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c Domingos F. MACEIÓ, 15' (V. A.) - ° cendo-se do cargo, se utílí-

, d A
. M. 11.014 diretor geral do Departa- zou da repartição para o

�

.

e . qluno menta de Correios e T�lé- exercício de atividades, poli-
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Florianópolis, Sábado; 16 de Outubro de 1954 Cr$. 100
determinados candidatos,

::.:�-� .:____.:.:..-:- � .__ . _. ......__;,._ Cunha, suspendeu preventí- conforme ficou apurado no

vamente, por 30 dias, o run-
I inquérito

adminísrratlvo íns
cíonárío Jônatas Calheiros taurado para investigar o

Belo, diretor regronal dos fato. Para substítur-lo, foi

Correios de Maceió. E' que o nomeado o médico José AI

referido servidor, prevale- me.oa Reis.

RIO, 15 (V. A.) - Em de

claracões à imprensa ontem

o deputado Benjamim Fará

esclareceu que dentro de

quatro ou cinco dias a Câma-

. ,ra' deverá ter número para

votar a classificação de car

go e funções e a revisão dos

níveis de vencimentos do

funcionall.smo. Primeiramen
te, o projeto deverá-ir à Co

missão de Justiça e, poste
riormente, será encaminhado

, à comissão do Serviço Públí- RIO, 15 (V. A.) - °

Ins-I seja expedida da Diretoria

co, cujo presidente é o pró- petor da Alfandega do' Rio das Rendas Aduaneiras ou

prío sr. Benjamin Fará. não recebeu ainda autoriza- do ministro da F[j.zenda ..
"Há muitas injustiças no ção para desembaraçar.o ° auto em questão corno

projeto - prosseguiu o sr. automóvel trazido da Amérí- é sabido, foi presenteado a

Benjamin Fará - e essas ca por Martha rbcha, "!vIiss Miss Brasil, nos Estados U

tem 'que ser corrigidas como Brasil". Segundo apuramos, nídos, em vista de sua elas-
.

as que foram feitas ao pes- as dificuldades :10 desemba- slf'icaçâo em segundo lugar
soal da Policia, aos escrítu- r aço não toram criadas na entre as numerosas beldades

ririas, inspetores de ensino, Alranuega, onde pelo contra- que concorreram ao certame

inspetores de Trabalho e.

oU-I.rio
se considera justo o de- mundial de beleza. Assim, a

. tros. Como veio à Câmara sembaraco' do carro sem pronta Iíberacâo do veicule. .,

�::t:,odel:fín����U"' ��i��= . ����o;'�s ;:;:������e�l�a��:= :���a�ie:e���;' ����II�':����I RE�ULTIDOS 'FIM IISremos todos os esforços para ga não tem autoridade sufi- o que se esta esperando da U N N
que o projeto seja liberado ciente para fazê-lo. Será parte do ministro Eu�ênio

d EI d
.'

O
.

ainda êste ano". preciso que ordem especial Gudin.·
.

,

a eição e 3 de ulabro
Santa Catarina

Reclassificação do Funcionalismo Federal
Inclusive a revisão dos uiveis de vencimentos

Sobre a 'possibili:dade dum

I
tado Benjamin Fará achou

outro abono de emergência interessante a idéia e acre

até que o plano de classífi- dita que possivelmente isso

cação seja aprovado, o depu- deverá ocorrer.

o AUTOMOVEL DE MARTA ROCHA
Aindã na dependência do

Ministrada Fazenda

"Qeconhecida, SÓ agora,
A MORTE DE HITLER.

ções, que levaram 21 meses, juntos em seu refugio de

sobre a questão de determi- Berlim, a 30 de abril. de

nar se 'Hitler estava ou não 1945, enquanto os russos da

morto para os efeitos legais. vam entrada na cidade. '0
Esta investigação começou tribunal ínrorruou que há

depois que um deposttario multe poucas dúvidas de que

oficial da Austria dos !_'I!US assim não tenha ocorrido e

que provavelmente srrá ror

necído um âtestauQ de obíto

çomÓ: . ·1iar�.,:. ...p���.aâ •. J0� e

cujo ralecímento, nau' na

margem de dúvida.

restantes de Hitler pediu a

testado de óbito. Durante

multa tempo, ..a<'!:"e{ütou-)�C

, que Hitler 'e sua amante, Evl'1
: t Braun, "se navram- suícidado

IMPRESSIONANTE ACIDENTE
NUM QUAR.TEl

RIO, 15 (V. A.) - Um tiro cela e o aspirante Paulo Ma

ecoou pelas salas do Estado: galhães.
Maior da Companhia de Me- I A arma deste- caiu e dispá
tralhadoras Motorizadas, à rou, indo o projetíl atingir o

Avenida Salvad0r de Sá.' abdome do tenente, que ra

Muitos militares correram leceu logo que o removeram

para ver o que se passara. para o hospítál da Policia
° que se passara fora um Militar, o aspirante flCOU sob

acidente: estavam conver- intensa crise nervosa, che

sando o tenente Paulo Mar- gando ao estado de coma.

BERCHTESGADEN, 15- CU.

PJ.- Um tribunal da Bavie

ra informou, ontem não ter

'mais dúvidas de que Adolf

Hitler suicidou-se em Berlim,
durante os últimos dias da

segunda guerra mundial. °

trtbunal emitiu a opinião
quase ao fim das investiga-

QUER SER INDENI
ZADO PELA TCHE

COSLOVAQUIA
SORRINDO SEMPRE, ..

Explicando o que foi taxado de
TT' 'f'

ff RIO, 15 (V. A.) - ° pre-

sornso beatl Icante si,dente da República, de �-
. ., . I cor'do com o parecer do n11-

NACÕES UNIDAS, N. Y.,

I
° delegada sovletlco, An- .

t 1 R I
-

E·t·-

.

k h' ·t·
ms ro (as e acoes x eno-

15 .("?". �.) - ° delega�o da drei Vishms y, .av��..
cl? lca:, res, mandou arquiva.r o pro-

Tallandla levantou-se de do pouco antes a ndicula .

I J 'B t r'
'. . _ t.' d U'- S

..

_

cesso no qua an a a so 1-

sua cadeua na Comlssao Po- eona e que ama0 OVle
cita que o i?;ovêrno' brasileiro

l't· d N
-

'd t· stá dedicada a "expor-1 lca ,as açoes Um as pa- lCa e realize g'estões junto ao go-
ra explicar aos demais dele- tal' a revolução". vêrno da TChecoslováquia no

g�dos que um sorriso é. . . sentido de ao reqüerente ser

um sorriso. . Insistindo em seu longo
assegurado indenização pelas

discurso em que a teoria era
propriedades que lhe foram

"fantástica", Vishit1sky ob-
confiscadas.

servou que o principe Wan

Waithayakon, da Tailândia,
estava sorrindo bea:tifica-,

CIDADE DO VATICANO, mente. ..'

.,15 (U. P.) - ° sr. Décio JIo- "Observo que o delegado'
�norato de Moura, novo em- da TaÜândia está de acordo

,baixador do Brasil junto à
Santa Sé, chegou hoje a Ro
ma.

Aguardando ser recebido
em audiência pelo Papa para
a apresentação das suas cre-'

denciais, o diplbmata brasi
leiro visitou os dirigentes do

. secl'etariado de Estado.

REPRESENTAÇÃO
DO BRASIL NA

SANTA SÉ

• antl.oDiá
rio eI. S. Catarina

Agradecimento
.
ao Dr. Aderbal R. da Silva

.' Os alunos do "Curso Preparatório para os'

exames do Artigo 91", de São Francisco do Sul,
cumprem o dever de agradecer, públicamente, ao
DR. ADERBAL RAMOS DA SILVA, que, desin-
teressada e prontamente, os atendeu; ofertan
do-lhes a importância de Cr$ 10.000,00 (dez mil

cruzeiros), possibilitando-lhes, dessa forma, a

manutenção do Curso, a fim de não - sofrerem

solução de continuidade em seus estudos.
.

Penhorando sua imorredoura gratidão ao

benemérito ne. ADERBAL RAMOS DA SÍLVA
elevam seu pensamento ao Todo Podera'"so, su�
plicando-lhe pela felicidade pessoal dêste gran
de Amig'�,e de sua exma',-Família; na certeza dé
que :íl;le ha de recompensa-lo com com suas inu
meráveis bençãos.
São Francisco do Sul, 10 de Outubro de 1954.

Lindomar Belém Maia

----------------�----�--------------
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APARTAMENTO DA ATRIZ
,MARA'RUBIA

SÃO PAULO, 15 (V. A.) - 903 do Hotel Excelsior, onde

° sr. Carlos Nogueira, ex- se acha hospedada a atriz

deputado federal, que esteve Mara Rubia. ° ex-parlamen
envolvido em sérios casos, tal' paraense estava alcooli

quando
.

ainda no desempe- zado e desacatou. a polícia,
nho do mandato, novamente sendo então recolhido ao xa

está às voltas com a po�ícia. drez.

Foi êle detido quando forçp.- No pleito de 1950, .foi êle

va. a porta do apartamento detido quando procurava su-

bornar um funcionário da
Justiça EleitoraL. A Câmara
Federal, entretanto, na épo
ca, negou autorização para o

processo, uma vez que o fla

grante que lhe foi dado, foi
forçado.

"OS

COM OSAPS'TODO O SETOR
ABASTECIMENTO

RIO, 15 {V. AJ - ° SAPS

passará, a partir da próxima
semana, a exercer todos os

encargos do setor de abaste
cimento da COFAP, à exce

cão do da carne bovina -

�sta foi a decisão tomada on
tem pe�o general pantaleão

Pessoa, Presidente da CO

FAP.

comigo", disse Vishinsky.
O principe Wan pediu'a pa
lavra. b presidente da Co

missão concordou com o seu

pedido. ° principe levantou
se e disse:
"E'. perigoso interpretar

meu' sorriso. En sorrio sem

pre".

II CONGRESSO DE ENFERMEIROS
RIO, 15 (V. A.) _ Será éão de desconto de utílida

instalado, no próximo dia
I des e escola para enfermei-
I

7 de novembro, nesta capi- I' ros.tal, o II Congresso Naciom..l \
-----�-------

de Enfermeiros e Empregfl-) EM PRAGA O MINIS-
dos em Hospitais do. Brasil, I. .

do qual partiCiparão repre- TRO BRASILEIRO
sentantes ele todos os Esta- VIENA, 15 (U. P.) .

- Os

dos. Entre outros assunt03, jornais da Tchecoslováquia
constam do temário, regllla- informam, hoje, que o novo

mentação da profissão de I:'n- ministro do Brasil nesse

fermeiro, salário profisslo- país, Fernando Nilo de Alva

nál, salário noturno, aboli·· renga, chegou a Praga.

I

junto da COFAP e do SAPS,
no sentido de aperfeiçoar a

distribuição dos gêheros de

primeira necessidade. JEEPS"
,

do �iDistéri.o da Agricultura
RIO, 15 {V. AJ - A ques- ridade, declarando: De t.udo, I "Quanto, á distribuição

tão dos "jeeps" do Ministêrio o que ressalta é que no Mi- de "jeeps" e entrega, em

da Agricultura está destina- nistério da Agricultura to- bora as aquisições tenham
da a provocar debate sertsa- mei a. iniciativa de adquitir sido feitas por mim, reali
cionaI. ° exministro João veículos. .e maquinaria, por zou-se quando não era mais
Cleofas procurou a repJrta- preços' em condições de rigo
gem para p"restar esclareci- rosa lisura e decência.
mentos entre essa particuhl- I tcrescentou mais:

.SENADORES DE
MATO GROSSO OSJARDINS DO PAlACIO

GUANABARARIO, 15 {V. AS - Resul
tados da apuração para se

nador em Mato.Grosso: Fe- RIO, 15 (V .. A.) - Os lar
linto Muller, 23.534; Júlio

I
dins ·do Pafãci<f Guanuuan"

Muller, 22.354; Vilas Boas, P01; determin.ação
do prefei-

22,420; Dolor Andrade, .... to, estarão abertos às crian-
22.166 votos.

.

ças e seus acompanhantes,
. -

•

Comissão
Ontem mesmo, foi desig

nada pelo presidente da CO

FAP uma comissão especia�
para proceder ao arrolamen

to. de todos os bens transfe
A deliberação inclui a.

ridos para o SAPS, incluin
transferência de todos os

do as barracas e caminhões.
bens materiais do setor de a-

bastecimento a ser extinto e'
mais cêrca de 200 funcioná-

rios, cujo aproveitamento
pelo SAPS ficará a critério
desta entidacie.

Entrevista
° general Pantaleão' Pes_'

soa concederá, lloje', às 16,30
horas, uma entrevista cole
tiva para o fornecimento de

pormenorizadas explicações
sôbre o funcionamento c:!on-

ESTÃO LIQUIDANDO
,

\

As Emprêzas deficitárias da União
blica para a venda dos rrtgo
rificos pertencentes às em

prêsas incorporadas ao pa
trimônio nacional. ° dinhei
ro será 'recolhido ao Tesouro
Nacional, estando a comis
são de concorrência sob a

presídêncía do procurador 'do
Distrito Federal. A revista
A ÇARIOCA, que não tinha

RIO, 15 (V. A.) - Vão ser

vendidos os frigorificos das
. empresas incorporadas à

1
U

nião. Estão sendo publicados
editais de concorrência pú
_C)...C)...C)...C)...C).

SERÃO PROCES-
SADOS

RIO, 15 (V. A.) - Dos me

sários designados para pre
sidirem secções eleitorais na quase. circulação e dava um

2a. zona da capital, por oca- prejuízo mensal de 250 mil

sião do pleito de 3 de outu- cruzeiros, foi fechada. Fe

bro, não compareceram aos chados, igualmente, também
locais indicados, deixando em virtude de grandes defi

de apresentar qualquer jus- cíts, já foram "O Estado", de

tlficação. ° dr. Aristides Du- Niterói e "Lobinho", revisti
tra Boeira, presidente da 2a. nha para crianças. A "Noite

Junta Apuradora, fez cons- Ilustrada" continuará a cír

tar seus nomes em ata, de- cular. Outras empresas serão
vendo os mesmos ser

encH"1
vendidas através de rigorosa

mínhados ao Ministério 1"\1- concorrêncta, Serão recolhi

blico, por onde serão preces- das ao Tesouro as tmportân-
sados. . das arrecadadas.

NOVA GREVE DOS AEROVIARIOS
RIO, 15 {V. AJ - A as- carta ao ministro do Traba-

sembléía que os aerovíartos lho, na qual dirão ser ína
realizaram ontem deliberou ceítavel a proposta patronal
a fórmação de comissões es- de tentarem conversações
peciais nas empresas, para isoladas -com cada empresa,
servir entre os trabalhadores

I
pois querem uma solução de

e ô sindicato .nos preparatí- conjunto/e que "sejam con

vos para a deflagração da I vocadas .

mesa redonda antes

greve, caso malogrem os en- elo .día 16 de novembro" pois
tendimentos sobre o aumen- caso não, solucionem o ím-.
to dos salarios.

I passe
até esta data a "classe

Por outro lado, aprovaram estará disposta a tomar OU-

os aeroviarios o envio duma tras medidas".
.

'I l 'O fiSÃOJcPAUlO'-f'�50;(gsROU
-

.

NATURALMENTE
.

LONDRES, 15 {U. PJ - A de arrebentarem os cabos de
comissão reunida pelo Minis- reboque, o "São Paulo" sos

térío dos Transportes para', sobrou durante uma tempes
investigar sôbre a perda do tade, a 150 milhas dos Aco
casco do encouraçado brasí- res, com 8 homens a bord-o.
leiro "São Paulo" apresen-
tou, hoje, suas conclusões.

Não foi feita. nenhuma
censura aos organizadores da

rebocagem. dessa unidade da
frota brasileira e de .sua pre
paração para a travessia do

Atlântico, príncípalmente no

que concerne à calafetagem.
Antigo encouraçado da Previsão do tempo até às

Marinha brasileira, o "São 14 horas do dia 16.
Paulo" havia sido rebocado Tempo - Instável, com

como destroço; elo Brasil pa- chuvas e trovoadas.
ra a Inglaterra, para' aqui 'Temperat1:ll'ª - Estável.
ser- fundido. A 4 de novem- Ventos - De Norte à Les-
bro do ano, passado, depois te, com rajadas. frescas.

ROBERTO MASSAT MOURE
Reprcsentaciones de Maderas

Rio Negro 1272 I

Dirección Telegráfica: ROMA,
ROU Montevideo (Uruguay)

.

o Tempo

DEM-IS510NÁRIO O PREMIER
FINLANDÊS·

HELSINQUE, 15 (U. P.) -

Exonerou-se o presidente do

Conselho,
.

sr. Ralf Toern,

gren. ° pedido de exonera

ção do presidente do Conse

lho, bem como a de seu go
vêrno, 'foi entregue ao pre
sidente da República às 16,30

te da República pediu ao

chefe do g'ovêl:no demi,�sio
nário que ate nova ordem
assegurasse a expedição dos
assuntos correntes. Em fon
te oficial precisa-se que a

decisão do prellidente do
Conselho de -renuriciar foi:
tomada em razão das diver
gências que o opunham aos

partidos Social-Democrata e

Agrário, quanto aos seus pro
jetos econômicos.

horas. Antes o S1:. Toerngren
conferenciara durante 1 ho
ra e 10 minutos com o sr.

Njuho Paasikiví. ° presiden-

das 9 às 16 horas, todos os

dQmingos, a partir do "pró
ximo dia 17. Não f,crá per
mitida, porém, a entrada da

veículos. 'I

distribuição de "jeeps". Co

migo houve decência e lisu

ra, além do mulio tratmlho
em favor da mecanizaçç,o da

lavoura".

ministro. Tenho orgulho de
dizer que nunca se fez tanto

pela me,canização -da lavou·
ra brasileira quento no tem

po da minha gestão na Agri
cultura. "Em suma - conclui
- não tenho nada (!om a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DE OLROS - OUVIDOS - NARIZ E
.

GARGANTA
- do-Indieador Proflssíonal DR. GUERREIRO

'C O S·
I

10"
.

'a;·us·i·tU" Bra's·.1 f' O EiS TAp o Chefe,' do Serviço de Ouvidos - Nariz e GargantaM E D I .'. ". '.,
,. [ ,

. '. .... !.'. ; '.'

do Hospital de Florianópolis,

.

.

'.' . T .' . y . ..' ESPECIALIS�A," E� DO� i ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO DR. ALFREDO DRA. "LADYS�AVA

I ENÇAS DE CREANÇAS'I Redação e. Oficinas, à rua Aparelhos para .tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO CHEREM W. MUSSI .,.. CLINICA GERAL Conselheiro 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 eCLlNICA· DE CRIANÇAS CURSO NACIONAL DE
ANT"O'-NIO DIB Diretor': RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS. DOENÇAS MENTAIS DR. 12 horas. RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho•

-Doenças Internas Ex-diretor do Hospíta] MUSSI Gerente: DOMINGOS F. -DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de.�ORAÇÃO - FfGADO' - Colônia. .Sant'Ana. � MÉDlGOS�' Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça' e Inflamações da Garganta e Olhos. E':U muitosRINS - INTESTINOS Doenças nervosas te meu- CIRUHGIA-CLlNICA Setembro n, 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais.

.

GERAL-PARTOS Rep�esentações A. S.

La-IULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringrsesSIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo" e espe- ra, Lt(\a. .

e inflamações dos Ouvidos) .

'

Consultório - Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. clalizado "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 Q'G A DOS - fiO andar. " J REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de'HORARI{): horas, métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 +: RIO de , (OCULOS) ,Das 13 às 16 hóras. FONE:, 3415.

" Ítratemento.
.

'
,

Janeiro,
_ )LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico deRes.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA ., fIISTE- DR.' JOSÉ MEDEl- Reprejor Lida. lesões dos Olhos)Te1.: Cons, - 3.415 _ Res.

54 E t ít '.

'R F I' d' UI'
.

.

- 2.276 - Florianópolis. _ -� rei o.
RO - SALPINGOGRAFlA ROS VIE1RA

. ua e ipe e iveira, n, INFRA VERl\lELHO:rEL. -- 6245.
-'- METABOLISMO BASAL 21 - 60 andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de.

.'

-- ADVOGaDO -

T <

7'> S-PI' .DR. ROMEU BASTOS DR-- MÁRIO WEN- . R,adiotera�iaJ), or .ondas Caixa Postal 150 _ Itajai
el.: 02-98 �

- ao au o Pulmão e 'Esofago,

cu, rtas-Eletrocoagulaçao - ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES HAlTSEN .

- Santa 'Satarina -' N C lt I
.

. D Raios Ultra '''ioleta (' Intra a apt a Belo Horizonte
'

_ MÉDICO -

CLlNICA MÉDICA DE Vrrmelho. -..'. .. DR. MÁRIO LAU- Alio G�'$ 170,0(1 Residência - Felipe Schmidt, 113. 'L'elefone 2.365Com prática no lJos"pital ADULTOS E CRIANÇAS Consultór!o.: Rua Trajano, Sernestr e Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Franclsce de Assis e na Consultório - Rua João n .. :l� 10 a�da� - Edifíeió 90
'

RINDO
.......,. ; No Interior .

das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de P in to, 10 _ Te!. M. 769. Mon tepio. .' .
. e ,'�,". Anc _ .... _ . _ _ Cr$ 200,00 I

__

,
,__ __ __,�. oJaneiro Consultas: Das 4 às 6. ho- Horár ;o : Das 9 às '12 ho-

I Semestre ... _ Cr$ 110,00' / DOENÇAS DO APARELHO DlGESTJVO -

CLINICA MÉDICA �
.

1
'," DR: CLAUDIO .

Anünc ios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.

Con:=���:'1AVilar ::�::;�':t;;e�U:'.J:tov" :jf;�I���' �8U�:,�; - Dra.
• A�S�Gq��s t'�: o,;oi'Oi': mesmo não I ODrERMMA;lgOLuOeGIICANEunCLeINsICAFeGErRrAe�lraResidêucia: Avenida Trom:-., Fôro e,m geral, Rec,ursos pu,blícados, não serão devOl-, I, '

' Meireles, 22 'I'el; 2675. UVIDOS dOLHOS _ O powsky, 84. tJerante o Supremo Tribunal VI uv,
, _ _,' CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 1eHorários: Segundas, Quar- N ARJZ E GAIWAl'II'fA Federal e Tribunal Federal A_ �lreçao nao s'e. nspOOl- ,ANDA� DAS' 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta feiras:

DR. JÚLIO D'O IN" I
�-'-----�, de Recursos. s�blhza pelos, concel\�s emí-

'RES _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.140Das 16 às 18 horas.
I

E'SCRI1;ÓRIOR
.

tidos nos arttzoe a,s91Da�i .
__: .

__

.

--- _

Residência: Rua Felipe ,I VIEIRA -

, DR.o NEWTON
.
r'Ior ianópol

í

s -'- Ediflcio
- .. --.--..------ Dr. Ylmar I'orre-a'

D'A�'v'ILA São, Jorge, rua Trajano.' 12 - ...,Schmidt,23 _' 2° andar, lutermecêesEspecialista em: Olhos - CIRURGIA GEHAL - 10 andar - salaL
.' "'-y. apto 1 - Te!. 3.002.

Ouvidos _ Nariz e Gar- Deençaa de Senhorás Rio de Jan·eiro-- Edifício
U'. teís

.

Proctologta - Eler r icidade Borba Gato. Aven'ida Antõ- •DR. WALMOR ZO- ganta.
Médica nio Carlos 207 - sala 1008.

'MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-. .

V'"Con s u l tó r io : Rua" rto r

D�lomado pela Faculdade zação Ultra-Som
Meireles n. 28 - Tetefone:

-

Nacional de Medicina da' ção Ultra-Som
3307..

Universidade do .Brasll (tratamento de sinusite
Consultas: Das 15 horas

.,Ex-interno por concurso da sem opera�ão). .mdlant..,Mate.tnl(lade.Escola Anglo relinoscopia - Mo-} Residência: Fone, 3.422
(R�rviço \ do Prof. Octávio- d,,:rno elq�iPamle�to de( ,O��- Rua: Blume�al n. 71.: Rodrigues Lima) Rino- armgo ogia umco

, Ex-interno do Serviço 'de no Estado) I-. :

Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas
[. A. P. E. T. C. do Rio de e das 16 às 18 ·horas.

Janeiro Consultório: - Rua Vitor
MédicG do Hospital de . Mireles 22, e�quina com

Caridade Saldanha Marinho,
DOENÇAS DE SEN_HORAS Res. - 'l;'r. Urussanga : 2,
--- PARTOS�OptRAÇO.E.s apart. 102. .

eóna: Rua Jólo Pinto n. 16,
.----.---

das 16,.00 às 18,00 DR. VIDAL.
horas. CLíNICA DE CR1ANÇAS
Pela manhA atende CONSULTÓRIO -'- Feli-
diàtiamente no Hos- pé Schmidt, 38.
pital de Caridade. CONSULTAS _ Da.. 4

Residência:

JORNAIS Telefone
O Estado .. ,....... 1.022
A �azeta 2.65'

DR. IJIB CREREM Diário da 1'arde •.. 3.57i
ADVOGADO ��PJII"'� ! Diãj.;i) da ManhA... 2.463

, • .111__.,_11 A Verdade %.010Causas cíveis. comerciais
8Imprensa Oficial ... 1.1 8

criminais e trabalhistas. , HOSPITAIS
Consultas populare. D� 'Ctlr-idade:
Rua Nt;mes,Macp,ado. 1;; ,<Provedor) .

(esq: 'riradenteJ) _:_ sJbn- (Póli'taria) .

1--...._...IIIJI......�.6IIII. Nerêu Ramoe ..•.•.do - sala 3, t Uilitar .

São Sebastilt' (Casa
de Saúde)

�aternidade Doutor
Carlos Corrêa . .. :.111

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiro.
Serviço Luz (Recla
inações) ...... ; ..

Policia (Sala C6J1iÚl-
sário) ••.•......

P"Jicia (Gab. Dele-
Kado) '

••.. , .....

I COMPANHIAS 1>-"
TRANSPORTa
Af:REO

T,t\C ' ....•...•...

C'l'uzetro do, Sul •....
,Panllir , ,

'I Vari& . - ...•. , .•...

Lóide. A'reo '.

Real ..

SCilndinliva. . .

llO'r�lS
Lux . . . . . . . . . . . . .. %.02]

Maresttc . . . . . . . . .. 2.276,

M1!!DICO Metropol ......... a.147

Operações - Do.t;lças 'Formado pela Facul�ade Nacional d� Medicina

uni-,
La Forta .•.•..••. 1.111Doença,!,!. do apare�o reapi-

Un d ' versidade do Brasil Cstique ........•.• 1.«'Ó
• .de Senhoras ;- C ie. •

-

.

.
.

.,
1-'-" rat rIo

RIO DE JANEIRO
'

Central ••..•••
'

.•.• I.'

RADI��:!����O�:DIOS-' A�U�!�:: d. Esnacialilaç'o Aperféiçoamenptroofn.aFe"rCn�asnad�ep����� São Miguel"

I ::.'t .. : ::: : : : :: :: :::�! PÃ�$'
.

O .ICO�:!r��Sd!��:�ES no Hospital dosrSÍlrvidóres Interno PO;r�f.a��d!o d:e���r!e Cirurgia �:!:IT�......... OI I '

"

,'��s"�
':

Formado pela Faculdade do Estado
Estagio por 1 ano na "Maternidade -:- Escola'" I, '

_.__ __NacionaI de Medicina, Tisio.;; (Serviço ,3.) Prof. Muta-
. PrGif, Otáviq Rodrigues Lima

. l /. ,A .".'�'''''''_�logista e Tisiocirurgião' do l no de Andr&d.) I 2 d P t Socorro 'I
.'

'E d *
.

'�nterno por ano o ron o
,

,
'

..
m.pr·ega a I" _. l:u,nA� 71'000 rv. ÍÂ'�"

Hospital Nerêu: Ramo,s Consultas - P.la manbl
_ x - UVIUUIIC; ..,..."Curso de es�ecialização pela,

no H"s ital de Carld.de. OPERAÇÕES I Precisa-s. de uu. em- / I" _' _� nos ,1/IITlÇ"JOI:. ��,i
S. N. T. Ex-mterno e Ex-as· p

1530hl CLINICA DE ADULTOS "' _ "ftl<L J '�"lI.üstente de Cirur,ia do_Prof. A tard., das .'
c I DOENÇAS DE SENHORAS

.

pregada para tJ;ab�lh8r em
.lI �"

R� iIt
Uio Pinheiro Guima.rbs em diante no consult6Qo., CONSULTAS: No,Hóspital de Caridade, diariamente

'tPôrto Alegre. Paga-se be.m, �.D-,/., �,__' '

(R1,0). á Rüa Nunes Machado. 17. ,. ., ,..�"

"'
,r

__Cons' F""lipe SehmJ.drt 1S8 d T ..3_ t TI., das 8 às 10.
'.'

P 16 (10 d ) ! Tratar á Rua Felipe � �

»
;;; � k--:::

• '�. .' F,.,qH�D.:. lral,Wln ••. •. No consultório, à Rua João into nr. an ,
_

� �
- Fone 8801.

" 2.766:" '.. " � Diaria�el}te das 10 às 12 e das 14 às 16 horas.
.,

Scluriidt n. 119., TELEFO- �:í)1 � - JAtende em hOl'& ma.rcoada. R'd 'a _ rua

presl'-IRESIDENCIA:
� Rua Duarte Shutel, 129 - FlorIano-

..Res: Rua Slo JOlr,. IS - eSl enCl,
.

.

. NE: 3.177. �
Fone 289&. \

dente Coutinho 44. polIs.
"

.

'

/ . "

---_._--- -------;-

DR. CLARNO G.
GALLETTI.

- ADVOGADÓ ::::..
RUa Vitor Meirelles, 60.

F'ONE: 2.468.
_ Florianópolis �

às 6 horas.
Rua: General BittencqUTt

D. 101.
I'

Do S!,!rviço .Nacional de Do�n,ças l\1:e�tais,
Chefe do Ambulatório de Hl�lene Mental.

Psiquiatra do Hospital .....:. Colônia Sant'Ana.
Convulsoterapi� pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-
terapia. .

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às
17 horas. Sabado (manhã)

Rua Anita Garibaldi, esquina" .de, .General
Bittencourt.

RESIDENCIA: Rua' Bocáiúva, 139 Tel; 2901'

Dr. José Tavares' Iracema
. MOLE'STIAS NERVOSAS E' MENTAIS - CLINICA

Residência: Tenente' SU-
GERAL

"

'

I veira, 130'
. .'

FONE - 3.165.
Telefone: 2,692.

DR. ARMANDO 'VA- DR- ANTONIO MO-
LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ÁRAGÃO

- MltDICO -

CIRURGIA TREUMATO
LOGIA

Ortopedia
Consultório: João Pinto,

18.
Das 15 às 17 diàri,amen 'ie
Menos aos Sábados

Res.: 'Bocaiuva 186.
Fone: -'2.714.

Dos Serviços de Clínica In
fantil da Assistência Muni
cipal e Hospital de Caridadt!
CL1NICA MÉDICA DE
CRIANÇAS E ADULTOS

-,- Alergia:- /

Consultório:. Rua Nunes

Mac�ado; 7 _ Consultas das
15 às 18 horas.
Residência: Rua Marechal

Guilherme, 5 --:- Fone: 3783,

.

_ l\ r t·. ,"{
J

DR. . H E N R,I QUE
piusco

.

PAfiÃISO Dre Ney Perrone, MundDR· I. LOBATO
FILHO

. Lavando com - Sabão

;\iirgem ·E:S»ecialida.de
da Cla. WBTZI,L INDUSTRIAL-r-Joinville. (marca reolstrada)

•
. &6.mi�._se,��p�_�d=��h_e_I�,_o�'__������ _

_______ .. ·-------·-�-'---- ..

-r-·- ---'-"

__�c�� �'
.........,.,-�-----

..�. "

Or.,�Carlos F. Enuelsinu
Médico' dos Hospitais Americanos e da Força,

Expedicionária Brasileira
MÉDICO - OPERADOR"":' PARTEIRO

CLINICA' MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente' 9 - Fone 3415.

o leitor enef.'ntrari, nes

ta coluna, infol'maçÕe8 que
necessita, diàriamente e de

imedi"4-u � I
Doenças de Senhoras e Crianças +: Partos - Operàções'
O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Ope�iições

das doenças de Senhoras
,

Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, -ton-..
turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,'
insônia, impotência e frigidez sexual em, ambos os 'Se-

..

xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.'
,

Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,
.. sinusites, _polipos, desvios do septo (ná:riz) labia partido ,:

1.114 - Operações de hérnias, apendicites, ovário, útero,"2.oa. hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles .. c"

1.811 varizes, elefantiazes.
1.157 C I R U R G I A E M G E R A L

Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,1.153 hemorroides com 6 injenções, sem' dôr
OPERAÇÇ>ES E TRATAMENTO DATIROIDE (Papo)'.
Tratamento e.Operações do estômago, fígado, vesicula ,e

.

intestino - Tubagem duodenal.
,

Tratamento da Sífilis pelo processo Ameri'cano, mais1.313

I moderno, em 3 ou 15 dia�. -

,Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-
10404 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpop com

.

100% de cura.
1.018 Receita de óculos - Tratamento e operação das doenças

dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
'ETC..

"-TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
NOITE

Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal RanlOs,
Residência: Coqueiros, Praia de ltaguacú Casa da
Torre.

.

1.554

a.�oo
2.500
a.553'

�::�� Navio�Motor «Carl Hoeucken2.358 i

RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇÀ .2.500
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São S...
bastião, Ilhã Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S, Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) 8

SANTOS (Volta)

s�?J.� ylRCt� I

....
Esp�CIAUDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Floria:nópolis, Sábado; 16 de Outubro de 1954

--------------------------------------------�

--0--

ANIVERSARIOS I'
rio do INCO em Urussan-

ga;
FAZEM ANOS, HOJE: I - menina Maria Izabel,
_ sr. Mauricio dos Reis filhinha do sr. Lino B. Ar-

. I
sr. Florencio Sena I cher

sr. Franklin Cas- I - menino Emmanoel J0-

caes, professor de desenho, sé, filhinho do sr. Otto

da Escola Industrial 'Appel I

_ sra. Maria Lucinda da -menino Osni Novias,
Silva, esposa do sr. Adolfo filhinho do sr. Manoel No'

Lucindo da Silva, funcioná- vais
-

IH
·

.��.......__.��,.....,_.. OJ. ·'no

CLUB� DOZf D� AGOSTO Passado
GRANDA "SOIRÉE" DA SAUDADE E A. SENSACIONAL

16 DE OUT.UBRO
A data de hoje recorda-

,

"O ESTADO�'
f

NO LAR E NA SOCIEDADE
j

.

-

ii.!41••-7'11 E

Desvêlos II
ALDERACY MURICY

Quizera, meu amor, não envelhecesses,
Que teus lábios risonhos não murchassem;

Quizera que. teus olhos não çhorassem,
Que as angústias que eu sofro não sofresses.

Que das juras que eu fiz não te esquecesses,

Que os anjos, junto a tí, se ajoelhassem;
. Que as' açucenas não desabrochassem,
A não ser no momento em. que as colhesses.

Mas, desenganos me desiludissem,
Se as nossas almas 'tanto não se unissem,
Se os nossos corações se separassem!

"'
Fosse-me. a vida um turbilhão de abrolhos,

>,

Se as luzes ele teus olhos se apagassem,
E não brilhâssem mais para os meus olhos! ...

APRESENTAQÃO DO l�ENOMADO CANTOR

GREGÓRIO' BÁRRIOS
Por especial gentileza da brilhante sociedade LIRA

TENIS CLUBE, a tão ansiosamente esperada "Soirée" da

saudade e a cintilante apresentação do cantor inter.na

cional GREGÓRIO BÁRRIOS será levada a efeito nos

"féericos" salões' elo Clube ela Colina, na noite de 21' do

fluênte. Esta maravilhosa reunião será em regozijo pelo'
advento da ·primavera. "Soirée" da saudade, com muitas

surpresas e atrações. Ficam convidados por êste meio não'
só oi� ássocíados do Clube Doze, como também os asso-

ciados elo Lira Tenis'Clube': ;� '":\. _'c ",

Mesas à venda na Secretaria do Clube Doze, das 8 às

11 horas, diàriamente. a Cr$ 150,00.

·LIRA TENrSCLUBE
Dia 16/10/54 - Sábado - Bingo Dançante, em be

nifício da irmandade de Nossa Senhora das Vi�órias.
Dia 17/10/54 - Domingo - Soirée Promovida pe

lo Lyons Clube. Shaw de Renato Mursi e seus artistas
Reservas de mesas com a respectiva Dir�toria.

.

/

__
o

__--o � ._.---;...---------;-

CLUBE 15 DE' OUTUBRO
DEBUTANTES - CONVITE

A Diretoria desta Sociedade, tem a grata satisfação
de convidar as gentís 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 33° aniversário de

fundação�
Comunicamos às interessadas, que as 'inscrições po

derão ser feitas até 'o dia 1'.3, na Secretaria, das 19 às 21

horas dos diás úteis.
Florianópolis, 26 de setembro de 1954

_•..... A1·Y Wolf de CastTa - '1° Secretário

\ ,----------------------------------------------

Programa do ..
/

'

GREMIO "CRUZEIRO DO SUL" - RECREATIVO

CULTURAL-ESPOll,TIVO: (Filiado ao Clube 6 de Janeiro

Estreito)
Dia 16. - Sábado - SQirée "Boleros em Desfile"

'Apresentação dos maiores sucessos da temporada. Muitas
atrações, entre elas a dansa do brinco. Venda de mesas

com o sr. Lidio Silva ao preço de Cr$ 30,00.

- FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASÁMENTOS

BATISADOS _ ANIVERSÁRIOS E REPORTi\GENS EM

GERAL.
R O D O L F O C E R N Y, Fotografo/do Jornal "O

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

Telefone: 3.022.
.

I

DR. ANTONIO MODESTO

DR. fOLYDOr.,O S. THIAGO
MÉD�.COS DO SERVÍCO DE RADIUM E RADIOTE

RAPIA DO HOSPITAL DE"CARIDADE.
AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

\
ESTAGIO EM S .PAULO PAFtn. ATUALIZAÇAO NO

TRATAME)NTO DO CANCER E DE. T;rMORES EM ÇfERAL.

"PREPARANDO-SE P4" coisa que acabou Bastante
RA A CHEGADA DA CE- algodão, e 1 vidro de bôca

GONHA" Ilarga para guardá-lo, serão
Nunca é cedo demais pa- indispensáveis. Toalhas es

ra começar os preparativos' peciais para o bebê são im

do grande dia. A teoria de i portantes. E um, carrinho,
que você tem nove l?ngos; se você acreditar neles e ti

meses, durante o.s quais po- ver a' "verba" extra. Seu
de calmamente arrumar tô- filhinho não precisará de

das as coisas, é muito peri' um gradeado por enquanto,
gosa, Os dias se tornam em mas, se você tiver a ocasi

semanas, as semanas em ão de adquirir um, faça-o.
mes�s e antes que você se 'O "mesmo se aplica à cadei

aperceba, o bebê está para rinha, Êstes objetos podem
chegar a qualquer momento ser comprados, muitas vê
e você não terá mais a e- zes, de segunda-mão, ou

nergia - e o tempo - de emprestados -de amigos, e

correr de um lado para o conomizando, assim, uma

outro, comprando roupi- boa quantia.
nhas, costurando e triéotan- Ao começar a arranjar
do. '

. . tôdas essas coisas, dedique
A primeira coisa a fazer é -

um lugar. especial para

preparar uma lista de tudo guardá-las e faca uma lista

o' que você vai precisar, do do que você já tem e do que
bercinho ao mais minúscu- ainda precisa ser feito. A

lo alfinete de segurança. satisfação de riscar �s itens
Decida qual será o quarto prontos, com um gordo lá
do bebê.' Se for necessário pis vermelho, ao passo que
fazer alguma reforma ou você os vai ajuntando à co

pintura, comece imediata- leção, parece até compensar

mente. Caso puder usar um pela trabalheira tôda.

berço velho, tire-o elo so-

tão e comece a remodelá-
10. Um novo colchão pra-Ivàvelmente será necessário

,.---...

e novos lençóis de borracha.
E a banheirinha?

.

V.ocê
pode arranjar uma' usada
ou decidiu adquirir

.

uma,

novinha em fôlha. No pri
meiro, caso, verifique bem
se' a mesma está em perf'ei
to estado de conservação.

I Para vestir o bebê, você de
I' veria ter uma espécie de
messa ou cômoda alta. Não
há nada mais cansativo pa
ra a jovem mãezinha do

que ter que- ficar parada
horas inteiras por dia, com Ia espinha penosamente eur- PAItA AQUELES QUE'
va, cuidando do bebê.
As roupas .são, <natural

"mente, o item mais impor-:
tante. Não economize - na'S-· .�.: ..

fraldas. Você terá sempre
utilidade para mais do que

julgou a princípio, e pro
cure adquirir as de melhor

qualidades sempre sem cos

turas, que podem irritar a ,

pele do bebê. Lençóis, fro=.
nhas e cobertores também Iser preparados com bastan
te antecedência. Se você

quiser ser' tão caprichosa a Iponto. de você mesma cos- .

turar a roupinha de cama e

aplica-la com todos os tipos

o' trabalh9 durante os'

me-Ises que virão.
É infinito o número de

pequenos detalhes que' en-
tram :m cen,a qU,ando um �asa OU terreno
her?elrO esta. para ch.egar. Compra-se um pequeno

ELEITO COM MAIOR.IA DE UM V010 .

,Al�metes çle segurança: Ad- tereno ou casá velha ou no-

_

qmra uma boa quantidade vª com garage ou terreno

. FORTALEZA, 14 (V. A.)

_I
dêstes. Mamadeiras, bicos, ao lado para construir uma

Terminou a. apuracão em
__ o .'C'.

colher para medir e reci- situados na Rua Anita Ga"

Quixadá" tendo sido eleito V d
. pier;tes próp:ios para !a.zer ribald ou em outras ruas

pref.eito o sr. Manuel Pi-, en e .se
a formula, sao u,:cessarlOs. proximas a esta. Imforma-

nhelro de Almeida, com a .' �esm� que voce tenha a

I ções para Romeu Machado,
maioria de, um voto apenas.

Uma cammhone�a, Ford mtençao de -:màmentar seu rua Anita Garibald nO. 33

Pertence ele á UDN..
F 3 modelo 1951 em Pertei- rebe�to" voce se�pre' os Telefone ---' 2972.
to estado de conservação. preCIsara algum dIa, talvez' _.-'.........--- ------_,
Ver e tratar' com o Sr. bem mais cedo do que pen- I

.

.

'

Edú Souza em Aririú _ se. Portanto, esteja prepa-I 1IDDI .....rar

Palhoça.
.

rada. 11111 [U8SDT 118
_

,-- Sabonete, talco, óleo, cre- (IILVII'''')
PREMIO CULTURAL me, são indispensáveis para ."ANDE TONIOO

RIO, 13 (V. A.) - A fim cuidar do bebê. Procure os

de participar da conferência produtos feitos espeCial-Icomemorativa' do segundo mente para crianças e ad
centenário da universidade quira logo vários de cada I

Berkeley, na California e re- um É muito confortável Vende-se um, terreno

ceber ° prêmiO anual da A� saber que' 'se tem um am- com a area de 588 metros
cademia Franciscana de His- pIo estoque em casa e que quadrados; á rua Victor

prensa, cumprimen.ta)'no� o tória WashI'ng'ton d
,- ,

.J , , evera nao sera necessário sair Konder (antiga Blumenau).
colega ELOY DE AMORIM e viaJ'ar para os E t d U'

.

I
'

• s a os lll- correndo" logo, nos primei- Tratar com Francisco
lhe desejamos fe-1iz perma- dos o professor Alceu All1o-
nencia entre nós. rosa Limá.

ros meses, comprar alguma Bücheli Barreto, á rua 24

______________...,....:.. c:..o:.:i=s:a_a:c::a:.:b:.:o:.:u:..:._.B=a:s.::ta::n:�t:e��al:-:_:_d:e:::...:M::a:io�,�n:.::...433
- Estreito.

AVENTURAS'

O "VERA CRUZ" NA ',,,,,, .

I·
GUANABARA

_ Ilom
RIQ, 13 (V. A.) - Depois Jde seis meses de 'ausencía

nos portos brasüeíros,

çhe-Igou ontem ao Rio, trazenno
a bordo novecentos e ctn-

quenta passageiros, o tran
satlântico português "Vera
Cruz". A Praça Mauá apre
sentava, esta manhã, um

aspecto f,estivo com dezenas
de integrantes da colonía lu
sitana desta capital que a

guardava a chegada dO gran
de navia comercial.

a Biblia na Mão

SÁBADO, 16 DE OUTUBRO

.Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre.

(Hebreus 13:18). 'Lel' Lucae 19:10.

'Quando David' Sandberg pregou seu último ser

mão em Gothenburgo, disse palavras que jamais pude
esquecer: "O que fazeis hoje será o vosso futuro."

O passado vive conosco; faz parte de nosso ser. Um

amigo e eu fomos juntos à Espanha há alguns anos

atrás. Vimos as montanhas e sua sombra me fêz pensar
na eternidade. Escalamos por trilho.s estreitos atra

vessamos vales e alcançamos o mar, e assim ganhamos
novas impressões que ficaram indeléveis em nossas me-CARGUEIRO INCEN

DIADo
mórias. '

Vós e eu nos lembramos de nossos pecados. Se for
RIO, 13 (V. A.) - Irrom- mos sábios procuraremos o perdão de Deus para êles.

peu ante-ontem violento in- O
' -

ramos, às vêzes: 'O Deus, ajudanos a tirar proveito
cenelio num dos, porões .de d

I
e minhas experiências. Ajuda-me a aprender, a fim de

proa do cargueiro holandês
qu� o meu presente, seja melhor que o meu. passado".

"Negras" que ora se
.

acha Memórias do passado! é Uma das mais ricas bêncões pa-
em reparos no estalelro de '

_

N·t
..

O f
' ra nos.

'

.

1 er01. ogo propr:.gou ,se
.

,
'

. .

rapidamente a outro porão e
Nosso presente e uma pont�. que liga o nosso pas-

ao convés send lornmu.ío sado ao nosso futuro. No passado estava o início da vi-
,

. o ( orul.11a( Q I d - f
,. -

algumas horas depois .�r;1 ..:a" a;, no. uturo est.a a sua conclusao aqui ?a terra. O que

1,OS esforços da trípulaçâo e' apr oveitamos hoje, do passado, determma, em grande
do corpo de 'bombeir�s da

escala, o nosso !uturo.
capital flumiriense. Os pre
juizos são de monta.

Ó Deus, ajuda-nos a perceber que nosso futuro de

pende do nosso presente; que estamos determinando o

nosso destino, no dia de hoje. À medida que passarmos
êste dia, ajuda-nos a lembrar-nos que a semelh.anca de
Cristo é o caminho para todo o bem .nesta vida e na vi
da .além, Rogamos-te em nome do 'Redentor. Amém.

IMPUREZAS DO SAf�GIJE?
t'

�LIXIB Df K06Utl8A

EENSAMEN'I'O PARA O DIA

AUX., TRAT. stnus

.. O que eu faço hoje repercutirá no meu futuro.
HENNING HALL (Dinamarca)'

nos que:
- em 1.609, um "alvará"

de Filippe II, proibia a fun

dação de novos 'conventes
em terras do Brasil;

.

- em 1.636, combatendo
. na defeza do· Engenho Es

pirita Santo, na margem di-
reita do Samuraguaí, aílu-' ... i."
ente do Paraíba, mo.rreu o-

.

. ': ',� .

Conhelheiro .ll'lPO

�yssenSl\
:'''';' ',.. '. ;;--. c, . .'

r���:;gâad�:�Oa��:�a�o��!����i�d_t1�O EM�ARSElHA
rido Forte foi tomado pelo ' '" "

Capitão Francisco Rebelo' PA�IS, 14 (U'.: PJ -- !'\bre- tradição, a conferência cIOS

_ em 1.794 no Ceará' .e hoje, em Màrselna, o 19° presidentes e secreràrtos ge-

J 'M' t'·· p' Congliesso Nacional do Par- rais das Federacões 'lI'I'" rea
nasceu ase ar Inlano e..· .

..
. . '" ." -

reira de Alencar; t�el9. Radical e Rfldl,�al-::;;ü- lizada antecipadamente, pa-

1 816 f d
cíalísta francês. secundo a ra manhã

- em. " oram er-
"�o •

rotados 'no arroio Zapalar,
pelo Capitão Manuel Joá-
quim de Carvalho, a frente

Vde 112 brasileirosde cava-

e n'-d"
.

e' -5'·..e--laria, 124 orientais de um _

'Jestacamento comandados
pelo Tenente Bonifácio Isas I

P
.

'

Calderón, mais tarde Brl ar motivo de viagem. Um colchão' de molas "Di-

gadeiro servindo' ao Brasil; VINO SUPERl' com cama propl'Í<l Cr$ 2 ..000,00. 'Um�
_ em 1.818, o General maqui.na de costura "HUSQUARNA" nova Cs$ 5.200,00.

João de Deus Menna Bar- �m plCUp long playng "THORENS" CD-43 s�m uso al

reto -<Visconde de São Ga- guru Cr$ 6.600,00. Um ventilador um armaria cF espe

briél) comandando 600 h�- lho p/ b,anheiro, duas lampadas' de cabeceira. Tratar à

mens de cavalaria da van�, Rua Jose do .Vale Pereira s/ nO (quarta casa a direita),
guarda do General Curado, proximo ao Coqueiros P:;;aia Clube.
::ttacou e paz em fuga no

atraio Rabon, .0' ,então Co
ronel Frutuoso Rivera que
comandava 650 homens;
- em 1.829, a bordo da

Divisão Naval comandada
pelo Capitão _ de Mar e

Guerra João Carlos Pedro
,Pritz,1 chegaram ao Rio de
Janeiro, a Segunda Impera
,triz do Brasil D. Amélia de
(..,euchtemberg e a Rainha
�e Portugal D. Maria II, ha
vendo. aquela, no dia ime
diato, contraído nupcias
com o Imperador D. Pedro Em gOl>o de férias e em

I; visita aos parentes e amigos,
- em 1.868, .o 16° Bata- acha-se entre nós, o nosso

lhão de Infantaria, coman- amigo e conterrâneo ELOY

dado pelo então Tenente- DE AMORIM, categorizado
coronél Tibúrcio de Souza fllnéionário da Imprensa Na

derrotou um destacament� donal, no Rio de Janeiro

paraguaio emboscado perto onde gosa de conceitos ge�
de Vuelta de Angusturra, ra1. Velho militante dR im

no Chaco;
- 'em 1.913, em Recife,

Pernambuco, faleceu Luiz
de Albuquerque Martins
Pereira;
- em 1 920, no Rio de

Janeiro, faleceu AlbeHo
Nepomuceno" consagrado
Maestro e Compositor bra
sileiro;
-.
- em 1.943, no, Rio c!�

Janeiro, faleceu Alberto
Jornalista Edmundo Bitten

court, fundador do: "Cor
reio dá Manhã";'
'- em L946,' em Nurem

bergue, f.oram
.

enforcados I
os ex-lideres, nazistas;

.

i·André Nilo Tadas'co ,

Restaurante . Napoli
:&_UA Marechal Deodoro 50.

.

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

Descont,o. especial para os senhores viajantes.

VIAJANTE'

DO

DESEJAM O MAXIMO

."- EM CORTeZIÂ
.

E 'EFICIENClA-'

se

Terreno

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�'O "Estado

IP'erderá o Pa'ula
i Ramos os pontos,
e o 'Imbrtub2

"

a L'deraD�a ,QUEM FICARA' ISOLADO COM A 'lANT�RNINHA"? A RESPOSTA TEREMOS DOM,INGO PRESENCIANDO O ENCON
TRO ATlE'TlCO X GUARANI,/ AMBOS DESEJOSOS DE CONSEGUrR A REABlltTACAO

, , Não se conforma o Figuei
rense com a derrota de do

mingo passado" frente ,ao

Paula Ramos, Alegam os di-

rigentes alvi-negros que a

pessima arbitragem do sr,

Oswaldo Ramos prej udicou
enormemente com suas deci

sões absurdas o esquadrão
, comandado por Alemão, Di
ante disso, a diretoria do Fi

gueirense entrou no T,J,D,

com um protesto solicitando
a anulação do jogo,

Santa Catarina ,n'os XII ��;::l�;u��o:�J�::�!;'J�
(Do correspondente) O Figueirense, desta vez so-

CAMPEONATO DE JUVENIS I mais um aniversário de run- Joo)os n,DI-'V'er·sI-Ia'nOS,' Bra's',lliIle'll..ro•s·.· ::�::p:;��;=�::e!�:'��::
Na manhã de domingo dação do Caxias F, C" que

_

seando-se numa írregularí-
continuou a disputa do vi- assim completou o seu 34,0 - dade que teria sido verifica-

torioso Campeonato Extra ano de gloriosa existência A,ATUAÇÃO DA FCDU Iva, e, atuado com tão pode- Reportagem, d'e He',II'o ,ttA"I'lton P'ere,l'ra
da com o jogador Bítinho.

de Juvenis, promovido pela no esporte catarinense e bra-
i I l'OSO adversário, os. catari , IY:I I

Alegam os mentores do aí-

Associação dos Cronistas

ES-,
sílelro. !

. (Conclusão) I nenses não puderam fazer I VI-negro que o craque pau-_
portívos de Joi:1Vile (ACEJ)

,

Desejava o atual líder- in-
I
mais do que fizeram, con-

ceram, então os catarinen- neonato de Rêmo, o qual laino em referencia não ti-

en� con:e:noraçao ao �eu 5,0 vícto do Campeonato da, ,L'I Chegados a esta altura da siderando-se .bôa a sua a- I
ses da FGDU, bnilharite- 'oi se realizar, dias .depcis. nha condição de jogo, de vez

amv�rsano ,�e f�n�açao, _

J, F, comemorar a auspicio -

reportagem, depois de cuí- tuação, sobretudo, notando-Imente, por 2 a O (6x4 e no Rio, apenas com a pre-
que, inscrito pelo Atlétíco so-

�mta Gar,lbal�I E, C, eo,sao sa. data 'com um ar��cte ,a- darmos de relatar o acide:;- se, mais ,uma vez, o empe- 6 x 2). sença de: cariocas, perriam-
licitou transtereneia para o

LUIz A, C, travaram o segun- l11IStOSO, tendo para tanto tado "caso" da participação nho glorioso de luta dos I Q' t ,f
' " .:

ti
'

" bucanós e capichabas, ten-
Paula Ramos vindo a atuar

prélío do certame, vencendo convidado a Portuguesa de catarinense no Campeo;a II seus representantes' que de ulbn la- ,�Ira'f con

In�an,� , pela tricolor sem todavia
, , '

'I' ',t d
-

Paul " , �, , , 'I' o a e a per omance no :lo por' local a Lagôa Rodrí-
o primeiro pelo escore mim- ESpOl es e Sào ColHO, 110' to de Futebol onde a "chan- iguais aos seus colegas C ri t d T�' '!O de F�,eitas, pOI'S na-o fôra cumprir o estágio que as .Ie15

,

to ,ii
-

d 1 I ' I, 'I ampeo a o' e ems, 'os
�

-

t
'

mo, tento do atacan '" vado. rem, .nao po enc o a mesma, ce" de vitória era das me- também batalharam ardo- d 'd"
'

'1 1 f
'

S-
fu ebolísticas ordenam,

não poude o clube aníversa- I, ' I -
'

,
,

I
estemi os ,catarI,nas, V?

- possive e etivar em ao
Mais um caso para (;s se ..

,

,

' lhores que poderia ter a
I
rosamente pOI um melhor taram a vencer desta feita Paulo, por ge negarem os

ANIVERSA'RIO DO CAXIAS nante oferecer o g�'ande es-. FCDU depois do retumban- resultado, honrando' sobre-
'

sob'repuJ,'ando os b'ahianos I bes ná listas ci
nhores do Tribunal de Jus-

FUTEBOL CIJUBE petáculo que desejava a0S, 'f ôb I' I 'b d
'

c u es nauticos pau istas ce-
tiça Desportiva,

r>', ,
te trrun o so re os pau IS- maneira o om nome es-, tidos camo fortes antagonís- der os barcos necessários à

seus numerosos associados " '

irtuai
- I portivo d E t d

' ; E a liderança, enquanto
" I tas- VII' uais campeoes; va- J 1 o se� s a o, COl- tas, competição para as varras

A 12 do fluente, passou, adeptos,
mos a seguir: dizer da pre-I sa essa que nao passou des- N t 1 f' t ité 'd

_

di t 't
não for conhecida a decísao

Aproveitando o ensêjo expressamos aqui as nossas,' ,
,

"

b'd' b
_

o ave 01 es a VI orra, ze eraçoes ISpU an es, co- do orgão disciplinar, perten-
" senca dos catarínenses nou- perce i a as o 'servacoes u..« d d o 'á 1 di o no início

maiores felicitações aos caxienses pelo transcurso da fes- 'tros' campeonatos I
dos participantes das oÍim;. R,So�s, 1 v�ncen ? f �s �as m J ,a u 1m s 1

I
ce a dois clubes: Fig'upirense

tiva data, almejando continui o seu clube com a brilhante I'
,"

, , 'd
,,' J.ng es ,nem Ol preCISO :lesta �eportagem, e Imbituba,

t 't " t' h' 't t'd
Conforme ,sorteIO dos JO- pIa as, - Ja se acostuman- disputar a "dupla'"raJe oua que a e oJe em 1 o,
f'

'

, 'd do a e o
" t" "

.

x x x
'

, ,

i gos, ICOU programa o pa- v r !' ca armas co- "N primeira "single" o ad-
o S t C t' d" mo competidores valorosos" Com aquela lamentavel

I
.

REGATA INTERMUNICIPAL Ira an a a arma", epols, ,
,mlravel telllsta Urbano Sal", I ,_ � ,

_

: da' estupenda estreIa em I,e entUSIastas, mesmo dlante les da F,CDU derrotou An- declsa� de abandono da dls

,CAMPEONATO'I
f t b I no dom'ngo com- de grandes antagonistas a- I C I d' 13 puta dos XII JOGOS, ao

Apezar do máu temp? _reinante, que bast�nte �r�ju-
u t� o

o,
seg''und�-feí;a' pe- I pezar de' suas menores p'os- g2'e 00 (a6m3on

e FU E p�r meio-dia de sexta-feira, fi-, '

dicou o brilho da competlçao, teve lugar qommgo ultImo PIe
II nha_ b t' ,'sibilidades I f lt d

'a x
,

e 6x3,�', .,." cou, ássim, encerrada a par- AMADORISTAna raia do Jarivatuba a regata a rêmo amistosa promovi- a man a - asque e ,com pe a a a �,Na segunda smgle' o " ,_';'"
,

A

' I '

't d

I
meios e elementos que só- '_

, tlclpacao da Federaçao Ca-
da pelo' C, N, Atlantico com o concurso das poderosas os canocas e a ar e - vo- 'nao menos valoroso raque- "

d D tU' Prosseguirá na tarde de

g'uarnicões do C, N, América de Blumenau as quais ven- lei com os pernambucanos. mente os grandes centros tista Airton Souza' da ,ta:ru�e�s,e e
�

espor os lll-

. "
, O' 'I' d b t d univers'tár' t� 'versItanos ,nesses, malfada- hoje o Campeonato Citadi!"Q

ce,ram quatro dos cinco l)á,reos programados, f pre 10 e, ,:sq.ue e e�

I _' 1 lOS em em pro- FCDU venceu, ,a Renat,o d F t b 1 d t
I G' d P f dos JO!i!'os. e u e o Ama 01', es ando

A, noite, na simpa'tic" se;de social do C, N, AtlaAntico, ve ugar no masIO o_ a-; usao, Visco da FUBE p,o,r' ,2, a O �
,

,

'

• ...
,

15 7 15 8 f Embora' êsse desagrada- marcados os seguintes en-

em festiva noitada dansante, foi procedida a entrega dos lácio dos Esporte,s em,' Agua I

x e x oram os e,sco,- (6xl e 6xl) !
'

..�

h vel desfêcho', comtudo, a a- conl>,Los�

{ Prêmios aos vencedores dessa regata, ',' Branca, ao qual mfehzm,en, - ,res, onrosos pa,ra os catan- No dia seg'uinte', sexta- A' 1330 h
'

x
- , f' d tuação da FCDU, abalança- s, oras: Bang:1

'I te, nao pudemos a.ssIstIr, n�ns,es nesse con ranto e feira, J' á com uma bôa clas- I
'

1 b I b do-se os bons resultados co- plranga
por termos de autar como, v.o eI o ,com os pernam uca sifica,ção garantida, em face A' 1530 h R d'

f d d
- lhidos nos J'ogos que dispu- s, oras: a nnn x'

Delegado da CBDU em ou- nos" orman o as uas e- das vitórias conquistadas C I '1 \
,

d pi' , , tau foi de molde a mere-' o egla
-Consoante notícias que tivemos até ontem, a repre- tros jogos no Ginásio o a- qUlpes aSSIm: os 'teni'stas da FCDU deve- '

L 1 E t'd' d R B
h CATARINENSES GI cer encômios, satisfazendo oca: s a 1O.a 'la 0-

sentação de volei e basquete de Joinville vem tendo' bri- 'caembú à :t;nesma ora.' - ,: e- riam pelejar com os cario- caiuva
lhante atuação nos Jogos Abertos do Interior do Estado de I Para nós, c�rta era a vi- no, Romeu e Lour,enço; Jo- cas, o que não se deu, pelo plenamente pelo que era

,Preço único: Cr$ ::",00
São Pauld que ora se realizam na cidade de Sorocaba. I tória dos cariocas-fortes ão, Nazareno e Milton, abandôno total da disputa

lícito esperar de suas pos-

No domingo, a equipe de volei perdeu por dois "Sets" candidatos ao título por se- PERNAMBUCANOS: Jo- da olimpía'da!' sibilidadees, por isso, fican-
,.. ..-,.,...-.- -.-J

a um para a de Santo André e a de basquete venceu por
I

rem possuidores de podero� sé, Fernando e Edinalâo; xxx
do, destarte, jus.tificada a

29x25 a de Assis. I I sa equipe, pelo 'que deve- I Lins, Edson e Zendo. No atfetismo, contando
sua ,participação. com vivo ardor e admira-

Na segunda-feira, a equipe de volei reabilitou-se aba- 'riam vencer cômodamente, x X X com uns;quatro ou cinco a':
Valeu,

\
apezar dos pezares', vel intrepidez,' honrando

tendo a de Franco da Rocha por 2 x O e a de basquete co- 'por uma bôa margem de No dia seguinte, terça-fei- tletas que .estavam na oca- sU,a presenç,a n�, :nagna condignamente a tradição
lheu nova vitória vencendo o "five" de Santa Bárbara pontos, ra: pela manhã" no Estádio sião, terça e quarta-feiras, o�ll�plada ,ulll:ver.sItana bra-

I da reconhecida fibra e brio
por 34 x 26, I O resultado final do cote- do Pacaembú, como já re- desembaraçados de atuar s�leI�a, haJa VIsta o que

rela-I dp,atleta catarine,nse, do

Terça-ferra, novos triunfos conseguiram os joinvilen-,' jo, todavia, nos causou sa-Ilatamos, os briosos "c:_ata- noutros campeonatos, por-
tamos nesta extensa repor-. que sobejamente deram ca

ses, vencendo em basquete por 39 x 9 a representação de tisfação, pois nossos valo- rinas" da FCDU eni polga- quanto que alguns que po-
tagem, pelo que, aproveitan- bal mostra com os explên

Birigui e em volei por 2 x O a de Pontal. _, rosos rapazes, a ',exemplo rinas", da CCDU empolga- deriam competir, ,estavam
do do ensêjo, expressamos I didos resultados conquista-

d t d f t b 1 "e a 1 t d
' aquí nossos votos de aplau- dos,'a urma e u e o, sem � ns ClOna e es upen a- VI- coinprometiaos com outros

, INSTALADA A ACEJ EM SUA SE'DE desânimo por um enfrentar tória no futebol, conqu-ista- jogos, a FCDU disputou as
e admiração à atual direto- Um vibrante e jubiloso

,

I
um favorito credenciado,: da, na yrorrogaJão que rês: eliminatória.s de provas,

ria da FCDU presidida pe- "hip-hip-hurrah", pois, à va-
Com o título supra pu�licou "A :NOTICIA" desta clda- batalharam com ardor é tava dIsputar, sobre os pode- conseguindo resultados sa-

lo esforçado acadêmico I lo:rosa e impávida FEDE-
de o seguinte, na 'sua ediçao de 8 do corrente: I entusiasmo até o derradeiro 1'0 sos paulistas sur-jt' f t""

"

,
Marcio Collaço, estendendo I RAÇÃO CATARINENSE

, "'" A

' ,IS a OrlOS, porem, sem pos- f I' 't
-

t d
'

1Conforme estava sendo anunCIado, na nOIte de ontem mstante samdo da, cancha preendend,o todas as preVI- 'b'l'd' d d f
e ICI açoes a o os os va 0- DE DESPORTOS UNI-

A
" -

d C 't E t' d J' 'lI
"

'
"

,
-,

f ' , / SI lIa e
,
e o erecer mar- t d 'V

-

a SSOClacao os rOlllS as spor IVOS e omVI e, ms- como era' esperado com soes e azendo Imposlçao'do" '

"t d t
rosos componen es as va- ERSITARIOS digna

t 1
.

d d f' 't' 1 3 d2'
' ,,', gem a conquls a e pon os· ,

'

a ou-se em sua se e e mI IVa, sa a n, o, ,o andar do uma contagem desfavoravel, reconheclm,-ento pIe no, 1 'f'
- ,

't d
nas /eqtupes que, na arena

i representante de SANTA
Ed'f" B 'I L'b -, 9di' ' ,

,na c aSSI Icaça,o, a vJ.S a a d I t f t d C
'

1 ICIO raSI - 1 ano, a lua e março, porem mUlto honrosa' 55 do valor de, sua eqUIpe que
'

t 'd
a u a, mesmo en ren an o ATARINA nos XII JO-

'dA
,

d 'd
.' '" '

,,'
malDr co egona e outras d

" , IA presI enCIa a ACEJ querendo ar um cunho maIS x 42' Ja nos Jogos anterIOres' VI-I
"

1 d'
a vel'sa.nos supenores em GOS UNIVERSITÁRIOS

,

t'
, " " I'

, , eqmpes, pe o que esmte- d' b l'solene ao acon eClmento, conVIdou os aSSOCIados, que estl-I O primeiro período ofe� nha perfazendo magníficas d'
po eno, sou eram pe ejar i BRASILEIROS! '

,

t "t b d S d II "
ssou-se, e ssegur nesse se-

veram presen es em sua maIOria e am em o ,r" a a a
receu' o escore de 30 x 15 perfomances sendo de no� d

A' ",' tf' d d'f" d d dI'
"

I
"

-
sou-se ,e nesse setor,

mm" proplle ano o e 1 ICIO e oa 01' a sa a a cromca pelo que, póde-se depreen- tar a de Belo-Horizonte, on-
esportIva, der, ,que os bravos repre- de por pouco não derrotou Depois do' grandioso 'su-

, ,',' ,I" ' "
sentantes da FCDU, 'luta- poderosa seleção de Minas- cesso _no futebol, sua �aior

FOI o,felecldo, na oPo,rtullldade um drmk, ao dr. Sa-
,ram sempre animados, pug- Ger�is, que foi campeã

j de atençao era no cer:tame do
dalla Amm, em reconheCImento ao que tem feIto ao espor- dI, me por' um futebol dos XI JOGOS ten- rêmo, onde havia fundada
t "'1

,- t' 1 t ' t 'b
,- - ,

nan o pe o nos ,

Ie JomvI ense e par ICU armen e em re n Ulçao a amlz,ade Ih
.

lt d _ do vários "azes" do futebol esperança de 'lograr ótima
que tem dedicado à crônica esportiva, me, 01' resu a o, o q�e, e

" '"
, 1 'f'

- -, b-"
, ,fetIvamente consegUIram mmelro em sU,as fIleIras! c aSSI Icaçao, tao em pre-

•

. No, �nseJo fai?u o �r�sIdente Leo Cesar que' e?al�eceu haja .vista a bela contage� Podemos diz�r, S'em exa-' paradas estavam as guarni-
o sIgmfICado da mstalacao da ACEJ em sede propna, e

d 55 42 't Ci� t 1 t' ções qúe iriam correr, con-
tambem agi'adeceu os b�nefícios concedidos a sua associa-

e

d
x ; qUe,;Ul 0dos en- ",e�o, qu� � �s)e acu ar, r�-

ção pelo dr, Sadalla Amin, traçando ainda um panorâma ?ran, e��e, �onsI era,n o-se a

I' �n � ,no 1:1 e o, por SI, so, tando ainda, em seu seio,

das diretrizes da ACEJ em face de suas finalidades, 'I
msuÍlclencla ,de meIOS ,e ,va..; JustifICOU eabaln:ente a pre- com alguns campeões brasi'

\..
'.

' lores da pequena coletIvlda- i sença dos ca�armeses nos leiros.

Agradecendo, falou o homenagead�, que no de.correr
de universitária catarinen- XII �OGOSi valendo êsse Infelizmente, o fato de-

o seu discurso surpreendeu agradavelmente a crônica es-
se,

, .' ,

I grand�oso f_:Ito com ,o me- ploravel sucedido naquela

()rt�va, revelando que a ACEJ a partir daquele instante,
As equ�pes, degladlantes lhor �alardao 5lue Sa�ta m,

,esma sexta-feira, na

diS-I,inha a sua sede social no edifício de sua propriedade e
formaram, aSSIm:

"
I Catarma ,poder.l� �onqUls� putà das eliminatórias,

por isso não precisava ter preocupações referentes ao alu-' CATARIN�NSES: F,a_!II 6, ,tal' nas clr,c�n.stanclas �m quando os remadores da

uel, pois que destina:va aque1a a ACEJ por tempo inde- Borba ,,6, TI?ho ,5, Joao 2, ,que. se' venfIC,ou.
FCDU encontraram sem

'erminado, Ferrar'! 3, PI�olh 8, Paulo 2 x x x condições de navegabilidade
e Romeul0. I Prosseguindo na sua bri... os barcos que .lhes foram

Falou tambem o redator desta página e o associado CARIOCAS: Mina 11, lhante atuação, no dia se., cedidos, como já nos refe-

ota Gonçalves, Epaminondas 4, Cesar 11, guinte, a FCDU estreou fe� rimos antes, impediu se

Na reunião de ontem alem de serem estabelecidas as Sergio 4, José Carlos 11, licíssimamente no Campeo- concretizasse o justo e en-I '

rovidências para a ,próxima rodada do certame de Fute-' Luiz Silva 11 e Antoniebel. nato de Têriis, alcançando tusiasta ansêio da FCDU
_

01 Juvenil, foi tambem admitido associado o dJ;, Helio Mil- x x x bonita vitória sôbre ,os per� não podendo levantar o títU-,n Pereira, que já é bastante conhecido na crônica -espor- , A tard;, ,no Ginási� do �ambucanos, considerados
I
lo, pelo menos, conquist�r

A'
'

iva citadina,
"

Pacaembu, Jogo que nao as- megavelmente grandes ad-I uma ,excelente colocaçaiO te'n
'

",.

�->""'_'''''-''''''22U' s�stimos pe�ot dm,esmlo. mo- \ veNrsárdi�s. t d "S: 1 "
gue cOtrríbesPlhonddes.s� �ao tpe-

,

','

'

çao'o novo acejiano, além de ser um antigo cronista �spor- tlvo sup,racI a o, pe eJa�am '; a ISpU a as
, mg es ,n�sso ra a o e, IDcon es-

.

'

vo da Capital do Estado, é nosso colabbrador e corres- os catarmenses em voleIbol, houve empate: UrbanoSal; çao e.ao valor mconteste
_

I

ndente do-"O ESTADO" de Florianópolis e "A GAZETA com, _os pernambucanos-�Iles (FCDU) venceu Jose do� compor:_entes da sua e- A ELETRO-TECNICA avisa à sua distinta fre-
PORTIVA" de São Paulo, campeoes de 1950 e tradi-, de Castro (FAPE) por ,2 a qUlpe de remo, guesia que manterá abertas as suas secções de venda
Na mesma, oportunidade, os associados da ACEJ -fize- cionais candidatos ao, tíÍu- 'O (6x2 e 6x4 Airton. Souza O 'abandôno da diisputa todas as terças e sextas feiras até as 22 horas., Procure

m constar em ata um voto de pezar pelo recente faleci- lo! I (FCDU) perdeu pa.ra' Ota- dos XII JOGOs, finalisou conhecer sua nova secção de presentes, instalada no 20
nto do decano da cronica esportiva de Santa Catarina, Com um sexteto regular, vio Lobo (FAPE) ':: por 2, por cOl)sumar definitiva- pavimento, pois a ELETRO-TÉCNICA tem o máximo
�SON MAIA !o44CH-APO, que era considerado "sócio hQ- por falta, de bons valores' a O, (6x2 e llx9),

'�,
'"

'

rhente o afastan'lento deis prazer em i-eceber '�sua visita, que an'iecipada�e:nt� agra-

'

,nessa modalidade esporti- I Na "dupla" d�cisiva ven-I te catarinenses do Com-, dece,

,

NOTICIAS DE' JOINVllLE

JOGOS ABERTOS DO INTERIOR

Terreno em Barreiros
Yende-se, em excelente lacal, à beira da praia,

dindo 42 x 80, O'timo para veraneio,
Tratar à Rua Pedro Demoro 1403 - Estreito,

me-'

CASA LEILA
UMA 'DISTINÇAO EM SERVIR

Artigos pa_ra 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 um� visita à Casa LEILA Rua Tenente

Siweira, 25.
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Am-a'n�a-'- e-Iel"ço-es,' AI'
'

'� 10 in e In a sII
. ' .

na
_ ema�uai CINE SÃO JOSE' Ti'6:n;�������/:!�!:

Sómeo.te· entre orientais serao escolhidos I _ AS 3 7,309,30 Hs _
wn

-

C
A B '

"UM GRANDE F'ILME 3°) CAVALEIRO DO

OS 400 membres da amara 8JXa ii.��0�tk�ES _ AL- i:�n�ORADO Com: Alan

BERLIM 15 (U. P.) - OS

'I
Oriental.' Basta dizer que dos

I
:C�s 400 candidatos as eiei- BERTO RUCHELL _ Em 4°) OS TAMBORES DE

alemães o�'ientais elegerão 400 eleitos há quatro anos, ções de domingo próximo, 7:-' ESQUiNA DA 'ILUSÃO FÚ ,MANCHÚ 1/ 2 Sps ...
manhã os 400 membros da 50 não chegaram a cumprir por cento é constítuldo por No programa:

'

Preços: 6,20 - 3,50
Câmara Baixa de seu Parla- integralmente seu mandato. comunistas. Os restantes são Noticias Universal. Imp. até 10 anos.

mento. Destes, 14 tiveram que fugir membros dos partidos domi-, P 1000 5
Nenhum dos 400 candida- para o Ocidente, 6 foram en- nados pelos comunístas, 'e

- reç<?s '.
_ ,00.

I'Censura Livre. ."-!IIII'.-.-III!II'"�III!._tos tem motivo para preo- carcerados e 30 tiveram que sua �rf1sença na ':Cámara do '

cupar-se. Seus adversários renunciar, obrigados pelos Povo" visa somente salvas as

I = '1'"11 �"J tl 1.,
não os derrotarão, simples- chefes comunistas. aparências.

'

_r. • If� \ _!ilt.füf._mente porque não existem: _ ,-_ ,-S ' .. ,

Os atuais deputados que o As 5 horas /

-

Partido Comunista apresen-
As 4,30 _ 7,30 _ 9,15 Hs ALBERTO VILAR _ VE-

tou como candidatos
( para Expresso Flo'rl"a-no'pells

EM TODO UM VAST_9 RA NUNES
que continuem na "Câmara

'

_

E SELVAGEM TERRITo�
UMA LUZ NA ESTRADA

do Povo" tampouco terão que
RIO GRAVOU SEU NO·

No programa:

(lUB' E 'RECREATIVO llMOENSE prestar contas ao eleitorado ANDRADE & KOERICH ME A FOGO E SANGUE!: 'Metro Jornal .

.
,

. .

-

"

" sobre suas ações ou amissões. Transporte de cargas em geral entre florlan6polis, GEORGE MONTGOMERY Preços: 7,60 - 3,50

E D I 'T A',l I No Parlamento, desde que Curitiba e São Paulo
_ TAB HUNTER Em: Cesura Livre.

I
se constituiu

.

a "República Com viagens diretas e permanentes DE HOMEM PARA As 8 horas:

bssemblé lia Geral I Democrática Alemã" (tal é Matriz: _ FLORIANO'POLIS HOMEM iESPETÁCULO DE TÉLA
.

_. o seu nome orícíal) , nenhum Rua Conselheiro Mafra, 135 (Technicolor) ,
.

E 'PALCO
"

" . legislador' 'lota: contra coisa 'Fone: 2534 - Caixa Postal, 4:;15 No Programa: NA TELA _ UMA LUZ
De o�'dem Cio se�hor .Presldente, convoco os ��socla- alguma. Quando uni 'projeto End. Telegr.: SANDRADE Noticias da Semana Nac. NA ESTRADA Com Alber-

dos do Clll.�e Re�::a:lvo Lll�?e�Se,_ p.ara
a �ssemble�a Ge-l de lei é apresentado, já se Agência _ CURITIBA Preços 7,60 - 3,50. to Vila�

.

r�l que selar realizada no �loxlmo dia 19, a� 20 horas, na sabe de' antemão 'que será Avenida 7 de Setembro 3320/24 Imp. até 14 anos.
No Palco '_ RANCHINHO

sede do Clube, co� a seguinte Ordem elo Dia. .

, aprovado por unânimidade. Fone: 847 (Linha Paralela) _

- E TEREZINHA
1 - -Aprovação do novo Estatuto. I Jamais 'um' deputado crrtí- , End. Telegr.: SANTIDRA rr.Ti •.., i5�-�.K I�'.!J ARTISNTAACIDONOALRADIO2 :- Eleição do Presidente do Clube. COU a;-àl�tro deputado ou aos I Agência: _ SÃO PAULO ru l!'o1 ....� •

Clodomíre ,iVicente da Silva 10 Secretário " I'
. -

membros do governo. Límí- Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91 P 1
t

'

�

I reços: 5,00 - 7,60.
am-se a aprovar sempre os End. Telegr.: SANDRADE.. _ As 8 - Hs - Imp. até 14 anos.

.

,
projetos de lei do Partido Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horitont. DE HOMEM PARA I"PiWVA COMANDO 5.0 DISTRITO NAVAL" '

I
Comunista. com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

p(rH�;O�M��EI.�M�.IOr) I�
••

'

·'tJt,,711!�...�:'!!I!I:·-'�lr-lmil.-pil7.-_�..�:,. .

' Contudo pode ser perigoso de Transportes Minas .Gerais SIA.) ,

1 ., T .,
Domingo próximo será realizado na raia oficial do Iate I

ser deputado na Alemanha No

Clube, de Florianópolis, ri: abertura da temporada da Fe-I Esporte na Tela. Nac.

deração de Vela e Motor de Santa Catarina, com a próva,I' el·a� de S'eguros Preços: 7,60 - 3,50.
"Comanddç ê.o Distrito Naval". .. Imp: até 14 anos.

,

A regata sera:. de equipes elo Iate Clube e Veleiros da

Ilha- C0IlJ. barcos da classe "scharpíe 12m2;'; bem como in- '«Minas.Brasi.l"dividuai da classe "Líghtníng".

Sorteio de Lucros
""l1li1._l1li_'*": _

I
Irmandade ,deIN. S. do Rosario I

e· S.. Benedito J
Festividades de N. S. do Rosario

,

De ordem do irmão provedor convido .os irmãos e

fiées em geral para as festivldad� que em honra de N.

S. do Rosário realizar-seão no próximo domingo, 17

do corrente, e que constará de Missa de Comunhão Ge

ral para os irmãos e demais fiées às 7 horas. Às 10 horas

Missa Solene com Sermão ao Evangelho e as 16,30 horas

solene Procissão com o-andor de N S. do Rosário.
O irmão Provedor solicita o comparecimento de

todos os irmãos para o maior brilhantismo das festivida-
des

-,

'IConsistório em Elorianópplis, 11 de outubro de +9�4.'
'

Erico Rosa
' .

'I
1° Secretário,

•

",Florianópolis, Sábado, 16 de Outubro de 1954

A Cia. de Seguros "Minas-Brasil" faz públiCO que, no

dia 22 de outubro corrente às' 13 horas, na sua séde soeiai,
à Av. Afonso Pena, 526 - 30 andar (Edificio Mariana) em

I
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, procederá ao 801'·

'1
teio do lucro apurado na Apólice de Seguro n. CV. 1.021,
da- "Tecelagem Itajaí S. A.", de Itajaí, Estado de Santa

Catarina; de acôrdo com o item IV, letra "B", da Cláusula

I ele Participação nos Lucros da aludida .Apólíce.
Para êste ato, que .contará com !l- presença do fiscal

do D,N.S.P.C. e de representantes' da; empresa 'estiPulante
do segure, convida 'a topos os interessados.

-

! '

, "

A DIRETORIA "

Raios XPARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Aparelhagem moderna e 'completa para qualquer exame

rádiológico.
Radiogranas e radioscopias.
Pulmões' e coração (torax).
Estcmagn - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia). r

Útero e anexos: Histero-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-nelvimetria).
'

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

ERL
PERfEI(RÕ' SEI1 IGU/lL

ECONOMIA absoluta
"

Grande CONFORTO

,
-,

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Iiffll,��,
IMERSÃO e CHUVEIRO

__..".--_

Capacidade 80 LITROS

\

Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento' ultra rápido,

• Játo abundante na ternpe-
ratura desejada. \

o MISTURADOR DÁKO. de regu·

logem imtontoneo. permite ó
maior escola de graduações de

TEMPERAJURA.

i' I

�].. ",'

__)

,
f

CONFORTO absoluto
Grande ECO�OMIA
....-"-" f,i��··-.ji��

,,' ;�.

J.'.i:, '<�i-t"il�', � ;t""'b. , ..��

AQUECEDOR - EL�TRICO CENTRAL-

, Capllcidade:
100 .a 1.000 litros

t'

_ Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE �

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

_, Controle automático de' temperatura por: T_F.RMOSTATO,
que proporciona grande ECONOM.lA.

\

C. RAMOSIS'.A. Vomélcio e Agências
.• ,/9 E o ·'�:··St••C.tarina

;'f,

o ESTADO
- ----_.- _. - _ ..----

\

As 8 horas.
ROBERT MITCHUM
MONA FREEMAN em:

"ALMA EM'-PANICO"

As 4 - 8 horas.
1°) Filme Jornal Nac.

No programa:

Atual. Atlantida Nac.
Preços: 6;20 _ 3,50.
Imp. até 18 anos.

"

. Partícípaçao
OSCAR RODRIGUES

DA NOVA
DOMINGOS FLORIANI

BONATO
,e ,e,

Alecia Antunes da Nova,' Cirene Becker Bonate,
participam aos parentes e participam aos parentes 'e
amigos, o contrato de casa-I amigos, o cantrato -de casa

mento de sua filha Maria I
mento de seu' filho Eron

Luiza com o Snr. Eron Bo- com a senrorita Maria Lui-
nato

�

sa da Nova

1'\!����
Joaçaba, 2-10-54 Joaçaba, ,2-10-54

I
'

Violento furacao
'-��r.r""". ,''''-. � "-'''-.,..,�,r,...�-�' ,-,

PUERTO PRINCIPE, Haí- foi possivel até o momento
ti, 14 (U. P.) - o furacão determinar o número de vítí
"Hazel" açoitou à noite pas- mas.

sada a península ,meridio Segundo a citada informa
nal do Haiti, com uma vío- cão, somente na zona urba
lencía devastadora, deixando na de Aux Cayes 700 tamí
sem teto 700 famílias da ci- lias ficaram sem teto e o va

dade de Aux Cayes, matando lor dos prejuízos materiais é
e ferindo um número não de- I calculado em 500.000 dólares.
terminado de pessoas e des-' Aux Cayes se encontra na

truíndo bens materíaís no 'periferia da zona da tor
valor de meio milhão de dó- menta, motivo pelo qual se
lares. rece_ia que os danos causa-

Não há maiores detalhes- dos pelo furacão seja muito
do desastre, porquanto es- mais brages em outros seto- ,

tão cortadas as- comunica- res da península meridional
ções com as, zonas açoitadas haitiana.
pela tormenta.
A primeira noticia de Aux

I
As autoridades anunciaram

�ayes foi recebida hoje ao que, não tiveram contacto at
meio-dia pelo exército. O gum com as cidades de Jac
prefeito da referida cidade, a mel e Jeremie, situadas mais
segunda em importância do a Oeste. Nem um só aVIa0

Haiti, com uma população de pôde levantar vôo em Puerto
.70.000 habitantes, informou

I
Principe e a agitação do mar

lacônicamente que havia impede que se possa Chegar
mortos e feridos, porém não à zona do desastre.

d
16 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Felipe

Schmidt.
17 Domingo - Farmácia da F' - Rua Felipe Schmidt.
23 Sábado '(tarele) --;- Farmácia Moderná -'Rua João

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

lipe Schmidt n. 43.

_

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

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Mo
c�rna, sto. Antônio e Noturna; situadas às ruas João Pinto,
l:c�eUpe Schmidt e Trajano,

A presente tablüa não poderá ser alterada sem préVia
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Cia- de SegulDs

«Minas.Brasil»
Sorteio de' Lucros

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

dia 22 de outubro corrente às 13 horas, na sua séde sociaí,
à Av. Afonso Pena, 526 - 30 andar (Edifício Mariana) em

Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, procederá ao sor

teio do lucro apurado na Apólice de Seguro n. CV. 1.021,
da "Tecelagem Itaja; S. A.", de Itajaí, Estado de Santa

Catarina, de acôrdo com o item IV, letra "B", da Cláusula
de Participação nos Lucros da aludida Apólice.

Para êste ato, que contará com a presença .do fiscal
do D.N.8.P.C. e de representantes da empresa estipulante
do seguro, con�ida a todos 'Os interessados.

Ao DIRETORIA

Expresso Florianópolis
. .

.

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em gera'-entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

::
:

.

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: .

- FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, 4.15
End. Telegr.: SANDRADE

Agência -- CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

.

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

Agência: - SÃO PAULO,::
Avenida do Estado 1666!167B Fone:' 37-30-91,

End. 'I'elegr.: SANDRADE -. .

Agências: no Rio de Janeiro e ém Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais' SI A.I

: !

Parmacias de' Plantão

Pinto.
_

_ .

24 Domingo -- Farmácia Moderna - Rua João Pmto.

30 Sábado (tardek.-> Farmácia sto. Antônio - Rua Fe-

lipe �chmidt n. 43.
" . .

31 Domingo -- Farmácia sto. Antônio - Rua Fehpe
Schmidt n. 43.

O servíco noturno será efetuado pelas farmácias MOr

dsrna, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto,
Felipe Schmidt e Trajano.

A presente tab�la não poderá ser alterada sem prévia

,Agência:
..__.

Koa Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira·

./

'Viagem com segurança
e rapidez

'

so NOS C.ONFORTAVEIS MICRO-O�IBUS ,DO

R4PIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

aaaMAIt.cAaJ D.04Iaro..J4J.1.... ,uIGI I.'>".... "OH'S�UII td.W CaIu'�"
CU&lT.IM ->Wr",li';

nUCItA..... PR05EllaM r- "<lIlI'�."""-

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
conhecer sua nov� secção de presentes, instalada ?� 20

pavimento, pois a ELETRO-TÉCNICA tem o maxrmo
,

prazer em receber sua visita, que antecipadamente agra ..

doce.
'

Raios X

,�, �,-1,.'�i>,

o Furacão Bazel
.

açuitou 1 Hallí
PUERTO PRINCIPE,. Hai- ,foi possivel até o momento

ti, 14' (U. PJ - O furacão determinar' o número. ele vití

"HazeI" açoitou à noite pas- mas.

sada a península meridio Segundo a citada informa

nal LIo Haiti, com uma vío- çâo, somente na zona urba

lencia devastadora, deixando na de Aux Cayes 700 famí
sem teto 700 famílias da ci- lias ficaram sem teto e o va

dade de Aux Cayes, matando 101' dos prejuízos materiais é
e ferindo um número não de-

I
calculado em 500.000 dólares.

terminado de pessoas e des- Aux Cayes se encontra na

truindo bens materiais no periferia da zona ela tor-
'

valor de meio milhão de dó- menta, motivo pelo qual se

lares. receia que os danos causa-

Não há maiores detalhes dos pelo furacão seja muito
do desastre, porquanto es- mais brages em outros seto

tão cortadas as comunica- res da peninsula meridional

ções com as zonas açoitadas haitiana.

pela tormenta.
A primeira notícia de Aux ] As autorídades-anuneíaram

oaves foi recebida hoje ao que não tiveram contacto al
meio-dia pelo exército. O I gum com as cidades de Jac

prefeito da referida cidade, a mel e Jeremíe, situadas mais

segunda em importância do I a Oeste. Nem um .só avião

IHaiti, com �lma população de pô�e �evantar �oo �m Puerto
70.000 habitantes, informou

I
Príncípe e a ugítaçâo do mar

lacônicamente que havia impede que se possa chegar
mortos e, ,feridos, porém. não à zona do desastre.

Irmandade de N. S. do Rosario
e S+ Benedito

Festividades de N. S. do Rosario
De ordem do 'irmão provedor convido os irmãos e

fiées em geral para as festividades que em honra de N.
S. do Rosário realizar-seão no próximo domingo, 17
do corrente, e que constará de Missa de Comunhão Ge
ral para os irmãos e demais fiées às 7 horas. Às 10 horas
Missa Solene com Sermão ao Evangelho e as 16,30 horas
'solene Procissão com o andor de N. S. do Rosário .

.

O irmão Provedor solicita o comparecimento de
todos os irmãos para o maior brilhantismo das festivida-
��..

-

Consistório em Florianópolis, 11 de outubro de 1954.

APROVADOS .��
Ceavenies Comerciais. enlre�Brasil e�Chile
'SANTIAGO,

14 (U. P.) - icontas de comp'ensacão, a- cíacões tendentes a aumen

Aj;�;�a.41_,e..-CuJ'nérQiE> bra-

[daptando-se
a novas -modatY.:< tã{ó clédito 'recíproco entre

síleíro-chíléria aprovou uma dades de cambio que domí- o Banco Central do Chile e!I�"'-III : série de 'acôrdos, destinados nam em ambos os países. A do Brasil, de modo que este-
a intensificar o comércio en- missão do mesmo represen- jam mais de acôrdo com o

I
tre o Brasil e o Chile. Tais tante se poderia aproveitar, volume atual do intercâm
acordos: consistem runda- também, para iniciar nego- bio comercial.
mentalmente em propor ao

diretor do Banco Central do
Chile que, por intermédio de
um dos seus .cheres respon
sáveis, se estabeleça o con

tato pessoal com as autori
dades do Banco do Brasil, a

fim de uniformizar a conta
bilidade das operações 'nas

Erico Rosa
10 Secretário

As informações estão con

tídhs no último relatório do

m�sá'rio "Direção' do comér

cio: internacional", publicado
juntamente com a estatisti
ca .das Nações Unidas e do

Banco e Fundo Monetário

internacional! em: Washing
ton. As cifras: são tiradas de Idados, .fornecidos pelos países
comunistas, mas de

informa-Ições prestadas pelos .países ----- ------- --,-
�---_-------__�__fora do bloco soviético com.

Os quais mantêm relações
comerciais. O fato é reflexo
de' influências contraditó

rias; de uma parte, o embar

go ocidental ao embarque de
material estratégico aos paí
ses; comunistas: e de outra

parte, o desejo crescente em

muitos países de. comercia
rem com os ,de outras Ideo
logias.

� -

O clOJercio da I
China Gomun;sfa16 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Felipe

I3chmidt.
17 Domingo -- Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.

23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna -- Rua João NAÇõES., UNIDAS, 14 (U.
PJ -- O :comércio entre a

China comunista e o mundo
não-comunísta vem aumen

tarído, enquanto está dimi
nuindo o da União Soviética

com os países fora da corti

na de ferro -- é o que infor
ma �m relatórío aprseenta
do ._ pelas Nações Unidas, da

Albania, Bulgária e Rumãnia

estão na mesma sítuação
quê a China e a Tchecoeslo

váquía, Hungria e Polonia,
colho a Rússia, em seu co

mércio com os países do ou

tro' Iado da cortina de ferro

estão cedendo.
_,

I

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Badíograrias e radioscopias. .' ,,:'

Pulmões e coração (torax). lhões e meio do ano anterior:

Estomagn - intestinos e figado (co�ecistogràfia). No mesmo ano, segundo in-
Rins e bexiga (Píeloguafia.) ;

,I. rormações 'de 54 países e ter-
Útero e anexos: Histero-salpingografia com Insufla-: ritqtios, as exportações da

ção das trompas para diagnóstico da es.terilidade, ,Un�ão Soviética desceram de

Radiografias de ossos em geral. '; 46�.600:000 de dólares para
Medidas exatas dos diametros da hacia para oríenta-" • .3641 milhões e meío e suas

ção do parto (Rádio-pelvimetria). 't"fl�ortàções de 480.300.000

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos 0orrêa::. pai,a'403.100.000.

,

O relatório acusa � se

guinte: 110· ano passado, na

I base de' informações de 26

países e
'

terrttóríos, a China
continental exportou .

330.800.000 de dolares em

produtos contra �10.600.000
do ano anterior � importou
170..700.000 contrll' 124 mi-

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CQRTESIA
E EFICIENCIA

PERFEI(RÕ SE/1 IGURL

I

Joaçaba, 2-10-54

CASA LEILA
UMA DISTINÇÃO EM SERVIR

•

DEIXOU O
GOVERNO

Artigos para cavalheiros, senhoras; senhoritas e

crianças, v, s. encontrará na Casa I.EILA.
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.
PRETORIA, 13 (U. P.)

O primeiro ministro Daniel
F. Malan resolveu abandonar
o governo, surpreendendo
aos seus amigos e correligio
nários. Ao anunciar esta de

liberação, frisou que conti
nuava lutando sob a bandei
ra do Partido Nacionalista.
Acredita-se que a direcão do
partido e o posto de prímeí
ro ministro passarão ás
mãos de Nikolas C. Havengz,
auxílíar imediato de Malan.
CONVIDADO A IR A ENTRE
RfOS O DR. JORGE ZARUR

Participação
OSCAR RODRIGUES

DA NOVA
-e.

Alecia Antunes da Nova,
participam aos parentes e

amigos, o contrato de casa

mento de sua filha Mariá
Luiza com o Snr. Eron Bo
nato

DOMINGOS FLORIANI
BONATO

e

Cirene Becker Bonato,
participam aos parentes e

amigos, o cantrato de casa
mento_ de seu filho Eron
com a senrorita Maria Lui
sada Nova

Joaçaba, 2-10-54

'\

VrAJ� C!ONrO�TAVtLMtNTt
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-_...

._-" ._;_----.-. -� 1---
Florianópolis, Sábado, 16 de Outubro de 1954

Delapidavão_
A Prefeitura Municipal de

Florianópolis, vive, no mo

mento atual, os seus dias

mais tristes, mais infelizes e

mais sombrios.
A insânia e o ódio fizeram

praça naquela Casa do P9VO
e as 'maís desparatadas e ile

gais medidas vêm sendo to
madas pelo sr. dr. Paulo

Fontes, com o único e ex

clusivo objetivo de delapitar
os dinheiros públicos.
O slogan adotado e pôsto

em prática é o daquele cé

lebre rei de França: "A'Prês
moi le déluge".
E tudo isso porque o bor

nhausismo foi fragorosa
mente batido nas eleícões de

3 do corrente e o ussurpador
do Executivo Municipal teve

Na verdade, muito ter-se-á

que contar sôbre êsses dias

de agonia por que atravessa
a Prefeitura, e que o povo
não se espante si verificar
amanhã que os funcionários
e operários não recebem di

nheiro é porque o sr. dr. Pau

lo Fontes, como mesquinha
vingança, despeito e raiva,
resolveu marcar os seus úl
timos dias na Prefeitura, o
nerando a sua. situação eCQ-
nômico-financeira e delapí
dando ímpíedosamente o di
nheiro do povo que lhe ne

gou o voto.

EMBAIXADOR DO
BRASIL NO VA

TICANO

vo- atual,. perto de .

Cr$ 400.000,00. E. mais de .. ,

Cr$ 3.000.000,00 monta a des

carga das contas ilegais que
figuravam em cofre como

, saldo disponível.

nor'ato de Moura, o novo em

baixador do Brasil junto à

CIDADE DO VATICANO,
�5 (U. PJ - O dr. Décio Ho-

.INDIA·E CHINA EM ACORDO
COMERCIAL

Este pacto que, em seu. pre- produtos disponiveis para
âmbulo diz que visa refor-' exportação de um para ou

çar a amizade existente en-
.

troo

MAIS AViÕES PARA O BRASIL'

Dia �o 'Professor�'"O
...

20 X'O
Comemorado .coo·dignamente nesta

,Capital. Jantar de confraternização
Em todo o terrrtório na- No Grupo Modêlo "Dias patrocinado pela Associação

cional foi comemorado, on- Velho", sob a Direção' da Cultural e Recreativa dos

tem, com expressivas solení- Exma. Sra. Profa. Jair S. da Professores, agora no seu se

dades, o DI1\. DO PROFES- Silva, coadjuvada por uma gundo ano de' profícua exís

SORo pleíade de consagradas edu- "têneía, congregando atual-
Nesta Capital, segundo es- caC\oras, o transcurso da da- mente cerca de 56 associa

tamos informados, destaca- �a foi assinalado com ex-I das. Com a presença de pes

rarn-se, entre outras solení- pressívas e tocantes soleni- soas mais ligadas ao Magis
dades, as que foram levadas dades, .destacando-se as con-

. tério' e que foram especíal-:
a efeito no Grupo Escolar gratulações feitas pelos alu- mente convidadas, transcor
''Dias Velho" e o Jantar de nos às suas Professoras, por reu num ambiente de per
Confraternização promovido meio de cartões e cartas. feita harmonia patenteando
pela Associação Cultural e �À noite, com início às 19,30 os elevados e nobres propô
Recreativa dos Professores, horas, teve lugar, no Grupo .sítos da Associação pelo en..,

no seu segundo ano de exís- Arquídíocesano "São José", o grandecímento do Magisté-'
tência. • . Jantar de Gonfraternização, rio.

Já eleita deverá

Não é "SCOl'e" de futebol. cas, .não seriam esqueetdos
.Nem tampouco de Bola ao pelo ,eleitorado, no dia 3 de

Cêsto. Outubro.
E' o "placard" eleitoral do ."E não o foram, realmente!

Estreito: Nerêu 20 x UDN O! A UDN foi derrotada em

A vitória da Aliança Social todas as 20 urnas do Estrei
Trabalhista e do Partido So- to, de maneira 'arrazadora.
cial Democrático, no Estrei- Foi uma verdadeira consa

to, confirmou aquilo que vi- graçào para os candidatos
nhamos dizendo, atravéz das da Aliança Social Trabalhls-
colunas d'O ESTADO. ta.
O povo daquele importante As' urnas do Estreito fala-

bairro da Capital, não se dei- ram, afinal!
xaria enganar pelas "reali- Falaram e dtsséram aôs
zações" de ultima hora, do quatro cantos da cidade, que
atual governo. I o povo do Sub-Distrito esta-
O povo do Estreito saberia va empunhando a bandeira

uzar o voto para derrotar a da vitória e do progresso:
politica. errada do Governa- A bandeira de Nerêu Ra-
dor e do Prefeito udenistas. mos.

Os problemas da água, es- A bandeira de Aderbal

gôto, energia elétrica e • do Ramos da Silva.
tomar calçamento de vias. públí-

posse, dentro em breve, a

nova Diretoria da' Associa

ção, que está assim coniti
tuída:

-

Presidente - Profa. Aida
Gomes de Mendonça.
Vice-presidente - .Profa.

Ma�ia da Olôría Oliveira.
la. Secretária Profa,

Jair Simão da Silva.
2a. Secretária

Câmara Municipal
Na sessão ontem realizada, tivo de- criar embaraços e tô

foi apresentado o seguinte: da a sorte de díf'Iculdades ao

REQUERIME"JTO N. futuro govêrno, Iegitímamen-
CONSIDERANDO que o te' eleito pelo Povo,

.

govêrno do' Estado, arbítà- REQUEREMOS, na fórma

PRIMO DE BETTIO riamente, mandou instalar regimental, que a Câmara
relógios de luz e fôrca em to- Municipal, por seu Presiden-

Tivemos ontem a agrada- .

. ..

dos os próprios municipais; te,
.

vel satisfação de receber a
o merecido prêmio do povo CONSIDERANDO que essa 1°) - mande suspender a

- visita, em nossa Redação do
florianópolitano, que o nao arbltraríedade está sendo co- execução de quaisquer servi-

sr. Primo de Bettio, alto co- 2 T
.

P felegeu, ratificando o conceí-T" _ . metida com a instigacão do ços nos próprios municipais, a. esoureira ro a.

to de ser o pior ex .. Prefeito mercíante em Sao Joa.q�um. e sr. d�.' Paulo Fontes, que se até que seja
-

empossado o 'EIsa Ribas Pessôa.
'

l1ue passou pela Municipali-

J
r:osso valoroso correhglO.na- encontra ilegalmente à rren- Prefeito legitimamente elei- Orador - Prof. Maurício.

dade da Capital. no, um. dos grandes amigos
te do Executivo Municipal, to pelo Povo nas memoráveis Theodosio Wanderley. .

Não valeram, pois, num e,
de �ereu Ram�s ". d d' h usurpando as atribuições do eleições de 3 de outubro em Para o Jantar de Confra-'

noutro caso, as 'promissórias, Ja nosso con eCI o e a
Presidente desta Edilidade, curso, expedindo comunica- ternízação o nosso Diretor;'

muito; o sr. Primo clemorou- .

foi genttlménta

conVI'dadOj
a compressão, as persegui- por fôrça da Lei Oonstítúcío- ção imediata à Diretoria de

cões aos trabalhadores e run- se em cordial palestra, rea-
nal n. 2 e Dei estadual n. 164, obras Públiças 'do Estado, à por uma Comissão composta'

cíonáríos, as ameaças, a dís- �irn�ando S��l .ele�a?o espír�- dêste ano, conforme se acen- Eletrotécníca' S. A./à .ím- fl�s exmas, sras. Professoras

tribuícão de 'dinheiro' às o e corre I�lOnano e a�1�-_ tuou em decisão desta Casa prensa .e ao rádio; Aída Gomes de Mendonca,
mancheías, as ilegalidades e �o, o que muito nos sensibí-

na reunião de 8 de [ulho do 20) -; que seja baixado ato Nicia de Assis- e Maria da .

outras tantas medidas tão ,IZOU.·
.. corrente ano;

,

aos Diretores e Chefes de Glória Oliveira que estive-

próprias dos cérebros

.; Ag.radece�do \.sua. VISIta
CONSIDERANDO que, no Serviço da Prefeitura deter- ram. em nossa Redação, de-

tios do 'udenismo local. desejamos- 1e fe IZ VIagem. momento, a única e legítima i minando se abstenham de morando-se em agradável
A Prefeitura tornou-se.

-

autoridade para decidir sô- cumprir ordens que ímplí- palestra, o que muito. nos

terra arrazada, Os g�st�s são' ADENAUER A CI- bre atos � fatos ��rtinel:tes qu�m ,em �nu� ou em desres-I desvaneceu -.

feitos sem observância de, '
-

i ao Executivo MUnICIpal e o peito as leis VIgentes. O. ESTADO, agradecendo a

qualquer ordem ,legal ou �e- DENTADO I Presíderrte da Câmara Muni- S. S., em 15 de outubro de especia.l def�rência do �o:nvi-/
gulamentar. O que o Prereíto BONN, 15 (U. PJ _ O au- cipal; 1954. te ao seu DIretor, formula os

ilegal deseja é apenas lim- tomóvel em que viajava hoje CONSIDERANDO, por fim, Flávio�Ferrari' melho��s voto� d: prosperí-

par os cofres da Prefeítura.Lj chanceler Konrad Ade-I que as medidas emanadas de dades a Assocíação Cultural

gastar, gastar até o último nauer quase se chocou vío- quem, ilegitimamente, des- dos Professo:es, extensívôs a

níquel, empenhar o :ré�.ito lentamente com um bonde respeita determinação cons- BALBINO NA DIAN- t�d.os os que.m�e�ram o mag-

da Municipalidade ate o m- cujo motorneiro . não parou titucional e legal, ocupando . nIfIC� Magistério das terras

finito, tapar os buracos pro-' num cruzamento para /dar arbitràriamente o Executivo I TEIRA catarmenses.

vocados pelas despesas elei- passagem ao carro do pri- Municipal, sôbre tomar me- SALVADOR, 15 (V. AJ - .....-----�----.-- Itoreiras. meíro ministro, desobedecen- didas que implicam em dela- Hélio Fernandes é consídera- FORA DAE a malversação dos dí- 10 ao sinal de um guarda de pídação dos dínheíros púhli- do eleito para a prefeitura '. ZONA PE-
nheiros arrancados da cole- tráfego. cos, como vem sendo feito local enquanto o resultado .RIGOSA O "ALMI.
tividade florianópolitana es- Graças à pericia e sangue nestes 'últimos dias, sem á- para governador é este: RANTE SALDANHA"tá sendo feita de uma ma- frio do motorista do carro tender, ainda, a legislação Balbino, 187.136; Pedro
neira premeditada e crími- Jficial, que manobrou e freou vigente, com o único obje- Calmon, 145.407 votos.

nosa. Até para o govêrno do a tempo, foi evitado o desas
Estado estão entregando ver- tre, mas o chanceler foi lan
bas astronômicas para pa- çado da almofada ao piso do

gar (pois, sim!) gastos que carro, sem, contudo' sofrer,
são da exclusiva alçada do qualquer lesão.
própria Estado.

.Só com folhas de falsos
trabalhos nas estradas, em

setembro' e neste mês, a en-

xurni.da vai além' de .

Cr$ 400.000,00. Com paga
mentos de supostos serviços
de luz, ao Estado, mais de

Cr$ 500.000,00. Com mate

riais para a construção de

grupos, essas infindáveis o

bras, que nada mais são do

que verdadeiros sorvedouros

dó descontrôle a'dministrati-

Santa Sé, visitou, ontem, a sobre medicina' em seu fa
Secretaria de Estado do Va- moso "Canon", - dividido em

ticano, a fim de tratar da cinco volumes, que foi lido "Canon" foi feita em Napo
apresentàção de suas cre- com avidez durante outros les no ano de 1491. Avicena
clenciais ao Sumo Pontifice. tantos séculos e cujo contell- não era espanhol como mui
O novo embaixador, que re,- do cientifico é notável, tanto tos pensam, pois nasceu em

centemente chegou à ItaUa, pelo seu desenvolvimento, Bokhara, no Turquestão rus

foi recebido pelo monsimhOl: como pela elegância do esti- so, no ano de 980, t'endo
Giovanni Battista Montiti e lo. O autor recomenda o morrido em 1033.

pelo monsenhor Domenico
Tardini.

RIO, 15 (V. A.) - A De
legação japonesa que ora
nos visita esteve no lnstitli
to Nacional de Imigração e

.
Colonização, onde, em mesa

-redonda, tratou de vários as

suntos relacionados com a

imigração nipônica para o.
i

.'
.

• Brasil, tais como: acordos I
t " Agradecimento. e Missa ����a:��pa���:s0p����Ula� I,
R d lf M --II

'.
. res que se dedlCam ao trans- I

O O O u er I
porte e. loca�iz�çã� de. i�i-'

NOVA DELHI, 15 (U. PJ' tre os dois países e a d,esen- - grantes, asslStenCla tecnIca
- A India e China comu-, volver o comércio á ,base do Os irmãos e sobrinhos do saudoso Rà'f>OLFO para o' plantio d'e determin�-
nista assinaram, ontem, o "princípio de igualdade e MULLER f I

.,

30 d t b 'lt' d
das culturas.

," a eCHiO em e se em 1'0 u Imo, agra e-
�

_seu primeiro tratado comer- benefício mútuo" é válido
cem, particularmente ao sr. dr Pereira e Oliveira, bem

cial que estipula entre ou- por 2 anos e sujeito a reno-
como a todos os que os confortaram nesse infausto USINAtras coisas o uso de portos vação mediante negociações. acontecimento, enviando coroas, cartões, telegramas e

e dos meios de transporte in-
. fonogramas, bem como aos .que o honraram ·com sua

"

dús para o trânsito de mer- Ambos os países incluem o
presença, acompanhando-o até a' últÍl�a morada. '

cadol'ias da' China ao .Tibet. ;, arroz na extensa lista de .

Outrossim, cónvidara aos parentes e amigos, para a

missa que farão realizar no próximo domIngo, às 9 h.o
ras tendo por local a Igreja Protestante situada à rua

Nereu Ramos.
Desde já, antecipam seus sinçeros agradecimentos.

GEORGETOWN, 15 CU. P.)
.

tes Pedrosa, Maga, Mendon'·
- Partiram para o Rio de ça, Frick Rocha Teixeira . €,
Janeiro sete aparelhoi' pr'o- Albuquerque, ' bem, como os RIO, 15 (V. AJ - Toda ai I mares, que se encontrava.fa

cedentes dos E3tadtJs. Urli('h)s
I
sargentos Avila", Emanuel e imprensa nacional foi víti- I :rendo compras numa feira,

e destinados às Forças il.é- Muller.
'. ma, ante-ontem, de

_

mais :Joi av�sado de ,que sua ca-

reas Brasileiras, I uma espetacular "barriga",' chorrinha de estimação dera

São êles os.' último�.:) de· um' Declarou o capitão, Campos ao dar' curso o despaCho pro- I luz a: seis "guaipequinha.,'· fi
lote de cinquent:'t avi(jes I qu'� os aviões seriam, utili- cedente de Per)1ambuco,.con� tão gTande foi ) 8en ent,ll�i
comprados pelo Bmsil aos I zados, em sua, pátria, para tando que a esposa dum 0- asma que desmai9u e quan
Estados Unidos.

/,
_

'treinamento' de aviadore� iperário pernambucano tinha doi voltou a si já um re·'o1'

Os. �yiadores qt}"e o'> pi!o- colombianos e 'de outros paí- dado à, luz, a seis gemfv.:l. ter local, apressado,' huvia

sob as 1:'1' !cns cL)s (.a· ses da América Latina, nb Hoje�'o fato ficou completa- lançado a �oüeia para Rec}

Oliver Camj)ois e Pe- 'plano ,de elefes:l elo hemLs- mente explicado: um traGa·
. '[e, donde eorreu pelo Bra-

féria. lador do municíl{' "de Pal- s11, ..

Profa.
Maria Ribas Pessôa,
Ia., 'r,'esoureira

Eloá Britto.
Profa.

RIO, 15 (V. AJ - .Tendo
havido varres pedidos de

,

nosso navio-escola "Almiran
te Sàldaríha" em face das
noticias referentes aos tem-

,JAPO.

o DR. AVICENA, UM GRANDE �MESTRE porais que vem assolando :,a
Zona do Pacifico e' do Mar
das Antilhas, informa o ga.:.
binete do ministro da Mari
nha que a Vliagem da nossa
u�ge ?rossegue S�ln: ne-'
rmurn aCIdente,' da CIdade de
Balboa no dia'20 dêste,; pela

Um dos maiores médicos

de todos os tempos, foi Avi
cena (Abú Ali aI-Hussein Ab-

vinhD para lavar as feridas;
descreve o "antrax" ou fogo
persa, já conhecido por Hi

pócrates; fala de higiêne;
recomenda o bautério em lu

gar do bisturi e estabelec

uma Hhha divisória entre a

dallah Ibn Sina), doutor não
somente na arte de curar,
como em geografia, astrono
mia e filo�ofia. Médico chefe
do Hospital, de Bagdá, reu

niu todos os seus' trabalhos,

manhã.
medicina e a cirurgia, consi�
derando esta inferior áque-
la. A primeira eclição do

[MIGRAÇÃO
NESA

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

PILOTO DE PROVA
WASHINGTON: 14 (I}. J,'.)

- G�orge Welcl)., pilôto-che·
fe de provas da "North Ame
rican Aviation", que abateu
18 aviões . japoneses no de
êorrer da segunda �uerra
mundial, _ ficou gravPiTlente
ferido, quando o caç,a Super·
Sabre F-IOO, que pilot:l.V::L
explodiu em pleno vôo.

...

"PAZ DEL'
RIO",

CARACAS,. i4 (U. PJ
p_rocedente do Rio de Janei·
ro, chegou a Caracas o co:
nheCido inclustrial norte-'l
mericano Henry, J. Kaiser,
em trânsito para ,a Colôn-,
bia. Vai assistir, em Rogota,
à inauguração 'ofici<lJI cla usi.. f

na siderúrgica "Paz dei Ido".OS SEXTUPLOS ERAM ... CANINOS

. ,t,;

A. C. T.
----�---- ---------------------------.--------�...

Abordado por colegas, na Câmara, o deputado
�

Heitor Beltrão, da U.D.N., sem falsas modestias ou

desculpas esfarrapadas, assim comentou o pronun
ciamento das urnas cariocas 'a seu respeito:

- A minha derrota pelos menos é liquida!
x

\ x x

Porque aqui já ouvi e li alguns argumentos dis

farcantes de os resultados não serem os previsto nos

mapas -palacíanos. Os jornalistas estão craniando!
Um deles, presa de forte emoção, escrevendo em

prantos, opinou que o govêrno fora derrotado porque
nas urnas faltara gratidão!' r

Amanhã conversaremos com esse, às veras!
Outro apelou' paras as chuvas. Esqueceu-se de

que, no dia do pleito, essas' mesmas chuvas quase
salvaram ogovêrno, que dis pôs de 117 [eeps dei> 120

que vieram para Oi: colonos. .E mais cios carros orí

ciais,. emplacados de particulares.
Esse mesmo aludiu aírrda a-falta- de Imprensa

governista, esquecido de que, tão logo se viu garanti
do num cargo, pela oposição, correu para as reda

ções palacianas, rias 'quais se instalou.
O seu argumento; ratione pesonae, equivale a

uma confissão auto-negativa! Assim:
,

- "A nossa imprensa foi ineficiente. Nós, in
cluido eu, não demos conta do recado!"

Desse, vale o terceiro argumento: o presttgto do'
sr. Nerêu Ramos. Confere!

x x

x

Os que antes não viam o P.S.D. porque o P.S.D.
não existia, agora não vêm vantagem no resultado
das urnas.

Pelo Sul., pelo' Norte, pelo Oeste e pelo Litoral,
aqui e no Rio, O governador e presidente da U.D.N .

d�z�a e 'os seus lideres repetiam que a situação ele

�eri\l os 2 senadores, 8 deputados federa}s, .todos os

prefeitos e mais 22, deputados estaduais.
Nos meus cálculos o que falta para isso, d,eve de

se·r aquela diferencinha ou diferimçazinha que eles

agora não percebem!
x x

x

O sr.' Frainer explicando o caso do seu partido,
escreveu que o insucesso foi consequência da inclusão
de éomunistas na, chapa! O Tim não aceita essa con

fissão, porque acha que os comunistas nã(i) votaram
no partido do sr. Frainer. Acertem-se por lá, que
não temos nada com o caso.

x x

x

O deputado Jorge LS:cerda, do P.R.P., carreou

para a legenda da U.D.N. a maior votação, eleg.endo
se em primeiro lugar. Na chapa estadual meteu o

sr. Luis de Souza, que trouxe para a legenda' ude
nista a ·grande soma com que se elegeu.

.

,Do deputado .Lacerda' recebi ontem o seguinte
despachõ:

"Para acabar cpm" discussão em tôrno guindaste
vg alerte'Tim e v�tem em mim. Guindaste sou eu!'"

x 'x

x'

Na última hora, é sabido, o P.S.P., oficialmente,
. mandou votar nos candidatos da U.D:N. ao Senado.

·x x

x

E o Lerner, também oxiliou!
.x x

x x

ponde: U.D.N. - P.R.P. - P.S.P.
LERNISTAS foi a sigla!

P.L. -

x x

x I

O poder econômico está aí, politizado!
Gétúlio começa a ter razão: O povo não será
escravo de ninguem.

Mas
mais
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