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LONDRES, u (U. r.) - o ,edificar e desenvolver um poder e (la política dos co- ca de seu governo e a internacional em toelos os

Conselho Geral do Congres- sindicalismo independente, a munístas. Os delegados sln- WFTU, não pode criticar os países onde exerce qualquer
so dos Sindicatos Britânicos, função ela WFTU podia ape- dicaís elos países comunistas governos elentro' ela órbita atividade", concluiu o Con

que realizou seu congresso nas ser desenvolver sindica-, não podem tomar uma dire- soviética. "E' simples1l1ente selho Geral do Congresso
anual em Brighton, recente- tos COlrO instrumentos do 'triz independente ela polítí- um agente do comunismo I Britânico dos stndícatos.
mente, declarou os motivos --=------ -'-__

pelos quais, nem o T.U.C. "CAMINHÃO VOA-, (cHA.BEAS'-CORPUS» �nem a Confederação Inter- DOR _

��:o���e�� ������:�osser��= Um Projeto da F.A.B. para o General Mende.s�,de Morais
mente negociação com a Fe- nro, 11 (V, AJ - A pro- {l
deraçào Mundial de Sinclica- ! posito eh "M::s'l. Redonda" �'•.. .# I

d 1
'

" e li " tem m RIO, 11 (V, A,) _ Hoje, às julgnr o general, é cOIDIle- dos' patronos do ex-prefeito
tos domina a pe Q,S comu- que r ,:1 ::êOU-'éC ou' , e ..

. I
. S' o .,.." I' tudo d 13 horas, o juiz Costa Car- tente, privativamente, a Jl1S- recebera' a denuncía, na pró-

nistas, arírmanc o que os sin- a r-au OI IJ!1ra es .uc o e o

cUcatos dos países comunís- problema (�:l índustría auto- "alho, do Tribunal do Juri, tíçn Militar. Alegam que o xima segunda-feira, decre-
. restttuírá ao cartório do 10 crüne e' m iljt I

tas não são organizações li- mobílístíca no Brasil o sr.
I I ar, pe o que se- tando obrigatoriamente, a,

Ofício os autos do inquérito rão nul ']
-

,

vres e independentes, mas Luiz Carlos Rego, um dos
' I os em re açao ao a- prisão preventiva dos acusa- I

instrumentos do Partido promotores eleclarou à ím- policial referente ao atenta- cusado-militar, todos os atos dos, Dai o "habeas-corpus"

d
.

.

t
do da rua Toneleros, pra.ticados pelo J'lll'Z Costa que J'a' esta' sendo redlgido IComunista que omma o es- prensa que o reerguimen o LI

Somente numa hipótese Carvalho Est t t I d'
.

tado e seu governo. da economia nacional de- • " e no en an o, .pe os a, ,voga:dos citados, �:),- ,
.

t t
. d

.

1 t d
não será decretada a prisão assim, não entenda pelo que ra ajuízamento também Quando do encerramento da campanha da Aliança

O preambulo da cons i ui- pen e essencia men e a
, Ih' d

.

d t preventiva dos denunciados, a desneíto da argumentação ai'lida hOJ'e,'
,

'Social-Trabalhista, no m&ol'ável comíci,o realizado nesta

ção elos sindicatos nos parses me ona os meios e rans- - - _

de trás da cortina de ferro portes e das vias de comuni-
inclusive a do general Ange-

. Capital, o dr, Aderbal Ramos da Silva declarou ao povo

-

t
lo Mendes de Morais: se o

50.000 carros '. aoua', I·S 0'0
florianopolitano que aceitara a sua candidatura à Cãma-

declara explícitamente que caçao en re os centros de -

d
- magistrado" por qualquer r'a Federal para que as urnas de 3 de outubro o julgassem.

essas Organizações funcio- pro ucao e os mercados con-
.

1 C t motivo, deixar de receber a Vítima, por quase quatro anos, de insultos e de acusa-

nam sob a direção do parti- SUl111e ores. om esse obje i-
\

denuncia, Se recebê-Ia, como � 8rasl-1 cões malevolas, o ilustre caiarinense suportou com sere-

do Comunista. "De nossa ex- VQ, o Ministério da Aero- -,
-

't· t
é lógico esperar-se, amanhã nidade e altivez a campanha que lhe moveram os adver-

periência na VRFU 'achamos nau ica 'em-se- empenhado
.

t I
serão expedidos os manda- sários, opondo-se, tão' apenas, ás com que procuravam a-

que os delegados soviéticos no prole 'o e uma aeronave _ RIO, 11 (V. AJ - O sl. tro de um uno e .me sua (a-
, " .

h- d" b 1
dos de prísâo para os acu-

- tingi-lo na sua dignidade,
não eram agentes livres. carnm ao-voa 01' rasí eí-

sados que responderam, em
Henry Kaiser informou, ao pacídade será de cinquenta

_ O povo, algum dia, responder,á por mim todas essas

li'requentemente êles soltei- 1'0, que, pelas suas caracte- presidente Café Filho que mil carros por mo
.

t' d b liberdade ao inquértto, Isso
� I. provocações e essew ínsültos - costumava dizer.

tavam adiamento de sessões ris rcas e aíxo custo e ra- mantem seus proposltos ete Toelo o materíal a ser utí-
-

'1' I I d
- porque, por fôrça ele expres- E a resposta do povo aí está, na votacão com que eon-

nas quais determinadas ma- Cl ic ae es e operao.. ao, pode- instalar no Brasil n ind s li d '1 V lt o ,
-

são Ieeal (art, 352 do Códi-
"

" uu - iza o sera c e o tn ,n,ec.0J1-

térías eleveriam ser discuti- rá atender às necessielaeles � t
.

t bíli t· f h
. sagrou o seu nome nas urnas de 3 de outubro:

eo de Proe, Penal), é com-
na au .omo llS ica, arn-, da, que por sinal, no mo- E t 1

-

d d 1 C 't I fOI'
elas. nacionais. - d tê

m O( as as secçoes as nas zonas (a apr a ,

pulsória, 110 caso, a prisão
can o os carros que em, (I mento, não ate,mle sequer às

o candidato mais votado,
s'eu nome. Adiantou ainda f) id 1

.

'll'eventiva, l)ois esta é me-
nossas necess ar <'S maIS

Alcançou, 'em Florianópolis, 8.651 votos! Essa votaçio,
industrial yankee que vai imediatas

.

dida imperati..va, nos crimes
. . assim maciça, para um candidato, cntl'e dezenas deles, é

realizar uma investigaçzl{J
IMPERATRIZ LEO- cuja pena (no gráu máxi- glorificadora, Através dela, o povo julgou não só o }ne-

vários países comunistas afi- técnica sobre o projeto (lue
,-

POLDINA
11110) seja igualou supcrior:l

.t: I 1 b ' cl
-

I
claro ex-governador: julgou também os que o de traiam,

liados a WFTU nao podiam
110

es a senco e a Ola ° e oue ALTA TRAIÇAO }" I t
. , ,

entrar em hegociações e de-
anos.

I
.

lt' B 1
' sem Imites (e comllos ura c sem respeito a (llgn i il:1t1e

- "HABEAS-CORPUS"
c epOls vo ara ao rusI pa- TEERÃ, 11 (U. PJ. - Com-

1
alheia.

'

terminar -politicas outras que 1710 11 (V A) Do I
não a sua política governa- ::;;�ve�,to ele Sa�to Antonio,

Sabe-se �ue os ���og�(10S -l:à<,e� conju��o,,';�"U,.O:, in.�e: Iyar,eçe,� elia � pela �anhã" .AdeJ,:�al R, ela Sil�a ..

pode estar Ufal!O, d:l S�la gC1:te: o

mental. Eles não podem cri- no largQ' dã.Cal'iocã, onele sé f J:nsJol-"]}:1)g�I�Men,dlls-��t-�o- 1fi),�se:,;. do��.aJ'r!,":".Jt. fl;"llb, o� tra:1te_"a_ p.orte- .�a�,cl�l de, povo-r�pl)ndtru po�. eTe, cOJU Luxuela. elGlíuchc.l:t j trumfal

ticar seus governos. Se ten- encontram desde á demoli- :raes e EValldl'o .Ll'lls-ii:lSIlVia, I-tratar_elo ,.a.s'$Ul;�O. , _eera um"segundo 'grupo ele que Gbrlg-a ao respeito, como as sentenças n:LS inst;'l,Júõias

patl'OIIOS do genel':il Mendes A fabrica que IJret2nele doze oficiais acusados ele al- terminativas,
tassemos qualquer negocia- Ç2.0 do antigo Convento ela

'de Moraes, nflO se conrX'- transportar para (l Er�tsil, ta traição por terem milita- ........ """'__,...,.,_......."""'''''J'V'o.W�,�.....",..... _

ç3.0, estaríamos nu realidade Ajuela, foram trasladados,
ontem par',"; Sa-'o Pa'll.o a fl'm mam, de maneira nellhu! a, segunelo informou aq ..wll:! in- elo no seio ela organizaçãc

tentando négociar com pes- "C

'

soas que não tem poder pa- ele repousar no Panteon si-
com a distribuiçã.o elo illllUé- dustl'ial ao pre:,iden�c d:), comunista clandestina re

rito ao Tribun!ll !lo JUl'i, República, está 0:n {;unl1içõe� centemente descoberta no

ra -fazê-lo. tuado na cripta do Monu-

mellto da Indepenelencl'a, a's pois argumentam (IUe, para de começar a produzir oen- I exército iraniano.
A C.I.S.L., que ,foi criada

_' rIllllllAIi!i
depois do desmembramento margens dQ Ipiranga, os res- .\Ir,-
da WFTU, havia sido procu- tos mortais de el. Leopoldina,

O 8
--.--

·-I----�C----f---A---·---I-f-A--.-----------rada pela últinia para dis- primeira Imperatriz do Bra- ras' I . na 0'0 ereo'c'18, OllCa
cussões conjuntas. A respos- sil. A trasladação se dará

ta da CISL, era que a úni,ca . ás 16 Horas, POl: iniciativa do O AI I t· II Alb t t á B IIbase de cooperação seria Instituto Histórico e Geográ- m rao e li varo er o represe8 ar oras
"boa fé" mas que as ativida- fico de São Paulo, sob os RIO, 11 (V. AJ - Seguiu

.

.

'

I comerciais para produção ele

eles ela WTFU � seus afiliados auspícios elo presidente da elia 8,' para os Estados üni-I representará o Brasil na con- força-motriz; radiosot.opos

tinham demonstrado que' a República, do prefeito do dos o almirante Alvaro Al- ferência sobre energia atô- na medicina.e na agr.lcultu

"boa fé" era inexistente. Distrito Federal e do gover- berto,. O presidente do Con- mica na industria, a reali- ra; planejamento ele orga-

Enquanto a CISL tentava nador ele São Paulo. selho Nacional de Pesquisas zar-se em Washington de '13 �iz:J.r;ões industri:1Ís? l130S

a 16 do corr�nte. Temas de df- reatores de baixa pptC!1-
alta significação cientifica cia e elo tipo comuo.';to. O

serão ali debâtidos tais co- almirante Alvaro A]l1tl to (j

mo: custo da energia atômi- cupará a tribuna pa1'8. dis-

ca para fins industriais; uti- �COl'1'er sobre o tema: "Al

b d llização
ela energia solar; su� guns a�pectos el05 p!'ob!e

orUo primento ele materias pri- mas da energia atômic'l, 110

,n)as; projetos ele reatores Brasil".
,

O submarino Tupi cooquistou··o tendo a
. o Coma!ldante das Forcas de Alto Mar

m:r��� �'�l��i"��aba ��s��= 11'acliPeZ de imersão, ao exe- O S�b�!���:�'����é co- Cadaveres mUml·fl·Cados' "ESCOLHA OFICI�l" PARA O PRINCI-
ter novo "record'" par:J. ra�. cutar manobras 'e exercíCios mandado pelo. capitão ele

'

I �E AIKITO, DO J,APA-O
piclés ele im.ersão nos últimos ele abque ao largo do pôrto corveta Nicolau Fernanelo , t d 8 ó

I""'

exercícios de ataque sUbma-1 elo Rio ele Janeiro. Malburg, compondo a sua mOCOO ra OS em raopoc, DO TOQUIO, 11 (U. P.) -I filha do famoso imperador

rino realizaelos ao larg;o elo, Serviu de alvo o contra- oficialidade: capitães tenen- Esta'do de MI"nas f Uma jovem, que ainela estu-j era, avó de Hatsuko.

porto do Rio e cue tiveram I torpedeiro "Baependi", ten- tes Albino Simões Machado da, talvez se torne um dia a

como alvo -o contratorpedei.- do sido realizados com êxito, (imediato), Gustavo AdOlfO; BELO HORIZONTE, 1.1 (V
I
nomes '_lOS ruOI to:;, &](·pH'pr.- imperatriz do Japão. A re- i CONDECORADA NO

1'0 "Baependi". os ataq]les'programad.os. Es- : Engelke, Alfreelo Evalelo R. A.) - Investigadores (la De- elenelo-se (lUB. fGl':lm ;;p.lil�ta,- vista "Sango Keizai'" infor- CHILE
Durante os exeTciclos em teve o Tupi imerso durante Matos e Francisco Amaran- legacia de Vigilância, em elos há 'U:1,� IS an' , ..:. ma que Hatsuko Kitashira-

SANTIAGO, 11 (U. PJ-

apreço, o submarino "Tupi" Q1Jatro horas. te Mendes. recente viagem ao distl'lto àe kawa é "a esc.olha oficial"
- O governo condecorou a es-

esteve imerso quatro horas

REFORMA ELEITORAL
Itacambka, em GraorJocó. ...()�()�()�()�(). para casar com o principe critora uruguaia Blanca Luz

seguidas. segunelo reVelriJ'aI11 à Il'par- .herdeiro, Aikito, atualmente
ROBERTO MASSAT MOURE Brum, com a ordem do mé-

O slÍbmarino TUlji, levan- tagem, tiveram O1:.II)'�unidll.- Repl'esen,taciones de Maderas com 21 anos. O noivado será
rito "Gen. O'Higgins" pelo

do a borelo o almirante Car- r�ecess'I'dade l'm'perl'OSa,
de ele presenciar um feno- Rio NegTo 1272 oficialmente anunciado a 3

I D'
"

T I 'f' ROMA seu trabalho intelectual e de

los Pena Boto (comandante
meno muito comum em de- IreCClOn e egl'a Ica·: - de novembro vinelouro. A

ROU Montevideo IUl'uguay) aproximação entre os elois

das Forc.ar de Alto Mar), ob-' RIO, 11 (V. A.l '- Voltam' aqueles que tem assento na terminadas regiões calcá�·('a3. jovem eleita é filha de um

r I
países. A cerimônia teve lu-

teve ontem novo recordc em os 'políticos. prinr.iO:Lllnt:ntê Câmara dos Depu�ados e oue Trata-se ele cadáv21'(,S sepul- principe imperial o major
l r

'
•

SUSPENDEU O OM
gar no Circulo de jornalis-

I' disputar,am a reeleü;ã0 no tuelos a mais de 100 anos e B _ Nagahisa Kitashirakawa; que tas de Santiago, compai-e
I pleito ele 3 de

.

outubro, a que, entr�t;mto. se encon- BARDEIO AO CON-
morreu num conflito da cendo o chanceler Roberto

I
elefeneler a inaeliavd ne('es- tram em per't,ito e:;tack de fronteira ela Mongolia com

. TINENTE
Aldunato e representantes

sidade ela l'efOrli'.a àa J"gis- conse,:vélçaJ. Arlht'l ;,wam os os russos em 1937. .

diplomáticos.

Condenados Oberg e Knochen lação eleitoral. Logo que os policiais, ll'3 J. "am ill�orflla TAIPEH, Formosa; 9 CU. Como muitas elas famílias

I' .
'

. trabalhos na Câmm", se nor- dos por mora c] (:]'(';, �!�I loca- P.) _ Os boatos de que a principescas a de Kitashira- O RISO DA CIDADE...

PARIS, 11 tU. P.) - Oberg dente leu a sentença. Eoi I malizarem e v01terl1 as co -
lidade' do fenomenlJ que ali China nacionalista suspen- kawa perdeu muito 'com a

e Knochen, torturadores na- 'imeeliatamente aepois,

quan-I
missões a funcionar, um cios ocorria. Estiveram nuÍl1 :.:u1)- eleu os seuS bombardeios ao guerra, ficanelo 'tão pobre

zistas desta capital, na épo- do a sala fôra evacuada, e primeiros 'assuntos a !ler ao, terranco de uma velha, igTe- território cnotinental da que não poele nem possuir

ca da ocupação, foram con- apenas na presença elo co-. tacados na Comissãll de Jus- ja e constataram a existen- China, a pedido dos Estados um auto. Na Casa Imperial

denados' á morte. missário 'do governo, ,da (' tiça, será o relativo aquele cia de varios esque',et.os. e, pnielos, veicularam hoje a- não se comentou o fato. A

A leitura ela sentença de guarela que apresentava ar-
(
problema. entre êles, oito cadávereS em qui. Não houve, entretanto, revista informa que há um

condenação ocorreu depois mas, que o escrivão proceáeu Encontra-se lH:Li]Hf:le (\1- perfeito estado e <]llf: pal't'- confirmação nos meios na-I ano se vem considerando o

ele 3,20 horas de del'iberações á leitura da sentença a I gão técnico o prn.i(:�o (;{' re- ciam verelaeleiras murni.HS. cionalistas. Mas, elesele varios matrimônio do principe her

do Tribunal Militar, tenelo Oberg e a Knochen, cercados I forma do Co:ligJ Eleitoral, Apresemam-se f.S�·; r;l,rJive- elias que não se anunciam deiro, examinando-se as pos

sido procedida perante a sa- por seus advogados. Os dOiS,'
com parecer .) '}'lIenÜa2 do res um 1)01,';0 re"Sú'\!.ClOS novos bombardeios às bases siveis candidatas entre gen

la repleta. homens não manifestaram e- sr. Raul PUla. .

mas perl',;i[:1.lrH'll1'.J iflel11.fi- comunistas. Na embaixada te ligada à família imperial.

Segunelo as prescrições do moção alguma. A cQnselho Na base da e"':PlJri6Ilcin. elo caveis. dos Estados Unidos bem co- O principe e a jovem são

Código de Justiça Militar, elos seus clefensor�s, assina- ultimo pleito, v30 reabrir a Os 11101''1,:1 '-·�s rlf, I�f"'l;)l... mo 'autoridades da China na- primos afastados, uma' vez
os conelenados não estavam l'�m imediatamente a apela- questão, recxn.;lll n:,Ll::\· l- a à I. bi:'.a, .!'.,'[(7'1111<) ':l3 m�: j" hl, 1.i!:.OS, cionalista se recusaram a I que o famoso imperador Mei

presentes 'qu,andci luz de no'lOS ,fatos. aflrmara:n _1esc�Jtlhe(:er OS,' comentar o fato. ji é bisavô de ambos. A '7a.

j�-�'_"',I
,

DIRETOR
. RlIb�lls de i! Arruda Ramos ,

" GERENTE I'e Domingos F.
I

�

.

de Aquino
1 .

•

•• li_li. a_ __
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Sindicalismo _.e 'eon1unismo
Na Inglaterra há divergencia de programa \

Isso permitia consultas à suas

embaixadas ou a Moscou, se

necessário. Os sindicatos nos

Novo recorde de imersão

TORTURÀDORES NAZISTAS

DANTESCOI
Um navio em chamas no Atlânfko

ROTTER,DAlI4, 11 (U. PJ ! milh'as ao sudoeste do cabo
- Os tripulantes do vapor de S. Vicente, Portugal.
noruegues, "Emma Bakke", . , _

que passou um radio dizendo

estar pegando fogo, na ma

nhã do dia 8, enqu'anto via-

java pelo Atlântico, estão a- Previsão do tempo até às

bandonando o navio. Uma 14 horliLs do dia 12.

mensagem transmitiela de

bordo de ·um navio pana

mense informa que os tri

pulantes estão sendo reco- nio.

lhidos pelo vapor argentino Ventos _ Do quadrante

o Tempo

Tempo - Instável, com

chuvas.

Temperatura - Em decU-

"Corrientes". O vapor sinis'-- Sul, frescos.
trado é de 4.721 toneladas. O

'

Temperaturas - Extremas

incendio ocorreu perto das
I
de ontem:' Máxima 17,1. Mí

ilhas do Cabo Verde, a 210 nima 13,6.

_ E qúe vais fazer agol'a?
_' Voltarei ao comando do
Batalhão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�-'�"-Ind'icador "Profissional
CLINICA Dl: OurOS - OUVIDOS - NARIZ E

J GARGANTA
- do-

lDR. ,GUERREIRO
.

M
.

E o I C. O 5 ,'\ 1,1. O,r. Fausto Brasil I·
o E S T A D o Ch�fe' do Serviço de Ouvidos -- Nariz, e Garganta

do Hospital de Florianópolis- RI'O E L
.

O' ALFREDO ORA. \VLADYSLÀVA' �SPECIALISTA EM D?-! 4?MINI�1�RAÇÃ? A clínica está montada com, os mais moder�o�MA D
.

_

ARM I DR.
. I ENÇAS DE CREANÇAS'I Redação e Oficinas, a rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO·., CHE�EM 1 W. MUSSI \

CLINICA GERAL Conselheirn Mafra. n. 160 , ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- ;MÉDICO - !, ..

.. , 1 e CONSULTAS: Das 10 às Te!., 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar' das sinusites e
CLíNICA DE CRIANÇAS I. CURSO NA,CION�L �E DR

-

(B Dtretor i. RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS.. DO�NÇAS, ME,N fAIS, "
• ANTONIO ,D 1'2 horas, RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas E:-�lre,tor, �o Hospital MUSSI i Geren ce : DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
;ORAÇÃO - FlGADO -

Colôn ia .Sant Ana.
- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, E'.11 muitos

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLINicA Setembro n. 13. Representantes:'
I

casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais.
GERAL-PARTOS R,;p��sentações ,A. S. La-

!ULTRA
VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringíjasSIFILIS I l rnpotênc ia Sexual.

Serviço comPlet140"- e espe- ra, Lt(�a.,
e inflamações dos Ouvidos)

.

!{ua 'I'Iradentes D. 9 R S d D t 40Consultório - Rua 'tira- . cial izado das DOE ÇAS DE ua er.a or an as, RAIOS X (Radiografias da Cabeça)C I d '15 às 19dentes, 9. onsu tas as
SENHORAS, com modernos, A D V O G A DOS - /)0 andar. I REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: horas.
[métodos de diagnósticos e I Te!.: 22-5924 Ri.o de

. (OCULOS)Das 13 às 16 horas. FONE: 3415..
,Itl'ataménto. \ I Janeírn

. JLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico deRes.: rru� Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _:_ HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. . lesões dos Olhas)Te!.: Cons. - 3.415 - Res. 54 E t ito '

R F I' d J'
, "

- 2.276 -- Florianópolis. --;- s re
. � RO __: SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA ua i e ipe e (, iverra.

n'l
INFRA VERMELHO

-_._--
TEL. - 6245.

._ METABOLISMO BASAL
�

_ ADVOGADO _ 21,� 6.�,a!lda.�. _

Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN- Radioterapiap 01' ondas

Caixa Postal 150 _ Itajai
r-r.. 02-987u _ Sao Paulo. Pulmão e Esofago

curtas-Eletrocoagulação -

_ Sadta ':;atarina ...:...
ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios TJItn� Violet.a e Infra Na Capital 'I Belo Hórizonte'

,

- MÉDICO -

CLINICA' MÉDICA DE Vermelho.,:
.

, DR. MÁRIO LAU- Ano G"$ 170,O{l' Residênci� _ Felipe Schmidt, 113. '!.'elefone 2.365Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Con su ltóric : Rua 'I'rajano, I ' Semestr-e C-r$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua Joãll n. I, 1° an da r - Edifício do RINDO No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio. e;:;;;'; An c Cr$ 200.00 _

J
.

-

D
.

6 h h

I
.

C iii! 11000 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTJVO _CLINIC�e]�ÉDICA Consultas: as 4 as o

r�!-:Oorá��.: ��s�/s 12 o'
DR- CLAUD.IO se����'�ios" �p.di��te c�n- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA,

CARDIOLOGIA· ra�esidêllcia: Rua Esteve- Das 15 às 18 horas _ Dra. BORGES tráto. I
DERMATOLOGIC:A E.CLINICA GERAL

Consultó�io: Eua" Vitor Júnior, 45. Tel: 2.812: MUSSI. ADVOGADOS Os originais, mesmo nio Dr MI·une·1 Nunes F'errel·ra'
'.' "

Reaidêucia : Avenida Trom- Fôro em geral. Recursos publicados, não serão devol-
I

.Meireles, 22 'I'el. 2675.
.

.

OLHOS - OUVIDOS powsky, '84. IJerante o Supremo Tribunal vidos.
CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10N fi I{IZ E GAHGANTA Federal e Tribunal F'ede ral A direção não se respoa- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE. '

----_._ - ------

de Rec ursos. sabiliza pelos conceitos emi-
RES. __: DUARTE SCHUTEL N038 ...;.. FONE: 3,140. R. JÚLIO D�IN l' ESCRITORIOS . tidos nos artizos asaínadoe.

VIEIRA
. DR. NE'WTON J"lorianópolis _ Ediflcio

.,.. .................,.....__ .........-.-:,.1
D'AVILA São .Jurge. rua Trajano. 12

,I I aço- 'eç_Especialista em: Olhos - CmURGlA GEI{AL - 10 andar - sala 1. D orm �

Ouvidos - Nariz e G'Ar- Doenças de Senhoras - Rio de .Janeiro -- Edif'ic io • �si Proet,}iogia _ Eletrtcidade Borha Gato. Avenida Antõ- ule.DR. WALMOR ZQ:' ganta., Médica n io Carlos 207 _ sala 1008. -- oon:,�.

MER GARCIA '
. Infra-zVaeçra_moeUlhltOr-a_SoNm'ebuli- Consuttór'io : Rua Vitor

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

O leitor encontrara, nes- Dr.' Carl'os F. ·Engelsl·ngD�lomado pela Faculdade Meireles .n, 28 - Tetefone: DR,. CLARNO' G. ta co+una, Informii('{'('8 que
Nacional de Medicina da ção Ultra-Som

3307.
. GALLETTI �",('eMl!ítJl. diàrl.DI�nte e de Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaUniversidade do Brasil (tratamento de sinusite

Consultas: Das 15 horas __ A DVOGADO _ ímedtatu ;
'

Expedlcíonáría Brasileira
Ex-interno por concurso da sem operação) em diante, Hua Vifor l\1eirelJes, 60. MÉDICO _ OPERADOR � PARTEIROMaternidade-Escola Anglo relinoscopia d- OMo- Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefon. Doenças de Senhoras e Crianças _, Partos _ Operações(Pl'rviço do Prof, Octávio derno equipamento e to-

I 71 - Florial1.õpoJis _ O li'!Mtado .. , .'. .. ... S.OI! O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
.,

Rino-' laringología (único' Rua: Blumena n. . r..

6 •
..

d doi d S hRodrigues Lima)
A Gazeta ...•...... 2; 5 as oenças e en oras

Ex-interno do Serviço de no Estado) I
DR. !JIB CFiEREM Diário' da :rarde ... 3.57i Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, toa-_

Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas ADVOGADO Dtáría da ManhA .. , 2:463 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,[. 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-Janeiro Consultório: ,- Rua Vitor

"1881" T 'I' 1Mireles 22, esquina com criminais e trabalhistas. Imprensa Oficial ...• xos - ratamento pré-nupcía e pré-natal,MédicG do Hospital de HOSPITAIS
. Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,Caridade Safdanhil Marinho., CpnsuZtas p,opulares; Do.' ,CllJ'Jidade:. ,\ sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partidoDOENÇAS DE SENHORAS Res. - Tr. Urussanga 2."\ Rua Nunes Ma'c�add', 1� (ProJedof); _�.,

,
•.I14.!;- Opefações de hérnias, apendicites, ovário, .utero,- PARTOS-OPERAÇÕES apart. 102. ';(esq:-Tíradentes)'L_ sobra- , '(Pôl'tar1à) Z.03' I hemorroideg, adenoides, hidrocéles, varicoceles eCons: Rua João Pinto n. ]6.

DR. VIDAL . do "- sala 3, Nerêu' Ramoe ;., �.811 varizes, elefantiazes.das·16,OO às 18,00 l'fiIitar ..... , ", l.lõ7 C I R U R G I A E M G E R A Lhoras. CUNICA DE CRlANÇA,S
. -, , " São Sebastile (Casa

, Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Pe'la manha atende CONSULTÚRIÓ ,- fI'.1i- .�---::- ---,,------
,

x. /' T

de Saúde) 1.161 hemorroides com 6 injenções, sem dôr

R"i���:�'�:r�:!�'_ pec������s - o•• 4) ;Dr. Jósé Tavares Iraum,i :���Es:i:_'��· '.111 ����?��?f:�����r;E::�i�!�:J���eJ�:t:!
Rua: General Bittencourt

ÕlS 6 horas.
. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAI� � 'C�I�l�A GENTES Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisResidência: TeDente SU- I GERAL

,

-

. ,Corpo de Bombeiro.. 3.311

I
' moderno, em 3 ou 15 dias.n. 101.

I veira, 130 ' I 'Serviço Luz (Reela· Técnica únicª no mundo para o tratamento do Heman�.Telefone: 2.692. FONE - 3.165. Do Servico Nacional d� Doenças Mentais. mações) 10404 gioma (manchas de vinho) no �osto ou no corpo. com-

I
'

Chefe do A�bulatório de -Higiene Mental_

I Poliel. (Sala
Cúmia- 100% de cura. 'DR. ARMANDO. 'VA- "DR- ANTÕNIO MO- Ps�quiatra do Hospital -:- Colônia S-�nt'Ana.. sário)· _ 1.038 Receita de óculos _ Tratamento e operação das doençasLÉRIO DE ASSIS NTZ DE ARAGAO Convulsoterapia, pelo 'eletrochoque e cat-

,',Pú;il1cdi(al) (G.a.b D.�.I.e.'. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
- MÉDICO -

diazol. Insulinoterapia. Mala.vioter�pia. Psico-. 1.594 ETC.CIIWHGIA TREUMATO- '.
.Dos Serviços de Clínica ln- LOGIA terapia. '."

.

; eOMPANH-IAS n. -\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
fanti) da Assistência Muni-

T

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 � : 1'RANSPOR'i'. NOITE'Ortop�dta d ( h -) ....
.

Ccipal e Hospiial de Caridad(! - 17 horas. Saba o man a o,. Ar.REO onsutório: Rua Deodoro, 'ec:quina da Vidal RanlOs,Consultório: João Pinto, I .

d G 1 TCLfNICA MtDICA OE Rua Anita Garibaldi. esquina .. enera TAC ,. 3.700 'Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da
.

CRIANÇAS E ADUl1TOS
18.

. Bittencourt. Cruzeiro do Sul 2.500 Torre.' Das,15 às 17 diàrlamen\:e.
RESIDENCIA Rua Bocaiúva, 139 Te!. 2901 l' -I 3.553. .

.
.

.

- Alergia -

Menos aos Sába'd08 :
..

AnA r ,.....

N· M t C I H k
Consultório: Rua Nunes Res.: BocaiuvÁ 185. I

Vari&" i:::�,:,:' .avlo-. O Dr cc ar oeD� 'e>l
"

Machado, 7 - Consultas das Fone: - 2.714. Lóide A4reo , . , ti15 à� 18 horas. ' Uea) �.358 1 RAPIDEZ _ CONFORTO _ SÊGURANCAResidência: Rua Marechal' DR. . iI E N R I QUE ' ,Scmdinav.. . ,". UOO Viagens entre FLORIANÚPOLIS e RIO DE- JANEIRO'Guilherme, 5 - Fone: 3783,
PRISC'O P."RAISO D N P'llrrone Mund HO'f'�IS Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se.---,--_.- .t1.r • ,e\; t: Lux . . . . . . . . . . . . .. 2 fl21

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.DR 1.. LOBATO 1 M.areeUc %.276
mos apenas para.Ánovimento de passageiros.FILHO MiDICO Metropo) . . . . . . . .. 3.147 As escalas em S. Sebastião, 'Ilha Bela, Ubatuba nãoOperações Do.mças Formado pela Faculdade Nacional ,de Medicina Uni- La Porta I.Sl1 préudicaroo o horário de chegada no RIO (Ida) 8lJoenl'as do. aparelho respi- 'd d d B '1 C i I""" J"

de Senhoras - Clinic. de .

vRelrOslDaEeJAoNErIRasOI af. que ...•......•

J'••-.� SANTOS (Volta)ratório
Central ••. '. . . • • • . . ...TUBERCULOSE Adultos.

Aperfeiçoamento.na' "Casa de Saude São Miguel" ••trela • • • • . • ... • •• 1.171 _�' • ...... _Rj�DIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especlaliaaç'o Prof. Fernando Paulino Ideal • •• • . • • . • • • .• 1.15' I p��$ OJ
COPIA DOS PULMÕ�S no Hospital do! Servidar"s Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia EST-R.ITO

"

r

.

,.f�"; ,

C'Cirurgia do Torax
d E t do Prof, Pedro de Moura

. DiaQue ••••...•

_

..•

9_'1 ,$Fonpado pela Faculdade' o s a. Estagio por 1 ano, na '.'Maternidade _ Escola"
Nacional de Medicina, 'l'isio- (ServIço ,Ji) Prof. ",da-

'Prof, Otávio Rodrigues L,ima l/ ,A l.1\:�:l!logista e Tisiocirurgião', do ,I no d,e AndrAdIo)
.

I Interno por 2 ano do Pronto Socorro

E d '*Hospital Nerêu Ramos Consultas - Pela manhl
-x- mprega ,

a _ DUI1AIfTE TODO DIA :Curso �e es�ecialização pela, no HClspital d. Carid.de. 'OPERAÇÕES- I / I'''' _ nos II ii TlI='JO li:. "�:.'"s. N .. T� Ex-mterno e Ex-as- Precisa-s8 de uma em-
�!-tI<L J �

oistente de Cirur&"ia do Prof. A tarde, dlll 15,30b.. CLINICA DE ADULTOS
I

U&'o Pinheiro Guimaries' em diante n� consult6rio,' DOENÇAS DE SENH?RAS . .

pregada para trabalhar em
I

.'" D'�'.I-�.�f'"t(Ri,o). I á Rua Nunes Machado 17, CONS?LTAS: No Hospital de Caridade, dIanamente

IPôrto Alegre. Paga'se bem I ';:,J
•

S bmid:t 88 das 8 as 10. . J
'T á R

.

F I ,� "., '" _' =:Cons: Fehpe c '. Esoll.n .. d. Tll'adente•. Tei. No consultório, à Rua João Pinto nr. 16 (10 and.) /. ratar ua e Ipe, -; � ir&.
"" � � �- .!::�eS!!I·ho,ra DIaorclda.' 2.766.

.

Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. ijlSchmidt n. 119, TELEFO- �, 'lP " ,
_

�I

�,Res: Rua São Jo,r,. 80 ...... �esidencia - ru.a presi'! RE8,IDENCIA:
.

..,- Rua Duarte Shutel, 129 -

Florianó-1 NE: 3.177. "", •

Fone 28911.
"

dente Coutinho 44.
'

polis. '

.

----------�--------�-�---
.._-----�-------__:.,-------------------

.......'r;....,-

Lavando com ·Sabão >

I
'Virgém' Es�ecialid�de i

.

da Cla. \VBTZEL INDUSTBI1L�J8IDvllle. (marca registrada)
,

ecvDomiza-se 'empo e dinheiro
--,._._-"-_.:':_._._'<;;',-;._.'; -��.!-:,;'_�I....� ._ ....�....;..

•

__ • .---'- "'"",•.."..".

Horários; Segundas, Quar.!
tas e S�xta feínas:

'

Das 1� às 18 )10ru.
Residência:' . Rua. Felipe,-.) 1<..� •

Schmídt, �3'! -, , 2° andar,
apto 1 - Tel.! 3:002.

Dr� Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"o ESTADO" Hoje
NO LAR E NA SOCIEDADE p�!�!�!o
Colombo e a América

no

A data de hoje recorda-

Ernesto Xavier de Souza

Manhã clara de' outubro; as alvas caravelas,
Lindas, deslisam quais gaivotas, suavemente,
Desenrolando ao vento as magestosas velas,
Em rumo tôdo incerto aos lados do ocidente.

Pelas ondas sem fim, quasi que mansamente

Vão todas navegando; intrépidas e belas,
Quais garças que sutis, nadando alegremente,
Fortes, reagem aos ataques das procelas.

No alto oceano, Colombo aflito ainda espéra,
Embora mesmo em vão audaz só. veja a' esfera,
Com calma agita o seu imenso olhar profundo. ,

em 1.840, no Rio de

Janeiro, faleceu o General
Francisco das Chagas San

tos, onde nascera a 17 de
Setembro de 1763, fora um

dos que mais se distingui
ram nas co-mpanhas do

Sul, qllando Coronél;
- em 1.864, cumprindo

as repressalias 'anunciadas
no ultimatum de 4 ele Agos
to, do Ministro Saraiva,
uma Brigada do Exército
Brasileiro, comandada pelo
General José Luiz Menna

Barretq" invadiu o Territo-I' rio do Estado Oriental;

I-em 1.845; D. Pedro II
e D. Thereza Christina esti�
veram em visita a esta en

tão Provincia, onde perrl)a
neceram até, o dia i de No-'

ANTONIO ADOLFO LISBOA e SRA.
b

participam aos prlrentes e pessôas de suas relações,
vem 1'0;

1901 S
.

D
.

d f:lh L
.

A tA
. 'd M

- em. antas u-
o nasCImento e seu 1 o UIZ n 01110, ocorrI o na a- I d d"

. d b r
'ternidade "Dr. Carlos Correa", nesta Capital, no dia 6 mon, IngmTo um E�t�'
do corrente". contorn?u a

.

arre 1 �,
J em PariS, contando então

28 anos de idade e ganhan�
do um premio, de 100,00
francos;
- eIf 1.929, em Floria�

nópolis, foi fundado o Clube
Atlético Catarinense;
- em 1.946, estiveram em

visita ao Hospital Militar
de Florianópolis, o Gene
ral Médico Dr. Florencio
Carlos de Abreu Pereira,
Diretro do Serviço de Saú-

FOTOGRAFIAS
de do Exército, que se fazia

,
.

açompaJ}.ha'r dos Major Mé-
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS":'" dica Dr. ·Paulino' de Melo,

BATISADOS _ ANIVERSARIOS E R}�PORTAGENS EM Assistente, e 'Capjtão-médi
GERAL. ,/

co :qr. João éesar de Oli
R O I) O LFÕ 'c E R N Y, Fotografo do Jornal "O veira, Ajudante. de Ordens;

ESTADO".,
.

___: O DIA DE' HOJE t
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou pelo CONSAGRADO COMO O

Telefone: 3.022. "DIA Di\'CRIANÇA".

Particpação
TOGO

. SEPIT.IBA I
ALBERTO JOÃO KERS-

,I e , (
TEN

MARIA DE LOURDE VAZ e .

SEPITIBA i FRANCISCA "PUERTA
I KERSTEN

Têm o prazer de participar o contrato de casamento

de seus filhos
THEREZINHA JÓE

Que confirmam
Fpolis, 30/9/54 Fpolis, 30/9/54

Participação

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

---_,-----

Proporciono um barbeaI

Uma nova f6rmula grandemente melhorada

combinando

AeORA em potes. em tubas

•• , I.p�man..

nos que:
- em 1 492, um Novo

Mundo, que depois cha-
I

mau-se América, foi desco- I

berto por Cristovão c�lom-I'bo:
:_ em 1.735, no Rio de I

Jeneiro, nasceu José de
Souza Azevedo Pizarro e

Araújo, que veiu a ser o

autor das "Memórias His
tóricas da Capitania dó Rio
de Janeiro"; faleceu ern 14,'de Maio de 1.830;
- em 1.798, no Palácio .

de Queluz, Portugal, nas

ceu o Princípe D. Pedro,
que veiu a ser Regente e

Imperador do Brasil com o

1 d d
nome de D. Pedro I e foi I.Quando o gageiro ao a to e e viseira ergui a
Rei de Portugal com o. de

,

__

.

_

Brada: Terra! com vóz rouquenha e enternecida
Pedro IV e Regente desse

Desponta á flôr do mar o-grande novo Mundo. d S COMPARECAM AO TROCa SE� -:0:- !%�����e;;�4 fi;; m:sn�� I '., _

ANIVERSÁRIOS 1 xícada de, bananas a-
Palácio em

.

que nascera. 140' B CFAZEM ANOS, HOJE: massadas
d t

. Era filho de D. Pedro VI e • •

_ sr des. Américo Sil- �/2 xícara e man elga i •

2 xícaras de farinha de de D. Joaquma de� BoNur- Relação dos cidadãos que Troca-se um automovell
veira ,N·unes;. bon; casado em 6 de 0- devem comparecer ao 140 B, CHEVROLET "STYLE.... \
- sra. Ligia Bauer �?-I tng� , I vembro de 1817 com a Ar- C., na repartição aüstadora MASTER" 48, de uso par- ,(mos esposa do sr. Murilío 1 Y2 xicara de açucar "'d d' A tri D anexa, aüm de receberem 1 4 b,

. d 1 'b /b id qUI uqueza us na, ; ticu ar, portas, em om

Ramos, tabelião no RIO e

1/�v� e� atà 01 I Maio,ia Leopoldina; seus Certificados de isenção estado de conservação, por I
Jeneiro; e XICara e Ieíte

em 1800 faleceu em definitiva, munidos de 2 fo- outro MAIS NOVO, das Id O 1· C t d o 2 colheres de chá de fel" -:- .,
.

- r. snn x.os a, a v -

Mela-Ponte, Goiaz, Barto tografías 3x4, no seguinte marca CHEVROLET, DOD-
gado em' Indail .

menta em pó lomeu Antonio .Cordovíl, horário elas 08,00 às, 11,00 da GE ou FORD, 4 ou 2 por-
-r-r- menina Yara, filha do

I
1/2 colher de chá de bí-

nome com que éra conheci- manhã nos dias úteis de 2a. tas. Procurar o sr. Dário,
sr. Oswaldo Lentz, telegra_;. carbonato do Antonio Lopes da Cruz, e 3a. Feiras e õa. e

- Sexta- no POSTO SHELL, em Ti- '

fista . I 1 colher de chá de essên- 1 1 d Feiras. /

I1 d b ílh poéta notável, natura o jucas, S. C.
- menino Pedro Pau o cia e aurn a

Rio de' Janeiro; Assis Manoel dos Passos

Machadoj)obrinho, filho de 1 colher de chá de sal
_ em 1.808, foi criado no.

- Carmosito da Silva Lago PRECISA-SE QUÃR- I

casal Antônio Machado d- G2lacf� d d Brasil o primeiro estabeleci- - Eliseú Eugênio dos SnntoE'·. TO IClivanda Pereira Macha o co eres e sopa e
mento bancário, o Banco do - Genésio Manoel de An-

I

- menina Neusa-Marai, manteiga Brasil, no Rio de Janeiro; drade - Inocôncío Calazans I
filha do sr. José Nicolau 100 gr,amas de queijo

_ em 1.811, comandado - José Ramos Pereira - Procura-se, no centro ou

Faraco creme
por D. 'Diogo de Souza, che- José Valdir Hanjer - José proximidades, alugar quar-

"

-sra. Zulma Candemil 3 colheres de açucar M ld do.o Exé it Olímpio Eduardo João to com entrada índependen- ._, ... _

O 2 colheres de sobremesa gou a a ona 0,0 < xerci o
te, para uma pessoaPereira, esposa do sr. scar Brasileiro, escrevendo a Conceição -:- João Francis- sem

dos Santos Pereira, e desta- de suco de limão d co Pires - João vasques - pensão.
d D lY:2 colhermoha de café de partir de então um a as

J Ih'
. Tratar com MILTON

cada funcionária o epal" UJ
mais rutilantes campanhas aceguay Carva o - Marío

tamento de Educação; casca de limão ralada Olarípo Lopes Nivaldo VIEIRA LA PORTA I

J dwi G 2 colheres de sopa de pei-
do 'Sul; Correia - Nelson Manoel

--------

C I h' 570 anos a socíe-
- sra. a wiga rans

_ em 1.813, no Rio de VENDE' SE
omemoranc o oje seus

Gentil, esposa do sr. João te
Janeiro, foi' inaugurado o

Jeremias - Osvaldír Bento. _ dade Musical "Amôr à Arte" realizará uma retreta no

de Deus Gentil; 1 pitada de sal
Teatro Real de São Pedro,

., Ozimo BerCnu.sdino Corrêa corêto d.o J�rdim Oliveira Belo, Pr.aça 15 de Novembro,
-sra. Argentina da Silva MANEIRA DE FAZER: . ..'

-- Osvaldo osta e Osmar sob a direcão da Maestro Vespasiano José de Souza,
Fernandes, esposa do sr. 1 - Bata a manteiga com que ?O� treis vezes se m

Gonçalves" Farias. VENDE-SE UMA MA- obedecend� o seguinte programa:

Ticho Brahe Fernandes, al� o açúcar, até ficar branca. cendiou; '. Quartel em Florianópolis. QUINA RENNER DE PÉ, '

,. d M'
.

té Junte o ovo, a baunilha e as
- em 1.822, foi �cla�ado [O de. :put�bol'O -de 195;1. PREÇO' Cr$ 4.500,00. ,

-

,

to funcionano o uns e-

_!m,perador_. _�onstIt�lOn�1. \'4;4:ttl1ir:J.lif;ni.i�1i.��n::'1 VER-E 'I'RATAllÀ RÚA ,>' - ';:-

rio-d� Faie:nda;.-
,. banà_nas_ a�a.gsá.€l�s,1�e e1<11

ao Brasil D,'PeiI.ro;· � .... x, �,� .. ,&::_-- ° \
1

o

sra Maria América seguida os ingredientes se- Ohefe da·.I:t. A./14, 13. c. ESTEVES JUNIOR N 139. Dobrado
-

.

.
- em 1825, travou-se o

'

-'-- _

Coelho I cos peneirados, alternada-
b t 'd' S di d Marcha

. .

I
-

lei I
com a e e aran 1, on e a

.

- sr EmIlIO Botcehr mente com o eite.
C lari B '1' o

Sinfonia
·

f
.

h ava ana rast eIra, c-
- sr Eugenio, de Souza, 2 - Unte, ormm as pe- d d 1 tã Coro Polaca

·
. 'man a a pe o en ao -

- sr. Manoel Alfredo

I quenas,
com manteiga e en-

"nel Bento Manuel Ribeiro, Valsa

Barbosa comerciante cha ate a metade com a
f

.

d t d )lDora cada vez que usar Cavatina
_ sra' Ceci Liberato es- I massa. Asse em fôrno bran-I o� erro1a83a2; fIG ij",'"

.

.
.' I d d 20' t

- em. ,a eceu o e-

Kfn�v� 7rl�
posa do sr, HeItor Llb�rato, I

o urante mmu os'. neral Estevão José Car- I U 'li��.� V. ob'tém
residente em Itajaí 3 - Prepare a glace mis- I . d C h t Id

. di neiro a un a, que es eve -

- sr Erico Espindola, turando to os os ingre len-,
tid R 1 »uts�wun�'(fAV·

Ih
.

d comprame 1 0 na evo u-

funcionário da Carlos Hoe- tes e espa e por. cima e

I cão de 1817; l
'

.

__

pecke S/A / ! ca.da um dos bolmh�s. En- ,

_ em 1.835 Diego An-
-

do que 1'lllllCa! '

BOLINHOS DE BANANA Ieite o centro com uma 1'0-
t

.

F'" t
'

e do
,

b ( PLA) I
orno eIJO' omou poss .

'INGREDIENTES' dela de anana. A .

d R t d Impé
,

' .

cargo e egen e o � -

. rio;

weme de8orbeore
Loçl}owc/olem

INGRAM'S
•••Sua••

• ••RápWo
••••, agora,

MUITO MAIl ICONÔMlCO I

\

SOCIEDADE MUSICAL "AMÔR Á ARTE"

1 a. parte
. ,-". _""'-�4._......J_

2a. parte.

Dobrado

Valsa

Bolero
Samba

Dobrado

4 de Agôsto
Ida - Alvaro Souza
Honra ao Mérito -

Alvaro Souza
Guiomar -- Geraldo Martis
Mezza Notte

Christóvão Pires - Pelaio
Mendoza
Ernestina Souza - Vespa
siano Sousa

'

Nossa Felicidade -

Os Telhas Corridas - Ves
yasiano Souza
Octavio M. Guimarães
Vespasiano Souza.

A C I T E
.Agência

de

Publicidade
EaIu P..tal. 4b

I'lorllia6poU.
8aata 'CAtarlaa

Uma eMa de alvenaria, re-

DR. POLYDORO S. THIAGO
('pm-construida medindo ,.

MÉDICOS DO SERVIÇO) DE RADIUM E RADIOTE- 6,30m. de frente por 8,40 de

RAPIA DO. HOSPITAL DE CARIDADE. comprimento situada na Re-

AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.
ta dos Ba�reiros.

- Tratar na TAC com o Sr.

ESTAGIO EM S .PAULO PARA ATUALIZAÇ40 NO I ALDO FREITAS.
'_. � ..

_ .

,�
TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMORES EM, GERAL.

-

CREMI DI BARBEAR MENTOLADO

não hóboróa� dif/cel'gU
.

. para Ingf(Jm'S

,

I
Vende-se

':nANAOQ
Aperillva
TanIca
forlificante

I"'.�.'"v

•• 'IODurO lI.nOL·MYUI

ZE-MUTRETA: ....

proteção contr!l.
(\R ácidos que
e lll,;1\1ll a cárie

e (I mllll háIlto!
f-'

... ,grapQJ' ii

NOVAAçàollnti-Enzimdtica!

UMA DISTINÇÃO EM SERViR

4.rtigos para cavalheiros, senhoras, senhoritas e

crianças, v. s. encontrará na Casa LEILA.

Lindo sortimento em toalhas, crivos, rendas, bor
dados, perfumaria e artigos para presentes em geral.

Faça uma visita à -Casa LEILA - Rua 'Tenente
Silveira, 25.

DR. ANTONIO MODESTO

AVENTURAS DO

1.--_;"'. �" , -llli-.
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Florianópolis, Terça-feira, 12 de Outubro de 1954

·1 E' GRATA PARA O FUTEBOL DE SANTA CATARINA·Á DATA DE HOJE QUE ASSINALA � p��SA6EM DO 25° ANIVER- �
..:. ,SA'RI9/O,E FUWDA�AO DO CLUBE ATLÉJ!CO CATARINENSE, GlORI,OSA J��REMIAÇÃO FUNDADA E MANTIDA ,pOR :i:
:1: EtEM'�NIOS DO 14° BATALHÃO DE CAÇADORES. 'AOS ESFORÇADOS DIRIGENTES ATLETICANOS NA PESSOA DO :1:
:I: PR�ESfb�NtE CAPITÃO PERET, "0 ESTADO" ENDEREÇA.OS SE�US CUMPRIMENTOS, COM VOTO� DE PROSPERIDADES. :!:

.

�
, Cf..,..J ,-', "", : :' ?' _ ':'.' l_'

-

.
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�
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,

Voltou a ser derrotado pelo Paula Ramos o figueirense
E em consequência o elvi-neqro foi:ãfas.tiàdo'.d� liderança que voltou ásmãos dolmblíuba � Q mesmo escore do
turno - Um iuíz das erabias - Três jogadO,res expulsos - \Vilson (2)� Valéri9 e Pacheco, os qoleadores

1

-Pi,�cid9'
perdeu um penaltv - Qs melhores e preliminar, "

-

,':��'��
,.

Infelizmente, não teve o influiu nos gols do tí-i:: cado .arco pira " sem nen- inter�édio de Pacheco, I Jogo violento Soube s.s. re- Brognoli, Neri e Walmor;
desenrolar que se esperava, 'olor. hum esfor-ço 'impulsionar a

I
com um fulmimante pelo- primir. Após a peleja, guan- Minela, Valéria e Jacy; ,Wil

o "Clássico da Disciplina", Com o feito paulaino, bi- i
bola para 'o', fundb 'das re-, taça de fóra da área .. Final do 'o arbitro se dirigia para son, Alípio'; Bitinho, Barata

disputado domingo á tarde 'anelo o triur;-fo do primeir?
.

des, isto a.os 12 minutos da
'

3x1, Pró Paula Ramos. o vestiário, um torcedor do e Jacó.
'

.

, Ino campo, da rua Bocaíuva , ,�rno, o Imbltubi� voltou a
I fase final. -

'

�. ':;. f ,aIvi-negro tentou agredi-lo, FIGUEIRENSE - Mafra,
com a presença de enorme .deranca, enquanto que

, �s. O mesmo Wi1son�:aQs,-2!hni-' ARBITRAGEM CHEIA o que não conseguiu, devi- Trilha e Helcio, Julínho,
assistência, -apazes do clube da "fl.Sél'J- I nutos recebendordo rnesm0 ! DE FALHAs

.

do á pronta intervenção das Anibal e Laudares: Plácido
Recomendado como um � sol.itária" reton1:l:'<1in ;'t Jacó,' oonseque 'o ,'etercelro.J _ 'autoridades." Betinho, Alemão, :Danyr �

elos cotejos mais sensacío- více-líderança, ao .'ado elo
e último gol paulaino; Nes�' Grandemente falha foi a : \ Pacheco.

nais da temporada, o match ilví-negro; te lance _falhou rio\rám@utej·a'atllaçãodosr.Oswaldo:'OSMELHORESPaula Ramos x Figueirense a retaguarda do alvi�pietd".1 R,amo�: Além dos êrros cla-' No vencedor salientaram- PRELIMINAR
deixou muito a desejar. O AS EXPULSi'Jt];S O d h d"" ., ' .

t
'

I B
título de "Clássico da Díscí-

,ponto e onra
_

os c·o: I n�pr0Sos acima a.po:: arr;os se em primeiro pano rog-

plina" não está assentando Aos 29 minutos o. médio mba�ddados d4e1 A.lemao f011 o�trf�ê de me�odJ;' _�3!2.J;tan- noli, ql}e a nosso ver mere-
o ti o aos . minutos por cia oram nota os, ivern o ce figurar como melhor na

bem. De uns tempos para cá, Iulinho atingiu com violên-

cenas deploráveis tem' sido -ía o atacante Alípio, pros- cancha; Valéria, Nerí e Ja-

verificadas nos �otej.Js· E-l1- •
ando-o por terra entre do�

---- .. --- -- . , ._,_ .... c '�-----
.. - ..

--/.- ..
�---. ,

"

��·e��!�ao;�s�il���:st���:�tre o tricolor dg Praia ele 'es. Ninguem goswa do lan-

CL'UBE A'�!' '11"'0 11"!J T
'

n!NENSE
."

Fórà e o alvi-negr'J. Ante- e desle�rl\ do jogador' alvi- ... ,t.· ,. 'I lt . R.' LA A��L ," •. _. regulares.
ontem; mais uma v�z ;wpc- legro, p-rincipa!' rn c n t '.; o' J I No esquadrão vencido

rou a indisciplina, t.endQ"L1c]\.. 'center" Bitinho que chegün" gostamos mais de PI_ácido,
expulsos da cancha trê:/ ele- I, esbofeteá-lo. O árlJino eu C O N ,V I T E i

embora tjvesse, el� perd�d?
n:entos, dos quais um é �'"sí- tão viu ou fingiu na!) .er o . .

um? grande O<i!,aSlaO p'ara
duo freb'uentador Jus bancos

.

)roceeli�1ento condenáv,�l 00 I . �ÍTI;a�ca"Y ao jogar'fórãumpe:
do Tr,buaal de Ju�rtiça Dés-,.: :qmandante paulaíno, dei- i 'De ordem do Sr. Presidente tenhd .a honra 'ele (;o11\1i-

-

nalty Anibal, Trilha, ePa-.
porti'v;;. �ou-o impune, -fa:zeild(r 1)]'03- dar V. S. e Exma, Família para f'l,ssistirem a po�se da NO- checo; com boa' atuaçãb. OS

E, para j solapár o brilho ceguir o prél�o. F�,)i assim a- 1 VA D��ETO�IA, a _ser realizada às .20,0.0 h�ras dO� rJj;,. �� demais 'regulates,. exceção
dos primeiros milluto.s de �esa o estopIm que acaba-' do conente, nos salDes do Clube RecreatIVO. 6 d@ JL'.ne,.ro , de

.. M�ga .� DanyI que de

ações, lá se encontrava -o ár- 'ia com a bôa ,nal'eha do') r�a rUaJ, Santos ,sa:a�va, em Estreito.
,

.

. .• ·1 cepcionaram lamentavel-
bitro Oswaldo Ramos, o po- mcontro, pois a03 33 mil1'..l-

'

Apos a cenmOl1la da posse, navera uma SOl:'ee ,dan-, m�nte.
pular Biguá, o (ju3,_l Ui11 tan- C,OS, Bitinho recebia tl':l.i.ço- çante. --:

:� .�
to embaraçado nas ,1<�cl'30es; ciro ponta-pé ele ,íuli':lü0-, o Florianópolis, 9 ele Outubro de 1954.

cometeu êrros �-.tbsurdos que (ue deu origem 't int8t;:ui.)·- Osny Ram?s Garcia - 1.0 Secretário

podem resultar no seu re\Jai- ção ela peleja, por vários mi

xamento da div;�;fw r;rilll!i- nutos, com os jogad(lf,�s e o

paI do Dep:ltt,u�lCnto de lir- árbitro em constante diseul'
bitros. ,ão Aos dois jQgac1c:.'es ffJ

tosas foi, pelo árbitro, flpon
tado o caminho tia cU','à,

,I

VITO'RIA PAGLA1NA
Inte),'veio Danyr tj!lG desre<-;-

O Paula Ramos foi o pri- peitou a autaridad� (lo arb!
meiro a adentrar I) grama,- tro, sendo, ta�llbel1l, .'expulw
do, seguido pelo líder, tendo da liça. 'Tão ICgJ os três in

ambos recebido grande ova- elisciplinados pla�Yers C!E,j'xa
ção. ram o gramado, orcl�nqu .0

Os plimeiros minn� '.,J fO-1 árbitl'o fosse bat,i,j�1. f.1]tJ. .

ram renhiàos t� ('qulabr�,dCls. contra o Figne\i'cnse, () 011e

Cada qual fazi9. uso ele s�as foi feito por íntew18,dio de

possibilidades técr!'.cr..d e fí- Valéria que arnrnatotl fortf',
sicas para tirar partido da envianelo a "esfera' au fUl1-

\situação. Somente depois da do das redes. �os c!l>i.'l lall
saída dos jogadores expulsos, ces acima, com, respeit(J :l

- aos 3D minutos, é que se ve- Bitiriho� incorreu o 'jmz ern e

rificou a abertura do. escore, dois êrros. Primeil'o-�. a não
terminando a primeií,a, fa-se expulsão do jog::cdür.' 01' a- I.

favorável ao Paula R:lnlOS' gressão' a Julinho e �H::gllnclo:
pela :cntagem minima. In- a expulsão' do; me3JH.) ({ n!i
feriorizado nUl1wc! '"r. 'E:-!1te, nutos após sem que lDllVC'S
com ('eis elementes expulsos se motivo par", tal Muito::
conh'a Ul1l do Pail� � '\amos, outros .êrl'os (',)n,,��0l; (J >.1'.

o Fig'ueirense foi pel'dendo 'Oswaldo Ramo" Nu �egunõo
terreno e aos 25 minutos já tempo hOClve um pemdty
vencia por 3 x O. Todos os �ontra, o Paula Ra11.1.oS qlle
gols foram resultac:m; de S.S. não apitou. E, no essa' elo

gritantes

falhas.
Ja d'ef.enSi-, penalty cl�sperdiçaGc lJor

va alvi,-negra, especialmente Plácido, o toque de \I Üé1.''o
o arquei'ro Mafia que ERteve verificou-se fóm la !�D'ea

irreconhecível. t:1.lvez dcmi- perigosa, tendo Pl),_·tant'J, I�r

nado pelo ne;:vO'i.;3m'J. A0S mdo o árbttro ao (r;;,f.ignui.
41 minutos" m::nnentos deJ./Clis pe�a máximn,.
de ter desperdit';a:d0) um pe
nalty, poude o Figuetl'Pilse.
Vrar 'o zéro 'lo marcador.
Final: Paula Ra'llOS 3 x Fi- Valéria, cobrando uma

gLleirense, 1. r'Ont vencido falta de fará da área, aos

novamente peVl.') tÓ�010ttS 38 minutos, decretotl o pri
praianos' o "Furacão Negro", meiro gol . da tarde, pró
ptlo mesmo '�é;,�Ol'e do lJl'i- Paula Ramos. Mal colocado
meiro turno. no arco, Mafra não conse-'

O triunfo pQ,uiàíno pr.de guiu segurar '0 balão, de
ser cónsiclerado Justo, embó- balde os seus esforços.
ra muito tivesse intacto seu O seguinte ponto foi ccin
ag'uerrido antagoulst'L' Ven· ;;;ignado por Wilson, Falha
ceu o que menos faJh:ls a- 'a defesa do alvi-negro, in
presentou.' Atribuif ào lil'b! elusive o goleiro, qando
tro a derrota do a!vi-;w!!,ro ocasião a Jacó para romper
não nos parece acel'Ltdu, o cêrco e centrar a Wilson
pois, s.s. de m!;melr:l alguma ,·que se el1contravá na bo-

OS GOLOS

/, PABA AQUELES QUE

DESEJAM 0, MAXIMO
f

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

t3
PERfEiçRÕ _

SEM IGUR{
o Pauia Ramos também

1_;'.A.�••••••"""""............

s�iu vitorioso na ,prelim�nar ;Empregadadisputada entre os conJun- ,

.

tos suplentes, pelo campeo- Precisa-se de, uma empre-
nato de Aspirante. 3 x 0, o gada.

' \'
escore. Paga-'se muito bem.
Nã0 foi fornecida a re'nda I Tratar à rua Tiradentes

dé,l t?rde, futebolística. I rí° 7 (sobrado) ..

,

FEDER�CÃO CATARINENSE DE
'-<

.

.. BOCHAS E BOLÃO
\ ' BoleJim Oficial n. 24-54

.

.'

·os QUADROS
PAULA.

, RAl\10S A C.onSelho Administra- r Inscrever pela AA. Bar
tivc"da F. é. B. B. reunido riga Verdee: - Arlindo
�rdinaiiamente, aos (7) sé-

I Fleck, Osmar Regis, Osni
.

te dias do mês de outubro. Scheidt, Fioravante Chiri
de um mil novecentos e cin-

'

chini, Rafael ·Carlenuto,
quenta e quatro, ressolv__eu: Umberto Mazzola, Emy Da-
Aprovar a ata da sessão cio Camara <;la Silva, Nelson

anterior Càrdenuto, Vi'rgilio Angelo.
,

Aprovar as sumulas do. e Oswaldo Cardenuto.
torneio inicio realizado Efm! . C.omunicar a todos Os

,

(4) quatro do corrente pro- os Clubes que 0- campeona�
clamando 'campeão do mes- to do corrente ano, será dis'
mo a Soçiedade carnava- putado por pontos' (Paus
lesca Granadeiros da Ilha, Derrubados) Tendo sido
que conseguiu 68i·'Pontos. est1puiado os premias ao

Pr,oclamar campeões in- campeão pdr pontos - 1
dividuais os bolonistas 1°. Taça e 12 Medalhas - aos

Helio Lange, com 78 pontos 5 primeiros colocados Irrdi-
2°. Mario Mazzola � Adoa- vidualmente 5 medalhas,
cir Schmitf; com 77 pontos sendo 1.0 e' 2° colocado me-

e Braulio dos Santos: com! dalha dourada 3° e 4° me- ',J
75 pontos.

'

-. I dalha centro DO\1rado e 5°
Tomar Qonheci:rp.,ento do colocado medalha prateada ..

telegrama do Coqueiros Remeter a todos os Cli1:

I Praia Clube, ofic.io da A. bes a nova tabela para o

A Barriga Verde e Soeie- Campeonato. do' corrente
, I elade Carnavalesca Gnma- ano

deiros da Ilha, todos Pedin- Marcar nova reunião, pa-
do inscrição para o cam- ra o dia 14 de outubro cor

peor�ato do corrente ano. rente.
Inscrever para o campeo- Indicar ·para tepresentar

nto do corrente ano pela: na 'cancha do Coqueiros
Sqciêdade

. Carnavale$ca Praia Clube, para partida
Granadeiros da Ilha os se- entre Granadeiros e' Praia,
guintes bolonistas: - Eu- o sr. Major Mauricio S, de

. rico Seiembrino de Olivei- Souza.
i ra, Dante Bicocehi, Braüliq" Florianópolis, e� 7 de
dos Santos, Moacir Schmidt, Outubro de 1954 I·

Benoni Brasil dos Santos,
.

p/Federação Catarinense
I Waldemiro Manguilhott:, de Bochas e Bolão
Jnr, Cantidio de Morais, Egon OLinger - VO Secre-

.

Osnildo. Monguilhott, Adoa", tario
.

c.'i-1r Schmidt, Henrique -

r-

Scheerer, Melquiades Bra- CASA MTSCELANIA dlsttJ·
, Z· .

F d' bl"dora dos Rádios R.C.A.

I' R�?a,ci/g���;: da e�7�:i:=: Vitor. Val·vulas, e Disco••
. MarlO V. SIlva, -------- .�_--,_

I In�cre�e! 'Pelo çoqueiros CA.-S-;-AI.,'Praia, Clube: - João Car-
clenuto Hartwg Beck, AI- PreciSa-se, para casal,fredo Vasel, Ivo -Caspal'ino, podendo ser p,.Dr contrato de
HeH-o Lance,(Mario Mazzo- 3 :mos

I

la, 'Helio Cidqde, Giaeomci A tràtar no Cabo Subma
IvIazzola, Haroldo Pêssi e Il'ino, Rua. João Pinto, 26
Paylo O. Seheidemantel. c.om .a Gerencia. '.c,.".,."",.,..,.."I'

/

,

:i:"'

/

•
)

',- '"
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DE PITIGRILLI se comportaram, no trata- mas percebemos os sons; se

. Buenos Aires - (APLA) menta de um resfriado co;' a faculdade motora está a

História: o homem não po- m,:m, nem mais nem menos Jdormecida, o ouvíto está
de viver sem sal. Na antiga br.llhantemente· que um acordado.

Escandinávia, os' cl:m�ena- "placebo" - assim chama' É um êrro tomar um Ií

dos por delitos graves e- va a velha medicina as pí- quido quente antes de ir

ram livres de escolher en- lulas de açucar dadas a um para a cama, como fazia

tre a alimentação sem sal cliente, só pra receitar qual- meu avô. A pressão que

e a morte; depois de algu- quer coisa. Sobre 213 estu- exercem os líquidos provº�

mas semanas.de regime in' dantes da Universidade de cam inquietação; se quiser
sípido preferiam morrer. O Illinois, as drogas antíhis- des dormir bem, suprimi to
Sal: eis a salvação de n9S' tamínicas demonstraram da bebida a partir do anoi-
so sangue. que não estão em condi- tecer. Podeis deitar-vos do

E' agora, a atualidade:' ções de prevenir, abortar lado direito, ou esquerdo,
Se quis,erdes salvar ri ,e�as- lou curar a mais inocente ou de face para cima; dor":

ticidade de vossas artenas, "das gripes. mireis normalmente, se for-
reduzião rrnmrno a quanti- I' Diziase: des indivíduo normal. O

dade de sal. ,O sal, eis o; Quem dorme bem dés- ventilador vos ajudará a

"inimigo. ,I perta, pela manhã, na mes- passar uma noite tranquila,
História: Vossa vista se .rna, posição em que ador- E se achardes comodidade

enfraquece? Recorrei ao.
I
mecera à noite. Para recu- em dormir depois do almô

'

oculista! Por que impôr aos II peral' o sono perdido é ne- ço, não vacileis! Na Escola

olhos um esfôrço, " se um cessár�o dormir algumas ho' Superior 'de Stephens, Esta
ar de lentes fazem conver- ras a mais durante varias do 'de Míssourí, Ç,OI:pp_rCVOU-

'

gir sobre a retina os. raios noites consecutivas. Aos ho- se, experimentalmente, que'
luminosos ou sejam as ima- mens de grande atividade o rendimento escolar au'

gens que os defeitos de vos- bastam umas poucas horas menta quando os estudantes

sos olhos enviam' mais dé sono. Adormecemos nu- dormem a sesta.

aquém ou além da retina? ma fração de segundo e E a série de, modificação
_ Uni momento! - in'lnuma fração de segundo se estende a todos os seto

, tervêm a ciência hodierna. despertamo.s. Dormindo so- res, O corpo do homem é

_ O ôlho deve exercitar- bre o lado esquerdo, can- mais perfeito que o da mu-

se: o menino aprende a ver samos o coração. Para faci- lher - assim se' acredita'

como aprende a falar e a litar o sono "nada melhor va. Presuncão masculina!

caminhar. Colocar lentes, que tornar uma bebida bem Adão veio ao mundo com

sobre o, nariz equivale a I quente antes de ir para maior número de deforma-

colocar um homem sobre cama. É anti'higiênico dor- ções e debilidades ergam-

um carrinho: não caminha- mil' com o ventilador no cas do que Eva. o homem é \

rá. Fora com os óculos! quarto, durante o verão. superior á mulher em ínte-

As mulheres, moldadas à Descansar depois do almô- ligência -' assim se pro-l
antiga, diziam: ço, é um excesso de com- clamava. Inexato, pois o I

.

Abotoa-te, querido! placência para conosco, que homem é superior à mu-

Não te esqueces do cache- diminui a capacidade de lher na mecânica, na mate', '

cal de Ião; agassalha o trabalho... mática, no raciocínio obs-

pescoço, se não quiseres pe-' Errado! Errado!' trato; a mulher é superior
gar um resfriado, uma grí Durante o sono, muda- na memória, na facilidade
pe, uma bronquite, uma mos constantemente de po- para línguas, no desemba

pneumonia, uma boa entra- sição, para relaxar os mús- raço social e na estética.

da no sanatório! culos. O mais tranquilo res' Tem o homem nervos mais

sanador muda de posição fõrtes que sua companhei-
- Existem os antihista- 96 vezes durante a noite. ra? Parece que não! Du

mínicos - respondia, "bla- I Para reparar o sono perdi- rante os bombardeios de

sé", o marido, que já se :10 numa noite, basta dor- Londres os casos de exalta

sentia protegido contra a mil' outro tanto na noite ç�o nervosa foram mais nu'

insídia de todos os germes, seguinte, e não mais, Mor- merosos entre o protenso

:pelos guarda-costas que se feu não exige os juros de sexo forte que. entre o de-
I I

,9cultam sob os pseudônimos Shylock /

'

,n.0,
minado sexo .frágíl. E

as"
' OMEG

de Prohenpirídamina. , Pi' É fals� bastarem aos lÍo-' mulheres se restabeleceram
A. Pr"dut" d� S"oIété S·ul .... p,,_ur L.'lndustrle H"d6,�hc - Genebr. - -&ul�." 7!IiiiI

ranisamina e hidroclerure- mens ativos poucas horas �ilis ràpidamente que seus -----

to de Tonsilemina. de sono, Napoleão e Edi- maridos. Darão os homens
� :Um iludido! --" brada son dormiam poucas horas menos importância à pró-

a ciência, desenganando-o. de noite, mas completavam pria aparência e ,J,""o';- .-

�Lowell Irving, Nosh, três com a sesta as horas defiei do ,que o dão as mulheres?'

médicos de Londres e de entes de sono. Ninguém a- Observai melhor: 'os ho- ••

Chicago, nos dão a saber dormece ou acorda instan- mens não se .limitam 'aos ......_",.

:'�'Ile' sôbre 1.214 pessoas es- tâneamente; há sempre um exemplares de nossa C1V1-
., ".

tudadas, não se conseguíu ' período "entre adormecido lização, os quais prolongam ti, ,�, ,','
t.;_._...-.IlIÍiIí'�.,.. ,

I

,.
. � por SINtiA- CARNEIRO, 'W�'lt1Ji"1""11';;" .

averiguar 'o mínimo efeito e acordado" durante o um traje durante quatro
dA.

,
CONSULTORA Df HIGIENE. INf<!oNTIL Dl' JOHNSO_N, & 'O�,QN

essas 'tres drogas, as quais qual não podemos falar" a110s, ao passo que as mu-

I
1heres precisam de quatro

'

vestidos eI1J. cada estação:
"TEIMOSIA NAS RE·· isto, de acôrdo com os pe-

virem milhões de homens F�IÇÕES"- I diatr�s e nutricionistas, é

nqs países pitorescos, em

- Seu bebe alcançou agora, "perfeitamente normal. Ex

qlle as formosas sedas, os
digamos, a venerável idade periências demonstraram

brocados e as jóias são fei
de 12 me�es e você, com tô- I que

os bebês, quando per-

tas para êles.
da a complacência de uma mitidos a escolher seus pró-

.

'f mãezinha experimentadís-
!

prios alimentos, fazem uma
As revistas cientl icas

coinpetem a. por,fia em de� sima, conta às amigas e pa- refeição perfeitamente equi-

mÇ>lir as antigas crenças.
rentes que seu filhinho não librada .� nutritiva. Seu

Célda demolidor procura su.
lhe dá trabalho, algum pl'oblema, mãezinha, será o

perar o próprio récord e.os
quando você lhe, oferece de oferecer-lhe os alimentos

nomes mais ilustres reexa-
pratos novos. ReaImente, que contêm tôdas as subs'

minam, por dentro e por
êle devora tudo com a gu- tâncias necessárias, quando

fOlia, o animal-homem
la de um pequeno retiran' êle os queira, e que êle não

É falso que aqueles' que te nordestino. Mas não con- negligencie alguns itens

:::�=;;;;;�""".��������'''''' fal,am de suícídio ,não se
te vantagem ainda. Duran- essenciai,s, neste sistema de

F-c.�' -=.:- suicidam nunca, e suicida
te esta ida_de o bebê tem a "comer o que quizer".

�..�...,:
........::;. fracassado' não recomeça. É

tendência de mudar com-
.

_ .

__ �-!. fabo qué um desgôsto .:tor. pletamente e" tomar Dmante esta idade, o be-

'!!::=;;;;;.-.;__--.�_ ao ai --: 1e os cabelos brancos; se
manhoso e difícil para ( bê também deveria começar

seUl \1ns de �" nUft'
-_ ....... - alguém se apresentou com

mero Isto uão é nada anor' a aprender a arte de comer

Passe
do' bo\ido � �,c#IfI (! os cabelos embranqu�Cid(i)s mal, creia-me. Se êle conti- zozilnh'J. Algulnas criancil�

\lvre, \�gc canto oe onde �. � r�" liante do pelotão de fuzila'
nuasse a comer com a avi- nhas muito precoces já po-

praz.l'lleJ re \ ""., t'
, ,dez dos seus oito meses, em

I
dem executar êste milagre I

o
nergias. � c#IfI � rr', men o, e porque no carcere

breve se transformaria nu- antes de alcancar um ano

novas e

\h setA 'áci\ c afJ �...
' i}; �oi provido de tinturà. É

ma pequenina montanha' de idade. Poré�,-15· meses ..

I \...� d� um, possante
cnotoI·

aM' I
talso que �s bebidaê. frias

ambulante. Este aparente' é uma época mais normal.
C alJ1UllO

5
talhem a seda, no verão;

.

JDMM
' trata-se de uma efêmera relutância em alimentar-se Por todo� os meios, anime-

, ilusão, de um engano de é apenaI> majs um dos pIa' o neste sentido. Se êle lhe

d d
nos da natureza de aJ'ustá- tirar' a colher das mãos,

,

S r
nossos senti os, e urpa mo-

O R iii :t;.;,' tA l' d
- lo â vida, e o seu modo de não o impeça, mesmo que

Sr" • H '

'

'm�n anea para i�la e naQ

,s;", se1 que zona cerebral, ' ra-
lhe dizer que agora, como isto signifique a necessida-

'Oe 2,S à. 22 H.R zão por que logó em segui- "pessoa maqura", êle tem de de uma limpeza' geral
� --

da a sêda é maior que an-
o direito de, escolher um em seguida. (Por fala.r nis'

Distribuidor fes. .. Não me lembra a pouco com relação à comi- to, um dbs melhores méto-

explicação, mas com os 'Pfi',
da. çlos de evitar que cereais e

,meiros calores, teremos o Se você perceber que ontras migalhas de comida

prazer de relê-la, para au-
seus caprichos tomam ru- grudem no rostinho do be

mental' a nossa mortificação mps aparentemente sem bê é aplicar algumas gotas

e desencadear a hilarid�de nexo e con.tinuidade, plá- de óleo para crianças em

,dos fabricantes, de cerveja. neje as refeições de acôrdo. redor da' boquinha, antes

A sêde se ven� (ensinam Se' êle, repentinamente, da refeição. Com isto" os

os higienistas) 'abstendo-se 11\Ostrar "acentuada prefe- pedacinhos de comidas não

Je beber. l'ência pOl"'legumes e des'· secam, podendo sér tirados

. Por conseguinte: prezar os' farináeeos, deixe' facilmente).. Se voc.ê 'insis-
Conclusão número um: C:) satl,\rar-se g,os pr�n1?i�os., til' ficará eIlcaritado com

Todas as verdades são pr.o- Você' notará que, proyàvel- 5ua paciencia e ,dedicação
V1sonas

Imente, depois de mais ou e mosÚará grande relutân

Conclusão nÓmero dois: I meno.s uma
A

semana d� ve- cia em pegar na colher e

Provisórios são todos os getapsmo, ele mudara pa- alimentar-se sozinho.

desmentidos. Garçon, faça' 1'a um período igualmente Os bebês também ficám

i) fav,or: uma' cerveja! I voraz de farináceos. 'Tudo inquietos dur�te as horas

'Tudo por refazer

í

C. RAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto., 9 FpolL

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

-------,_

LITOGRAFI,A
VENDE-SE

MAQUINA LITOGRAFICA de, 1/2 folha.
PRENSA MOTORIZADA, formato grande, para pas-

saí ,transporte.
/

� PEDRAS E MATRIZES.

( '.�nformações á rua França Pinto n. 42

(Vil{l, Mar��na) Sã.o Paulo.

. ,

I .

.

'

Seamastcr Calendar
e x p r e s sa o

relógio

"

dmaXlttla' ..
o

moderno'
I

.' --_._.

I

Testado em todos os climas ... quer sob o rigor
do inverno europeu, quer sob o sol inclemente
do deserto .v. o rel6gio Om e g a Se » m a's t e r

Calendar provou ser de uma precisão tôda ex

cepcional. Por isso, os que dependem'. do. tem

po para sua perfeita segurança - aviadores e

marinheiros - elegeram o Om e g a S e amas t e r

Calenda;' como seu relógio de confiança. absoluta.
Impermeável,

.

antimagnético e antichoque, o

Omega Seamaster Calendar não necessita que
se lhe dê corda; e, deyidQ a um engenhoso
mecanismo, marca infalível e automàticamente
os 'dias do mês. Oferecendo uma' sensação nova ""
de confiança e precisão, o modêlo Omega 5eamaster

Clilendar é hoje famoso em todo o mundo,

O MUNDO APRENDEU A
CONFIAR EM OMEGA!

Desde 1933, Omega mantém o recorde absoluto de

precisão no Obs"l"vatórío dr' Teddlngton. Em Neucbâtel,
Suíça, em 1948, e em 'J eddlngton, Ingl.aerra, em 1940,

Omega obteue a mais e/evada clClSsificação para reló

gios de pulso, Em 195.', aI' is 20 anos de cronome

tragem oficial dos Jogos Olímpicos, Omega conquisto»
a ambicionada Cruz Olímpio. Omega cronometrará

,.unda as Olimpíadtts de 1956.

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

Edil�1 de Ceuvecaçâe do
Conselho Deliberativo

Pelo presente, conVida-j ordem do dia:
mos os senhores membros

.

a) preenchimento de car

do conselho deliberativo, I gos da diretoria; e

para uma reunião, que terá b) assuntos de .interêsses
lugar na séde social, edifício social.

'

IPASE, 40 andar, às vinte \ Florianópolis, 7 de outu
(20) horas do dia 15 do bro de 1954.

c�rrente mês,. e no caso de Dietrich. Von Wange-
nao haver numero legal, nheim. - Presidente
uma hora depois, com qual- . :Acácio Gm'ibaldi de Pau-'
mel' número, a fim de de- la' Fen'eira. S. Tltiago
liberarem sobre a seguinte .10 Sécretário.

•

Com tste �&loV' V. S.
�brill'Á limÁ conta. que
lhe ..ender.i juro com

penst.dor
e

-= lev611'.í. p61'6 SII6 residin-

I
aib, um lindo e útil presente:

um BELlSSIMO eOFREde J4CO e�OM:ADO:

APl"ocul"e hoje o NOVO

'NCO GRiCOLA
.
� r7�;w., 16

FLORIANOPOLIS - SANTA CATARI�

to o bebê estiver com fome,
êle comerá. Se êle cQmeçar
a choramingar um pouco
dê'lhe outra oportunid�de:
mas não faça disto um há
bito. Se êle ficar com mui
ta fome entre as refeições
f/",o ereça-lhe qualquer coisi-
nha ou comece, ,

....
a proxima

'refeição um pouc�mais ce-'

do. Entretanto, faca o que
fizer, lembre'se d�e que a

naturalidade é a chave do
sucesso. Se o pequeno tra
quinas perceber que você
está preocupada ou irrita
da, imediatamente inventa
rá mais mil modos para tor
nar a hora da papinha uma

verdadeira sessão de abor-'
recimentos para você.

das refeições,,/nesta época.
Esperneiaql, contorcem'se,
levantam-se brincam com a

comida, tentam descer da

cadeiri:ry.ha, apresentam uma

infinita rotina: de coisinhas
irritantes. Isto, tambem, é

apenas outra fase do cres

cimento e se você se subme

�er a ela, acarretará abor
recimentos Se o seu gor
ducho anjillho ,começar a

brincar demais durante a

hora da 'papinha, simples'
mente deixe-o' comer en

quanto pehúanecer quieto
e, logo que as "gracinhas"
começam, imagine que êle

já comeu o suficiente e tire
lhe o prato. Geralmente, is�
to é verdade, pois enquan-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MANOEL A. BARBOSA

CiÇ1. de Segutos
(( lVJjnas -Bràs i I»

Sorteio de Lucros
A Cia. de Seguros "Minas-Brasil" faz público que, no

dia, 22 de outubro corrente às -13 horas, na sua séde sociat,
à Av. Afonso Pena, 526 ___.:: 3° andar (Edifício Mariana) em

......
\ I

, Belo Hortzonte, Estado ele Minas Gerais, procederá ao 801'-1teia do lucro apurado na Apólice de Seguro n. CV. 1.0:?1,
da "Tecelagem Itajai S. A.", de Itajaí, Estado de Santa·
Catarina, de acôrdo com o item IV, letra "B", da Cláusula
de Partícípuçâo nos Lucros dá aludida Apólice.

Para êste ato, que contará com a presença do fiscal

do D.N.S.P.C. e de representantes- da empresa estipulante
elo seguro, convida a todós os interessados..

A DIRETORIA

<.

As 5 - 7,,15- 8,45 Hs,
SElSSÃO DAS MOÇAS

} �'���'���"""
ECONOMIA absoluta
Grande. ',CONFORTO

.: AQUECEDqR
EJ_ÉTRICO

fna��
I M E RSÃO' e. C14UVEI RO

� --��-."

Capacidade 30 LITROS

• Construido intei ramente de

cobre.

., Aquecimento ultra rápido.
"

� Játo abundante na tempe-
ratura desejada.

Medicina

I
BANCO

de. G�f�ITO �,O,',ULARI', ,� AGR!�OLA f, I,
.

RMo; 0��1� ..
, ,

.

.

','
_.
FLORIANO,POLlS - Sró..('ôió.rlnõ.:

, .�. CONt=ORTO absoluto'
"

"

Grande ECO'NQMIA<
\

) ,

. !

1·

I.. \

I
". '-. '. ,?\. rÓ,

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL',
J� .•

Capacidade:
100 a 1.000 litros

i ,
.

Fabricados nO$ tipos
horizontal e vertical.

• Construção s6lida, sendo a, caixa interna de COBRE It

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistên�ia do tipo. tubular, intei(a�ente blinda�a.
• Controle automático de temperatura !)Oe Tj_�MO�TATO.

que proporciona grilnde ECONCM.IA. '.
.

1JiI1-o _�ç O QUE FA8Rl�:r
... r_ a fI •. ,

_. ------.c___..:

O_MISTURADOR DÁKO. de regu·

togem instantanea, permite o

maior escala de graduações de

TEMPERATURA ...

'_

..

I o �STADO

..

d
s

q

d

Atenção.
A ELETRO-TÉCNICA avisa: à sua distinta fre

guesia que manterá. abertas as suas secções de venda
todas as terças e sextas feiras até .as 22 horas. Procure
coríhecer sua nova secção de presentes', instalada no 2°
pavimento, pois a ELETRO-TÉCNICA tem o máximo
prazer em receber sua visita, que antecipadamente agra-
dece.

.

LIRA TEMIS CLUBE
Dià 9/10/54 - Grandiosa Sairé (da Primavera),

Comemoração ao aniversário do Clube e posse da nova

Diretoria. NãO' haverá reserva de mesas
NOTA - Os sócios portadores de càrtões de reser

va de mesas, para a referida soirée, poderão ser reem

bolsados, da importância dispendida, na Joalheria Mül
ler .

Dia 16/10/54 --:- Sábado .:.:_ Bingo Dançante, em be
nifício da irmandade, de Nossa Senhora das Vitórias.
,

Dia J7/10/54 - Domingo - Soir ée Promovida pe
lo Lyons Clube. Show de Renato Mursi e seus-artistas

,

iReservás de mesas com a respectiva Diretoria.
.

,

Transporte de cárgas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

..

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra. 1::15
Fone: 2534 - Caixa Postal. 4.%
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITTBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Pa ralela)
End. Telegr.: SANTIDRA :

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 'Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São�Paulo com a Emprês.

d. Transportes Minas Gerais S/A.)

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

.

(

Ve ...de-se 'Empr�ga das
I ,r

Um automovel
49

Precisa-se ,de 'empregadas.
Tratar no Restaurante Ro-

l '\'-,Completamente' equipado
e com Rádio. I·

. :rr�tar na �mpresa Auto PR�t'DIOViaçao Catarmense I '
L

_

�_=========:::;" I Aluga-se um predio em

IMPUREZAS DO SANGUE? apartamento à Rua Anita
t'

,

I
Garibaldi 83 tratar' a Pra'

I fMIIR Df H��UtIHA I ça��� Novembro nO 1�..

'._ AUX. TRA�II��:_ J AUTOMOVEL,
ALUGA-�E :Vangu�rdaQuarto para solteiro e Vende-se um VANGUAR-

I
casal, com café pela manhã, DA ano 1!H9 em perfeito es-.

tratar a rua Conselheiro tado de conservacão
Mafra 93. '

Tratar na CASA" LONDÚES.I

Viagem com segurança
e r�pidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO.
-,

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis - Itajaí - Joinville -- Curitiba

citroem

Age""nCl·a. Kua Deodoro esquina_da
<

\

.

• Rua 'I'enente Silveira

-

> ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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carro a gasofina dos

DEBUTANTES :..._ CONVITE
A Diretoria desta' Sociedade, tem a grata satisfação

de convidar as gentis senhoritas do Clube, .

para faze
rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo
'vindouro, quando será realizado o tradicional BAILE
DE GALA, comemorativo ao, seu 330 aniversário de
fundação. .'

. _;Comunical12os às interessadas, que as inscrições po-
der� ser ferias até o dia 12, na Secretaria, das 19 às 21 :�����������������������������.�������������������������������

horas dos dias úteis.' Rejuvenescimento NOVO EMBAIXADOR
das Glanclulas si! concedeu "placet" ao dr.

Sexua,is BUENOS AIRES, 9 (U. P.) Amadeo Conte Grande, para
Entre as mais -recentes - Extrarrí'dínáriamente sou- ser designado' embaixador

descobertas salienta-se o be-�e que o govêrno do Bra- no Rio de Janeiro ..

processo de rejuveaescí
menta glandular, cujo tra- flljM.....iJ.
tamento vinha sendo meti-

R_a aiOS Xvo de acuradas pesquisas.
De -tais estudos chegou o

prof. Voronof a sua sensa

cional descoberta que tan-

tos benefícios tern
" trazido

Ià humanidade. Aproveitan
do os estudos gerais e in-

I

I· traduzindo o resultado das
últimas pesquisas, foi ela
boruda a fórmula de JU
VIGOLD -::- a qual reune

todos os ca'nhechnentos sô-
ore o assunto. .iUVIGOLD

om a Biblia na Mão
«No Ceoaculo))

TER9A-fEIRA, 12 DE OUTUBRO

DQu graças a Deus. (II Tim. 1:3)" LER
'II Tim. 1:1-7.

DESDE os brancos, escolares trago a profunda im-

ressão pela fé que mostrou um homem muitos anos

ais velho que eu. Onde êle fôsse, falava aos outros a

espeito de.Cristo e seu amor redentor para com o-peca

dor. Suas perguntas favoritas eram: "O sr. é cristo"? "0

sr. freqüenta a igreja?,"
.

Mutos riam-se dêle. Alguns diziam-lhe abertamente

que era fanático. Contudo, não desanimava.
Gastou muito dinheiro, tempo e esforços na Seára

de Deus; não cessando de dizer aos outros o que Cristo

significava para êle. -
.

Chamando-me, um dia em particular, êle me disse:

"Filho, não te esqueças disto: Deus em primeiro lugar;
pai e mãe em .segundo." Há pouco, êste 'homem deIXOU
o mundo material para habitar "uma casa não feita por
,.ãos,.eterna nos céus."

,

Foi por causa dêste exemplo do meu falecido ) paí
que eu chegueei a compreender melhor o' meu Salvador,

ORAÇÃO,

Nosso Pai Celeste, somos.rte profundamente gratos
por nosso Senhor,' Jesus Cristo, tua dádiva precisa. Pe
dimos-te o perdão elos nossos pecados. Rogamos-te que
fortaleças nossa fé em ti, no meio das lutas e dificulda
de� do nosso labor diário. Sem ti estamos; não sabemos
para onde ir. Contigo achamos paz e segurança, por Je
sus Cristo, nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

A vida cristã de ontem dá frutos hoje e amanhã.

Dia 9/10/54 _ Grandiosa Sairé (da Primavera},
Comemoração ao .aniversário do Clube e posse da nova.

Diretoria. Não haverá reserva de mesas
NOTA _ Os sócios portadores de cartões de reser

va de mesas, para a referida soirée, poderão ser.j-eem

bolsados, da importância dispendida, na Joalheria Mül
ler.

Dia 16/1,0/54 _ Sábado _ Bingo Dançante, em blir

nifício, da irmandade ele Nossa Senhora das Vitórias.
\

DIa 17/10/54�:=- Domingo � Soirée,:p:&óniovida"pê': ..(.>;

lo Lyons Clube. Show de Reríato Mursi e seus artistas

\ Res�rvàs de mesas côm a respectiva Diretoria.

CLUBE 15 DE OUTUBRO

Florianópolis, 26 de setembro de 1954
...... Ar)/ Wolf de Cast1'O'- 10 Secretário

ft Sífilis
A r aca todo o' organismo

EM SIFILIS OU REUMA
TISMO DA MESMA ORI

GEM!
USE (I PUPULAR PREPA

RADO

Aprovado pelo D. N. S . .r.,' como auxíliar no

tratamento (lu Sif ilis e Reumatismo da mesma

origem.
inofensivo ào organismo, _!'l'l'adável COIEO H·

.
. '

..
cor.

.

\

Expresso Florian.ópolis
ANDRADE .& KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo J

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

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência -. CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agencia: - SAO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte

_",,__
eem tráfego mútuo até São Paulo cem a Empris.

do T,ra as Gentis S/A.)

Dê
varores

essenciais I

,..

, ',

I

";j��/,#1iP�'
fI"

.. _ Com..a ,Gasolina.AtlaDtic .oea�podel'á oh&er do motor·.do.seu carro
.. ;tôda· a .potência.,de ,que é capaz.

.

.Sim .... porque é--na' Gas!)lina 'Atlantic q.ue se encontram -os cinco
.. "valor.es. essenciais, necessários ao seu carro para dar-lhe o máximo

cd'endimento, Além, disso, a. Gasolina Atlantic é 'fôrça. em perfeito
, ...equílíbrío : os cinco valores se combinam dentro da mais rigorosa
. '--Foporção! E�per�ente-a ... e o seu carro decidirá! ELEVADO TEOR ANTIDETONANTE

MÁXIMA POTÊNCIA

I

2

3

4

5'

PARTIDA RÁPIDA

ACELERAÇÃO INSTANTÂNEA

LEMBRE-SEI PARA MANfER O' SIU CARRO SEMPRI IM
, 'ERFElrAS COND'Ç{JES:

.

. I.· Use( regWarmente. Gásolina-- Atlantic e 08 Atlantic Motor Oils.

..2.· Leve Q seu carro ao.. seu P.ôsto Atlantic regularmente para cs

�.seguintejJ servíçes de' manutenção;
.

� ,Lubrl.ticação com-es produtos Atlantic. Trocar o éleo dO'''earte"r''
- !l' cada. 1.5QO-.Q�etrQ9� lile�enc:iamo�limF-'a�làs, 'a"cadá ...

'

.8oDOO :;aullômetrps...auiIp como trocá-las a cada 16.000'·CiÍwlômetros.

MAIOR QUILOMETRAGEM

•• * * * * * * * * * * ... * ••.*
I

"':"-"
"
,-

�SA é um aditivo natural cf. petróle.,
que assegura maior limpeza na

câmara de combustão e. "ida moi.
longa das válvulas.

Ia ."."M, "••

•

TEM TOSSE ?
•

Gripe (; Bronquite, Asma e Coqueluche?

Si a tosse produzida pelá fraqueza o atormenta e

-xigo do seu organismo um esforço sobrehumano, produ
cindo ansias, asfixias e rupturas de vasos capilares, dores
10 peito, evita chegar a esses extremos, tomando algu
nas doses do REMÉDIO DO DR. REYNGATE as gotas'
[ue dão alivio imediato nas tosses rebeldes, coqueluches
c bronquites cronicas ou recentes, secas" ou· com catar
ros, Um único vidro do REMÉDIO DO DR. REYNGATE
� o bastante para desob�truir as vias respiratórias, nor
nalizar a respiração, dando alivio e bem estar imediato
porque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon
era no REMÉDIO DO DR. REYNGATE à sua salvação.
Nas boas casas. Pelo reembolso aéreo Cr$ 44,00. Caixa

I Postal 6. Meyer, Rio.
I

.

I .

-

_�-,-":--- '-"-"-'_'_"_

Editalde Convocação do
Conselho Deliberativo

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
. I

.

Radlograrias c radíoscopías.
Pulmões e -coraçâo (torax) ,

Estômago" - intestinos e fígado (colecistografia).
Rins e bexiga (Irieloguafia).
Utcro e anexos: Histerõ-salpingografía com insufla

ção das trompas para diagnóstico dà esterilidade.
Itadíograflas de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta

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

rejuvenesce' o "Turgor ,

Vitae" proporcionando a re

cuperação das funções or

gânicas, dando euforia e de,

sembaraço dé movimentos,
JUVIGC'LD tem indicação

ParmaClas de Plantão . Pelo p�esente, convida-Iordem do dia: .

16 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé _ Rua Felipe Imos os senhores membros a) preenchimento de car-

'Schmidt.
.

.
do conselho deliberativo"1 gos da diretoria; e,

17 Domingo _ Farmácia da Fé � Rua Felipe Schmidt. para 'uma reunião, que terá b) assuntos de interesses

23 Sábado (tarde) ....::.. Farmácia Moderna � Rua João. lugar na séde social, edifício social.

Pinto. IPASE, 40 andar, às vinte Florianópolis, 7 de outu-,
24 Domingo :_ Farmácia Moderna - Rua João Pinto. (20) horas do dia 15 do bro de 1954.

'

..

30 Sábado (tarde) - Farmácia 8to. Antônio - Rua Fe- corrente mês, e no caso de Dietrich Von Wange-
Iípe .Schmidt- n. 43. não haver número legal, nheim. _ Presidente

31 Domingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe uma hora depois, com qual- ... Acácio Garibaldi de Pau-

Schmidt n. 43. quer número, a fim de de- la Ferreira S. Thiago
liberarem sobre a seguinte .10 Secretário.

/Alugam"�e qu,artt,S
ATENCÁO

ALUGAM-SE BONS QUARTOS COM PENSÃO,
A RUA GENERAL BITTENCOURT, 43. COM BOAS

CeNJ)I,�ÕES.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Senado'
12a Zona 13a Zona Total
3.969 8'.485 12.454Nerêu Ramos

Saulo Ramos 3.543
2.474
2.502

Aristiliano Ramos .

Adolfo Konder .' .

Câmara

Aliança PSD-PTB' .

U. D. N .

.

P. S. P .. , .. , , .

P. D. C , .

Assembléia
P. S. D : .

U. D. N:
'

.

2.651
2.339
917

546
162
38
45

3.525
2.521
380
135

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

P. R. P.
P. L.

7.364.
4,346

.

4.317

7.673
4.142
928
485

5.533
3.548
2.068
1.455
497
145

46

10.90'7
6.820
6.819

, 11.198
6,663
1.308
620

Florianópolis, Terça-feira, 12 de Outubro de 1954

, I
'

pARA StNADOR:F���,�U9 (�E9.�GE
. I Depois 'de breve enfermidade,

Resultados linais faleceu, en� Detroit, aos 63
anos de Idade, George W.

Mason, presidente da recem

formada: "American Motors
CAÇADOR

Nerêu
Saulo
Aristiliano
Konder

JAGUARUNA

Nerêu
Saulo
Arístílíano .. , , , .. , .. , .

Konder .

URUSSANGA

Nerêu .

Saulo : .

Arisl&iano , . . . . . .

Konder ., , . , .

TJRVO.

\

Nerêu
Saulo

.........................
. .

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

Konder , .

CONCORDIA

Nerêu
Saulo ' .

Arrstillano . , , . . . . . . .

Konder , .

FLORIANÓPOLIS

Nerêu
Saulo
Aristiliano .

Kbnd'êr .

BOM-RETIRO

Nerêu
Saulo
Aristiliano . . . . . . . . . J, ••

!{onder .

IBIRAM� ,

,
.

Nerêu
Saulo
Aristiliano '

••••••
f
••••••••••••••

Konder

ITUPORANGA

Nerêu
Saulo
Aristiliano

I
Konder ........................

'�ONDAI I

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

Konder ,'
.

PAI,MITOS

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

!{ondér .

. GUARAMIRIM

Nerê)l
Saulo
Aristiliano
Konder

SOMBRIO

Nerêu.
Saulo

3.343
2.220
2.001
2.035

1.113
1.112
478
481

2.930
2.964
2.758
2.749

.'

2.713

�.660
2.365
2.364

2.921
1.469
2.243
2.101

12.454
10.907
6.819
6.820

1:704
1.624
1.677
1.674

1.235
1.235
1.128
1.128

1.684
1.259
1.881
1.828

1.001
804
847
882

736
747

1.621
1.635

1.173
704

2.190.
2.183

1.415
1.416

Registra a data de hoje o /

aniversário natalício do nos- A última cédula' apurada I Deputado Federal - Fer-
so distinto ponterrâneo, .sr. no pleito realizado nesta Ca- nando Ferreira de Melo
senador Carlos Gomes de pítal, no dia 3 do andante Deputado Estadual - José
Oliveira, ilustre líder do Par- correspondeu à sobrecarta Domingos Paglioli

13a Zonà Total tido Trabalhista Brasileiro contida na urna n. 1.057, Prefeito Municipal - João
6.308 9.412 na Câmara Alta. distribuida à 22a. secção da José de Souza Cabral
4.277 6.810 Associando-nos às home- 13a. Zona Eleitoral, que fun- Vereador - Osny Melo.
2.177 2.963 nagens que,' pela auspiciosa cionou no edifício da Inspe- O fato se deu às 2,48 ho-
6}9 995 data, lhe serão prestadas, totria de Veículos, à Aveni- ras da manhã do dia 9

com toda a justiça, dada a da Hercílio Luz. Foi a se- corrente.
7.331 sua projeção e desempenho guinte: A contagem dos votos pe-
5.617 p�lítico das elevadas fun- Senadores Nerêu Ra- la Junta, foi ali encerrada
2.679 ções. O ESTADO envia-lhe mos e Saulo .Ramos às 3,42 horas, com a assina-
2.104 afetuoso abraço de felicita- Suplentes Francisco tura do último mapa de
1.904 ções. Gallotti e Rodrigo Lobo apuração.

8.184
5.887
2.985
2.001
659
183
91

Pl'efeit6 de Florianópolis
12a Zona
3:104Osmar Cunha .

João J. de S. Cabral 2.533
786
376

Manoel <de Menezes
Pedro Lopes Vieira

Vereança
P. S. D .. ', . '2.556

'

2.178
738
395.
683

'19:i'
208

'.4.775
, 3.439U. D. N.

P. T.,B.
P. D.-C.
P. S: P.
P. T. N.

. . 1.941
1.709
1:221
, 53'5
,

q18
.

Votos em branco .. .'
'

728
. 726, \

Curso de Ixpan
soo Cultural

--�--------.---------

Totál dos votos válidos ... 21.089

Q. E .. , . 1.406
Sobras
-1

2

1

A Enciclopédia
em Araquari

Q. L.
5

3

1

1

1

P. S. D.
U. D. N.
P. T. B.

P. S. P.

P. D. C.

2

1

.1

Araquari, confinando com
15

os progressistas municípios
(,,) Dados sujeitos à 'revisão, embora' de pequena de São Fruncisco do Sul, Ja-manta, por isso que a 'Junta ainda não termí-

inville Guaramirim e Itajaí,
nau os seus trabalhos oficiais. sendo'por sua v�z Iítorânee,

oferece aspectos extrema-

W. MASON
mente interessantes para que

possa figurar com brilho na

. " Enciplopédia.Corporatíon , Mason, um dos
P não haver dúvidasídneí d' dt

I
arece a

grandes PI neiros a in us-
d

.

onteeerá se. .. . e que aSSl-m ac ,

=. au.tomoblllstlca norte-a-
persistirem o entusiasmo e a

mericana, começou a traba-.
ti e fOI' sco-A

"D d simpa la com qu <:'< '

Ihar n�, empresa o ge lhida a idéia e cofu que foi
Brothers em 1913.

'recebida a sugestão de que
as figuras mais representa-I
tivas do município se

encar-Iregassem dos questionários e

de outros trabalhos indis

pensáveis.
A réuníâd em que o Almi

rante Carneiro expôs os ob

jetivos e propiciou excelen
te debate, se realizou em

tarde de sábado no Grupo I
Escolar "Almirante Boiteux" �

\ ' estando presentes autorída-A racionalização e planificação. dos serviços públicos é,
sem dúvida' alguma, medida que hoje se impõe ao adminís- des locais; o Prefeito da cí

trador ou legislador que deseje corresponder ao encargo' dade, o vigário, a Diretora
. . . Zaira Neves, professoras Ro-assumído perante a coletívídade.

. .

d S' tt M ,.'.

• a ,

t·,
.

t ,sa Lín omar pIO e, allaTodavía, para que se confirme essa asser uva, e mis er,
d L .d P' . C t D' .. ,I

.

t f ítas ví 'I' e OUI es ierre o a, ll-antes de tudo, mgen es es orças e mUI as vigr las para re-
B' S tt L dí

.

mover os'enormes óbices ao seu êxito. Nem de outro modo ce orge�l' pr.o e, a �omar ,

! poderia ser, à vista da rotina Ade tantos anos, creadora de BFraga. Mlve�ra, NPro essor

II
" '. .

.

t' - .

t 't'· t rancisco atos eves, se-u'a mentalidade viciada que se an .epoe SlS ema icamen e
h C t dl dOI'

.

I. " - n ores us o 10 e lvelra,,a qualquer prmcipio de renovaçao.

I F'
.

ti 'AI eida Filho! Qualquer reforma, para que obtenha valor prático, ne- JI�nclHsc� .e. md S "'1'

'l'd'
,.

ld doa0 orrmmo e ouza,cessíta repousar-se em so 1 os prmcipios e na capaci a e
J 'N' Odorí B ',

, .

'
�

ase eves, anca ernar-I ele realizacão do gestor, colhidos na anahse pessoal dos ele-
ti d S'l J' F .

.
.

I
'

. . . . . - -

1 es alva, ase e1relra,
. mentos reais Iornecídos pelo próprio orgao e nao pe a

B t ld S d A t'
--. .. .

t· d "I er o o oman es, n e-

I transplantação de Idéias ou desejos esquema ICOS aque es
S tt M' Abilio

que se julgam tecnícos só porque conhecem administraçãoJno: PdI'O Ael 'deu'a"
,.

, . .

r' .

t Ií oao e mel a e muitos-através o empirismo mco ue cer os rvros,
outros que não assinaram as'

O trabalho de dezesete anos pa t�refeitura deram-nos.
r t d'

a convicção da premente necessídàdê 6-e providências ten-
IS as e presença.

dentes ii integral aplicação da lei de estruturação dos seus
Ficou organizada a se-

, guínte comissão para dirigirserviços, corrr a melhoria da sua aparelhagem administra- os' trabalhos: Padre Horaciotiva,_ge modo a que êles possam ser executados com maior
Rebelo, Prefeito Itamar Coreficiência, a par da valorização do organismo funcional.
deiro, Antenal' Sprotte, FranSe era perfeitamente compreensível na época em que, cisco Neves e Wilson Cesar

Ise olhavam com descaso os nossos problemas admínístratí-
, Floriani. .

vos, não se justifica mais essa deficiência, face às exigências
Por constituir ainda pontodo serviço público na fase de reconstrução da vida comunal.

obscuro da história de Ara-IDessarte, é forçoso reconheeerzda necessidade de um
., quari e ser de consideravel

programa de ação, preestabelecido, corporificando díretrí-
, írnportâncía para a Enciclo-

zes, com base na experíêncía; num sentido expressivo de
pédia a elucidação, deixacontinuídade, para que se alcance, plenamente, um objetí- mos aos pesquisadores a sc·vo' ideal, mais consentâneo com a realidade dos interêsses
guinte questão:coletivos.
Q'

..

. - . . -"

t"b
ualS os. pnmelros

povoa-IParalelamente, uma revlsao, e slstematlzaçao dos 1'1 u- d' d vila de Parati hOJ'e.

Ih d' t 'b
. - ores a ,tos nacionais, no que tange a sua me ar lS 1'1 UIçao, re- 'd d de Ara ari?

I

't d d
..

1
CI a e qu.sultara, por cer o, em aumento e ren a munlClpa, sem

'f'
.

t d t 'b 't dA.
xxx

sacn 1�1O oneroso por par e os con 1'1 UlI� es, es �u� seja
A direcão da Enciclopédiacalcada em base racional e aplicada de forma equamme e agradec" ao sr Martin Zip

cap�z ge res?lver � maior �arte d�s dificuldades existentes, (perer a

e

oferta "gentil do in-
medl�nte onentaçao segUI a e umforme.

teressante e erudito livro ..
,

Na verdade, o co�tribuínte, por falta de um melhor en� "S. Bento no passado" d:;!. I"tendimento, ainda nao se libertou dos percalcos que ate
t· d '1 t. ",. _ au ona e seu 1 us re pra·IDem pouco tinha presente, em vIrtude de' uma leglslaçao genital', Joseph Zipperer Se�deficiente e arcáica, feita ao sabor do empirismo e baseada .

nior.

I apenas no oportunismo fiscal, do que resultava um entrave
para o desenvolvimento da administração municipal e uma

! carga mal distribuída sôbre a sua bolsa. A natureza não satisfaz,

I
Razão de sobra teve certo govêrnante quando, anali- nem ao homem sedento de

zando os anacronismos da nossa estrutura econômica, de- amor, uem ao que está sacia
clarou que "não há negar, antes se faz necessário afirmar, cIo dêle. JOAQUIM NA-
públicamente, que a incidência dos impostos nem sempre BUCO.
corresponde à justiça tributária, e, nalguns casos, chega
mesmo a prejudicar atividades produtivas, em -vez de in-
crementá-las". CAIU EM, PERNAM-

Para se alcançar a meta desejada; pelo menos no que .BUCO UM AVIÃOmais de perto nos toca, indispensável se torna um rigoroso
estudo dó material existente, eliminando-se os vícios, intro- AMERICANO '

Icluzin'do-se novas fórmulas4 racionalizando-se, enfim, todo RIO, 9 (V. A.) .� Quando
o sistema tributário vigente, de fórm,a a tornar objetiva; sobrevoava ontem a região
prática e insofismável a correção que em cada caso se faz do município de São Lou

míster. renço da Mata, em Pernam-
Como resultante, ter-se-á o restabelecimento da equa- buco um avião da Força A�

rlímidade fiscal, a maior facilidade para o contribuínte e o rea norte-americana, tipo
máximo de rendimento com O mínimo de despesa para os C'-45 sofreu grave acidente. O
cofres públicos. piloto e o tripulante, um ca-

O Município não póde mais manter-se sob os guilhões bo, cujos nomes se ignoram,
de uma partilba obsoleta e confusa, inadequada e prejudi- saltaram de paraquedas.
cial mesnío ao rítmo acelera'Clo que a sua economia apre-

'

O piioto está no- i-Iospital
senta. da Aér�náutica, em Recife,

•

E' indispensável, assim, que se torne bem clara a jus- com suspeita de ruptura das
tica dos encad�os a que éstãQ sujeitos os contribuínte,s, na visceras. O cabo saiu ileso.

pI:oporção de sua capacidade tributária, com eliminar os O Ministério' da Aeronál,ltica
êrros tradicionais e os ví�ios arraigados, 'bem como, parale- está ,tomando todas' ��3 ,pro-

.!lame.pte,!'e r�ma��u�e o campo fIEl in(!_idêncja d?>. C.Qmuna, v.idencia.s qUe lhe c.abem. no

pará qu(:! bem possa q_t.ender aos reclamOS da' !)l,Çlletividade. caso.
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PROBLEMAS
, (

MUNICIPAIS
Manuel Ferreira de Melo

Falemos, hoje, ele Lages e de lageanos, Em tunção
do pleito de 3 de outubro.

x x

x

De começo assinalemos a repercussão que ali teve
a campanha do BASTA DE RAMOS, desencadeaaa-pe
la U. D. N. no Estado:

1 Senador mais votado: Nerêu RAMOS.
2 - Depois dele: Saulo RAMOS.
3 - Depois: Aristiliano RAMOS.
4 Deputados federais: Nerêu RAMOS,_ Celso

RAMOS Branco, Aderbal RAMOS da Silva
e Joaquim RAMOS.

5 Deputado estadual: Laerte RAMOS Víeíra.
6 - Vereadores: Manoel Antunes RAMOS e Aureo

RAMOS Lisboa.
Evidentemente' que há-de ter escapado algum,

Mas os que aí são lembraçlos receberam os sufrágios
lageanos, nas legendas do P.S.D., do P.T.B., da U.D.N.
e do P.L. A metade deles pertence ao partido do Basta
de Ramos!

Mas se vota com o relator, vota com restrições.
x x

x

Em Lages, quem não conhecer Eugênio Neves, não
é nem tico-tico nem pardal. Velho amigo, o Gegê, co- ,

mo todos o conhecem, é da U.D.N. E ranzinza. Gegê �
Neves, anti-Gegê Vargas, resolveu, no dia 3 de outu
bro, dedicar-se à eterna vigilância. Jurou que, na tro
ca de chapas, ninguem lograria nínguem. Iniéiada a

votação nas secções eleitorais, o Gegê, com a disposi
ção de um Javert ou de um centro-médio húngaro,
veio para a rua fiscalizar o pleito, que se não corresse

liso, êle encresparia!
A' primeira volteada pela Praça, Gegê estacou, re

voltado. E' que, entre os que se comprimiam à porta
ele uma secção, pilhou o pessedista José Leandro Vieira

/

numa prosa muito cordial e muito suspeita .cor o seu
- dele Gegê - chacareiro, Aquilo estav-a na Cara: era

cabala, era troca de 'chapas e logo com um eleitor seu,
bem na boca da seccão. •

. ..
.

Gegê vibrou' de" indignação democráttca.. Enristou
o dedo e estrilou: - Não pode! A lei não- permite ..Vou
entrar na 'secção, lanar meu protesto e pedir o fla
grante.

E penetrou
I
porta a dentro, já acompa

nhado do Des. Carrilho, que sussurrava suçuarana
mente aos ouvidos: - Você tem razão, Gegê. Somos
adversários, mas queremos a coisa limpa!

No interior do prédio, na grande sala, o Gegê per
gunta pelo presidente da mesma receptora. Na única
mesa ali existente, o Alcides Rebelo, sargenteado pelo
Amadeu Oliveira, prestava informações a eleitores. E o

Geg'ê, comboiando o seu caseiro e mais o Zé Leandro,
já ia despejar o seu protesto, quando percebeu a ma

licia baiana que picava de gozo os olhos malagt\tos do
Des. Carrilho. \

Caindo em si\ .. e localizando-se no espaço, o Gegê
confessou:

'

- "Nossa Virge! Onde é que estou com a cabeça?
Aqui não é secção alguma, aqui é a sede do P.S.D.!!!"

E" erlCafifadíssimo, abalou, montado. no porco ...
x x

, \:t-l
x

Antes de ambal:car para Curitiba, aquele lageano,
udenista até debaixo ·d'água, pedia para o outro, ain
·da mais vigilante:

- "Quando abrirem as bichinhas, você me tele
grafe. O P.�.D. desta-vez está peal::tdo de sôbre-Iombo.
De dentro' desses bissuelos, vamos dar o tombo no

bruto!"
Lá pelo dia 8, como não recebesse notícia, telegra-

fou de Curitjba:
"Pealamos o bruto?"
E recebeu a resposta:
"Não. Escapou com o laço".

x x

x

No Palácio, quando chegou o final de Lages:
- Desaforado!
- Brutal!

Vitriolizalite .
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