua-se m�smo que a ei e a rasa os a serem pagos I .

-

I I
"

2.123 na-o d
.

d gentíno de Estr·n'lns na dís
C osso Tendo sofrido um aci-

se aplicaria á- ascen ena a na a menos I .cc .... ,·
- •

queles servidores pois eles de seis milhões de cruzei- I tância de 12.329 quilômetros dent� e�. �l�na ,c�,l?pa�ha,
- em 14 etapas, de 15 de ou- �uan. o irigia um jeep no

nao ocupa�n e nem exercem ros. t d E t d d ttubro a 14 de novembro pro-
m erIOr o s a o, o epu u_-

ximos.· I do Closs e encontra há v-ª,rias

SOLICiTADA A SUSPENSA-O DA REGU
'semanas'no leito, com uma

" _

W

A (greja e a mó .. ��i���::���;�:oa :e.��;�aC�:�
LAMENTAÇÃO SOBRE ACUMUlAÇAO "slca moderna I �:���;.�� �o:��;��I��;�a f���
RIO (AN) - Nmi1erosa co· pensa de 15.000. facultativ�s VIENA, 5 (U.P.) _ O' ma, S.S. teve que compare-

missão de médicos do Distri -

e�l todo _o Bra�ll, .se�do dO.1S Papa Pio XII afirmou, on-I cer de maca a uma das jun
to Federal, interpretando Ot> mll n? RIO

..
A comIssao ped�u tem, q1J,e a Igreja Ca1Jolica tas que funcionam no Petro

sentimentos da classe em to· tambem o mt�re.sse do pr:sl- ,abriu suas portas para a pole Tênis Club, onde foi
do o Brasil foi recebida peio dente da RepLl�hca �o apres- música moderna. O Pontifi- cercado de atenções pejos
Presidente Café Filho. Foi sarnento de dOIS projetos em

dI'
..

pedida ao Chefe do Govêrno curso nlt Câmara, um que' c; ec arou. q�e as IgreJas

a suspensão da regulamenta- reajusta os médicos no pa- ;,em r:ermlss�o. de tocar

ção sobre acumulações, me- cbOlão "O" e outro que trata tambem a mUSlCa que em'

dida que resultaria na dis-' dI) salário mínimo da classe. prega as modernas formas
I da expressão e a têcnica a

\vançada"

SUGADO PELA SAlDA DE EMERGENCIA ,��r��:���,�:�:��a���, �s�
sageiros, a 13 mil pés de al- pirada nos verdadeiros sen�

titude em Gosnon, Indiana. : timentos católicos e execu-
, I

O cinto de segurança segu- tada por artistas de tale!l-
rou-o pelos joelhos, .mas so-

I to". O Papa fez tais decla
freu ferimentos na cal;>eça,

I
rações em carta lida no

nos braços, no pei� e nos Congresso de Música Sa
ombros. Os outros pa,sageiros

'

crá, inaugurado ontem, nes
o puxaram para dentro elo

I
ta capital.\Estão representa'

avião. das na re.união 20 nações.

1'-;:2����-iArruda Ramos I
I GERENTE

II Domingos F•.
de Aquino .

�
o
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SERÃO PUNIDOS
eleitoresos

1.098
747
744

720
153
54
31

385
238
62
64

879
265
362
46

Promoções consideradas
nulas DO IPASE

53

52

106

TURVO

NEM A

BARREIRAS EXTIN
TAS

RIO, 5 (V. A.) - O chefe

de Policia, coronel Geraldo
Menezes Cortes assinou hoj e
importante portaria extin

guindo á fiscalização de ca

rater permanente e sistema"

tico das atuais barreiras' ro-
doviarias nos limites do ter
ritorio do Distrito Federal. A

I referida portaria entrou em

vigor à zero hora de hoje,

I FALTA MÃO DE
OBRA

RIO, (AN) - A comíssâo
Nacional de pplítica Agrária
através de estudos procedi
dos em todo o território na

cional constatou que em

76% dos munícípíos há falta
de mão -de obra rural, o que
evidencia a linha ascendente,
do êxodo dos campos. Basea
dos nesses dados, a CNPA
assentará os seus planos pa
ra fixar o homem à' terra,
conforme a carência das vá
rias regiões do Brasil..

WASHINGTON, 5 (U. P.) ram vaiados, quando davam
- Centenas \ de estudantes entrada no edifício.

INSTITUTO N. I. 'E COlONIZACÃO
. I

RIO, fAN) -' Foi aprova- eufar o programa nacional de

do pelo Presidente

da....Repú-1'·cOlonizaçã9.
O reglmentC})n

olic'1í

Õ<í:.êgwame-n
to

a-ó�:r.'hS'�
·terno do 'Iíti<fd'éverá ser 'sub

tituto Nacional de Imigração metido à âprõvação do Minis

e Colonização, orgão que está tI'O da Agrícuttura, dentro de
encarregado de traçar e exe- 30 'dias. .

.

_PRESO O 'EX-CHEFE DE POLICIA
MEXICO, 5 (V. A.) - A xíco anunciou ontem a prí

Secretai:ia de Justiça do Me- são do ex-chefe de Policia da

Guatemala, acusado de ter

praticado centenas de cri

mes, no período em que os

comunistas influiram no go
verno do país. Um porta-voz
do Departamento declarou

que Jai.-ne Rosemberg foi

preso devido ao pedido de

extradição formulado pelo
atual governo anti�comlÍni�_
ta guatemalteco. O port;:t-voz
da Secretaria de Justiça tam
bem informou que foram ex

pedidas ordens contra o ex

presidente �acobo Arbeilz e o

ex-ministro do . Exterior,
Guillermo Toriello, mas--so
mente Rosemberg foi detido.

brancos fizeram manifesta

cões em duas escolas supe
riores desta capital, ontem,
protestando contra a admis

são dos negros. Cerca de 400

elos 1.250 estudantes na Esco-

la Superior de Anacodeia en

cheram a rua do lado de to-

ra da escola, motejando e

vaiando e apelando para que
os outros estudantes não en

trassem nas aulas. Os 43 es

tudantes negros da escola ro-

o JAPÃO CONSTRUINDO
AViÕES A JATO

TOQUIO, - (PLA) - Com Ilham na fábrica de Cifn, Ka-
o auxílio técnico dos .Estados wasaki, situada não 111uit()
Unidos, o Japão vem de en- distante da base de Komaki,
traI' na competição da cons- que o Japão ocupará no fu

trução de aviões a retro-pro- turo. O objetivo comum lé

pulsão. A equipe de técnicos que o Japão entre na pro
da Lockheed Aircraft Co. e os . dUGão em grande escala de

engenheiros nipônicos da aviões a jato em meados de
-----------.-. '"- Forca Aérea norte-americana 1955, ou mesmo ante's se pos-

LUPÍ��T�DOMAIS ., dnoExtrem:
Oriente tl'aba-

I
sivel.

�!��t;gJ��Ji:::::
I

. ea)Dstamento �os Militares
2814 fRIO, 5 (V. A.) - A Co- la primeira vez "até quarta-
3110 missão inter-ministerial que feira. O capitão de mar e

24851
sob a presidência do g'eneral, guerra Roberto Doming'ues
Em1lio Rodrigues Ribeiro Ri- Machado e os coroneis Luiz

2445, bas Junior, foi designada Peres Moréira e Luiz Raven-
1513 ,para ultim[\r a tabela do dutti Sobrinho levarão as ta-

14851 reajustamento dos �alarios belas já organizadas respccti-
806. I dos militares, reunir-st!-à pe- vamente á Marinha, Aero-

O ten. ceI. James Green

way, natural de Seattle,
Washington, com 48 anos de.
idade, foi internado no Hos

pital de South B�d, Indiana,
para se tratar -dos ferimentos
leves recebidos quándo foi

sugado p�la saida de emer

gencia de um avião de pas-

Artur Santos
Moises Lupion .

Aldo Guimarães
PREFEITO

Nei Braga .

Pinheiro Junior .

Wallace Tadeu .

Estevan Ribeiro ....

quilamento de nomes cristalizados, como validades morais,
no julgamento da gente catarinense.

E a resposta foi a que se viu: gurizotes que politica
mente 'ainda lembram fraldas e cueiros, vieram a público,
com a única responsabilidade de nom�s e sobrenomes, trair
a conta em que eram tidos os nossos líderes no pensamen-
to elas camadas oficiais.

.

De tudo isso resulta, para nós, com a autoridade que
nos vem das urnas, o direito, líquido e certo, de ratifica·r
mos tudo quanto dissemos, sem retificarmos uma só pala
vra.

Enquanto os que contra nós assacãvam já começam a

sentir as tonturas ela congestão, não engoliremos, dos nos- I

sos pronunciamcntos, uma vírgula sequer.
Declaramos, sem temor� e sem audácias, antes do

pleito, que êle seria um julgamento irrecorrível e definiti
vo, do qual ou a oposição ou o govêrno sairia como réu.

A sentença, pelos seus primeiros consideranda, aí estã,
ineludível na sua conclusão..

Que ela tenha a força que a nossa sinceridade incom
preendida, que a nossa lealdade insultada, que o nosso ar

dor mal interpretado, que a nossa colaboração repelida não
tiveram: a de chamar o govêrno à realidade c reintegrá-lo
nas tradições políticas e administrativas' de Santa Catarina.

Que o sr. IÍ-ineu Bornhausen saiba, pelo. menos, ter
minar o seu govêrno.

Enormes e pesadas as responsabilidades que o povo ca

tarinense atribuiu à oposição nas urnas do dia 3, cujos re

sultados já se anunciam nitidamente contrários ao govêr-
110 e ao partido do Palácio.

.

E' nessas responsabilidades que pensamos antes dt'

permitir que nos empolguem as alcgrias de triunfado
res. Apontámos às preferências populares, nomes dignõs e,

Ca}laZeS de interpretar os anseios espirituais:' da. nossa_

gente e de servirem com superíor devoção àqueles interes
ses 'que consultam aos do nosso Estado. Fizemos -uma cam-

._pauha medularmente democrática, pregando, nas várias tl'i- Como resposta, não logramos mais que insultos e o re-

bunas, a necessidade de alteração nos rumos políticos � crudesci,mento de medidas vexatórias contra os 110SS0S cor

administrativos que martirizavam Santa Catarina. Num religionários, mesmo contra aqueles que, também mandatá

esforço obstinado por chamar o govêrno à razão, datjui, rios do povo,. mereciam do senso de responsabilidade do

por mais de três anos e meio, falamos-lhe a' linguagem . poder estadual, mais atenção e mais respeito, porque, nas

enérgica da verdade. Demos-lhe todos os avisos prévios. odiosas e 'arbitrárias mcdidas discriminatórias, o' que se

Repetimos-lhe, _ até enfadonhamente, que constituia- desatendia e desrespeitava, através deles, era o .próprio
mos uma corrente,'a mator, da opinião pública e que a ati- povo.

tude oficial com que nos tratavam não se justificaria ainda Clamamos contra escândalos administrativos. E o si

que não fossemos, qualiq�antitativamente, o que diziamos lêncio oficial nos reyondeu, numa decisão que valia por
ser. Prevenimos, à exaustão, o sr. governador dos erros em consentimento e alll'OVação a imoralidades .até públicas. e
que incidia por se fazer cego, surdo e mudo às críticas e: notórias.

ao:;; reclamo!Y adversários .. que levavam o endereço da cola- Cobramos, ilo é_didàto de 1950, o CUm}lrimellto do

boração oposicionistas e eram mal recebidos e insensata- seu programa. P� e demagogia foram as l'espostas.
mente classificados de demagogia saudosista. "Advertimos o Erguemos o .J10SSO protesto contra a difamação era ca-

sr. lrineu Bornhausen, vezes muitas, citando Ruy, que lúnia, erigidas em armas de guerra eleitoral, para J) ani-

a . Sentença das Urnas
"o estadista de bom senso atravessa a mu

ralha das prevenções que o c.ircundam pa
ra ir buscar,' no seio daqueles que o com

batem, a verdade, <;lue, quase sempre se

aninha nas censuras da oposição".

•

Bde. EPAMINON
DAS SANTOS

RIO,5 (V. A.) - Foi trans

ferido do Quadro Ordinário

para o Suplementar do Corpo
de Graduados efetivos da 01'

dem do Mérito da Aeronáuti

ca, no grau de "grande ofi

cial" o major brígadeíro da

reserva remunerada. Epami
nondas Gomes dos santos.

náutica e E:lj:ército, a fim de
confrontá-las e delas extrair
o divisor comum para o�gf!'
,nizar, uma tabela úmea, quP.
satisfaça as reivindicações
das tres forças armadas.
O, trabalho será acelerado

de modo a se obter a conclu
são 'no tempo mala breve
possivel como encareceram os

Minil:.tros das tres pastas mi-'
litares. As reuniões dever-se
ão realizar no 8.0 andar ctn
Ministério da Guerra, onda
funciona a Secrp.1:arl:1 Ger<i 1.

l"•••"f•••- •••••••••••••••••�_ '-.. '

O RISO DA CIDADE· ..

UdenUda - Viu! Eu não di
zia? Foi você!

Goverllildo - Foi você! Eu
não dizia? Viu!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o _TADO

DR. ARMANDO VA� DR ANTÔNIO
-

MO-
- LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO

- M:6:DICO -

CIRURGIA TREUItlATO-
Dos Serviços de Clínica

In-I LOGIA -

fantU da Assistência Muni-
Ortopedia.

cipal e Hospital de_çaridade Consultório: J 010 Pinto,
- CLlNICA M:6:mCA DE

U T
18.

,

CRIANÇAS E AD L OS Das 15 às 17 diàriaruen�e.
- Alergia -

Menos aos Sãbado8
Consultório: Rua Nunes Res.: Bocaiuva 181$..

-'Machado, 7 - Consulta-s das Fone: _ 2..714.
15 às 18 horas. ._

_

Residência: Ruá Marechal
Guilherme; 5 .,...... F·one ;',;8783.

\

CLINICA DE OLROS - OUVIDOS - NARIZ E

Profission�!DQ �

J

Dc��o!!��iRN��!�M E D -I C O S I Dr. Fausto Brastl o
do Hospital de Florianópolis

,
-

•
,

-

7 11' ESPECIALISTA EM DO- ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO DR. ALFREDO ORA. "LADYSuAVA

I ENÇAS DE CREANÇAS'IRedação e Oficinu, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
.CANTIÇAO CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheirn Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento' das Sinusites sem operação)

- MÉDICO -
• -. e. CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CRIANÇAS l CURSO NACIONAL DE. DR ANTO-NIO DIB
-

' Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS. 12 horas. RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Geren te: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
-�ORAÇÃO -' FIGADO Colônia Sant'Ana.

- M:6:DICOS - Cons, e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E� muito"
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GEIa\.L-PAR'l'OS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILIS '

'

Impotência Sexual. Serviço completo e eRpe- ra, Ltc1a.
-

e inflamações dos Ouvidos)
Consultório - Rua Tira- Rua Ti,ràdentes n, - 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

dentes, 9. Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - fiO andar. I REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: horas.
_ métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 - Riode. (OCULOS)

Das 13 às 16 horas. FONE: �415. [tratamento. 1 Janeirn
. _, )LAMPADA de FENDA (Verlficação e diagnostico deRes.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos) .Tel.: Cons. - 3.415 - Res.

54 E t ít I
R F I' d UI'

. -

- 2.276 - Florianópolis.
- s rei o. RO _:_ SALPINGOGRAFIA ROS VIElRA ua e Ipe e iveira, n.

_ INFRA V�Rl\IELHO .

'rEL. - 6245.
_ METABOLISMO BASAL

_ ADVOGADO _

21 - 6° andar., Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR ROMEU BA'STOS --7'-

,
.

WEN Radioterapiap or ondas Tel.: 32-9872 - São Paulo .

Pulmão e Esófago. . DR. MARIO OI -

curtas-Eletrocoagulação _

Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS Consult6rio: Visconde de Ouro- Preto 2 (Altos da CasaPIRES DIIAUSEN Ra'o, Ult", '"'01'(0 e IDf..
- S •.�ta �ata"n. - Na Capital I Belo Horizonte .

Com pra·MtI·cÉaDInCoO Hospital
CLtNICA M:6:mCANÇDAES Vermelho. -

DR. MÁRIO \ LAU- :no t·-·······CC-·r'! 17900,�(lO Residêncial- Felipel Schmhi�t, 113H· '1'e�efolne 2A·365 dADULTOS E CRIA Consultório: Rua Trajano, esemeatre ..•. .. , Consu tas - pe a man a no ospita - tar iiSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua Joill n. 1, 10 andar _;_ Edifício do RINDO No Interior ' das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, lÕ - Tel. M. 769; Montepio. e
,----"

Ano .. Cr$ 200,00,-.------- . o -------,_' • _

Janeiro Consultas: Das 4 às 6.ho- Hcrár;o : Das 9 às 12 ho- Isemes·t��··:: .. Cr' ÚO,OO, DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

CLINICA MÉDICA ras _ Dr. MUSSI. DR- . CLA:UD.IO Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.
CARDIOLOGIA ra�esidêncÍ!l: Rua Estevee Das 15 às 18 horas - Dra, BORGES tráto, -

-, DERMA:OL�GICA E CLINICA GERAI:,·'consultório: Rua Vitd1' Júnior, 45. Tel. 2.112. MUSSI. ADVOGADOS Os originais, me-smo.ao Dr Miguel NUDes FerreiraReaidêudia : Avenida Trom- Fõro em geral, Recursos publicados, �ão serio deveI-, I'

-

Meireles, 22 Tel. 2675.
OLHOS - OUVIDOS powsky, 84. J:lerante o Supremo Tribunal vldo-,,>,. CONS. _ A' RUA VICTOR'MEIRELLES N0 18 10Horários: Segundas, Quar� -N .Ü{1Z E GARGÁNT� Federal e Tribunal Federal A. �Ireçio Dio se. respOil- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta feiras: ---

de Recursos. s�blhza pelos. <;onceIt?1 emi-
RES. _ DUARTE SCHUTEL N0' 38 _ FONE: 3,140Das 16 às 18 horas. DR. JÚLIO DOIN 1 ESCRJ'l'()RIOS tidos nos artli'OIJ &1III1�adol.

Residência: Rua Felipe I VIEIRA DR.' NE\VTON rtortanõpons - Edificio
,__ ___;,,:

.

20 andar, I D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano. 12

Inlor.maço-esSchmídt, 23 .

-

_ 10 andar _ sala 1.Especialista em: Olhos - CIHURGIA GERAL
apto 1 - Te!. 3.�f)2. N' G Doenças de Senhoras Rio-de Janeiro _ F:diflcio

ute •.sOuvidos -:- anz e ar-
Borba Gato. Avenida Antõ-OR- ZO t' Proctologia .

.:_ EletricidadeDR. WALM � gan a.
-

Médi
'

nio Carlos 207 - sala 1008. --"�;-.

MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-' Consultório: c�ua Vitor O leitor encontrarA. nU' Dr•._ Carlos -F. Enuel�l·nuD�lomado pela Faculdade zação Ultra-Som
_ Meireles ·n. 28 _ Tetefone: _

DR. CLARNO G. ta coluna, tnfOl'maçõ'u que
Nacional de Medicina da . ção Ultra-Som 3307. �GALLETTI' necessita. diàriamente e d.

. Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaUniversidade do Brasil (tratament<?_ de sinusite Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO _ ímedtate ; I Expedicionária Brasileira
Ex-Interno-por concurso da sem opera�ao), . em diant..

-

Rua Vitor Meirelles, 60. M11:DICO _ OPERADOR _ PARTEIRO
Maternidade-Escola Aqglo relínoscopla - Mo- -

Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS __ Telefone Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos � OperaçõesP f O tá i deàno equipamento de Oto- - FI
.

ó II lOIS O M' M d f" te T t t O
-(Serviço do ro. c v o

Rino- Iaríngelogia (único Rua: Blumenal n. 71. - orran po ti - O Estado .. ,........ ais o erno e e icien ra amen o e peraçoes
Rodrigues Lima) A Gazeta 2.15' das' doenças de Senhoras

Ex-intérno do Serviço de no Estado) DR. DIB CREREM Diário da 1'arde 1.571 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, too-
Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas

ADVOGADO "P.!IIg��1 Diârfa da ManhA
- 1.'13 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,I. A. P. E. T. C. do Rio de e das 16 às 18 horas

Causas cíveis, comerciais A Verdade .... ,.... 2.010' insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-. Consultório: - Rua Vitor I Ofl I I 1'88 T
-

t
' .

I '

t I
-Janeíre '>..

l- Imprensa c a • xos _ ratamen o pre-nupcia -e pre-na a .

MédicG do Hospital -de Míreles 22, esquina com crinúnais e trabalhis�as. HOSPITAIS Operações especjalízdas do ouvido, nariz, garganta,Caridade Saldanha Marinho. Consulta. populaH.
. ! De Cuid_.: Afusi�es! poUpos, qesvio� do septo, (nariz) labio partido

_DOENÇAS DE SENHORAS Res, - TI'. Urussanga 2, Rua Nunes Machado, 17 I
(Provedor) � : .. :.. I.IU ... Operações de pernias, apendicites, ovário," utero,._ PARTOS-OPERAÇOES apart. 10.\1. (esq. Tiradentes) _ sobra- (Portarta) ......•. 1.0" hemorroides, adenoides; hidrocéles, varícoceles •

Coos: Rua João Pinto n. 16,
�---

Dii·-•.-V-I-D-A-L--"" d sal 3 l__iMiiíli..lMiiiilliiíII.....IIfIiiII�
I N�rêu RamM .:.. � .. 1.811 varizes, elefantiazes.

das 16,_00 às 18,00
CLíNICA D-"" CRIANÇAS

o - a.

c�'""""_";.;_'�.� '�'�':.fq':íI;;
. �_iIlitar 1.157 C I R U R G I A E M G E R A L

horas.
'

J!o - • :ilf;:jL'1;,,�_.· ' =-.:. São Sebastlãe (Cu. Tratamento garantido de varizes, úlceras varioosas,Pela manhA atende CONSULTÚRIO - F.li- -,
-.-

de Saúde) 1.161 hemorroides com 6 injenções, sem dôr '

diàriamente no H08- S hmidt 38

J
'

T I
Maternidade Doutor OPERAÇOES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)pital de Caridade.

peC;NS�LTAS _ n•• 4
� Dr. ose avares racema Carlo� Ccrrêa ... ·2.111 Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula e

Residência: CHAMADAS UH· intestino - Tubagem duodenal.
Rua: General Bítteneourt

às 6 horas. ,I
MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais '

Residência: Tenente Sil-, GERAL Corpo de BomMir.. , 1.111 moderno, em 3 ou 15 dias.D. 101.
I veira, 130 Serviço Luz (Recla- Técnica única' no mundo para

-

o tratamento do Heman-Telefone: 2.692. 'FONE - 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. mações) 1.404 gíoma (manchas de vinho) no rosto ou no corpop com
Chefe do AmbuIlt6rio de Higiene Mental. Polici� (Sal. Cc;..... -

100% de cura. ,-'
Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. lIárlo) .. 1.018 l'teceita de óculos - Tratamento e oPeração das' d�nças

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- PlIlícla (Gab. Ud.- dos olhos: PTIRlGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
diazol. Insulinot�rapia. Ma�arioterapia. Psico- ,adll). . . . . . . . .. S.U·t ETC.
terapia. '

--' COMPANHIAS III '\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
CONSULTAS: Terças. Quintas das 15 às TRANSPORTa NOITE

17 horas. Sabado (manhã), Af!:HEO Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal RanlOs,
, Rua Anita Gariba.ldi, esquina d. General TAC ' . . . .. 1.7111: --Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa �a

Bittencourt. ' Cruzeiro do Sul .... 2._500 Torre.
'

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

Indicador

� .

-

s�eÃ�Y1RCt",-

...
-

.

EspECIAltOADE

•

Dr. Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS das 10 -:- 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

Panair .. , , .

I
Vari, .

.-�---'-------�---:--- Lólde A'l'eo .

,HfJAI ..••••• _ ••.••••

DR.
_

H E N R I Q U .f:. .

'f kli-ndinna. ' .

-PRISCO P�RAISO: Dr. -Ney -Perrone Mund �::e:�::':':::::::::
MltDICO ,,,,; '_,-. . \letropol

Operações - Do.,nçasl Formado pela' Faculdade Nacional de Medicina Uni- La Forta
Doenças do apare�ho rupi-

d Senhoras _ Cllnlea de . - versidade do Brasil 'Cadque .........••

ratório e
-, -:. i , RIO DE JANEIRO Ceatral •••••••••.•TUBERCULOSID Adultos. . -' '. i" . _ •

- Ap��feiçoamento na "Casa de Saude São - Mig.\iel" ••trela •••••••••.•

RADIOGRAFIA E RADIOS: Curso d, Especian.aç'o .

Prof. Fernando Paulino , Ideal ••••.•.•.•...

COP�A D?S PULMOES n� Hospital do! S.rvidores Interno. per _

3 anos do Serviço de Cirurgia
.

Clruri'Ia do Torax
do Estado

-

Prof. Pedro de Moura

Fon;nado pela. �acul�a�e, .-

(S •. JI Prof Mula- Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola"
NaCIonal de. ��Iclna: T1B�0- __

enIçO) .

Prof. Otávio Rodrigues Lima _" �.-#;'H'í'i !
logista ? Tlsloclrurglão do I no de Andra.d.) Interno por 2 ano do P:ronto Socorro

EmpregadaHospital N-erêu Ramos Consultas - P.la manbl .

_'x_
-

Curs.ofe eSp'eci�liz�ção pela
no H0Spital d. Carid.d.. OPERAÇÕES: Precisa-s. d. -

UIm em-S. N . .1; EX-I�tern.o e Ex-as-
A tarde das 15,30ba. CLINICA DE ADULTOS

Bistente de Clruri'Ia �{) Prof. '

'. .' DOENCAS DE SENHORAS pregada para trabalhar em
U&'o . 1:'inheiro Guünaries �� diante no consult6rio,

CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente Pôrto Alegre. Paga-se bem.(R1.o). a RIJa -Nunes Machado 17. d 8' 10
'

.

Can'!: '-Félipe Schmidit, 88 Esqll;n. di Tttad.nt••. Tel. N� co�:ult6rio, à Rua João Pinto nr. 16 (10 and.) : Tratar á Rua �"elipe
,-:- :rOB� �8��... '-, o'

,-
-

ada: '2.766; biariame�te das 10 às 12 e das 14 às 16 hor/cÍs.
.

I Schmidt n. 119. TELEFO-

�!:�,�u� �;_,::;-o;::r:O.-
-

Residenc�a _:_ rua
.

presi'.,RE�IDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Flonanó-
NE:

_

3.177.
Foae ,2S9�: �,-,. �.:", 6

" ,dente COlltmho 44.
. polis.

_

.

��s::��·
..

.

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

3.553'
1.325
%.402
2.358
�.5H(l

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

Navio-Motor «Carl Hoeocken -

RAPIDEZ -- CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÚPOLI& • RIO DE JANEIRO

Escalas interm'ediáriaE em Itajaí, Santos, São S..
bastiãol Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatrQ últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

,

SANTOS {Volta)

-----�'.....-----------------------------

PA_., - eOJ
,l/ fA'S . ��- "_ 0UIIAI1TE TODO llfA .:

1'" .. nos \lAPCJOS �

%.�>b.ft�,·.,1

-"DR· t _LOB;A'fO
FILHO.

%1:)21
%.276
S.U7
�.n'

I.«f
J.'"
1.171
'.15'

ES'l'RI11'O
DI.qu. . ; . "

_".' ,

. Lavando com Sabao

�irg-em. Especialidade
da . Cla. IBTZEL INDOSTBIIL-Jolnvllle. (marca registrada)

ecoDomiza.,se tempo e dinbeiro
___,.._-:1_1: -'=---AO_.;.----...,------------ .--.--------------.--- __._.----

.

r-
----�----------.------ ..---------------

f.,

_J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3Florianópolis, Quarta-feira; 6 de Outubro de 1954.o ESTADO

Semana �a Crianç�"o ESTADO"
NO LAR

__

E NA SOCIEDADE

/

o crescimento sadio não fôsse Você? Talvez' ti-.

OfERENDA I de seus filhos depende véssemos que contar aqui
VERA DA COSTA VIANNA de Você. Coopere com uma outra histól'Ía... Na

No pedestal da vida, eu coloqueí, a Semana da Criança a verdade, apes-ar de sua fra-

A forca do meu sonho ihais fecundo, fim de que tôdas as cri- gilidade, ela tem nas pontas
Das Óores que entre espinhos eu achei, anças cresçam também dos dedos tôda a família E,
Fiz um "bouquet" de amor e dei ao mundo! fortes e· sad�as. se pensarmos bem, veremos

-:0:- que Ana Lúcia é quem

Ajoelhada contrita, então, chorei, - Que adorável que ela manda em tôda a família.
Triste de ver este cenário imundo.

J
é, dizem embevecidos os Estaremos longe da verda

Porém, perdoando a tudo eu concordei parentes e amigos diante do de?
'

Olhar o céu, sem ver o mal profundo! riso franco e feliz de Ana E, à medida que ·ela vai
-:0:- Lúcia, a sua filhinha E Vo- crescendo, vai se tornando

E assim, meu pen;::amento sempre além... cê fica contente, com' as ex- cada vez mais exigente - é

Esquece a dor que a vida lhe vem dar, preciso que um dia Você di--
Encontrando no amor, o maior bem! .ga "basta", para torná-la,

-:0:- ao invés de uma criança ca-

Nesta ventura que me alegra o canto, prichosa, uma criança obe-
Ofei-eco-me Vida, em teu altar, diente e bem educada. SÓ-
Mesm� que a dor de amor, seja o meu pranto! mente assim ela poderá en-

--0-- frentar melhor a vida.
ANIVERSARIOS I 1 colher de chá de essên- Mas êste é apenas um pe-

fFAZEM ANOS, HOJE: cia de baunilha queno problema na educa-'
_ menina Regina-Patrí- 2 xícaras de creme de lei- ção de um-a criança. Orien-

cia, encanto do lar do dr., te tando-a bem, tudo será fácil I
. Zulmar de Lins Neves e 2 claras batidas em neve Agora, é preciso que ela se-

,

sua exma. esposa d. Esme- MANEIRA DE FAZER: ja educada com amor e de-
ralda Lins Neves; 1 - Dissolva no leite terminação. A educação ro-

_ sra. Maria das Neves quente, a glicose e o açu- tineira é quase tão maléfica
Rosa. cal'. como a falta de qualquer
_ menina Elí-Terezinha, 2 - Junte uma colher de 'educação, .como quando se

filha do distinto casal sr, chá de essência de baun diz que as crianças estão se

Leopoldo Meira e exma. lha, )misture tudo muito educando a si mesmas ...

esposa; bem e deixe 'esfriar. Esta linda crwnça merec'e Melhor seria dizer, que as

- menina Arina, filha do 3 - Adicionem duas xí- tudo de bom na vida. Va- criancas estão se desedu-
sr. Artur Beck e exma. es- caras de creme de leite, e as m9S ajudá-la a ser feliz e cand;, a si mesmas. Nunca,
posa j duas claras batidas em ne- útil ao Brasil, cooperando também se deve afrouxar
_;; menina Regina-Maria, ve. -

: com a Semana da Criança, os metodos adotados para a

filha do sr. Silvio Macha- I 4 - Bata bem e ponha no a fim de' elimina?' de 'nos- educaçãb da criança '-:-, nu
do

.

II congelador. Quando estiver 80 país a praga da' Ve?'mi- ma só semana ela "desa-
começando a gelar,' retire nose na Infância.' prenderá" o que levou me-

-

SORVETE AMERICANO para bater, e uma-hora de-I (Foto gentilmente cedido ses e até anos para apren-
INGREDIENTES: pois.repita a mesma opera-' pela Johnson & Johnson) der.

.

1/2 litro de leite quente ção. i',' i Nos impressionáveis pri-
1 xícara de glicose (xaro- 5 - Sirva na hora do cl�mações amáveis daque- meiros anos de vida de uma

pe de milho) lanche, com bolinhos, bis- les amigos. Que seria, no criança todos os pormeno-;
1 xícara de açucar coitos e dôces. (APLA) I

entanto, de Ana Lúcia se res são importantes. Os fi-
lhos se modelam nos pais e

deles depende a sua felici
"dade. Infelizmentee, um

; grande nú�u�ro 'c;le pais Iími
.1.

ta-se a deLlca-hs_frescer. . .

UM

����:::!��:��!:' COAL;;Á: :P:� U_Z_A_C_I_U_Z__� "_-_-_1
e'feijão, (;1'esde,quE) passam O primeiro ministro do \ CLUBE 15 DE OUTUBRO
a comer pratos sólidos.. A- Vietnam do Sul, sr. Ngo Dinh DÊBUTANTES - CONVITE
creditam que êles podem Dien, acedeu em reunir-se, A Diretoria desta Sociedade, tem a grata satisfação
dormir em qualquer parte, com os chefes militares de convidar as gentis senhoritas do Clube, para faze
sem boa ventilação. e sem que contam com o apoio do rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo
quaisquer requisitos de hi- imperador Bao Dai, para tra- vindouro, quando será realizado o tradicional BAILE
giene. Acreditam que .êles tal' da governo de coalisão DE GALA, comemorativo ao seu 33° aniversârio de

- podem usar os mesmos sa- í ampla. fundação.
bonetes e talcos dos adultos' Comunicamos às interessadas, que as inscrições po-
Acreditam que êles devem c.

derão ser feitas até o dia 12, na Secretaria, da� 19 às 21
fazer o que desej:m e .... <:I�e Pa·rjicipaçáo horas dos dias úteis.

'

I.
qualquer educaçao sanita-

H t .B hl S h � Florianópolis, 2� de setembro de 1954
, , .

fútil I' ors uec er e en 0-
ria e COisa uh e que qua -

t d tici Ary Wolf de Castro - 1° Secretário
quer exame médico é luxo ra em o :r:razert de par ICf�-' •

d
' .

lpar
o nascimen o e sua 1-

esnecessario. Ih' MARION ld ---------

I.
. a ocorra o no

.
_ Quaisquer que seJam, no .

'

Em dias da semana passa- aproveitamento do cinema Porta sr Jorge Daúx pro- t to di
-

f' dia 29 de setembro de 1954

P ·1 d O· (p' _- i. .,. - , en an o, as con içoes man- Maternid d D C 1 recel O O 18 ar le pa�a-'oda, teve lugar nos luxuosos como fator de desenvolvi- I prietário da maior rede de f. d
.

f T
,. na aterní a e r., ar os

.J . celras .
e uma aml la, e In-

Correa.salões do cine São José; o menta c1Q turismo na ilha de cinemas do sul do país, sr. dispensável cuidar -dos fi-
"

. Osny Raffs e Senhora
cocktail que a GUAIBA FIL- Santa Catarina. prof. Osní Paulíno da süva, lhos e de sua educacão. Para

ONTEM E HO�E _ participam aos parentes
-

e
MEt; LTpA. de Pôrto Alegre,

.

diretor do Colégio Estadual
quem precisa de ;onselhos "U·TOUO'VEL �

Em �empos r:_assados, �ao pessoas amigas, o nascímen-
ofereceu às autoridades, [or- No clichê, um flagrante do

I
"Dias Velho", sr. Josué Fáva':..

e cuidados médicos sem
� 1"".1 ;>e p�dla se��;f.l�,onbnclar to de sua filha, Maria Ali-

: _nal.ista�. e pessoa�':i�adas aos

I
cocktaíl, vendo-s� �m grupo 1'0, diretor de produção da discos, sem dispôr de'posses

•

Vanguarda a. pa avra. SI 1 IS. esca-
ce, ocorrido dia 25 de se-

.

eios cll1em�tOgraflcos. formado pelas se.gUl!1t�s pes-I
GUAIBA .FILMES, e o. dr. suficientes para tal, é preci-

.

?Ido sentlIl_1:nt� de re;ato tembro p.p. na maternída-
, Entre os diversos assuntos soas:, Sr. �rof. G�O�alll �a:a- Wal�lY Bit�encourt: �.rq�lt�to so lembrar que numerosos

.

Vende-se um VANGUAI{· Impunha silência em torno de Dr. "Carlos Corrêa".
ventilados naquela oeasíão, c�, SI. e S1a. Edgard Pereira, I e PlO:;SSOl do Colégio Dias clínicas grátis, Centros e

DA ano 1!H9 elP perretto es- de uma doença cujas le- .

figurou em primeiro plano o diretor-gerente do Hotel La Velho. Postos de Saúde Postos de
tado de conservação sões inici-ais, em geral, são .Ia, Sob aquêle pretexto, já

, Tratar na CASA LONDW.!:S localizadas nas
\ chamadas ninguém se pode furtar a

Puericultura e instituições b f 1_-.---.------ ---, partes; pudendas do corpo. com ater a sí i is.
particulares estão à sua a fim de. q�e. se e�e:,� o

111-1 Com o tempo, porém, modi- PrOCU?'e colabora» na
disposição. Através de todo ve� condI�oes sallltana� d� ficou-se êsse ponto de vista �campanha de vulgariza-
o país, infermeiras, visita-

PaiS,. abolindo-se �s panta e hoje a luta contra a sí- ç�o sanitária contra aEM doras e professôres estão nos insalubres, as aguas es- Iilis é feita em larga esca- sífilis. - SNES.
Fotografo do Jornal "O prontos a ajudar a todos in- tagnadas, os esgotos imun-

. distintamente. . dos, as habitações sem pri-
pelo Durante;a Semana da vadas, verdadeirQs focos de

Criança, que se realiza to- infecção através de todo o

dos os anos entre 10 e 17 país Nesses lugares é que
de outubro, o Departamen- a Verminose encontra as

to Nacional da Criança suas fontes, cAmtaminando
proinove uma grande cam- 90% da nossa papulação ru

panha em todo o te:rritório- ral. Quanto a Você, coro

nacional 'em tôrno dos pro- leitor, o Brasil espera qué
blemas da Criança O tema Você cumpra o seu dever,
da Semana da Criança do criando condições de sobre-

I ano corrente é de grande vivência sadia para a crian

ij importância para o país: ça brasileira, pois ela será
Verminose' na Infância. o homem de amanhã.

E', necessário que todos (Notícias gentilmente ce-

cooperem com o Departa- dida pela J'oh,nson & John-
menta Nacional da Cri.ança san) SANTA CLARA, 27, Apto. 801 - RIO DE JANEIRO.

I
porque' isto ·6 verdade:

I'

Continental é fabricado

.com fumo de primeira qualidade,

rigorosamente selecionado

desd. a safra

,

até à manufatura.

Floriano-polisTurisIDo elD I

lIDa. "alerlneJa aacJDoal/ -

/

EXPLORADOR MC- I
MILLAN VOLTARÁ

AO ARTICO
FOTOGRAFIAS

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS
BATISADOS - I ANIVERSÁRIOS E REPORTAGENS

BOOTHBAY, MARBOUR, GERAL.
EE. UU., 4 CU. P.) - O explo-

'

R O D O L F O C E R N Y

raj-or e homem cientifico D.
I
ESTADO". .

'

Mamillan de 79 anos de ida-I Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou
de e que acaba de regressar I Telefone: 3.022. .<

,

da expedição ao polo Norte, �anunciou que no próximo ano

l,voltará ao Artico. No barco .

"Bowdein" Memillan chegou
até 11 graus, do palo Norte,

_ apesar do mau tempo encon
trado. Momillann integrou a

expedição polar' que o Almi
rante Pery, isto no ano 1909,
realiz,Qu.

Representante
de - Papelaria

. . ,
._

....-.,. -. ,,"'" ...

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!'

Desconto especial para os senhores viajantes.

Importante Companhia Importadora deseja nomear

para Capital e Interior�' pessôa do ramo ou que queira
---------------_.----�

iniciar. Gartas com referências e experiência para Rua

Agradecimento
Vva. Carlos Leyendecker e filhos agradecem sincera

mente as manifestações de pezàr recebidas por ocasião do

falecimento de seu querido esposo e pai, ocorrido a 18-!J-!l54.

1IIID' noRollm r

IlIBI nEOSOTlDO

AVENTURAS(.lLVII.Á)
GRANDE TONIOO DO ZE-MUTRETA •••

"ASSESSOR
TÉCNICO"

LITOGRAFIA
velyn Byrd revelou que foi VENDE-SE,'
nomeado "assessor técnicos MAQUINA LITOGRAFICA de 1/2 folha.

da nova expedição norte-a- PRENSA MOTORIZADA, formato grande, para pas-
mericana ao Antártico, cujo I sal' transporte.

'

navio,. o quebra-gelos "Atka" PEDRAS E MATRIZES.
zarpará para o pala sul por I Informações á rua F:ança Finto n. 42

volta de 1.0 de dezembro. CVila Mariana) - Sao Paulo.

BOSTON, 4 CU. P.) - O

contra-almir:;],nte Richard E-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[PRO'XIMA RODADJ
I DOCERTAME I

A 'valorosa agremiação [u- em pról do nosso futebol de- CARIO'CA I Ao Ronald? desejamos, ore- Foi uma verdadeira, de-

venil do América F. C., que vido -a falta de material. RIO 5 (V.A�) _ A pró- ' ve regresso a nossos campos monstração de amizade, ju-
tantos players tem revelado, Porem, agora com o auxilio. '

dada do Campeona- I Dia 18 do corrente rumou mais vista no esporte do, Bo-
.

t
' ,.

dí díd 1 II '3 D
xima 1'0

d d C 't'b"/ ,;
vera ranscorrer no. proximo ispen I o pe o mo.', 1'. ,Q-

to Carioca de Futebol, de a �i�a e e un l,a, o. ja Ião; e que ücara �)ara eem-:

'dia 11 o seu segundo aniver- ralécio Soares, veio o c'ube l ".
it foí': d d b I tradícíonal Grupo de Bolo- pre nos corações daqueles

numero oi o 01 es o ra-.. .

sário de fundação; rubro da Praia de Fóra con-
d duas t f" nístas Big-Boys do Coquetros que lá compareceram.

'. a em uas e apas, ace a .

I b
'.

d t'
,

Como homenagem a seus quístar o tão almejado mate- , . -

d E tá di d
'Praia C u e, arím e par ici- ' Parabéns senhores do Ri-

adeptos, faremos umarepor- ríal, e dentro em panca, yol- Maracanã
o. s a 10_ 'dO par da finalista do torneio papaus, E que estas manttes-

t da víd t· d tará
,

li t ,aracana paraapuraçao o
t· 'I' 'd' 'l�c t

..

d dagem a Vl a espor iva es- ara a pre lar con 1'.'1. as mais
leit leit 1 riangu ar, promovido pe u," açoes e camara agem pos-

( te clube no periõdo de ... .... fortes equipes de nossa Var- p ei o.,e ei ora.
, seguintes Grupos:

'

sam ser emítadas pelos nos-
6-1'2-53 à 25-4-54, tendo a zea, para .alegría de <,odos; ASSIm, teremos no pro- 'Piranhas de. Blumer au sos bolonístas de Flortanój.o-
frente o jovem Virgílio Frei- que. tiveram oportunidade de �imo, sábado, �penas, os! Bíg-Boys 'desta cidade ê Rj� liso _,

tas à presidi-lo: No dia .... conhecê-lo, 'Jogos programa _os. para papaus de Curitiba.
6-12-53 ainda em comemora- I Portanto ao Ilmo 81:', Dora- fora do Maracana, ficando O Grupo dos Bíg-Boys foj .-......;.-..-...-".-........J-;,......• .,....-.-.....

ção ao seu 1.0 aniversário, Õ lécío Soares o preito de gra- adiados os "clássicos" p�ra condignamente recepcior....ado
América defrontou-se com o tídão de toda família Amerí- a outro semana, rios dias no Hotel Aéreoporto daquela
Palmares, rio gramado do Á- cána. A popular equipe eh 16 e 17. cidade, pelos componentes I
brigo, em disputa de uma Bocaiuva, neste período, uti- Eis" portanto, como será dos' demais grupos. '!
rica taça, oferecida gentil- lízou os seguintes elementos: disputada a rodada: I A noite no Clube Rio Bran-

mente por 'seu présídente de Hudson, Paulinho e Carlos Sábado, dia 9: co, apos um gostoso aperttí-
Honra, Sr: Demerval Amaral. (arqueiros); Itamar, Líli, Ca- Fluminense x São. Cris- vo, foi

I
servido aos cornpo-

'venceu':� Palmares por réca e Ivan (zagueiros); car-I
tovão ,�Laranjeiras .

nentes dos tr.és Grupos um

3 x ,g,_ linhos, Nelson, Hélio, Alber- América x Madureira - farto jantar, tendo feito uso

Na peleja efetuada em to, �almbr, Mauro e João: Local por. ma:,-,car '. \ da palavra os 'Capitães rlos
13-12-53 o América conse- (medíos) . "I Canto do R10 x Olaria -I tres Grupos esternanoo os

guíu reabilitar-se ,empatan- Linho, Ocy, Maury, Bibi, I Niterói seus pontos de vista s?bre o

do ,com seu categorizaào ad- ,Qsvi11do, .Ad1lson, Atila, Beto, Bonsucesso x Portuguêsa I esporte do Bol�o, e da gl'ân-
versário por 4 x 4. Neste en- Tçn01i�,Betinho (avantel'll. - Teixeira de Cast:vo. 'de união' de camaradagem
contro destacamos a atuação, Aos dirigentes do An'!e�'ica Sábado, dia 16: que se verificava entre QiO

dos rubros que perdendo por lOS nossos votos de gra'1de:) Botafogo x Bangú
I
dois Estados, neste esporte

4 x 1 até a altura dos 37m. progressos rio setor futE'bol.ís·· Maracanã que hora se desenvolve.
da etapa f'inal 'reagiram e tico de nossa terra

, Domingo,' dia 17: Depois 'de um breve' c�e3-

conseguiram émpatar. SALVE AME'RfC.-\ F, C
I Flamengo x Vasco - Ma-' canso, deram início as parti--

Este mát,ch fo� em �li:-;PLlta , l\�. i:. '_r�'es racanã das.
dd troféu -Dr. Cira Marques Foram partidas arrojadas e

Nunes. que melhor não se podia d('-
Em 20-12-53 o América pi- sejar. Todos �s bolonistas de-

san no gramado para dar no- Cl'UB'E ATLE-TICO CATARINENSE ram o maximo de seus esfor-
vamente combate a equipe do .

" 'ços para conquista de pri- O C�tro de I��adja�ã(]
Palmares, já que o troféu -":,t� meiro lagar. Mental Amor e Luz realIza
instituido por aqu.ele Ilmo)' CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO, Embora os Big?Boys tendo I

sessões Es?térj�as, todas �s se-

Senhor Dr., foi em disputa Convoco, de acôrdo com o art. 50 dos Estatutos, o Con- feito uma boa jogada, �úo 'rgundas f�lras, as 20,30 a rua

de "Melhor de Trêsl'. selho Deliberativo, para uma reunião no dia' 6 de Outubro, sonseguiram tirar dos Pil'a- I Conselhelfo Mafra, 33 - 20
Venceu espetacularmente o às 19,30 horas, nos Salôes do Clube 6 de Janeiro, no Estreito, nhas de Blumenau os 39 andar.

América pela contagem de gentilmente cedidos pela Diretoria daquele Clube, afim de pontos perdidos. I ENTRADA FRANCA
4 x O.,, tratar dos seguintes assuntos: I Ficou portanto assim!:l,
EÍn 27-12-53 na deCisiva 1° - Eleição do Presidente do,Clube. classificaci\o.

peleja pela posse do Troféu, 2° - Eleição da Comissão Fiscal.
;
1.0

lulpark)Piranhas ,de Blu-
o AmériCa foi derrotado pela

I 3° - Outros assuntos.' menau,i
\

contagem de 5 x 3, muito em- Florianópolis, 2 de Outubro de 1954. 2,0 lugar ig-Boys desta cj"
bóra fosse apontado como Delso Lanter, Pert!t Antunes - Presidente. dade.

ve�cedor haja visto a conta- Osny Ramos Garcia - 1° Secretário.'
'

3.0 lugar Ripapaus de Curi-

-gem que na semana anterior tiba.
havia imposto ao seu oposi- Após a realização dos jogos, Otima residência tituada à
toro COm essa vitória a e- houve um) animado bane '1',0

I
Avenida !rompowsky n. 56

quipe dirigido pelo Irmão MEDID.A 'IMPRESCINDIVEl espaçoso salão da SociedadE: nesta capital.
Sabino igualou, em numeros Rio Branco. Base: Cr$ 700.000,00
de pontos, tendo nova opor- )' 'tf-,,,,

,
,

" ,,:;��1'!"':;-"'- Domingo dia 19 cO!ltinua- (parte financiada)
tunidade para conseguir tão

I ,Não querendo o Figuei� lOS clubes mais novo�, eco- ram as manifestações de '181'- - Tratar com Raul Wen�
ambicioso troféu, Irense caír �m irremediavel nomicamente maIS fracos dadeira cama;rad�gem entre! dhausen ou à Rua Crispim
Com 3 pontos perdidos Ca- colapso, não poderá furtar- I talvez, ,andam, mostram-se os bolopistas. A's 11 horas to- Mira nr. 22. Standart. Ver e tratar na nua Rui Barbosa' 144.

����oomu�d�-�à�����Pre�l�m�ws,���m w���co��c��ar�- -------------------�------------------�

rota e um ,empate i01 nova- dente por um mais à altura bras, e nós (pela bravura ',rida
sociedade para salJnrea

mente disputado o decL;ivo das'necessidades do momen- do Presidente), como prova rem um gostoso churrasco.

>encontro. O América fazendo to; que outra não senão fu' de "inteligencia" e de que- Houve uma verdadeira cnuva

seu melhor jogo até hoje, 10- gir à morte que lhe prepa- 'rermos viver à distancia de de chop. Quinze barris de

grou golear sensacionlJ.lmel1- rou uma or,entação, h;npre� Partidos poUticOs, no.s esta- choP. foram ali consumido::,.
te seu forte adversaria peja cisa e de eterno chap,ecQ na mos lembrando' de mudar A's 14 horas foram S� reti··

I
contagem de 8 x O. I:;t.o no mão. Enquanto presidentes mos lembrado de mudança rando qs bolonistas com os I

dia 3-1-54. de outros agremiações des- o nome do nosso Campo;. seus estomagqs sUPBriota;los J
Com mais-esta vitória o A- 'l)ortivas se preocupam com Eta, gente!!! isto é que é I para enfrentarem a '!Cita

mérica ficou de posse do tro- a vida de sua agremiaçõE(s, ser arguto, vivo, fino, de Entretanto nova surpl'�s: a

feu Dr. 'Ciro Marques Nunes: o de cá de casa tem como veloz percepção, enfim: o guardava
..

os gr,uPOS �lslttn.
Passada algum�s semanas, única meta

_

a mudança do maior. teso Em Sao Jose dos Pmhaes,
América e Paladino,.resolvem atual nome do Càmpo. É Sabemos que estamos a logarejo distante de Cmiti,b::!'

pat�ocinar- um Torneio Qu'�,- que não quer por remedia' malhar em furro frio, mas
6 quilômetros, lá aguardavmll

'drangular Varzeano, contan- h d d de manel'ra nenhuma dl'ra-o ,os componentes do Grupo Inen ,uml esagra ar os man- ,
'

do com' a partiCipação elo dões "d� terra de Anita e gue fomos para o matador Ripapaus com um novl) b�rril

I• Cruzeiro e Vasco da : ,ama de Machado". O Caricov de mãos atadas e sem o
de eh<?p para as-suJ.s dC�;pf�-

além dos Clubes promotores FO, rapaz pobre mas de to- menor protesto. Nem mes-
didas.

,

'

No dia '7··3-54 foi disputado do preocupado com os pro' mo que nos ataquem e
o Torneio Início vencendo o blemas do Avahy, quando contra nós se afirmem in
esquadrão do Paladino, dir!-

por certo tempo se achava verdades, haveremos de
gido pelo Irmão�Rogérío. No

na direção do seu bloco, ver o Figueirense pelo ca'
-primeiro choque do referido
T

.

t· b
estaria a dar exemplo ao minho que lhe pretende-orneIO lvemos os ru'1'03, ..

d
I t d' t C'· PreSIdente do FlgueIrense, mos: a mudança e seu
u an o con ra o

ruzeu'(J'j
_. .

'V'en I b d d
se ele nao fosse valdoso e os PreSIdente por um que com-

'

ceu o c u e coman a o . '
'

d P'd
Por Maury p la c t d qUlsesse tomar. preen a que ser reSl ente

e on agem c e
N- t d t d F" , p'5 x 1 em 13-3-54 ao emos na a con ra a o 19uelrense e ser reSl-

LO�o a seguir i�to ' pessoa conhecidamente ho- dente do Figueirense e não

20-3-54, o América enef eemnt' nesta do Presidente do Fi- rastejarmos em bajulaçõesr ou.
d' 'd dI' hda Gama guelrense; a sua 19m a e, e ouvamm as aos que pare-

e, honradez cometeiramos! cem governar e orientar um
'infamia 'se' as contestas-! povo e não apenas politica�',

I
semos, mas a mesa coisa gerp "estraderosas".

_ Inão o faremos com a sua I 'Não é por vermos átual

orientação; teimoso, errado, mente o no.sso Clube com!
vaidoso, no ar sempre, não algumas merecidas vitórias!
tolera, que' outros vejam as que iremos crer com um Icoisas certas e que não seja verdadeiro Presidente. Tan- !
ele "o do tijolinho"; talvez Ito assim é que o que vemos:
consiga ser "o m'aior" O do I e mesmo o que sentimos, é!
tijolinho, nunca! Ma's, que a urgente e imprescendivel
faremos se o' hQmem ,fun- necessídadê de lhe mudar-!
deou nessa teimosia? mos o Pr,esidente por um!

, 8e não tivesse o "Bran- que de fáto e verdade seja'
co'e-Preto'� lá pelo seu bojo Presidente do Figueirense,',
gen.te capaz, de' há muito já que não "ameasse" mas

lhe teriamos ido ao enter- que faça., que construa, que
ramento enquanto outros crie, que ,movimente as

clubes progridem e se fir- forças do Clube dando-lhe
mam, cada vez mais, no con- vida seria, digna e indepen�
ceita publico Em face de dente.
disto, o nos'so progresso,
está de todo proximo do da
cola de cavalo: para baixo.

.,V

"O 'Estado.
j O,AME'RICA NO' CEN:A',RIO
FUTEBOUSTICO' VARZEANO'

A MAIOR CO"NFRAlERNIZACÃO' DE
, ,

BOlONISTAS EM CURITIBA

•

CASA.

",
"

"

e venceu o Vasco
" .

por 4, x 2�
Lutando pelo título de

Campe�o do Torneio Qua··
drangular' Varzeano, a eqJi
pe rubra cj.efrontou-se com o

Paladino, justamente os dois
patrocinadores. Após sensa

cional peleja, laureou-se v�'n

cedor a equipe do Abrigo) de
Menores pelo placard da 6x5
no dia 4-4-54. Sagrando-�e
assim Vice Campeão _Val'zea
no, o clube da Praia de Fó-

Por hoje, basta.
Vieira de Alencar

ra.

Na última partida t�m .. , ..

25-4-54 preliou contra a eqllÍ
pe do Internato do Colégio
Catarinense, saindo vencido
por 5 x 4, muito embora; te
nha sido prejudicado de to
dos os meios.
Daí para cá a equipe ,diri

gida por Virgílio Freitas, dei
xou de continuar a batalhar

NOVOS RECO'RDES
MUNDIAIS

GENEBRA, 2 (F.P�)
I Três records mundiais' fó
ram batidos numa competi

: ção-treino entre equipes

I Reli-r'ou o ,808"
; nacionais suíças de tiro.ique
:' devem participar, de uma

re-Iho de ge�so I parte da "Semana Interna-
U ai

I
cional de Bucareste" e, de

, <II
i outra do Campeonato Mun-

Em conversa com o jovem
'

dial, em Caracas,
e futu�'��o player. do Post�l ,I N�, competiçã�, que se

'I'elegráí ico, fomos informado realizou em Rurique, Hol
que havia retirado no dia " llenstein bateu por 1 ponto
30-9-54, o aparelho ele gêsso lo record mundail do tiro
que tanto o incomodava. / de pá, com passes de 90, 93
Portanto está confirmada ri, ,88 e 91 pontos, totaHzando'

nossa, reportagem de .um.i 1362 pontos. ,

das edições anterior. I Por outro lado, 6 dos

I mem_bros da equipe da ar

I ma livre bateram por 3 pon
I tos o seu próprio record
conquistado em Oslo, tota
lizando 5.543 pontos; Em

Precisa-se, para casal, pequeno calibre, bateram
podendo ser por contrato de : por 15 pontos seu record
3 ànos. ./ mundail, igualmente reali
A tratar no Cabo Subma- zado em Oslo totalizando,

rino, Rua João Pinto, 26
!
5.796 -pontos.

'

com a Gerencia. I PARIS, 2 (F.P.) - O
-.

'halterof'ilista soviético Mi
chel Akopiantzoy bateu o

FOI-' fr�n�feririo' �����!e�t�h�ial do�� �:;��;"
U n ;1) • .fi! (categana dos pesos-mé-

BANOl,4 (U. P,) - Com 'a I dios) com 128 quilos, anun ...
'

aproximação_ do 10 de outu- ciou a Agencia. Tass.
bro, data em que Ranoi deve A marca foi obtida numa

ser entrega às ,autoridades da competição realizada na cio
República Popular Vietnumi- dade de Erivqn, no Cauca,.
-ta, Ó qu�rtel general do ge- so.

neral René Cogny, coma:(l- b antigo record foi esta.,
dantc ela::; forças terrestres belecido a 9 de fever�iro do
do norte do Viet Nan, foi ano passádo, pelo egipc�
transferido ontem de Harioi ,El Tuny, com 127 quilos e
para Haiphong. 11500.'

CASA

18ANCOdeGRf�ITO POPULAR

I'� AGRíCOLA • . I

P�d�,16 ", I

f"LORlANOPOLIS - 510.. ('ãlõ.rlnó,
.

\iende,-se
•

Dodge 103'H.P.,.complete:> com bico novo e um motor

,_l.

. ,
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Brasfl G.erson oatete, não deixa, no entan-
Antes de' instalar-se no to, de ser uma casa bela,

Catete, em 1897, a presi len- ampla e acolhedora, a que

cía da República esteve no mais de uma vez o governo

palácio do Itamaratí, tam- 'rceorreu pal'a alojar reis, e

bém construido no segundo presidentes, da Belgica; José .

J

reinado por fidalgos da Côr- Antônio d'Almeida, de Portu-

te, enriquecidos na lavoura e· gal, e Herbert Hoover, dos

no comércio, O Catete ficou Estados Unidos ! isso, eví

devendo o seu nome ao baír- dentemente, depois de res-

'ro e 6, rua onde o ergueram, taura-Io e torna-lo mais a-

. e o Ithmaratí a quem o le- traente, com escadarias, no- (,
.

vantou para nele residir, o vas, de mármore, dando pa

conselheiro Francisco J, da ra a rua Guanabara, hoje·
Rocha, segundo barão do Ita- rua Pinheiro Machado.

maratí, filho português, e O primeiro a transforma

uma das mais altas patentes lo em palácio o residencial

da Guarda Nacional ao tem- do presidente d-a República
po da guerra do Paraguai, foi o Sr, Washington Luiz,
cuja terminação festejou-nos que dele saiu deposto em

seus salões com o baile maâs 1929, O mesmo fim nele teve

suntuoso que a sociedade em 1945 o Sr, Getúlio var-Ibrasileira viu no Império, gas. Nele, ainda, perdeu o I

Proclamada surpreenden-'I marechal Eurico Dutra sua

Itemente a República no dia esposa, D, s�ntinha, por isso

15 de novembro de 1889, aos' mudando-se' para. o Catete. E

seus chefes um grave pro- talvez por já ter dele saído

blema Iogo se apresentou Isabel para o exilio em 89

para ser 'resolvido sem tar- foi que ganhou a fama de

dança: deveria ser o novo ser "mal azarado", porque,

governo instalado no Paço de segundo os velhos cronistas,
São Cristóvão, que era a Ver- durante a sua construção, um
salhes brasileira, ou no ve- I

negro que, nele �rabalhava
lho Paço da cidade, ou numa ·perdeu a VIda na forca, aC1}
outra casa, sem maiores vín- sado injustamente c!e ter as
culações com o regime ven- sassinado o engenheiro

en-Icido? carregado de suas obras, vi-
Numa outra casa, que não tíma de mãos invisíveis, nun

faça recordar a Monarquia ca descobertas çlepois. ,. Ho

� foi a decisão dos mais e- je, e desde o general Meneies
xaltados - e para isso orde- de Morais, nele está o gabi
nou o ministério que fosse nete -do prefeito do Distrito

adquirido (e por 630 contos) Federal,

o elegante e vasto solar da O outro palácio presíden-
rua Larga de S, Joaquim (ho- cíal dá era republicana, ad
je Marechal Floriano) , então quirido 'para hospedar chefes

ocupado pela baroneza -do de Estado estrangeiro - o

Itamaratí, falecielo que era o das Laranjeiras, no qual o

barão, 81', Café Filho governou o

Deodoro t Brasil no elia ela morte elomorava p e r o, INICIA-SE A REDENÇÃO to do país em marcha, Com a
num sobrado q ind Sr, Getúlio Vargas no Cate-ue ain a per- milagrosa Usina de São
mane de né d te - este é deste século, é \ DO NORDESTE'ce e pe, ocupa o agora ,

• , ! Franciseo somada com o pe-
pelo Clube dos Oficiais da 1uem o construiu, mal che- Escreve: Oásis Haarlem ainda de 6 a' 8 semanas, em

I
Diretor da Produção da

Reserva, e dele só se servia gando a terminá-lo, foi o in- Dias
- I geral, para a lfilmagem pró- Guaíba lfilmes seja um B (Alvarus de Oliveira)' tróleo de::-�nvolvendo-se com

,

t '1'"
.

I 'I o plano do -Govêrno, entrará
para as suas' atividades ofí- quie o minonario Eduardo piamente dita, ,Nesses pas- de Mille, ou Arthur Rank, No final de Outubro esta-
", , G I'nle Ma'

,

I Ao espectador que senta rão prontas as obras da prí _,
no páreo das cidades brasí-

ciais. Floriano, sem substítu- u , IS simp es e menor
. ,'-,' sos preliminares, a película, outambem Roberto Rosseli-

.

to jã em 1891, passou a dor- que o Catete e o Itamarati, do em .confortavel poltrona I
consome grandes totais em ni mais é Josué 'Fávaro meíra etapa da Usina Hidroe-,'

leiras que mais progressam,

mil' numa de suas dependên- não é, porém, menor nem no inte�ior de luxuoso cine-I dinheiros, na reconstituição que com a colaboração de letrica de Paulo Afonso, A 15
, ,

cías. Mas bem curta seria menos luxuoso que o Guana- ma, �ssIste ao des,enrolar ?e [de épocas, cenários, guarda nossos emprezarios, poderá de "Novembro, data históri-
- E depois ele Re?lfe I'l de

nele a permanência dos pre-
bara, um fIl�e, o� document�r,lO, 'roupas, salários de artista fazer filmes que nós nunca ca e que se tornará hístórí-]

Salvador �utras :lmdades do

sidentes, que em 1897 se (Agencia Nacional), lend,o depoIs, ?OmenÜWlOs I e técnicos, pagamentos a esperavamos. ca duplamente, o Presidente
nordeste receberão o seu

t f" 1 t b I da República _ n·ol·destl'n·o!1 quinhão ela força propulsora
.rans eririam para o Catete, e OglOSOS ou crr icas acer as figurantes extras bem co- Antes de encerar esta
pa f' tô d desempenhoI' inaugugurará a USI'na que

da evolução, a eletricidade,
ra esse im comprado pelo em or�o o es;m�en 1

I
mo despesas com transpor- minha crônica, peço aos

vice Manoel Vitorino, na au- dos artistas ou da técnica de • te e equipamentos, membros da ·equipe que
dará energia elétrica a Sal- Não se cogite de elevar ho-

sêncía passageira de Pruden- filmagem, não ocorrerão,' continue marchando com vador e Recife, Deverá ser
sanas ao Govêrno A ou B,

te de Morais, enfermo em por certo, a multiplicação de I Das produções nacionais,
1 f duas vêzes prazeiroso para

f b" f' passos argos e irmes, para I jiorque em várias etapas se

Teresópolís. detalhes e altas somas que "Tico-Tico no u a 01 Café Filho esta inauguração;
c

f 1
. que possamos apresentar lá faz a obra, Pode-se em sen-

Resídêncía de fidalgos no envolvem a realização ele considerado o i,· me nuu.s primeiro como brasileiro que

I d fora, no campo Internacio tielo geral, tecer-se elogias ao

começo, logo palácio
..
presí- uma pelicula.

.

caro_ tendo custa o sua .con- nal, quem somos, e que po-
vai iniciar uma nova era de Govêl'l1o' em si conseguindo

dencial, uma nova história A filmagem não é tão fa-
I
fecçao o total de aproxima- demos fazer, cinema muito )rogresso para o Norte elo concfetízar um sonho que o

começaria então para o Ita- cil como parece, e nem, damente Cr$ 10',000,000,00. alem de que ele pansam.
grasil, segundo como filho dOI Brasil acalentava há tanto,

maratí, daí em diante 'trans- complicado como se pensa, I Os Estados Umdos com�- nordeste castigado pela na-i Paulo Afonso é a rendenção
formado em casa do Ministé- Alem de tudo isso, o ci- çou com seus documenta- .ureza e até então abandona-! do norte, E felizmente com o
rio do Exterior, que desde o nema é o maior fator de pu-

I rios, e tornou-se {) senhor do pelo$ homens ele mando, início do funcionamento dos
Império vinha funcionando blicidade turistica, de um

I absoluto, o maior centro

IROca'. SE
Recife cujo progresso é, dois primeiros geradores com

no solar do barão de Merití ponto determinado, 'I' mundial �a, sét�n:a- arte. '/
.

_

evic\ente mas que depois ela, fÔrça d", 64 mil quilowatts,
na Gloria, no lugar onde se� EI'S aI' a raza-o de· que de- A proposIto, e mteressan- ?aula Afonso, calçará as bo-! tI ransforma o grande sonho
ria erguido em H112· o no;o vemos esperar de braços' _ ,te registrar que os filmes tas das sete léguas da evolu-' I' I d 1"
,palácio arquiepis�hpal, que o bertos os cineastas qu� aqui, "E o vento Levou" e "Quo Troca-se, um automovel �ão, terá eletricidade à von- en���;�aI_(s� �l!'�a����sa�tapa
primitivo, vindo do começo PARA AQUELES QUE

' vierem como \aconteve atu- Vadis?" foram 'ÜS mais ca- CHEVROLET "STYLE'"'I tade, poderá contar de novo de vida do nordeste, Começa
do século XVIII, era no mor- I alment�, com a equipe da

I

ros do ,mun_do,. tendo o pri- �ASTER" 48, de uso par- con'! seus bon�es que estavan: a redenção do nordeste! Gra-
1'0 da Conceição, com jane- DESEJAM O MAXIMO J Guaíba Filmes de Pôrto 'meiro absorVIdo, segundo trcular, 4 portas, e� bom "quase parallzados,. podera ças!
las para o bairro de Saúde, Alegre, tendo a frente o! info�mações, o· total, die est�do de conservaçao, por :on�ar ,com nov�s e ,e::or�lles A*";-:�'�
Rio Branco, o maior dos EM CORTEZIA

Isr, Josué _Fávaro" Diretor JUS$- 4.000,000,00 ,ref:rmdo! outro MAIS NOVO, da� mdustnas que la se lrao 111S-
, _

nossos diplomatas, foi seu e EFICIENCIA de Produçao que VIeram fa- em nossa moeda a Cr$, ... marca CHEVROLET, DOD talar,

Emprega dasmorador durante a maior zer o que o nosso atual 80,000,000,00 e 'Ü segun�o, GE ou FORD, 4 ou 2 p�r- Salvador também terá pro-

parte de sua gestão, iniciada Governo é desconhecedor do lJS$ 7,500,000,00 ou seJa tas. Procurar o sr, Dano, gresso maior que até então,., Precisa-se de empregadas,
em 1902, na presidência Ro-

. tVph dos nossos valores. 150 .:nilhõ�s de cruzeiros. no POSTO SHELL,( em Ti- Tem seguido -eJil frente mas Tratar no Restaurante Ro-

drigues Alves, e terminada d FI' Nao quero dizer que o juaas, S C não no mesmo rítmo do' res- sa.

I Uma cida e como or�a-
.

__

'

_em· 1912, na do marechal

�
,nópolis, que é sem duvida

Hern1es da Fonseca, E nele
um ponto' de grande ,atra-

morreu, depois de te-lo re- 7(;:ERL. ções turistica, nos domi-
�Ql'mado, dotando-o, inclusi- nios da natureza, a qual é
ve, de um grande anexo ao

...

fundo, obra do escultor Belt- IlE6FllÇlliJ MII/IVAt totalmente despresada por I
si. nossos atuais governantes.
O Guanabara foi inicial-

Já que por eles nada se

mente do Dr, José Machado espera, vamos então abrir

Coelho d C otl' mo o fi- COLIDIRAM
alas pa,ra que possamos dar

e au o, ,ç
I

passagem a consagrada
dalgo do Paço e preSIdente SEUL '4 CU P) - Dizem G 'b F'l a

,

",' ' ual a 1 mes, que velU
do Banco do BraSIl, que o

que dois aviões militares nor- t f'1m docu, , ' "nossa erra 1 ar um -

vendeu em 1865 a' prmcesa te-americanos colidiram ao t' 1
Isabel e àb conde el'Eü, Nele, ,. l,men ano, para

.

evar nas

norte d�quel� Crr�?lt�l: clura�- telas de muito alem de nos'
e para os dois principes, o te um me_et111�, ae1eo, De.ns

sas ·divisas a encantadora
re'preseI1tant� de Udison fi:�z oficiais norte�americanos .que cidade de Florianópolis.funcionar o primeiro gramo- estavam a bordo (�e um deles, Em uma entrevista quefone mantlado para o Bra- 1110rreram' instantaneamente,

.

tivem'Üs- com o sr, Diretor
sil, e nos saraus que eles O segunda avião, muito da� de Producão da referida
promoviam falava-se de ci- nificaüo, conseguiu pousar produtora, fui 'enformadoencias e ele arte e o movi- na solá, -I

mento abolicionista era a- que pretende executar um
,

filme em S Catarina ó
poiado com entusiasmo, E por

V dcausa da princesa se chamou ea· e -.t..e tua} será para nós uma

-

palacio Isabel, até 1889,
� 'grande propaganda turi.s- I

quandO) os republicanos o cn.. Uma casa de alvenaria, re- tica. ,. _

•

tregaram a· diversas reparti- cem-construída medindo " De fqto, para um filme

c;ões militares, entre estas a 6,30m, ele 'frente por 3,40 de médio" de cêrca de 100 mi

Eng,nharia do Exército e a comprimento situada na Re- nutos d,e·'progeção, �são ne�

Escola de Tiro Nacional. ta dos Barreiros, cessários meses e, às vêzes,
Menos suntuoso que o Ita- Trat'ar na TAC com o Sr, até anos, para a preparação

l.llaratí, muito menos que o ALDO FREITAS, das cenas, sendo exigidos,

o Itamaratí
e o GuanalJara

'///�//

Um amigo teno :/

à beira da estrada •••

Debaixo 'de uma chuva torrencial, o caminhão

parou junto a um Pôsto de Serviço Esso, à beira
da estrada,

"Escute, amigo - falou o motorista para o dono
do Pôsto - a gasolina está acabando ... mas, de

cuaiquer mâneira, não posso seguir viagem com

essa tempestade. E acontece que es�ou com uma

fome de rachar, O sr, pode me da_T um po,uso?"
"Como não?! A casa é sua ...

"
- respondeu o

proprietário do Pê sto. "ATranjaremos uma sopa
bem quentinha, uma boa fritada e uns cobertores .. ."

Cenas iguais a essa são comuns pelas estra

das do Brasil. O motorista de caminhão é o he
rói anônimo de uma epopeia gigantesca de tra

balho, mas, na batalha do transporte, êle não esta

sozinho: ao longo dos Caminhos, êle encontra

sempre um companhr íro - o seu Revendedor
Essa. No Pôsto Essa, êle er contra, algo mais de

que uma completa assistência para o veículo,
Ali está uma casa amiga, onde êle pára, des
cansa e recupera as energias gastas na viagem,

Apoiando uma bem aparelhada rêdo de Rcvcn
dedores independentes, a E sso Standard do.Brasil
realiza seu propósito de assegurar o. suprimen
to. de produtos de petróleo. a to.dos aquêles
que, Brasil afora, transportam os artigos neces

sários ao coníôrto e bem-estar da coletividade,

/

S
Esso - Standard do Brasil

"

Esso contribui para o progresso do país

Nossá ilha Diário da Metropole•

e o cinema

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 6 de Outubro de 1954
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LIRA TENIS CLUBE Uma emissora a sErviço dos
I ideais panamericanosEDITAL DE CONVOCAÇÃO DO �ONSELIIO

DELIBERATIVO

PASCAL MENTIU:O
DE PITICRILLI No campo moral. Entre saram de moda (Eleanor tos caseiros de maushumo-' escreve a' carta imprudente São José
BUENOS AIRES as causas de separação e Roosevet disse que as lá·

I
res estão na origem da vida' que não deveria ser escrita. As 3 - 8 horas

(APLA) - "Toda a infeli- divórcio, as culpas contraí- grimas femininas constitu- intolerável. " I Viver isolado ou em com- LETICIA PALMÁ - AN·

cidade dos homens". disse das fora de casa, por em a mais poderosa energia Daí o gesto de tomar' o panhia não muda a consti- DRE SOLER - CARMEM

Blaise Pascal, "tem uma só um dos dois ou por ambos, hidráulica do mundo); des- chapéu e sair.
,

tuíção da casa, êsse micro' MONTEJO - Em

origem: não saber ficar são as' que pesam menos, de que as mulheres se ati- Se antigamente se
' dizia co�mo que reproduz o ma- MULHERES SEM

num aposento". globalmente, na balança· da raro com paraquedas e ba-I "se quiseres brigar vai pa- crosmo da sociedade e apre- AMANHÃ

.. Pascal mentiu. justiça. E' em casa, na do- tem récordes esportivos ou, ra a rua" 'hoje está mais senta todos os perigos da No programa:

Em 1950, a França regis- I bra de uma seda'tou entre' como a senhora Piccard, a' conforme à experiência se' circulação nas ruas e dos Noticias da Semana Nac.

trou l.160 mortos no ato, as páginas de uma gramá-
I

companham o mairdo aos "se queseres brigar, fica em ! conflitos com os outros sê- Preços: 10,00 - 5,00

por acidentes, nas ruas; tica sãnscrita, onde se en'l abismos submarinos, a an- casa". res humanos. Imp, até 18 anos:

mais de 3.000 mortos du- contram e se escondem as, tiga atmosfera da família - É o isolamento. - res- Há remédio para tudo

rante o transporte ao hos' cartas comprometedoras. É Imudou de forma química. pondeu o filósofo persa a isso?

pital ou pouco depois: to- em casa onde se discute ou, I Sem embargo, os ingredien- quem perguntavam qual o Ao votar para casa, dei-

tal 4.160.' Se, de acôrdo com pior ainda, .se cala. É no te- tes componentes do lar segrêdo da vida tranquila - xar no cabide o mau humor

o conselho do filósofo, tives- pidarium das paredes do- sempre conservam o mesmo o isolamento na própria re- da rua, e ao sair, no levar

I
Às 5 - 8 horas.

sem ficado em casa, não te- mésticas 'onde os "estados coeficiente de arrebatamen- sidência. para. consêrto, ao especia- . A PEDIDO

ria acontecido nada? Quem de ânimo" culminam em to e incandescência e apre' Talvez naqueles tempos. lista os cacos dás jarras A Verdade Crua e Nua soo

o sabe? Inspirandose na frases irreparáveis. Poucos sentam os mesmos perigos Mas, agora, é em casa que quebrad1s. As jarras con- ,bre a vida noturna de Pa- �

máxima famosa, um cava- homens e poucas mulheres 'de incêndio. A gaveta mal se estabelece a chamada te- sertadas se transformariam ris.

lheiro que estáva para fes- se defendem contra- 'essa fechada; a garrafa mal ar- lefônica quê nos põe em em projéteis preferidos pa-
I
JACQUELINE GÁULHI- _

----
.

tejar .uma <!�ta familiar, "maladresse" assinado por rolhada; as chaves que não contato com .o mundo' e se ra novas batalhas. lER
- JEAN PAJ;{ÉDÉS I '�!'!2til "I'Idisse: "Para ir comprar Rousseau, e que consiste se encontram (Não sabes UMA NOITREIMNO TABA- �i�r� ,

champanhe ora, quando te' em não saber prevenir e onde pus o esmalte para as

mos duas garrafas velhas conjurar os litígios. E nem' unhas? - diz ela - És I No programa:
/'

\ I As 8 horas.
em casa? "Nada mais sen- tadas as mulheres têm a' sempre tu que não sabes Particpaçao Esporte na Tela Nac. ,COLOS,AL PROGRAMA
sato mais condizente com habilidade daquela senhora' onde pôr as coisas. - res- Preços 7,60 - 3,50. I DLUPO
as l�is da economia domés- russa, citada por Chalispin

I

ponde êle); as frases infe: TOGO SEPITIBA

'lALBERTO JOÃO KERS- �mp. até 14 anos. I 10)- Cine Jornal. Nac.
tica e da prudência. Cru- em suas memórias. Era ela lizes (o trem não espera e ,.TEN

[
'.

'0
2°) A,LMAS DESESPE-

zar a rua é uma tentativa a espôsa do general Ernest, por ti) e as respostas desas- MARIA DE LOURDE VAZ v, e I ri, ii iQ),1 t, RADAS Com: Marilyn
de suiddio. governador de Tiflis. Quan- tradas (tu irias à estação SEPITIBA

.
FRANCISCA PUERTA(M a til E Monroe

Tomou uma das velhas, do o general estava com a uma hora antes, como os. "KERSTEN I ,-
-

3°) MELBA Com: Pa-
garrafas, mas êsta lhe arre- veneta de litigar, logo as .matutos}; e a série inesgo- Têm o prazer de participar o contrato de: casamento As 8 horas., triee Mussel
bentou nas mãos e um caco primeiras desagradáveis ela tável de exumações recen' de seus filhos UMA HISTORIA TODA

I ' Precos: 620 _ 3 50
de vidro lhe cortou uma se sentava ao piano a ence- tes (você tinha dito que ... ) THEREZINHA JóE FEITA DE AMOR E TER-, Imp. até 14 anos'

.

grande artéria. Contra os tava o hino nacional' ob e dos desenterramentos an- Que confirmam NURA ...

4.160 mortos na nua por imo gando o marido a colocar- tigos (você disse aquela Fpolis, 30/9/54 ' Fpolís, 30/9/54 RICHARD CONTE - VE-I'--- _

prudência própria; incons- em posição de continência, vez ... ) os quais impossibi- - ,NESSA BROWN LEE J. ,
,

ciência alheia ou pela fata- e o imo,bilizava nessa postu- litam a defesa da contrapar COBBO VINpADOR Empregadalídade, houve na França, ra até o hino terminasse ou te, pois os pormenores" da- ,

no mesmo ano, 18.000 mor- o general soltasse urna gar-,quela vez" se evaporam da

t ·.MIS,Sa, DE '7. 01'1
No Programa: ·Precisa-se de uma empre-

tos por acidentes diversos, galhada. ,

menória e se solidificaram Atual. Atlantida Nac. gada..
em lugares confinados; Desde que os desmaios e

I
para comodidade da acusa- Preços: 7,60 3,..50. Paga-se muito bem.

14,.000 vítimas da fatalidade as lágrimas femininas pa.s-' ção. .. todos êsses elemen'
�" Imp. até 14 anos. Tratar à rua Tiradentes

quotidiana ou da estúpida
•

,

R E I f I
n? 7 (sobrado).osato vange ista e .ami ia, Antonio Evangelista

imprudência morreram em e família convidam aos seus parentes Amigos para as-
---------'-----

casa, no sa�tuário domést�- MAGROS E FRACOS' sistirem a missa de 7° dia que mandam rezar na Cate-
co, como dizem os sedenta- dral Metropolitana na proxima. quinte-feira dia 7 as 7
rios; 12.000 vítimas de um

V A N A D I O L horas pelo descan.so eterno de seu pae JOÃO EVAN-
tapete que resvala, de uma GELISTA
'ciescarga elétrica (bastam E indicado nos' casos de fraque Antecipadamente agradecem a todos que compare-
110 volts para 'matar}, de za, palidez, magreza e fastio, porque cerem a esse ato de fé cristã.
um engano entre dois fras' em sua fórmula entram substancías ,

cos de medicamentos, ou de tais como Vanadato desódio, Llel-
uma loura cabeça distraída tina, Gílcerofosratos, pepsina,· ndz
que ainda húmida de álcool, de cola, etc., de ação pronta e eficaz
'se aproxima de uma chama nos casos de fraqueza e neuraste-
para aquecer a frisadora de nias. Vanadiol é indicado para: no,
cachos De um lado, 40.000 mens, mulheres, crianças, sendo ror-
feridos' por acidentes de mula conhecida pelos grandes me,
motocicleta, bicileta ou au- licos e está licenciado pela saude Publica.
tomóvel; do outro, seis ve

zes mais, isto é, 250.000 fe

rídos em casa. Hoje' em dia,
podese concluir que é mais

perigoso fritar dois ovos es'

trelados do que cruzar com

olhos vendados a principal
avenida de uma capital.

CYassoalho encerado de
mais que num jovem pro
duz no máximo uma arra

nhão ou equimose, pode o

casionar num indivíduo
descalcificado a fratura do

fêmur; e o vestíbulo ensa

boado diariamente para
lustrar os mossaicos -da
casa de luxo, se dá ao pe

queno escolar a ilusão de es

tar esquiando em pitorescas
nevadas; pode marcar para
o carteiro o fim de sua car

reira. O alpinismo real cau
sa proporciémalmerrte . me

nos vítimas do que o do-

méstico, porque (sempre o/i,'
'

falando proporcionalmente). ,�""
r,

é menos perigoso debruçar
se sobre o abismo para co

lhêr uma .edelvais ou um

rododendro do que subir
uma escada para alcançar
um chapéu, ou sobre uma

cadeira, para repôr um li
vro.

Interrogaram à senhora

que, já há algumas sema

nas, está num hospital com
uma perna egessada e sus

pensa dum jôgo de polias,
prodígio da engenharia mo'

derna aplicada à arte orto

pédica:
- estava sentada; que

brou-se uma perna da ca

deira, e a minha também.
Amputação de dois de'
dos:
- Foi uma .explosão de
uma granada?
- foi uma lata de toma
tes.
Incêndio de um hotel:

Um cigarro fumado na ca

lfla esperou que .o fumante

adormesesse, ,para infla

mar-se; re,sultado: lençois
em chamas.
Tudo isso no campo 'físi-

------��-------�---------------,------, De ordem do SrJPresidente e de acôrdo com o que dis

põe o Art. 49 alíneas a e b, dos Estatutos desta Sociedade,
�onvoco os senhores membros do' Conselho Deliberativo, pa
ra 'uma reunião na sede social, dia 6 de Outubro, quarta
feira às 20 poras, afim d� deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia: /

!) Apreciação e discussão do Reiatório da Diretoria.
II) Apreciação e discussão das contas do exercício

anterior.
lI!) Eleição dos membros da Diretoria e do Conselho

Fiscal para o período 1954-1955.
Florianópolis, 1° de outubro de 1954.

João Gasparino da Silva
S.ecretário Geral

•

in ema s

�ITZ

3°) A BALA PERDiDA
Com: Joel Mac Cera
4°) MISTERIO DA

AFRICA Com: Buster Gla-
be 10/11 Eps.

.

Preços 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

, As 8 horas.
SESSÃO POPULAR

LEONORA AMAR - FER
NANDO SOLER
CUIDE DE SEU MARIDO
No Programa:
Noticiário Guaiba. Nac.

/

Preços S,50 - 2,00.
Imp. 'até 14 anos.

PREOIOAs 8 horas.
1°) Filme Jornal Nac. Aluga-se um predio em

.20) Anjo -Escarlate Com: apartamento à Rua Anita
Rok Hudson - Yvonne De Garibaldí 83 tratar, a Pra
Carlo

; -ça 15 de .Novembro n? 16.
'

Irradia programas cul- treitar cada Vez mais os la
turais para a América La- ços do Brasil com a sua pá
tina - Em discos os :'Ar' tria.
quivos da Cultura Latino-I '

I
Americana" - Dos EE. Uma iniciativa /particular
UU. para o resto da A- I

,

'

méricas a Universidade I O mais curioso é que a

do Ar - Fala à imprensa emissora qué irradia os pro'
o homem que entrevista I gramas culturais para a

as personalidades brasi-, América Latina, através da
leiras nos EE. UU. I "Universidade do Ar" é u

,ma iniciativa de caráter es

RIO, ,(AG�NCIA) -=- En- tritamente privado, não re

contra-se nesta capital o cebendo quaisquer subven
fessor Ronald Hilton, dos

I
ções oficiais. Tudo o

. que,
EE. UU., que pela segunda: possa contribuir para forta
vez vi�i!a o B�asil. O i�us'llecer os ideais pa:�lamerica'
tre visitante e benquisto nos tem acolhida na emis

n.os. meios int�lectuais bra-I s�ra, q�e há. um ario se de
sileiros, em virtude do seu 'dlca a esse ideal, depois de

1 ::_ Liquidificador - Oferta do sr. Osvaldo Machados trabalho de organizador do ter passado quase três lus-
1 - Fogão elétrico - 'Oferta do sr. Miguel Daux. "Arquiv� de �ultura �a�i-I! tros a t�a�smitir a "A Voz
1 - Batedeira elétrica - Oferta do dr. Aderbal Ramos no-Americana , que dispõe de Amenca". Com trans-

, da Silva. inclusive de uma emissora, missores de 5,0 e 100 Kws
para irradiação de progra- I na antena, a KGE vem rea
mas para esta parte dá A- lizando uma obra de largo
mérica. alcance. Por isso é extrema'

mente simpática a visita ao

Contacto com brasileiros Brasil cio professor Ronald
Hilton, mentor da iniciati

As mais destacadas per' va, que tem ainda a seu cré
sonálidades brasileiras que dito o fato de ter organiza
visitam os EE. UU. fatal-' do o ensino da lingua por
mente o português,' não tuguêsa na Universidade
perde oportunidade de uti- Stanford, de cujo Instituto
lizar os seus conhecimentos Hispano Americano é díre-
sôbre a nossa terra para es- toro

'

BINGO DANSANTE NO LIRA TENIS CLUBE, EM BENE
FÍCIO DA IRMANDADE DE N. S. DAS VITÓRIAS

Dia 16 de Outubro - Às 20,30 horas
PRÊMIOS:

1 - Rádio de cabeceira - Oferta do dr. Paulo Amaral.
1 - Torradeira elétrica - oferta de Da. Marieta Bor

nhausen.
1. - Bandeja de Tela francesa com 5 copos de cristal

e balde' - Oferta da Eletro-Técnica.
1 - Cesta de Natal - Oferta do sr. Eduardo Rosa.

CARTÃO: Cr$ 100,00.
NOTA: Onibus Especial - Ida - Praça 15.

Horário: 10,30 e 20,00 hs,.
Volta: (Lira) - 23,00 e 23,30 hs.Distribuidor

9 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua con-l
selheiro Mafra.

,

10 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
Mafra.

16 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt. ,

I

C. RAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL 'Farmacías de Plantão-' i

,�._,

17 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.

para qualquer exame i 23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

co.

Aparelhagem moderna e completa
radiolôgleo,

Radíograrras e radioscopias.
Pulmões e coração (torax) ,

Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: lIistero-salpingografia com, insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

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

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
:Qiàriamepte, na Maternidade, Dr. C,arlo,s Co.rrêa.

'�-�"

O serviço noturno será efetuado pelas farmábas Mo

derna, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto,
. Felipe Schmidt e Traj'a·rio.

A presente tabela não poderá ser alterada. sem préVia
ti·

24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia sto. Antônio -'-- Rua Fe-

lipe Schmidt n, 43.
'

31 Domingo - Farmácia Sta. Arftônio - Rua Felipe
Schmidt n. 43.

I

.,......

Expresso, Flpolisorianó
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral ent�e Florian6polis,
, Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

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

. Agência - CURITffiA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: -- SÂ.() PAULO'
Avenida do Estado 1666/1678 F.one: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências, no Rio de Janeiro e em 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paul'o com a Emprisa

'i
d. Transportes Minis Gerlls SIA.) -_......-.,.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Ftcrtanópolts,' Quarta-feira, 6 de Outubro -de 1954

IS CLUBE Um brasileiro na Presidencia da
Organização Mundial de Saúde

Viaja através de países ame-I sua presidência: é o sr. Mar-I Contacto com países da

ricanos, auscultando os seús colino Gomes Candau, que ,
América

problemas de saúde pública presentemente percorre di- Na sua viagem rumo a, Ban
- Vai ao Chile participar'de versos países da América e tíago do Chile,- o ilustre bra
uma conterêncía sanitária - vai 'participar na capital chí-: sileiro já, esteve no México,
Programa da OMS no Bra- lena da 4a. Conferência Ba- Cuba, Guatemala, Panamá e

sil: VllC�!lilÇão antt-amertca- nítária Panamericana. Perú, acertando com as au

na) combate à esquesostonio- Escolhido pelos represen- torídades sanitárias locaís
do Conselho se e concessão de bolsas de tantes dos 75 países que in- medidas atinentes à sande

"

i estudo tegram a Assembléia Mun- pública dentro do orcgramn
RIO, (Agência Nacional) dial de Saúde, o sr. Gomes de trabalhos traçado pela

- Um dos mais importantes Candau afirmou que foi vo- Organização Mundial de
, setores da Organização das tado para o cargo de Diretor Saúde:
Nações Unidas, pela prímeí- Geral numa eleição que hon- O caso do Brasil
ra vez tem um brasileiro, na ra antes de tudo o Brasil. Depois de afirmar que o. _

". Brasil tem sido dos mais va

liosos e constantes co:,:,bora
dores da OMS, disse o nosso

entrevístado que já se enten
deu com os ministros da A-

DiaI6de>Outub<ro-�s20,30horas SANGUE'NO-L, PREMIOS., \
._.,

, ,
'

1, - Liq�idifi�ad,or - Oferta do sr. Osv.al�o Machado.
TONICO DOS CONVALESCENTES1 - Fogao elétrico - Oferta do sr. MIguel Daux. "

,

1 ..:_ Batedeira elétrica - Oferta do dr. Aderbal Ramos fONICO DOS DESNU'l'RIDOS
da Silva. ':

1 '- Rádio de cabeceira - Oferta do dr. Paulo Aln.aral.
-� í -,

- Torradeira elétrica j_ Oferta de Da. Marieta Bor-

llR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

, DELIEER,tTIVO
De ordem do Sr. Presidente e de acôrdo com o que' dis

põe 'o Art. 49 alíneas a e b, dos Estatutos desta Sociedade,
convoco os senhores membros do Conselho Deliberativo, pa
ra uma reunião na sede social, dia 6 de Outubro, quarta
feira às 20 horas, afim de deliberar a respeito da seguinte
ordem do dia: ,

1) Apreciação e discussão do Relatório da Diretoria.

II) Apreciação e discussão das contas elo exercício
anterior.

III) Eleicão dos'membros da Diretoria e

Fiscal para o período 1954-1955.

Florianópolis, 10, de outubro de 1954. ,

:,oão Gasparmo da Silva
Secretário Geral

BINGO DANSANTE NO LIRA TENIS CLUBE, EM BENE

FíCIO DA IRMANDADE DE N� S. DAS VITÓRIAS

nhausen,

1 - Bandeja de Tela francesa com 5 COROS de ó,rístal
,

e balde - Oferta da Eletro-1'écnicá.'
1 _:,. Cesta de Natal - Oferta do sr. Eduardo Rosa.

CARTÃO: Cr$ 100,00. 'I

NOTA: Onibus Especi�l - Ida - Praça 15.
Horário: 10,30 e 20,00 hs.
Volta: (Lira) � 23,00 e 23,30 hs,

"r ,

\_

Viagém' c�m segarànça
f _ , _

.

e r,apidez
so NOS CONFORTAVEIS MICR'O-ONiBúS DO

.

RAPI'DO {(SUL�'BRlSILEIBO»
.Floríanõpotís - Itajai - Jainville - Curitiba

-

�gênGia : Bua Deodoro esquina�d8
Rua Tenente Silveira

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

Expresso Flpolisorianó
ANDRADE & 'KOERICH

,

Transporte de cargas em g!!ral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo ,

,
Com viagensdiretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro, Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, �a5
End. Telegr.: SANDRADE

,

Agência -' CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: � SÃO PAULO
, ,Avenida do Estadd 16'66/.1678 Fone: 37�$0..91

-End. Telegr.: SANDRADE ,: "�o I

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
fom trMego m(Jtuo até São Paul'; com a Emprêsá
.. de :Transportes Minas Ge.rais ;:S/A.l�

{Empre,gada
Precisa-Se de.uroa empre-

gada.
.

Paga-se muito bem.
Ttatar à rua Tiradentes

nO 7 (sobrado).

a & I TE
Agêncja

de

Publicidade
CIJD P..taJ. foO

J'lorlan6,.:u.
S..ta CatartaaPARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTESIA

E,EFICIENCIA

Par'jcipa,çào
JOSÉ URBANO HEIL E

SENHORA
Tem o prazer de partici-

pa� aos seus parentes e
I , • •

i pessoas amlgl!s o nas�lmen-
! to de seu filoo, ocondo no

I dia 20-9-54, as 181/2 qoras.
! na maternidade Dr. Carlos,
Córrêia que na pia Balisnal
recebeu o· nome de José
Pedro Heil.

"

fi:'

E'RL
PfRFElçRÕ SEM IGUIJL

gricultura e Saúde, respectl" Aparelhagem

vamente, srs. Costa Pôrto e

tônicos: Fósforos, Calcio Ar- Aramis A-thaide e com 1) sr.

seniato e Vanadato de sódio. Leitão da Cunha, que está
OS PALIDOS DEPAUPE- respondendo pelo Mlnistérlo
R A DOS, ESGOTADOS, do Exterior sôbre os pianos
MÃES QUE CRIAM, MA- da ,OMS em nosso país. O

GROS CRIANÇAS RAQUí"- programa de trabalhos a

TICAS, rê'ceberão a tonifica- brange vacinação em massa

ção geral do organismo, com o contra a febre amarela, o

combate à esquístosomose e

concessão de bolsas de estu-

�
"

�
do no exterior.

la Próxima assembléia da OMS

_.� ... A próxima Assembléia da

...11111 1_..111.111_..1_. Organização Mundial de
Saúde será realizada IlO Mé

xico, e pela primeira vez te
--ri' lugar num país america-
no. As medidas para a rea-

\v de
,

Ilzaçâo do conclave já foram
.

erl e-seacertadas, quando da passa-

gem pelo' México do sr. Mar-

celino Gomes Candau, cujo I I

QUARTA-FEIRA, 6 DE OUTUBRO
;' mandato à Irente-rJa Orga- I ,Vende-se um compressor de pintura, um oxígenío

Jesus 'lhe disse (a Tomé) eu .sou o eâmtnho, a ver-

dade 'e a vida. (João 14:6); Ler II Tim. 1:8-13.'
nízacão Mundial de saáde se ' 'I

_.
' . exte;derá até 1958. completo com blco' novo e u� motor Dodge 103 H.P.,CERTA manha eu OUVIa um programa de racho e o

locutor falava de .uma pintura representando Satanaz

jogando uma partida de xadrez com um jovem. Satanaz

aparece com a feição severa, pensando que logo vencerá 'o
rapaz. O moço se apresenta nervoso e derrotado; crê ter

perdido .0 mais importante lance da jogada. I

Um famoso jogador' de xadrez examinou' cuidadosa

mente a pintura e arranjou numa táboa de xadrez as pe

dras, de acôrdo com a pintura. Depois de estudar com in

terêsse a posição dos jogadores exclamou radiante: "Há- um

caminho, há zum lance. Este jovem ainda pode salvar-se",
Õ-Mestrê;' jõgador de' xadl:ez:�-p(i(lé�fãzê�ruma��ãda-qtfe'"
traga ao moço, a vitória.

'

A vida nos traz muitas situações dtríceís. ''Mas temos'
Cristo, o Mestre, do nosso ludo. Ele nos aponta as jogadas
a fazer, o caminho a seguir. Como somos felizes de encon

trar em Cristo aquele que nos dá a vitória que carecemos!

,
17 Domingo - ,Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

, Pinto. .

\

24 Domi�go - FarrrÍãcia. Moderna - Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) � Farmácia Sto. Antônio - Rua Fe

lipe'Schmidt n. 43.
31 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe

I·
Schmidt n. 43:

PREDIO Ó serviço noturno será efetuado pelas farmácías Mo-

Aluga-se Um predio em derna, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto,
apartamento à Rua Anita Felipe Schmidt e Trajano, •

. Garibaldi 83 tratar a Pra- A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
ça 15 de Novembro n? 16.

.

i

I(om a Biblía na Mão .:

«No Cenaculo))

ORAÇãO

Benâtto Deus, tu sabes como somos fracos neste mun

do de pecados e tentações. Vimos a tí em busca ele poder <:
luz. Ajuda;nos 'no nosso empenho de apresentar Cristo co

mo o caminho,' a verdade e a vida a outros que tanto ca-

recem dêle: 'Rogamos em nome de Jesus. Amém.
' ,

PENSAMENTO PARA O DIA

Em Cristo temos á vitória na vida ou na morte.
Alberto J. Cárcamo (Chile)

ECONO·MIA absoluta
_.

Grande CONFORTO
�---'. '

AQUECEDOR

EL..ÉTRICO

11H&�4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

__....,..--_

(apacidade 30 ,LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aqullcimento ultra rápido.

• iãto 'abundante na tempe·
ratura de?ejada.

,o MISTURADOR DÁKO. de regu

logltm instontoneo, permite o

maior escola de grod�oçÕft de

TEMPERATURA.

�._�''"'!f

MOLÉSTIAS da BEXIGA
",

I A irritação in�olerável e os ardores ,,·teproduzidos pelos distúrbios da bexiga,
' -

: ; .'
são frequentemente a origem do .r-

,

'mal-estar geral. Sendo a bexiga a
r

porta de saída das substâncias tóxicas
, e impurezas que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes,

devido a constante passagem de tais",.;::
substâncias por êste delicado órgão,;-....-�...,.�"G

���l.YII'""'!!!!i!!!!!!!.�stes,males e o exa- �.;;;;:- "-�Em vidros de 40 gerado desejo de aliviar � �
e 100 pílulas

.

a bexiga. devem ser cem-
--.:::::

batidos. tomand,o. ainda hoje. as Pil�las De Witt. SUl ação
calmante e antlsética. faz-se se')tlr logo n. bexiga'. nos rins e

em todas as vias urlnorlas. As PHulas O. Witt são fabrica
I das especialmente para as doenças dos Rins a da Bexiga.

Raios X
moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radíogranas e radíoscopias.
Pulmões e coração (torax) ,

Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga' (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com lnsufla

ção das trompas para di�nóstico,'da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos díametros da bacia para orienta- I

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

o." o. II

\t, .........�M"'&-....4a> EQ/Q....... .ua Qlllll>r....u. $
_

-- 0�:&.'
�Pao� / �-"". ---

Standart. Ver e tratar na Rua Rui Barbosa 144.

Parmacías de Plantão
9 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua Con

selheiro Mafra.

10 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Conselheiro
...,' Mafra.. _ ...�,... ��. , .

16' Sápado (tarde) ..,- Farmácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt.

CONFORTO abSolutô1'Grande ECONOMIA

AQUECEDOR EL�TRICO CENT�AL
CapaCidade:

100 a 1.000 litros.

Fabricodos nos tipol
horiZQI'IrQJ • nrtlc;oL

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

revestidá de material altamente ,ISOLANTE (lã de vidro).
• Résistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura 1)0'"' u._RMOSTATO.

que- propOrciOlia "gro1Dde'�EÇQNOMjA.
,) -,__

._,__
, 0,="'

(

.. GARANTE O QUE fABRICA
bl��

, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

sas e tipos do Brasil mostra- ,rapuera, para onde se trans- foi esquecido pelos organiza-
•

dos aos turistas brasUeir�, �j -,portou nesses dias �t '}i.lOeFia dores do grande festival 1'01-
estrangeiros - Participação "natíva do Brasil, 'com a 1110S- clórico comemoratrvo do IV
de outros países das três A- tra de tudo o que sai da al- Centenário de São Paulo, O

mérieas. ma. e do sentimento e do ('11- "tapiri" indígena, o rancho

genho fecundo f.t paciente do do vaqueiro cearense, o gal-
São Paulo (l�.gência Nacío- nosso povo. -' pão gaucho, a casa das ren-

nal) - O Parque Ibírapuera, Os mais varíados objetos deiras de Sorocaba, a casa de
além de se constituir numa de barro, de fino acabamen- farinha do Pará, as engenho
exposição das mais arroja- to são exibidos .à curiosidade cas do Norte e as choças
das da moderna arquitetura do público, 'desde simples bo- praíanas do litoral paulista.
brasileira, que [mpressíona necos até os jarros capricho
turistas nacionais e estran- samente lavrados .:

\

N����CAPITAL
,� RESULTADOS' ,APURADOS ONTEM

lSâ. ZONA
,j:iU'

Para Senador:

Nerêu
Saulo
Aristiliano
AdolIo

Dia 4 52a 17a 21a 42a

2.173, 57 144 160 169
1.835 55 91 127 146
1.112 29 92 87 56
1.182 29 101' 91 59

5a
113
89
61
55

Osmar

'Para 'Prefeito' de Fpolis.:

i4�
29
4
i7

128
63
15
36

77 119
48 38
13 3
54

João José .

Lopes
Meneses

1.596
1.190
157
373

95 127
94 82
25 12
21 42

Câmara Federal: i

32a
137
126
31
31

46a
134
112
81
85

4a
188
130
82
81

21

85 117
G7 89
16 22
59 40

A. S. T.
U. D. N.
P. S. P.
P. D. C"

1.930
1.i14
215
128

56; 1l7,
28· 85

,12
1, 17

�

143
97
13
2

160
59
1l
8

116 120 131 Ífl2
51 45 SI 89
10 ,2 1-0 18

,2 !J 2 12

I
.

Assembléia Legisl"tiva:
;'

P. S. D.
U. n, N.

�P. T. B.
P. S, P.

P. D. C.
P. R. P.
P. L.

1.382 29
931 "25

542 30
330
173
49

,28

91
79
51
25
8'

.2
2

77
29
39
21
10
2

3

98
63
27
18
19
13

U3
44
39
29
11

2

Câmara de Vereadores: -

P. S. D.

U. D. N.

P. T. B.
P. D. C.

P. S. P.

P. T. N.

1.107
812
396
418
452
154

68
5f

-

93
36
47
34
22
7

81 88
39 42

26 28
6 4

27. 15
11 2

38 69
49
66
19
36
16

, 32
13

4...c 55

�7, 34
6

18

12
:�

6
,

': f�f.(�.� "-�

95
31
45
6
2

71 IG3
67 84
4,1 30
42 33

12a. êONA

o;.::�:�:'I',.)� .'��' ,

::.;;'..

22a
,

57
51
55
54,

9a
242
217
63
64

12a
169
147
52
53

64
78
25

70
83
35

11a

1�7
127
72
77

10a
129
107
81
91

60 119 97 127 104
53 66' 91 63' 50
4 30 7 9 13
2 112 23 47 71

/

46 178 105
62 74 85
7 43' 11
1 10 13

132
86
13
2

18 33
33 39
6' 10

40 118
·51 63
26 59
3 66
2 7

80 '100
77 66
25 36
20

7
2

l1

29
2
7
1

31 78
34 '57
43
10·
2

2

84
54
44
20
25
18

NO,ESTADO,, ,

BLUMENAU

Nerêu
Saulo

2.180
1.473
l.407

r.aes

� ••••••••• :- ••. " ": • t;' ••••• '.0 ••

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

BRUSQUE

Nerêu
Saulo

2.242
l.850
943

l.047

• • • • • • • • o:', !. ..

'

.�....
' o' ':�. • • • • • • • • • •

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

CAÇADOR

682
675

Aristiliano . . . . . . .• 602
Adolfo 665

"'a';' _I,

Nerêu
Saulo ••••••••••• !. 1"00

••• '•••••••••

CRICIUMA

Nerêu
Saulo

••••••••••••• 1 . 1.606
l.583
643
631

, Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo ; .

HERVAL DO OESTE (final)

Nerêu' .. ; ,.......... l.105

Saulo '

, 1.098
Aristiliano ' . . . . . . . . . . . . . . . .. ,747

Adolfo 744

ITAJAt

Nerêu .

Saulo '

, .

Aristiliano .

Adolfo .

1.80� ,

1.822
'

1.440
1.547

diferenças

MINISTERIO DO TRABALHO
PROCESSO EM PAUTA PARA INSTRUÇAO E

JULGAMENTO\

OUTUBRO DE 1954

Dia 6, às 14 horas:
PROCESSO N. Je-I7l-54

RECLAMANTE: Jorge Frederico Gonçalves dos Santos.
RECLAMADO: João Lucas.

'

OBJETO: Aviso-prévio, indenização, férias,
de salários, salários e repousos semanais.'

Dia 7, às 14 horas:
PROCESSO N. JCJ-119-54

RECLAMANTE: Ruy Carlos Batista.
RECLAMADA: Sul América Capitalização S. A.
OBJETO: indenização, aviso-prévio, férias .e salários.

Dia 8, às 14 horàs:
PROCESSO N. JCJ-70-53

RECLAMANTE: Huberto Moritz. I '/

....AGUNA

13a
179
151
71
73

14a Soma
71 4.281
64 3.575

. 38 2.063
40 2.166

244

geíros, tornou-se um relicário
das tradições folclóricas de

todo o Brasil.

Nerêu
Saulo
Aristiliano ' . . .

Adolfo .

JOINVILLE

,

Nerêu
Saulo . . . . . . . . '. . . . . '.' �_.:

. . . . . .-. . . .

108
78
18
63

55 3.063
43 2.144
3 351
14 1.000

Outros países das Americas I

E', o Brasil pitoresco,
Norte a Sul colocado

Rendas e bordados
Não podiam faltar na e};

de posição Os finos rendilhado ...

e bordados do Ceará e de ou-

Outros países das três A·:
méricas se fazem representar
na exposição de Ibírapuera:
Chile, Venezuela, Cülómbia,
Bolívia, Argentina, Cantdá,
Haití, República Dominicana,
Uruguai e Paraguai, todos
exibindo as suas técnicas po
pulares, em homenagem a S.

Paulo, no seu IVO .século de
existência.

Aristiliano . . . . . . . . . \ .

Adolro .

LAJES
Nerêu
Saulo
Arístílíano . . . . . . . . . .

Adolfo .

,i .. ORLEANS

140
76
14
3

160 65 3.751
74 40 :'..146
! 1 'fi 3!-l6
1 210

em

"stands" artístícos, como

num painel multicolorido, ex
pondo ao� olhos dos visitan
tes os usos, costumes, dansas,
e as preciosidades dos arte
sanatos de todos os Estados.

tros Estados do Norte, as re

des, crochés, trançados tão a

preciados pela gente do sul,
ali tambem representada pe
los seus \

trajes típicos e as

suas .restanças singulares.
E as casas' do Brt'B!I no

Nerêu .

Saulo .

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo _ .

PALlIOÇA

Nerêu .

..Saulp ,

.. , ' .

Aristiliapo . . . . . . .. . .

Adolfo .

RIO DO SUL

93
49
61
26
'8
2

76
76
80
20
6
6 I

56 2.622
43 1.778
9 1.143

.

5 673
1 281
2 88

50

Cerâmicas

Nerêu
Saulo
Aristiliano . . . . . . .. . .

Adolfo .

SAO JOSÉ
Nerêu
Saulo
Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo , .

TIMBó
Nerêu '

.

Saulo .

Aristiliano
,

,. . .. � '
..

Adolfo .

TUBARÃO
Nerêu
Saulo
Aristiliano . . . . . . . . . , .

Adolfo . : 1" '

..

MAFRA
Nerêu , .

Saulo' '
' , .. :

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

'

, .

SÃO BENTO
Nerêu
Saulo

Arístílíano . . . . . . . . . .

Adolfo , .

SAO FRANCISCO DO SUL
Nerêu
Saulo . '

,' '-

73
49

46
26
31

�2

96
88

41 2.081
50 1.454
6 793
3 650

734

,Quem julgar que a nosso

país não está em paralelo
com os outros.povos em ma

téria de cerâmica, tem, um

11

,

Guarnição Milijar de
Florianópolis

ATENÇÃO CANDIDATOS A ESCOLA DE
SARGENTOS DAS ARMA�:

•

1.0717
871
697
797

2.'7173
3.005
1.734
1.613 '

,

,

1..306
1.072
604
435

906
890
506
504

876
842
341
334

-826
743
693
6W:,

402
392
190
19:1

375
, 229
42"

- 432

2.278
2.080

�56
85e

1.408
1.350

,

.515

,558

1.058
1.058
1.180
1.180

579
579
287
287

Florianópolis, Quarta-feira, '6 de Outubro de 1954

TIM ...

PRESSA
EstoU: com ela i Mas não

estou apurado." como eles!

Estou, apenas, apressado! E,
nestes dias, vai distância en

tre um homem compressa e

um homem apurado, muito De ordem do Exmo General/Comandante
embora este último também, Guarnição, levo ao conhecimev; o dos candidatos,
sofra compressa. E há pressa, lendário dos exames de selecao a Es S.A.
pressinha e pressão. Um ho"'- � ,

mem, em sendo candidato,
com' pressão de ver resulta-

dos, é porque não teme com- As provas dêsse 'exame serão realizadas ás 0800 ho
pressão. Entre esses es�ão os

ras dos dias 14, 15 e 16 do mês corrente, no Estádio do
que lutaram com preçao na .140 B' C na seguinte ordem:
fortaleza bombardeada' de "

" .

b S 1- 1
.

D M· E'd I
' DIA 14: a) Corrida de 100 metros. ) a to em atura

ona arma.', escu pem . '1 ) T
-

os leitores vou udeníldísarv ] ,

com Impu �o: AC '. ,repar.,
me:

'
, ""

IDIA
15: a) Salto

e!TI,
distância &om ,Impulso. b) Levan-

... BUM: "

.

tar e transportar um saco de 30 kg a 100
,

,
.' metros. c) Lançamento de granada..

____;;,.._� ! DIA 16: - 'Corrida de 1000 metros.

:1 OBSERVAÇÃO: Para essas provas' os candidatos de:
x x Realizaram-se as

'I
verão' levar uniforme de educação física

x eleições, 'Estamos ,_(calção, camiseta e sapato tenis).
na fase de i apurações " "'

(das urnas). O Povo

fOi,' .'
..

2) E�AlVi:E INTELECTUAL:
convocado, - civicamen ..

te, para um verdadeiro As provas dêsse exame serão realizadas, ás 0800
teste de dignidade ... para horas dos dias 18 e 19 do mês corrente, na Sala de Ins-
se verificar se a maioria trução de Oficiais, do 140 B C:, na seguinte ordem:

I
dos Eleitores querem' um DIA 18: a') Português. b) Aritmética.
Brasil melhor, um Esta- 'DIA 19: a) Geometria. b) Geografia do Brasil. c) His-d).· mais . destacado 'ria v tória do BrasiL \

Federação, um Munící-
'

'OBSERVAÇÃO Para êsse exame os candidatos deverão
pio digno de ser a' Ca-

'

levar: régua," transferidor, esquadro, com-
pital do Estado. . .

passo, Iapís, caneta-tinteiro, borracha, não
Eín sendo

"

a éleição sendo permitido levar livros, cadernos de
uma escolha de elemen- notas e mata-borrão
tos' capazes de trabalha-

Florianópolis, 5 de Outubro de 1954.
rem pelo bem comum, de

EDIWAL OBERG-engrandecerem a Unida-, CAPITÃO AJUDANTE' GERALde em que irão funcionar
como representantes do

Povo, forçosamente 'que

essa escolha deverá suo

acatada' com verdadeiro
e consciente respeito, até
mesmo pelos que forem
,vencidoS.

E' facil o exultar-se
com a vitória mas é
muito dificil o reconheci
mento da derrota ...
Daí surgir, com o re-.

sultado das urnas, a de

monstração evidente (lo
elevado padrão civico do
Povo e o' alto gráo desse
mesmo sentimento, pelos
candidatos menos vota

dos, por aqueles que não

conquistarem seus mau

datos.
O eleitorado, de um

modo geral, perteucente
aos diversos partidos. de-

-

verá acolher com respeí
to o resultado que as

urnas forem proclaman
do, pois que esses resul

tados, expressam a sua'

própria vontade ...
,

E os vencedores que

desta
o ca-.

1) EXAME FíSICO:

\

, Eu, embora não o demonstre, estou triste. -

Tenho
razões para isso, embora os candidatos para os quais
trabalhei, pelos quais me bati e -nos quais votei, este
jam práticamente eleitos.

Apesar disso sinto, não sei porque, um certo aca
brunhamento. Coisas que não se'explicam ...

x x

x '

As palavras acima não são minhas. Nem de corre

ligionário. São o tópico de uma carta ontem recebida
de um cordial adversário, da U.D.N.

x x

x

As de' um outro, êsse do RS.D., são as seguintes:
"Precisamos arranjar o Loide e Costeira, inteiros.

Se fôsse possivel, a esquadra. Porque só as barcas é
pouco!"

se conduzam como

x

Anuncio, meu: "Vende-se um. guíndaste'',

dadeiros vencedores, as

sim como os vencidos saí
bam se considerar "eu

cídos ...
x x

I RECL�MADOS: Lundgren Irmãos Teéidos S: A. - ca-
,

sas Pernambucanas.
OBJETO: Reintegração, diferenças de salários, salários

e férias.
.

Dia 8, ,às H,30 horas:- ,

'PRO'CESSO N. JCJ-175-54

RECL.A:M�NTE: Mario Bento 'de Souza.
RECL'ÁMADAr viáção, Santa oatarína,
oaràro. Aviso-prévio e salários.

PRECISA-SE QUAR
TO

Procura-se, no centro ou

proximidades, alugar quar
to com entradaíndependen-

AMÂNHÃ .te, p_arâ uma pessoa
-

sem

" ", ' pensa0.

CRa' 200.00(),O'O, V��I�� c��

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo : .

Loteria do'Estado
MILTON
PORTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


