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DIRETOR
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GERENTE

Domingos F.
'de Aquino
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A oposi O existia»,
elegeu; os

-

dois senadores, cinco
deputados fe�erais, a 'maioria. ou·

sejam, vinte deputados estadualS
(15 do PSD e 5 do rIR) e a grande
maioria (10) dos' n'ovos prefeitos municipaís

" -

lResultad�s oficiais e extra
oficiais de -São' Paulo

RIO, 16 (V, A-l - Telegralp:a 'ira capital bandeirante
informa que segundo o "Estado de Sãq Paulo", que faz pes

quisas das apurações no intehor e na capítal, o resultado

para governador, até a zero .hora dt),9�item, era o seguinte:
Jân.io Quadros, 573.043; Adernar de Barros, 550.781; Prestes

Maia, 427.131; Wladimir Toledo Piza, 65.870, O Tribunal

Regional Eleitoral de São Paulo distribuiu êste resultado

parcial: Jânio Quadros, 127.658; Adernar de Barros, 121.450;
Prestes Maia, 93.421; Wladimir Toledo Pizza, 11,428.
-----------'-------------

vingança - dos
derrotados

O desespêro do sr, Paulo Fontes ante a derrota e

leitoral; com que o povo de Ploríanópolis lhe maníres
tau, sem disfarces, a sua repulsa, não permite que o

homenzinho' veja o ridículo dos atos que, ilegalmente,
está praticando na Prefeitura, Esses atos serão denun

ciados, um por um, ao povo, para que o sr, Paulo 'Fon

tes não engane, de ruturo, a mais ninguém, como en

ganou aos eleitores de boa fé que lhe deram o voto mi

noritário nas urnas de 3 do corrente.
Estamos informados de que o engenheiro otto En

tres, diretor das Obras Públicas,
'

recebeu ordens, que
está cumprindo passivamente, d instalar medidores
elétricos nos próprios municipais,' inclusive no,Mercado,
afim de que seja cobrada a luz à Prefeitura, do mo

mento em que o sr. Osmar Cunha assuma o exercício
do cargo. A mesquinha vingança que' o sr. Paulo Fon

tes, acumplíciado
'

com o Governador do Estado, assim

planeja e executa diz bem do grau de cultura e de ci
vismo dêsses homens que, num cochilo do eleitorado,

, se apossaram dos poderes públicos em 1950.

Mas, nulos como de direito o são todos os- atos que o

sr. Paulo Fontes abusivamente está praticando, o povo
de Florianópolis esteja tranquilo: o autor dêsses abu
sos será responsabilidade e não conseguirá o seu pro
pósito de sobrecarregar o povo da Capital com onero

sas obrigações para com o Estado, inclusive os udenís
tas que tanto trabalharam para salvar do naufrágio
completo o udenismo em Florianópolis.

O sr. Osmar Cunha, homem superior, alimentava
a intenção de resguardar, como fôsse possível, a repu
tação administrativa e política do ex-Prefeito, apesar
de ser do pleno conhecimento público a absoluta inca

pacidade do sr. Paulo Fontes para o exercício de qual
quer função como administrador. Mas, se o ex-Prefeito,
num acinte que raia até pelo despudor, quer criar di
ficuldades ao Prefeito que o povo elegeu, verá que tu
do isso não valerá senão para maior descrédito do ho
mem que o Governador colocou à frente do Município
da Capital e que continúa a merecer tanta confiança
que- póde mesmo contar com a cumplicidade do Gover
no do Estado para os seus atos de vingança. ',"

Aqui estaremos, também, para acompanhar o de
senrolar dos acontecimentos, veiculando os fatos para
amplo conhecimento do público.

Omsi. antifoDiá
rio de S. Catarina

Ano XLI

-,

Ensino Secund'ario
,

o problema
.

fun'damenlal da Juventude -Brasileira
RIO, 16 (V. A.) - Em en- I e aplicação da dotação orça-

, .

" didático para torná-lo mais dêsse material; 3° - insta-

trevista coletiva à imprensa, mentáría segundo plano prê- andamento sôbre 0- auxilio acessível' ao estudante, pu- lação do Serviço Social do

o' sr. Cândido Motta Filho viamente traçado, o ministro da União ao ensino secun- blicando livros, mapas, dícío- Aluno Secundário, ele labo

expôs aos jornalistas o seu providenciará a intensifica- dário: 1° - formação duma nários etc.; 2° -: dístribuí- ratóríos e de centros de cul

plan-o de ação à frente do ção da luta contra o analta- junta executiva ele ma.terial cão, através de cooperativas, I tura fisica.

'd
-

betísmo repondo em seus .'_ - ------ .. -----,---,------------------------

Ministério da E- ucaçao, es-

Clarecendo que fi sua maior termos a campanha de alta-

D,O' Ne'rêu Ram JSatenção será voltada para o betizacão do adulto. Srensino secundário, que repu- Qua�to ao ensmo secun- •

ta o problema fundamental dário que enfrenta situação

da juventude brasileira. verdadeiramente dramática

Paralelamente às medidas o sr', Cândido Motta Filho to

administrativas que tomará mará as seguintes medidas

reunião de todos os diretores que complementarão a lei em

PIO XII E OS DIREITOS E DEVERES DA
Consagrada definitivamente nas urnas a

POLICIA MODERNA nossa espetacular vitoria, congratulo-me efu-
CA�)TEL GANDOLFO, 16 I O papa depois se referiu sivamente contigo, com os nossos valorosos NA-'O QHI'S A INDIA Rr('ONHEC"ER DI(U. P-l - o Sumo Pontífice I ao re.cente �is:urso= pro- ,aliados e com o nosso glorioso Partido, o qual;

, Ú',,', ' , I: _:
'

'" -

elogtou, ontem" os esforços nunciou sôbre a lei penal,
PLOM

'

TICAMEN- 'fi:ela Policia em acabar com a em que disse que a- tortura sem nada pessoalmente ambicionareavens di- A' ,( A ALEMANHA
'êÍ'Íminâlidade em toda parte, física e os maus t,ratos não rigirrdo ÇQ""" pulse-firme e' segll,:ro-e'c-o'no=. ,- ... l"ara�

'- '-"
'1-11. UI V 1: ,u...."_� .. _

, NOVA DELHI, IG CU. p,t éôrdo oficial para evitar um
mas avisou que não se deve devem ser usados para obter

d d 1
-

a'CUI' a e po itica desde' quando os mandatos - Nos meios oficiais se 'dís- reconhecimento qualquer da
torturar 'os prisioneiros. O confissões, "mesmo que o a- 'l

t cusado seja realmente cul- I t f' "t I d se, hoje, que o govêrno indú Alemanha oriental. Não foi
Papa Pio XII, que conta a u- popu ares me rans .eriram para a capi a a

f pado", Pl'O XII lembrouque'
repeliu o que constituia, de revelado o conteúdo dos do-

almente 78 anos de idade,
'

a-, R bli Ab NR'
[á no ano 1_100,' o Papa 'Ni-

' epu Ica. I_:aços. ereu amos
- fato, um' -tentatíva do regi- cumerrtos, mas .se acredita

lou para os membros da As- - .

t'

C01"ll hnvia ralado contra �
me comums a da Alemanha que dêles constam apenas os

socíacào Internacional ele c, - '" _,

o f
- -

�:;[�:(!::�������:�::;� ;�::uc�
para se ob'" ,on'fi·

a' 'un�am'ento �'O "8a-o p�nuID" ��:::�n::��::'::::::�:: �:{::�!�h�:"::·:,����
ele MARQUE�S DE _

_

'

um para o outro. A India e
beu em sua residência

_

zern
'

que os delegados ofi-
,

"

\ ciais da Alemanha oriental a China comunista firma-
�verão. ram, ontem, um acôrClo co-

O Papa referiu-se ao tra- CUEVAS LONDRES, 16 (U. P.) - A Marinha brasileira, o SÃO pois de arrebentarem os ca- levaram mais de 2 meses de
mercíal.

balho da Associação, que a-
"

c�m�s�ão reunida
, p�lo Mi- I PAULO havia sido rebocado! bÓs de reboque, o S. PAULO negociações, esperando acer- Além do acôrdo C0111 a Ale-

brange representantes de 50 PARIS, 16 (U. P.) O nístérío dos Transportes, pa- I como destroço, do Brasil pa-I soçobrou durante uma tem- tar um pacto comercial com
manha oriental, a lndia tem

nações, como "eminente ser- marquês de Cuevas, a 13 foi ra investigar sôbre 'a perda! ra a Inglaterra, a fim de a- pestaele, a 150 milhas dos A- a Indía, acompanhado de
pactos comerciais com todos

viço para a sociedade". De- derrubado por um taxi e d.o .casco do ,couraçada bra-'I' qui ser fundido. A '4 de no- cores, com 8 homens a bor- uma espécie de reconheci-
- os países comunistas, exceto

clarou que "muitos malfeito- teve de, ser admitido num 1 sileíro S. PAULO� apresen- vembro elo ano passado, de- do. n�ento. Porém, a Indi�, fir- com a Albania. Entretanto
res, deve-se confessar, sobre- hospltaí, foi vitima de dupla tau, suas conelusões.'

,

me em sua norma de nao ou- A

d N D Ih' t
'

I
.

o governo e ova e 1 'em

tudo os
I profissionais, não fratura da tibis e do per,o- Não foi feita n�nhuma torgar o

_ re�onhec1mento, I firmado repetidamente que
merecem qualquer considera- neo acreditando-se nos censura aos organizadores c?l1cedeu tao �oment� ,um a, <todos os seus acordos com

çãb. Mas a gravidade, a dig- mei�s que lhe são ligados:, da rebocagem. d�ssa unidade ACel·tou as sugeslo-es
cardo sem carater oficial, Os

os .regimes comunistas foram
tüdade da Justiça e a auto- que ele deva permanecer nos- da frota brasileira e de sua alemães, finalmente, aceita- acertados, depois ela rnícía-
.ndade pública exigem a' ri- pttalízado por várias sema- preparação para a travessia COLOMBIA, 16 (U. P-l - de" das reformas sugeridas ram esta forma de pacto. tíva dos' países interessados,
gorosa observância das re- nas.' do Atlântico, prin_ciPalmente I O presidente da, República pelos jornalistas, no decreto �os meios, oficiais se res- O govêrno indu fez notar,
.gras de Direito para a prisão Por enquanto, seu estado no que cóncerl�e a

calafeta-j tenente-coronel Gustavo Ro- salta que dehberi'ldamente se ainda, que o seu comércio to-
e interrogatório de qualquer geral não inspira inquieta- gemo

_

jas Pinill�, anunciou haver de injúria promulgado re- :::ogitou de uma troca ele

d('-I tal com o mundo comunista
réu", ções. ,

Antigo encouraçado da aceitado "quase a tcitalida- centemente. �Llll1entos, a:1tes que um a- constitui apenas u\na fraç,ão
_()._.() ().-.(l_()__()__()CIIfDo()�()__().-.(l�(j.-.().-.()�(Oi "' __()�)�().-.()_()_()_()_()_()_()_()._,()_()_()._.(ú

Aludiu, um dos

ÓrgãO.
s en<:abulados com as cifras elei-

I d?
A sua plataforma de 1950 foi arquivada no dia que _

do que mantém os Estados

torais de 3 ue (ltltubro, à ingratidão 110 povo catarinense t
· ".", I

assumiu o poder. '

. Unidos' e Inglaterra, paises

}1:11'a com o sr. Irineu Bornhausen. � I I"9ra I ao Ao c,andidato, que tudo l'esolveria, que do pouco sabia '���� os quais tem intensifi-

Lamúrias dessa natureza, em matéria política, são o,
"

• J • fazer muito, o povo deu o seu, entusiástico allôio. '. _.
suas relações comer-

que de mais requintado há em rococó. '. I '. " Ao gove�'nador que, passados quatro anos da posse, \ ClaIS.

E.xplicalll-�e, tão apena.s, com� se exp!ica o .pra,nto l�- I ..' .
, ," )11ãO �esolv�u_ nada, mas agravou ,tudo, o povo julgou. Por ------------

coerclvel da CrIallça que tlelXOll cair da mao o plcole, e nao , o. fllnclOnahsmo pubhco, recebeu do cantll(lato ude- Que mgrahdao?' ROBERTO MASSAT MOURE
se julga culpada do desastr'C, muito cmbora fôsse adverti-

I

nista a mais mirabolante promessa: a de tirá-lo llefini'tl- Se o fizesse com mais liberdade, sem as�meaças, do Reprcsentaciones de Maderas

da de seg'urar bem :1 gulodice.
I vamente da situação humilhante _em que se encontrava e IJoder eéonômico que agora já se positivam, sem o abuso Rio Negro 1272

t d'd t
])irección Telegráfica: ROMA-

Por que ingratidão do povo? I
dar-lhe tudo para exigir-lhe mais. O cus o a VI a, nes"es da máquina oficial - a 'sentença seria ainda mais severa. ROU Montevideo iUl'uguay)

O sr, Bornhausen, porventura, satisfez os eom}lromis- -4 qUatro anos, subiu de centenas por cento e ao pessoal de ---�

sos assumidos em 1950, quando candidato? ,I casa foi dado um irrisório aumento, tipo cova-clE{-dente, Inconcebível, no entanto, que êsse govêrno, adminis- ,O RISO DA CIDADE.. ·

Se tivesse satisfeito, aí sim, poderia reclamar gratidão. Será dele, desse funcionalismo �uja situação em 1954 é vá- trativamente ruinoso e politicamente inepto, ftucira SCI'

Onde está o asfaltamento das principais 'estradas do rias vezes pior que a de 1950, que o sr. Bornhausen se acha vítima da ingratidão popular.
Estado? ., I' digno de gratidiio? Se há, no Estado, uma vítima dessa sentimento, é o

Se essa pavimelltàção existisse, por certo que 'milha- Os dinheíros públicos, dizia o candidato ele 1950, se- povo. I
res de motOl:.istas, ele agricultores, d,? colonos, de proprie-! riam aplicados exclusivamente em obras de intel'êsse co- Esse, sim, pode queixar-se de que o sr. Bornhausen, })or 1tários, teriam votado, por gratidão, na chapa do govêrno. letivo. Mas, enquanto a sopa escolar era racionada nos êle triunfalmente levado ao Palácio, esqueceu-o de todo

\

Será que todos os que confiavam nessa promessa de' grupos, blocos de mármore e banheiros orientais davam até às vésperas das eleições.

I1950 e receberam tres anos de buracos e atoleiros, de pre- I entrada no Palácio Encantado da Agronômica. Se o candidato de 1950 realizasse pelo menos algumas
juizos e acidentes, foram ingratos? - I Esse modo de cumprir promessas, tirando dos l1ecessi- elas promessas que lhe deram a vitória, seria razoável que I

Onde estão as usinas, centrais para a eletrificação do ' tados para o luxo excusado e preguiçoso, merece gratidão? '

os seus escribas falassem em g-ratidão.
Estado? Aquele que, se eleito, deixaria a U.D.N. para ser o gover- Mas o sr. Bornhausen foi ingrato para com o povo, lu-

Os industriais e os operários que por elas se bateram, nador de todos os eatarinenses e que desencadeQu, de eu- dibriando-o. O seu ilusionismo e a sua demagogia tiveram
em i950, apoiando o candidato eletrizante, e que só viram trada, tremenda 11erseguição aos adversários, pensaria na a sanção com que a democracia' se defende e castiga os

o erro da distensão Florianópolis - Jaraguá - serão

in-I
gratidão (los demitidos, dos '.removidos dos casais IIue se- que pensam poder' traí-la.

g'ratos?
. parou? .' "Quem se apraz c,om promessas vás, náo só se engana

O candidato que em 1950, pelo Estado iIite�ro, eonde- .? governa(lI�r._ql�e não seri�. político, mas que. �U.dO! a si .próprio, porque o povo já perdeu a capacidade de a-

.
nou front.almente: todo e �ualquer �u�ento de Imposto e, pohbz?u, ql1er�rIa, talv.ez" o ap�lO do POV? c1?S mU�ICIPIOS, �r�dItflr �os taumaturgos e nos santos milagreiros da po- ; GOVERNILDO _ Não me

que, depOiS de eleito, atraves das reVlsoes, aumentou os que pessedIstas, cUJos prefelto� ,humilhou e cUJos lIlteresses sa-
.
htiea naCIOnal, como comete Ul1l_ ato de deslealdade para

I
empurrem que essa mu-

pode e, ainda, atravessou as estradas de milhares de por- .crificou criminosamente, retendo verbas, t:;tnto da União' com os, próprios companheiros de luta, eng'anando-os e lher foi minha desgraça!
te iras fiscais para agatanhar até os niqueis dos vendedo- como do Estado, que lhes eram destinadas e devidas? II comprometendo-os perante a opinião })ública". UDENILDA _ Não quero!
res de hortaliças - terá o direito de falar da Ingratidão O sr. Bornhausen, já o dissemos, se como eandidato fol Essas palavras, que são elo sr. Governador, mostl':t1r Não quero! Esse homem

dos que foram escorchados? ,a tese, como governador foi a antítese.
.. 1 que S. Exa. sabia não poder esperar gratidão do povo. ,

me desgraçou!

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Domingo, 17 de Outubro de 1954 Cr$. 100
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CLtNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
.

GARGANTA
.

- do-Indicador Profissional DR.,GUERREIR
M E D I C O 5 I Dr 'aosto Brasil r

o E S T A D o 'Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Gargantt;:
,

T S'" AVA
ES;ECIALISTA EM DO-. ADMINISTRAÇÃO A clíili:ad�s:�;!��d�ec;:r!:n��:smodernosMARIO DE �ARMO I DR. ALFREDO DRA. w LADY .u

I ENÇAS DE CREANÇAS.; Redação e Oficinas, à 'rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO I
CHEREM' W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 UL:rRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

- MÉDICO _: . CURSO NACIONAL DE e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e
CLlNICA DE CRiANÇAS I DOENÇAS �ENTAIS N

-

NIO DIB 12 horas.
Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

A D U L TOS Ex-diretor do Hospital DR. A TO RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
, Doenças Internas Colônia Sant'Ana. MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
.�ORAÇÃO - FIGADO Doenças nervosas e men- - MÉDICOS - . Cons. e Residência: 7 de A,QUINO. . Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, E'U muito'!
RINS - INTESTINOS tais. CIRURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amígdalas -

Tratamento moderno da Impotência Sexual. GERAL-PARTOS'" Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FR.IO (Tratamento das Faríngíjes
SIFILIS I Rua Tiradentes n, 9. Serviço completo e espe- ra, Ltc'a, e inflamações dos Ouvidos)

Consultório - Rua Tira- Consultas das 15 às 19 cializado das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 4.0 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
dentes, 9. noras. SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - flO andar. I REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: FONE: 3415. métodos de diagnósticos e Te!.: 22-5924 Rio de (OCULOS)
Das·13 às 16 horu. Res.: Rua Santos Saraiva, l tratamento, Janeiro. ILAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico d.

Te!.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. SULPOSCOPIA _. HI�TE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos' Olhos) . _

. - 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de (Jliveira, n. INFRA VERl\IELHO
- METABOLISMO BASAL 21 - 60 andar,

'

Grande Prática na Retírada de Corpos Estranhos deDR MA'RIO WEN - ADVOGADO - -

P IDR. ROMElT BASTOS'
-

Radioterapiap or ondas 'I'el.: 32-9812 - Sao au o Pulmão e Esofago
DHAtTSEN Caixa Postal 15.0 - Itajai Assr"TATURAS

PIRES curtas-Eletrucoagulaçâo - n. Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
- Santa Satarina -

C
.

ICLtNICA MÉDICA DE Raios Ultra Violeta.e Infra
_

Na apita I . , Belo Horizonte
ADULTOS E CRIANÇAS Vermelho': DR. MARJO LAU- Ano C.·$ 170,60 Resulêsusu: - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

'

ConsultÓrio - Rua Joãll Consultório: Rua Trajano, Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde
Pinto, 10 - Tel. M. 769., n. 1, 1° andar - Edifício do RINDO No Interior

'

das 2 horas em diante no Consultório
Consultas: Das 4 às 6 ho- Montepio. e

,�,-
Ano Cr$ 200,00 --- �----.----- _

ltT ,.

D 9 à 12 h
-

I Semestre Cr$ 110,00' DOENÇAS DO APARELHO :QIGESTIV.O -

ra�esidêncía: Rua Esteves rarora;;�� M�SSI. s o-
DR CLAUD.IO Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.

,

45 T 2812 D 15' 18 h D BORGES tráto,
• -

I'
DERMATOLOGICA E CLINICA GERALJúnior, . elo .. MU;�I. as .oras.- ra.

ADVOGADOS Os- ortginaie, mesmo não
'

Dr M·ID'uel Nunes Ferre-IraOLHOS - OUVIDOS - Residêucia: Avenida Trom- F'ôro em geral, Recursos publicados, não serãodevol-:.
.

NARIZ E GARGA..NTA powsky, 84. perante o Supremo Tribunal vld(}�.... CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, !O
Federal e Tribunal Federal A_ �Ireção não se

...
l'espo.- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.

de Recursos. s�blhza pelos. COnCeh?8 emí-
RES.' _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: ,3,14C

ESCRI1'úRIOR tidos nos artlros ,.s8Inado8. .

.- �-
.. - _ :-"" Dr. Ylmar Corrêa
Informaçoes

Rio de Janeiro, - Ediffcio

utelsBorba Gato. Avenida Antõ- •
nio Carlos 207 - sala 1008. <,_.,."".-__

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- MÉDICO -

Com prática no Hospital
São Franciscl)' de Assis e na

Santa Casa do Rio de
, Janeiro

CLI�ICA MtDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vi�
Meireles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quar-Itas e Sexta feiras:
Das 16 às 18 horu.

/

Residência: Rua Felipe!
Schmidt, 23 - 2° andar,
apto 1 - Tel. 3.002.

DR. JÚLIO DOIN �-'-_._'--

VIEIRA I· DR NE\VTON
MÉDICO

.

!_
ESPECIALISTA EM D'AVILA

OLHOS, OUVIDOS, NA- CnWRGIA GEHAL
RIZ E GARGANTA Doenças de Senhoras

DR. WALMOR ZOa TRATAMENTO E OPE- Proctolog ía - Eletricidade

RACÕES Médica
l\IER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-] Consultório: Rua Vitor

D�lomado pela Faculdade zação - Ultra-Som Meireles n, 28 - Tetefone:
Nacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem 3307.

,

Universidade do Brasil operação) Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO _

Ex-interno por concurso da Anglo-retinoscopia - Re- em diante., Rua Vitor Meirelles, 60.'
'

Maternídade-Escola ceita de Oculos .;_ MOder-1 Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNÁIS T�lefou Doenças de Senhoras e Crianças - Partos _ Operações(Snviço do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Ri- Rua: Blumenal n. 71. - Plortanépolta - O Estado S.OJJ O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesRodrigues Lima) nolaringologia (único no. ,,- A Gazeta � 2.656 das doenças de Senhoras
Ex-interno do Serviço de Estado) DR. !JIB CREREM Diário da 1'arde S.57i Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 ho- ADVOGADO I Diária da ManhA ." 2.465 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,[. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16, às 18 horas. Causas cíveis. comerciais, ! A Verdade......... 2.010 insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os' se-

Janeiro Consultorio: RuaVI-. Imprensa OficiaI

1.1881'.
xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.,

.

MédicG do Hospital de tor Meireles 22 - Fone; criminais e trabalhistas.
HOSPITAIS Operações especializdas do 'ouvido, nariz, garganta,Caridade 2675. I Consulta5 populare5

I D� Cuidade: sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labío partidoDOENÇAS DE SENHORAS Res. - Sua São Jorge, Rua Nunes Machado; 17' (Provedor) . . . . . .. '.114 - Operações de hernias, apendicites, ovario, utero,
- PARTOS-:-OPERAÇOES 2� - Fone 2421'

"I�(esq, Tíraden.tas)
..;_ sobra- , (Portaria) ' Z.OSI hemorrcídes; adenoides, hidrocéles, varícoceles e

Cons·. Rua J'o«o Pinto n. 16, ...Mililiiiilii6l11ii.......... N
A R...... • 8S1 a

.

es 1 fantíi1

d sal 3 I· ereu am..... . . . .. OI. V rIZ ,e e lazes.
das 16,,00 às 18,00 DR. VIDAL"

-

?
- a'. . I �mitar _ 1.167 C I R U R G I A E M G E R A L

horas. 'CLíNICA DE CR1ANÇAS' Sãs Sebastiic (Calla - Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Pela manhã- atende CONSÚLTORIO - Feli-' -._- -------

.
,

de Saúde) S.163
.

hemorroides com 6 injençôes, sem dôr
.

dpll:àtarliadmeenCtaerindoadHeO.S- pe Schmidt, 38... I Dr J'Dse' Tavares Iracem·a
Maternidade Doutor

�.

OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA- TIROIDE (Papo)
Carlós Corr�a . .. :.IJl Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula e

Residência: ,CONSULTAS - Du 4 . e\· CHAMADAS UH- \
intestino _ Tubagem duodenal.

Rua: General Bittlncourt às 6 horas. ; MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES . Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
O. 101. Residência: Tenent.'Sil-j GERAL Corpo de Bombeiro. I.S13

I moderno, em 3 ou 15 dias.
T I f 2692 I veira, 130 Serviço Luz (Reela- 'I'écnica única no mundo para o tratamento do Heman-e e on.:......

, FONE _ 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. maç�s) 1.404 gioma (manchas de vinho) no -rosto ou no corpo, com
., Chefe' do Ambulatório de Higiene Mental. Polícia (Sala C6mla" .

100% de cura.DR: ARMANDO VA·
DR ANTÔNIO MO- Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. dilo) 1.018 Receita de óculos - Tratamento e operação das doençu

LERI<?M,PDEICoASSIS NI'Z DE' ARAGAO Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- Polícia (Gab. Dele· dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
� diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- Irado). . . . . . . . .. 1.694 'ETC.

terapia.· COMPANHIAS D. I\TENpE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às 'TRANSPORT. .

_ NOITE'
17 horas. Sabado (manhã) \ Af.:REO Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,

Rua Anita Garibaldi, esquina de General TAC -, 1.700 Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da
Bittencourt. Cruzeiro do Sul 2.500 Torre.

__R_E_ffi_D_E_N_C_�_:_R_u_a_B_oo_�_�_a_,_13_9_T_�_.2_00_l�'��:::���::HeN--a-v-i-o---M-o-t-o-r-(-(-C-a-r-I--,H-o-e-D-c-k-e-�
Real, .. ; . . . . . . . . . .. �.358' RAPIDEz - CONFORTO _ SEGURANÇA':':,"!!nclinu.. ...•••. 2.500 Viagens entre FLORIANOPOLIS.e RIO DE JANEIRO
HOT&IS Escalas intermediárias em Itajaf, Santos, São S...
Lax ••. '........... 1.021 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
MaleaUc ..•.• . • • •• 1.278

mos apenas para movimento de passageiros.Metrop�1 •..•.•..• 1.147. As esçalas em S. Sebastião, Ilha Bela, ·Ubatuba nãoFormado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni- La Porta ••••••••• I.IIJ 'prejudicarão o horário de chégada no RIO (Ida) eversidade do Brasil Cadqae' •.••••.•••• I.U'· SANTOS -(Volta)RIO DE JANEIRO Central ••••.•.••.• I.'"
.

Aperfeiçoamento na "Casa de Saude São Migu�l" ••trela ••• .••• • • .• l.í71 _�, ......., _

Prof. Fernando Paulino Ideal 18S' ft·�� - O �Intemo pO;,!l.a�:�,:o d�e���,:e CiMgia .' �=iT�:::::::::' .. ',.,..5. ,·��S'i�. .

__Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola"
.

A
__.

.

Prof, Otávio Rodrigues Lima .,.
, 1/

.

,
.

'�Intemo po' 2 a:'xd."_P,onto Soco"o

E�pregada I*_ .

.
OUIWITE TDDD'; ,

CLIN����Ç���LTOS PreClsa-se de UIlla em· i / I" �.._,. nos VAPCJOS �
DOENÇAS DE SENHORAS

.. I ?regada para trabalhar em,
,I,' �"

ft� t*
CONSULTAS: No Hospital de Caridade, dIanamente

jPôrto Alegre. Paga·se bem.

•D- ..".,das 8 às 10. � ", "" �_

No consultório, à Rua João Pinto .pr. 16 (1° and.) I Tratar á Rua Felipe � � iA.
� 4 � �

Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas.
.,

Schmidt n. 119. TELEFO- . � �/, I

P,",i;I���IDENCIA
- Rua Du�'te Sh9Iel,;129 :-:. �I':��::,-INE: 3.177.' ,)

------�--�------------�-------------

LavandO",.cOm Sab'ã.o

\/irgem Especialidade
da ela. "BTIIL INDUS-TBIIL-�8IDville. (marca registrada)

'etoDomizil-se 'empo 'e',dinheiro � MI
.

_._-- .. �--_! =---==--....._-----:----:-:---�=��'!'!-J

rIor ianópof is - Ediftcio
São Jorge, rua Trajano. 12
- }O andar - sala, L CLINICA lVlEDICA

CONSULTAS das 10· - 13 horas
Ru,a Tiradente 9 - Fone .3415

-----------------�-�-

Dr.lCar,os F. Enuelsing
Médico dos Hospitais Americanos e da Força

• Expedicionária Brasileira
MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO

o leitor enc,.ntrad., nu·
ta cotuna, informaçõ�!! que
necessita, diàri.mente· , de
imediato:

Dos Serviços de Clínica In
fantil da Assistência Muni
cípal e Hospital de Caridade
CLtNICA 'MÉDICA DE
CRIA:N'tAS E ADULTOS

_: Alergia -
Consultório: Rua Nunes

Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 horas.
Residência: Rua Marechal

Guilherme, 5 - Fone: 3783.

CIRURGIA TREUMATO-
,

LOGIA
.

Ortopedia
Consultório: Joio PiDtO,

18.
Das 15 às 17 diãrlamente.
Menos aos Sâbados

Res.: Bocaiuva 185•.
Fone: - 2.714.

DR. HENRIQUE
,PRlSCO PARÁISO

, Dr. Ney ;-'Perrone �und-

"I>R: I. LOBATO
,FILHO , M:6:DICO·

Doenças do apare�ho rellpi· Operações':""': Do.nças
, ratório de Senhor.as.":' clÍnica d.

TUBERCULOSII Adultos.
RADIOGRAFIA E RADIOS�

, Curso d. Especialinçlo
COPIA DOS PULMOES

Cirurgia do Toru no Hos�it�l dQ. Servidor••
Furmado pela Faculdade do Estado

�acionai de Medicina, Ti.sio-
\

(Serviço ,J1) Prof. Mula-
.

logista e Tlsiocirurgiao, do
I no de Andtad.)

.

' Hospital.Ne�ê� �a_mos ( , Co�suHas. _ P.la manhl
Curso de especlahzaçao pela '� . I d Caridad
S N ,., ·Ex-interJio e -Ex-als- no HC':sptta. ••

Biste�:� de Cirurgia do Prof. A; tarde, da. 15,30".
OirO Pinheiro Guim&ries em diante no consult6rio,

<R_l,o). •
' 'á Rü a Nunes Machado 17,

Cons: felip� Schmidt, 8S
Esqll,n. d. Tltadente•. T.i.

- Fone 8801�'{· .

Atende em bora m&rcad&. 2.766.

Res: Rua São Jo,rie ao - Residencia -.- rua

Fone 2896. dente Coutinho 4.4.

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

-

/

•

,�t..'.JA.,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"o ESTADO" !HOJE 'E AMANHÃ
/ · I NO PASSADO

NO LAR E ,NA SOCI,EDADE I. , 17 DE OUTUBRO

I Janeiro,
nasceu Benjamim

I
A data de hoje recorda- Constant Botelho de Maga-

BELEZA NATURAL no�q�� '1.710, Se�astião I���ce:, L��t����a d: ��p��
de Castro Caldas, entao ce. INovembro de 1889. Faleceu
vernadór de Pernambuco, em 22 de Janeiro de 1891,
foi ferido por um tiro dis- no posto de General de
parado de uma das casas Brigada do Exército Brasi-
na rua de Santo Antonio; leiro; _

- em 1.822, nas proximi- - em 1.944, a Russia ata'
dades do Engenho Concei C0U a Prussia Oriental.
çâo (Bahia), os portugue- Da humildade desta colu
ses travaram combate com na envimnos à classe mé
a Cavalaria do Alferes Ma- dica as nossas melhores
Í10el Alves do Nascimento conçratulações pelo tran
e foram derrotados; CtL.1'SSO dêste dia, desejan�
-em 1.823, terminou a do toda sorte de prosperi

_I
sublevação existente em Be- dade p1'ofissional aHm de
lém do Pará; , ,mino1'Q1'em as dores fisicas
- em 1.824, em Fortale- dos' entes humanos e que

I za, teve inicio a-contrarevo- Deus sorva',se concede?'

Sempre serenos,' sempre acautelados, jlUÇãO dirigida p:ssoalm�nte tios h.ustuuuuirios clín�cos
Como dois lindos sóis aprunorados, pelo entao Presidente inte de nossa terra muita eaúde.

Que brilham com fulgor; sobre os palmaresl : . I rino Azevedo e Sá; André Nilo Tadasco

---0-'__ \
- em 1.829, por Decreto

I -- sr. Antonio Alves da I Imperial, oi criada a 01'

! Cruz, sócio-gerente da Fir- dem da Rosa;

FAZEM ANOS, HQJE: !ma Cruz & Cia1'
-

-- em 1.829, nua Capela
__ sra. Izaura de Moura i I

- sr. Agenor Povoas J'r, Imperial do Rio de Janeiro

Ferro, esposa do dr. Pedro i - sra. Natália de Alm:i' foi celebrado o casam�nto
d M Ferro ilustre da Bley esposa do sr. João t do Imperador D. Pedro I
e oura ,e,' p

.

D A '1'
cáusdico e Professor da Fa- 'Bley_ Neto

'- ,c.om a rm�eza . me ra,
(SNA _ "O Apêlo dos

ld d de direito -- sra Maria da Graça filha do Duque de Leuch-
B' F d Ccu ae. .' ad C l' temberg; , ,1;;pOS em avor a 0-

-sr:a. Edwrrges Santan- Monks, esposa o sr. �r os _

\ réia", uma campanha que
'elo, Monks

--

,em 1.853, fundou-se, f'
.

g
.

. de Ceara a hoje prospera ci- tem por im levantar mais

- sr. Wílfredo Erras
d d d' C .' de um <milhão de' dólares

M d '

_:_ sra. Alice C. da Silva, a e o rato,

�es: Ricardo Monn esposa do sr. Florisbelo Sil- - em 1 868, o -intrépido e feara p�� necJssit�d�s daqur.

B' di H C va, do alto comércio bravo catarinense Coronel IS evas a o pe a

-- sra. ernar ma . a-
F d M h d d S auerra será lancado no dia

bral, esposa do dr. Abel Al- -- sta. Solita Silva, filha ernan dO ac. a dO te âU- 11 de 'novembr� Tôdas "8

vares Cabral Jr, Auditor da ,.]0 sr. Valdemiro Orlando �a, �l�' oSdmaCls .es acfa os
40 mil igrejas 'metodist:s

Políci MTt Silva; auxi iares e, axias, ez o
o lcra. r r ar

__ sta, Ondina Aréas, fi- reconhecimento da linha nos Estados Unidos estão

fortificada de Piquisiri du- sendo solicitadas a cooperar
FAZEM ANOS AMANHÃ,: .Iha do sr. João Arêas

rante a guerra do Para- com a campanha, que foi
\

_ sta Maria de Lourdes - sta. .Jandira Gallotti autorizada pela Denomina-
Medeiros, filha do sr. João Koerig; guai;

cão após a apresentação de
J 'C ti de Medei -- menina Ivonette, fi- � em 1.869, faleceu Teó- - -

ase uper mo
-

um .relatót-io sôbre as ne-

lt Iimctonário do lhinha do sr. Antenor Sena, filo Benedito Ottoni, naci-
ros, a o . cessidades da Coréia, pres-
B' d B '1 comerciante em Porto Be'lo do no Serro (Minas Ge-
anco o rasi tado por um dos líderes darais) em 27 de Novembro

de 1.807;
, igreja. I

'A maior parte do dinheí-
.

C I b
18 DE OUTUBRO 1'0 levantado será destinada \

Rota-' ry- 'U e
A data de hoje recorda- "aos que estiverem em .ne- i

nos que: cessidade,' sem distinção de !
- em 1.517, em Portugal, d " d

.

'

,
' , çre o , ;;ce:q o que O' ,res'

de flor,-a'Dopolis .. nasceu o Jesuita ,MaIÍ?el da tante será revertido- na l;e-
. Nobrega',' ", ," -

d h',

d d cuperaçao e igrejas, os-

REUNIÃO DO DIA 14 DE o mesmo seja porta OI' e
- em 1.570" no Rio de 1

b pítais, esco as e orfanatos. '

OUTUBRO DE 1954 nosso a raça aos compa- Janeiro, faleceu o Jesuita
nheiros de Itajai. Agradece, Manoel da Nobrega, que se

ainda, a presença das jo-' encontrava no Brasil desde
vens convidadas do compa- 29 de Março de 1549;
nheiro Bustamante, ao ro-

_ em 1.629, chegou ao
taríano Wilson Abraham, Recife e iniciou logo os pre'
pela brilhante palestra aos parativos para a defeza de
demais oradores e pela Pernambuco assumindo o

eomparên�ia _

de toa.os. I comando da� tropas co�tra
Ao Pavilhão Nacional er- ; os holandeses o denodado

gue-se calorosa salva de! Matias de Albuquerque;
palmas, marcando o encer- �. em 1.7'76, no Rio de
ramento dos trabalhos. Janeiro, nasceu João Alves

Carneiro, cirurgião popu
lar e que foi' o principal
fundador da_Sociedade' de
Medicina daquela cidade,
vindo' a falecer em 18 de
Novembro de 1837;
-- em 1.870, nas proximi

dades da barra de São
João ,onde nascera em 4
de Janeiro de 1837, faleceu
o poéta Cassimiro José

Marques de Abreu. E o Pa
trono da cadeira nr 6 da
Academia Brasileira' de Le-
tras; ,

- em 1.825, a indepen
dencia do Brasil foi reco'

nhecida pela Inglaterra;
-- em 1.869, os paraguaios

foram desalojados do Pas
so Acapitigió, pelo então
Coronel João Nunes ga
Silva Tavares; mais tarde
Brigadeiro e Barão de Ita-

ERNESTO XAVIER DE SOUZA

O teu rubor das faces, lindas cores,

É estilo de arte em prima miniatura;
É celestial e 'nunca ví pintura
Tão sublime, -nas mais mimosas flôres.

Cantando, o amôr na vidà dos amôres

Revela no teu rosto a formosura,
Que invejaria, sempre, éssa estrutura,
Beleza virginal de mil primôres!

No despontar da aurora refulgente,
Surge brilhante o mais fervente

.Raio de luz dos teus bélos olhares,

ANIVERSÁRIOS

Campanha 'de au"
xlllo à Coréia

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

•
p'ara o seu

calézinho

de tôdas

as

horas

/

Uniõo
de São Paulo

., Duplamente filtrad,o.

• DissolveMse ràpidamente.

• e mais econômico.

Em pacotes duplos de papel
Kraft, de 1 e 5 quilos.

ci a . PARANAEN�E DE

REPRESENTAÇÓES
Sede - CURITIBA

Levou a efeito, nesta �a
h, o Rotary Clube de Flo

rianópolis, mais uma de

suas reuniões de companhe
rismo Presidindo os traba

lhos tivemos o Sr. Arnaldo
Suarez Cúneo que, ao de

clarar .aberta a sessão, pede
a saudação de praxe à Ban

deira Pátria.
Numa homenagem às

criancas no transcurso da

sema�a' a elas ,dedicada,
são convidadas pelo com

'p�nheLro Lauro Fort�s Bus"

tamante as meninas Regina'
Li�s N :ves e Dalila Bus-

CeDlro' lcademlciXIde� r�verelrõ 'C(UBE--'Doi-t:--DE-�-AG,OSTO
da, Faculdade de Direito GRANDÂ "SOIRÉE" DA SAUDADE E A SENSACIONAL

APRESENTAÇÃO DO RENOMADO 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 "ínterna
cíonal GREGÓRIO BÁRRIOS sera levada a efeito no:;

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

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

surprezas e atrações. Ficam convidados por ês'te meio não
só os a�sociados do Clube Doze, como também os asso
ciados do Lira Tenis Clube.

Mesas à venda na Secretaria do ClUbe Doze, das 8 às
11 hora's, diàriamente, a Cr$ 150,00;

.

DEPARTAMENTO FEMI- que lhes dará direito ao

NINO ,- CHÁ - DAN, ! ingresso no chá dançante e

ÇANTE I sem o qual não será permi-
,

. tida a entrada.
-Por ,ordem do colega Pre- Os cavalheiros adquiri-

sidento do Centro Acad�m�-I rão o,'
ingresso no

10�a1., Ico da Faculdade de Drrel- Avrsamos, outrossIm, que'
to levamos ao conhecimen- I

a Dir,etoria do Lira Tenis
to qos interessados que o Clube, nas noites destina'
Chá Dançante do, Direito

I das aos chá dançantes do
será realizado na próxima! Direito, desobriga-se de
semana, nos salões do Lira I

compromissos para com v_

T. Clube, gentimente cedido � sócios. ,

por. sua Diretoria, para êS-I' Os c�rtões de ingresso
se frm., serão vendidos às senhori-
Pedimos às senhoritas in- tas mediante módica im

teressadas que compareça'm 'portância e serão válidos
à sede do Centro Acadêmi- ,até Agôsto do próximo ano.

co a partir de segunda fei- I, Florianópolis, 15 de au

ra próxima, das 9 às 10 ho- tuhl'o de 1954
ras e das 17 às 19, munidas I �Terezinha de Almeida Pe
de fotografias (3x4), afim droso - Presidente do De
de que adquiram o cartão partameIito Feminono

em 1.836,

tamante, que, co msua gra
ca encantaram a reunião.
,

O Sr. Antônio C: Stipp, ,

Diretro do Protocolo, saúda �'
o visitante, 'companhéiro!
Francisco Canziani, do R. i
C. de Itajaí, as convidadas
do companheiro Bustaman- :
tee também ',os senhores
Flávio Ferrari e Bahia Mit

tencourt, os quais, apóslon
ga ausência, retornam ao

nosso conVlVlO. A seguir,
diz palavras a respeito do
Dia do Prof.essor, prestan'
Çlo' hornenagem, em nome

do Clube, ao rotariano Flá
vio 'Ferrari que representa,
a elasse, no quadro social
da nossa agremiação.
Após a aprese:ntação do

movimento da secretáriq
pelo primeiro secretário,
Sr., Theodoro' D,ucker, é
é anunciada a Palestra do

, -Dia.
Desincumbindo-se da

missão, fala o companheiro
Wilson Abraham, que dis
corre sôbre: "A Criança e

a Questão Social".
Na Hora da Camarada

gem usa da palavra o r.ota-'
riano Lauro Fortes Busta" CA'

,

S,A" ,
,L'E ILAmante, que tece comentá- .

rios a respeito �a data má-
k,,"xima do professorado. ./ --

Ainda nesta Hora, fala o UMA DIS'I<l'NÇAO EM SERVIR

.companheiro Flávio Fer- ,f'/""
rari para agradecer a home- Artigos pa�a- �avalhe!!,os, ,enhoras, senhoritas e

nagem prestada aos profes- ,crianças, v. �I encontràrá na ca� ,L�ILA.
sores. Lindo /"'ortimento em toalhas,\ CriVOS, rendas, bor-'

O Pr,esidente Cúneo agra'" , : dados, pérfumar'ia e artigos para 'presentes em g�ral.
,c:]eee !l presença dQ corilpa-, Faç!a uma visita à Casa LEILA Rua Tenente

�heiro visitante e pede que SÚveira, :�5, \

I

) qui;
no Rio de

-�---,------------

CLUBE RECREATIVO lIMOENSE
E D' I TAL

Assembléia Geral
I?e ordem do senhor Presidente, convoco os associa

dos do Clube Recreátivó Limoense; para a Assembléia Ge

ral que será realizada no próximo dia 19, :is 20 horas, na
séde do Clube, com a seguinte Ordem elo Dia.

1 - AprQvação do novo Estatuto,
2 � Eleição do Presidente do Clube.

Clodomiro Vicente da, Silva - 1° Secretário

4'Péiihva
, .
'mica

;;;Jrli[icante

LIRA TEMIS CLUBE '"
\

Dia 17/10/54 - Domingo - Soirée Promovida pe
lo Lyons Clube, Show de Renato Mursi e seus artistas

Reservas de mesas, com a respectiva Diretoria.
.

Seminario TeológiC:o
'

Balista
(SNA) � Um Seminário nários batistas, desde que

Teológico Batista será aber� êles tiveram de deixar a

to em Semarang, na Ilha China.
de Jawa, Indonésia, no dia
11 dei outubro, Segundo o Com essa nova escola,
correspondente do "Bap- eleva-se a ,20 Q ..número de
tist Press", será ,o sexto es- seminários mantidos no ex�

i tabe:e�imento de educação ,.
terior pela Convenção Ba

teologlca orgapizado no Ex· tista do, sul dos Estados
tremo Oriente pelos missio- Unidos. I '

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

DR. AN'F0NIO MODESTO

DR. POLYDORO S. THIAGO

MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIl)'M E

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
,

AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

ESTAGIO EM S, .pAULO PARn ATUALIZAÇãO NO

TRATAMENT� DO CANjCER E DE 'tUMORES EM GERAL.

RADIOTE,-

00
\

ZE-MUTRETA. •••'AVENTURAS

. �.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o CAMPEONATf
CITADINO OE

AMADORES
EM NÚMEROS

,

ATLÉTICO E GUARANI ESTARAO\FRENTE A .fRENTE, ESTA TARDE; NO CAMPO DA RUA BOCAIUVA. OS DOIS TR1CO
,LORES ESTÃO COM 12 PONTOS PERDIDOS E, PORTANTO: EM OLTIMO lUGAR, SEM NENHUMA POSSIBILIDADE I)E AS
,PIRAR O TITULO. O PREII0, APESAR DA MA' SITUACÃO EM QUE SE ENCONTRAM NA TABOA DE CLASSIFICACÃO,

, , ,

VEM SENDO AGUARDADO COM INTERÊSSE PELA "HJNCHADA" FlORIANOPOllTANA.

Estado"O
.........................................................................................................+++_ ' '+.+_ � + +_ ..

� � . � � �

BONITO FEITO DO RADIUM, EMPA
'TANDO COM o BANGU�

I VOLTA DO ATLANTICO
.

Dizem que ...

P·ELO ESPORTE DA VELA
mtormaram. bianos e venezuelanos, num

Ao que nos

deverão chegar amanhã a total de 82.
,

esta Capital, cumprindo
A

-

t d G erno, do
.

"

mais uma etapa da maior Não e11 O? sov
.. Resurgirá a classe

prova ciclistica da América Estado resolvl�O auxíliar ?S "Lightnlng". A Federação
do Sul, a I Volta do Atlân-I ciclistas

catarmenses, a oi- (incluiu em seu programa

tíco, os valorosos pedalado- clistíca R?Sa Net?,. do Es-
para a temporada a iniciar

res brasileiros (entre os I treito, esta angarIando. n.u- hoje, a classe "Lightníng",
quais os catarinenses Sa-_ I merárío,

. �a Praça 15 �:Im (Essa, resurge depois de um

muel Santos, Arlindo Regis, I de' permítír que os barrlo�,- longo período de inativida

Irineu Silva e João Baron), I verdes obtenham colocação de)

uruguaios" chil�nos, colom-' honrosa no grande certame.

Abrindo o returno do .co confiada a perícia de Ro ..

Campeonato Amadorista da I sélío, sem,entretanto conse

cidade tivemos, quarta-feira guir empatar. E quando mais

última, à luz dos refletores corriam os .mínutos o Bangú
do estádio da rua Bocaiuva, se desesperava, descendo to

as encontros Bangú x Radi- do o quadro para a área do

um e Postal x Ipirariga, Dos Radium. Resiste a defesa do

dois cotejos o que maior a- 'Ràdium tendo em Mafra, Er

tração prendia era o ,.primei-, n.an� e Vermelho seus p�in
ro, pois estava em Jogo a cipais baluartes. Mas quiz a

invencibilidade do ,Bangú sorte que o mesmo Hélio em

que na tábua, de classificação sensacional tiro rasteiro, de

estava com 2 p.p.; apare- fora da area empatasse a

cendo o Radium 'como 'seria peleja. Sai novamente o Ra

obstáculo. Com essas pers- dium, perdendo Vermelho,

pectívas foi iniciado o match que se lançara à frente, uma

comi ambas às equipes se es- boa oportunidade para mar

tucl�ndo. Decorrem .

alguns car. Com o Bangú no ataque
minutos e o Bangú mostran- o árbitro da por terminado o

do-se melhor coordenado Ia- match com o empate 'de 2x2.

zia a todo instante perigar Placard este um tanto ínjus
a meta do clube presidido to para os banguenses, pois

por Tabalipa. E quanto mais [oi o que menos falha apre

se acentuava a pressão ban- sentou. Entretanto se não ,

guense a bola é aliviada da premiou o Bangú veio em be=
' �......

defesa, indo aos pés de Ja- nefício dos rapazes do Ra

caré que em clamoroso im-, dium que fizeram tudo parar

pedimento assinala,' cara a, merecê-lo. O trio final esteve
de porto difícil, que exige grande esfôr-

e

,

li 1 êdí t I A nsgTima - Sra. Alahle Duarte Knaben
cara com Marréco o Lo.pon- regular; a in la me la eve

-

'" '- d classificado na cate-

to da noite, Radium 1 x O. :!'U1 Góia sua principal figu- ço e muita coordenaçao, �p�sar ; ,

t do comumente
tem o prazer de participar

Nesta altura 'o Banaú des- rá enquanto que no ataque' goria dos' desportos de com at�,. e con u,
,

_

aos parentes, e pessoas de tem o prazer de participar
'E>'

"ddI' to feminino por trazer as pra 1
-

t t d
.

t d
controla-se dando chance \lei e Hélio estiveram em ; recomen a o ao � emen

�

,

1
h •

E t nto
suas re açoes o con .ra o e aos paren es e pessoas e

b d t d N R
I
t' t '0 belo sexo levesa graça e e egancla. a casamento de sua' fi.J.ha Avé- suas relações o contrato de

aos rapazes do Radium à )1ano em es aca o. o a- i ican es Q

I d' d d I dramáticas
,

díum o trio final teve em! assim é que na quasi tota i a e as escO as

dc o'
te com o sr. Jorge José Sa- casamento de seu filho Jor-

pressionar, culminando com
.' da Eur esgrima faz parte o progra-

alguns tiros à meta, sem lAafra sua grande fígura, Er- i e de danças ,a Ul opa, a lum I ge com a srta. Avéte Knaben,

Ih '1' h "'1' Estreito, 9/10/54
" I Fpolis, 9/10/54

entretanto conseguirem ele- .ianí e Verme o na in] a ma esco ar.
'número 4.695,

var oplacard. média seguiram-lhe os pas-I Não faz muito, ,a A Gaz�ta, no seu
" ,. d

AVÉTE e JORGE

Após esse golpe o Bangú sos e' no ataque somente Te- Ipublicou, sob o título "Escolar para esp?sasd, ;OtlCIa t: confir mam

se recupera e assume nova- lê apareceu. _I Turim, Itália,
nos seguintes termos: Foi tu a as, nes a,

mente o comando das ações, Quadros:,' ,cidade uma escola modeJna para senhoras casadas des-

quando numa boa trama da RADIUM - Rosélio, E'sio' tinada ào ensino das várias artes que po�em melhor ha-

linha atacante; a bola vai a c Mafra; Jae, Ernani e v'er- 'bilitar a mulher ao exercíci.o do lar. EXlstem natur�l
Hélio que num petardo de melho; Laibe, Telê, Walter, I

mente cursos de culiná1'ia e de constura, �as t�mber;t
fora da área, consegue em-, Galego e Jacaré. I existe o de esgrima, que é o que tem atratdo matO?' nu

patar de maneira brilhante BANGU' - Marréco, Cláu- � mero de alunas. O professor dêste últ,imq curso acen

a. partida. Crescem os pupi- d�o e pOll:to: Leônidas, Már,-I tuou que o estudo da esc,�'ima � não para tornar graça �
los de Filodi, mas escoava-se ,�1O e GOla;, Amante, NeI, nobreza aos movimentos e nao para �ortlar as sen�lO.
o tempo sem que mais nada Glau�o:' Hél�o e Nado.

. Iras aptas a dominar os mari??s, A escol� a�unclOu
acontecesse. Iniciada a fase' O JUl� faIaS!'. M�l'lO A-

.

que o seu lema é, "mulheh. pratlca, espora Ideal" con

final os dois conjuntos con- (breU
cUJa atua.çao fOI regu-! forme as necessidades da vida �odel'na. Pelo s:u esta

tinuaram no mesmo ritmo lar. Começou tItuQeando em
t to ê a mulher e nunca o marIdo', que devecUldar da

de jogo até que num descui- alguns lances, inclusive I no c�sa' e lavar os �ratos quando a copeira estiver ausen-

do da defesa Banguense a qu� resulto� n? Lo, tendo da te"...
.

bola vae a Telê que rapida- nOlte, Depo.ls fIrmou-se. ! ' Agora que o Clube 12 de Agosto, );1,,0. que pa�ece
mente serve .rac�ré e este a Ano.rmahdad�s: Quando :.está movimentando com possibilidade de sucesso, Jun'

Galego que chuta para gol, decornam maIS ou menos
t l' a secca-o feminima de esg'rima fazendo

. I 'o a mascu ma, • '.
surgindo Leônidas para des-, 20m. de Jogo da la. etapa, a

I
.

,.

Bar'rl'ga Verde até hOJ'e o único posSUl-
.. . com ISSO que o "

viar de cabeça a redonda pa- luz fOl deshg�da, te�mm_ando dor dê um tal departamento, também se mexa, é opor-
ra o fundo de sua própria com a natural parahzaçao do

"1 b t",

b t 1
.

d d tuna em re e . ,

meta.
, !

em a e �or argo peno o e·
Não fôra a' esgrima um desporto de dificil apren....

'---

Reage o Bangu travando I
tempo., d' . teria está claro um grande-número Be .ade-

t" d b b 'd" M. Borges lzagem", Ih . V- g'Iemen o om aI elO ao, ar-
ptas, pelas vantagens que oferece em tornar. � mu eI 18 em' com

.

OS JOGOS mais elegante, mas, não fÔl'a, também, essa dIfICuldade,

'. ENCERRAM�SE HOJE .

e não teria a virtude que tem de dctr graça e nobreza aos . ')

e
movimentos, conforme reconhecem a absoluta maioria

ESCOLARES dos tecnicos em educação fízica, plástica e arte teatraL
.

'Em Santa Catarina, raras são as Senhoritas que ve-

Serão encerrados hoje os· mais Regionais). mos competir nos campos dos. desportos. Senhoras,
,

. 11-0 :_ Revezamento 4x50m. nenhuma. Daí e,essa carência de energias e êsse enve-

certames escolares promOVl-. .

1
dos pela Inspe.toria de Edu- (feminino - C�rsos Primá- r lhecimentos prematuro "das nossas companheiras do be o

cacão, Física� com o progra- ):ias) - final sexo que lançam 1111\0 de todos os artifici�s para con

m� ab�ixo (atletismo):' 11 - Revezamento 4x75m. servar a beleza a graça esquecem o maIOr e o me

(DOMINGO) _ INICIO A'S (masculino - Cursos Primá- lhor de todos �ue reside na prática dos desportos, por

8,00' HORAS. rios) -:- final intermédio dos quais eliminam as toxinas e mantém hi- -----------.---- _

1 _: Concentração das. re- 12 '"7""; Salto em distancia I gidos os músculos, asségurando aquela leveza j.uvenil ,: ... ,""

presentações participantes. '. Ueminino - Cursos Normais I que faz formosas quando a juventude auxilia. �--_
..

--;::.------.--,--"-'---,---,-

2 - DesfÍle' Regionais).,· 'Quando dizem0s prática dos desportos falamos tam-

E' F3 - 75 metros rasos (mas-
'\

13 - Salto em altura
I hérD em prática continuada, sem solução de continuida-, xpresso lorianópolisculíno - Cursos Primários) (m�sculi�o -: Cursos

Nor-, de, e não nêsses cas�s. que temos vi�to" �as atletas que

_ finaL maIS RegIOnaIs), abandonam os exercICIOS e sofrem, e 10gICo, as conse-
. ANDRAIj)E & KOERICH \

4 _ 75 metros I:aSOS (fe-
. 14.-: Revezamento 4x75r:l, quências da perda da "forma". .

Transporte de cngas em geral entre Florianópolis,
minino _ Cursos Normais (femmmo - Cursos Normms

I FAIXA BRANCA Curitilia e São Paulo

_ final Regionais) - final .

,
Com v'Íagens_ diretas e permanentes

5 _ Arremêsso' do pêso 15 - Revezamento 4x100 ,________
MMriz: - FLORIANO'POLIS

(masculinO _ CUl'SOS Nor- ai. (masculino Cursos Rua Conselheiro Mafra, 135

mais Regionais). Normais) - fi.n.al

At'ença�'o FOE';nWd' .2�r3e41e·:-g'r-.·.CtiAxaN'DPR�sAtaD'.IE' 4,��5

6 ,..:_ Salto em· altqra Ue- 16 - Formatura - En- i:i •

miúino _ CursoS- 'NQrma'is trega de Prêmios � Ellcerra-

,,'
' .. ,'

.

.

,

Agência -'CURITIBA I

R· ') menta do 3.0 Campeonato •.
AveÍlida 7 de SetefÍlbro 3320/,24

.eglOnals , '.

7 _ Salto em' distância Escolar e 2.0 Campeonato Fone: 847 (Linha Para'lela) L-\.
, Nor- Norm"al Re!!ional de Floría- A ELETRO-TÉCNICA avisa à sua distinta fre-, 11 End. Telear'.:, SAN'hDRA '\

(masculino c- Cursos �
, h

mais .Regionais).· ,
nópolis e Municípios vizi- guesia que manterá abertas as suas secções de venda . Agê�cia: - S�O PA�O ........

� �'100 metros _ rasos n1105 ..

· todas as terças e sextas feiras até as 22 horas. Procure I Avemda do Estado)6 66/1678 Fone: ,;i7-30-91

(m��;uiino _ Cursos Nor- Tão logo' a LE.F. nos reme- conhecer sua nova secç&o de presentes, instalada no 2° End. 1'elegr�: SANDRADE �',

il1a'ifJ Eegionuis) - final ta õ.s resultados, âarernos i I pavimento, poi.s a ELETRO-TÉCNICA tem, o máxiffi31 Agências no Rib de,Janeiro e em 8elo Ho�hçont.
Àrremêsso do l1êso publiCidade

.

a
.

reportag(·r,l I prazer em receber sua visita, que antecipadamente agra.. com tráfego mtJtuu at� São, Paulo com a Emp.r&sa
•· .• (fe�mLii1JlII0 Cursos Nol'- I de todos os JogQS. dece. Q4I r (õi)$pt:lrhn Minai Guail SIA.)

... A Federação não dei

xará tomar parte por outro

clube nesta 'temporada, O!'

velejadores que participarem
por um clube nas regatas de

hoje, (Acertada providência,
pois assim, terminará o

"ping-pong" de velejadores)
***

_----
.. , }O Lagoeiro pretende

deixar' deünítívamente a ve

la.

.. , Está concentrada no

"Veleiros" a equipe daquele
clube, 'que -ríará combate,

hoje, ao Iate Clube. (Prepa

rem-se, porque o pessoal do

clube da Pedra Grande, es

tá confíante na vitória)

"PROVA' COMANDO '5.0 DISTRITO NAVAL"

O Pureza informa que:
tôdas . os proprietários de

barcos, devem pintar de

"zarcão" o fundo dos "panei
ros", afim de evitar ,a ter

rugem. , (Coisas do Pureza!)

'DOmingo próximo será rCJ.lizn.clo na raia ofiei,ai do Iate

Clube de FlorianópoliS, a abertura da temporaua da �e
deracão de Vela e Motor de Santa Catarina, com a prova

"co�ando 5.0 Distrito Naval".
.

.

A regata será ele equipes do Iate CIune e Velelros .da
Ilha com barcos da classe vscnarpte 12m2", bem como m

dividual da classe "Lightning".

*** ,

Até 48,. feira. , .

. BARLAVENTO

Partdcípacão
Bernado Knaben FilhoA "MULHER f A ESGRIMA

Antonio Salum
e

Sra. Maria Jorge Salum

Cia- de Seguros
f(!(eMinas.Brasil» &I •
Sorteio de Lucros·�

A Cla. de Seguros "Minas-Brasil" faz público que, no
iia 22 de outubro corrente às 13 horas, na sua sécle sOt':a.l,
à Av. Afonso Pena, 526 - 3° andar ,(Edifício Mariana) em

B,elo Horizonte, Estado de Minas Gerais, procederá 'ao sor

teio do lucro apurado na Apólice de Seguro n. CV. 1.021.
ela :'Tecela�el11 Itajai S. A.", de Itajaí, Estado c�e Santa

Catarina, de acôrdo com o �tem IV, letra "B", da Cláusulo,'
Je Participação nos Lucros da aludJda Apólice. ,

Para êste ato, que contará com a presença do fiscal
do D.N.S.P.C. e de representantes da empresa estipulante
do seguro, convIda a todos os interessados.

A. DIRETORIA

segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO,.ONIBUS DO

RIPIDO «SOL-BIISILBIBO)
Florianópolis T' Itaja! - Joinville - Curitiba

-
.

• Koa Deodoro esquina:da
• Rua Tenente Silveira,Agência

"

....

JOGOS REALIZADOS
DIA 7-8-54

Ipiranga 1 x P. TelegráfiCO 3

Bangú 3 x Radium O

DIA 14-8-54.
.

Colegial 5 x Radium 2

Bangú 3·x Iplranga O

DIA 21-8-54 .

P. TelegráfiCO 2 x Bangú 2

COlegial 4 x Ipiranga 2

DIA 4-9-54
'

Radium 2 x Ipíranga O -

P. Telegráfico 1 x Colegial 3

DIA 30-9-54

Colegial 2 x Bangú 2

Radium 4 x P. Telegráfico 2

DIA 13-10-54

Bangú 2 x Radium 2

P. Telegráfico 4 x tpíranga 2
ARTILHEIROS

Celio (Postal) 5

Amante (Bangú) 4

Felinto (Colegial) 4

Luizinho (Colegial) 3

Telê (Radíum) 3

Nei (Bangú) 3 '

Helio (Bangú) 3

Vermelho (Radíum) 2·

Cavallazzi (Colegial) 2

João (Ipiranga) 2

Jorge (Ipiranga) 2

Ailton (Ipíranga) 1

Ronaldo (Postal) }'-
. Pereréca (Postal) 1

Glauco (Bangú) 1

Pereira (Radíum) 1

Jurandir (Postal) 1

Góia (Bangú) 1

Manéca (Colegial) 1

Laíbe (Radium) 1

Batista (60Iegial) 1

Galego (Radíum) 1

Walter (Radium) 1

Jacare (Radiuml
EXPULSõES

Paulista, Anú e José (Ipi
ranga)

,

Ernani (Radium)
Nei (Bangú) e Hulse .(Co

legial) 1 vez cada.
ARTILHEIROS NEGATIVOS
Gerson (Radium) ,

'Leônidas (Bangú) 1 vez

cada
ARQUEIROS VASADO'S
Dilson (Ipiranga) 12 vezes

Dino (Postal) 12

Rosélio (Radium) 9
Victor (Colegial) 7
Marréco (Bangú) 4

Dêgo (Ipiranga) 4
Branco (Radium) 3
Mario (Bangú) 2

FIávio ,(Colegial) invicto.
NAS LINHAS DE FRENTE

Colegial - 14 tentos·

Bangú' - 12
Postal -12
Radium - 10

Ipiranga - 5
,

JUIZES QUE APITARAM
Osni Golçalves (Nizeta) 3

vezes

Osvaldo Meira (Dica) 1

Agapito Veloso - 1
André Vilain - 1
Sebastião Silva (Dião) 2
Mario Abreu - 2

Gerson Demaria 1
Waldir'Mafra (Tilodi) 1 vez

COLOCAÇÃO POR PONTOS
PERDIDOS

1.0 lugar - Colegial 1 p.p.
2.0 lugar ,. Bangú 3 p.p.

(invicto)
3.0 lugar - Radium fi p.p.
3.0 lugar Postal - 5 p.p.'
4.0 lugar - Ipiranga 10 p.p.

M. Borges
. CASA MISCELANIA dlatl'JA
bli\dora dOI Rádio. R.C.A.
Vitor� Valvula. e macOl.

---------_'--

Vende-se
, Vende-se 1 casa pré-fa-
bricada na praia de Itagua ...

çú, interessados procurar
I no lacaIo Dr. Carneiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pro.urama.s !adlo·: Irmandade de N. S. do Rosario
fORmos batistas I e S. Benedito,

(SNA) - Antecedendo I
. . 'R'

'd I
Eesturulade» de N. S. do osano

as notícias
di �Aq�e o�Pto' De ordem do irmão provedor convido os irmãos e

gramas ra o OlllCOS ta is-
f'iées em geral para as festividades que em honra de N.

tas 'estavam novamen e no
� dR'

.

Ii
- .

domi 1"
R 'bl' A t"�' o osarro rea izar-se-ao no próximo ommgo, ,

ar; na etpu
ica rge.n tI- do corrente, e que constará de Missa de Comunhão Ge-

na encon ra-se a seguin e . -

d
.

f"
,

7h-lO h
h" , . ral para os irmaos e emais iees as oras. As oras

I�ona:d 1
-

d Missa Solene com Sermão ao Evangelho e as 16,30 horas
111a e begaçado e qua- I solene' Procissão com o andor de N S. do Rosário.

torze mem ros e uma co-
. - . .

.
, d'. -

d C
-

B,' O irrnao Provedor solicita o comparecimento e
nussao a onvencao a

dos os
í - •

b 'Ih ti d f �' íd
ti t P t h

' "'t to os os irrnaos para o maior ri an ismo as eS'LlVI a-
IS a ar en a VISI çu o

dPresidente General Juan ,es.
" . '

. , .

P N
'

t o pu
Consistório em Florianópolís, 11 de outubro de 1954,

el:on. esse encon r "
.

-
'

Erico Rosa
seram em realce as prmci- 10 S

' .

, . ,. ecretárIo
pais crenças e prmcipios
dos batistas, especialmente
aquêles que diziam respeito
à liberdade religiosa, men-
cionando, outrossim, certas SOFRE DE ASMArestricões à liberdade de '

culto "no' pais, A entrevista
foi revestida de completa
cordialidade, segundo in
forma o boletim "The Bap- Se a tosse o atormenta e exige do seu organismo um

tist World". No dia 10 de esforco sobrehumano, produaindo ânsias, asfixias e ru

abril, a mensagem evangé tura de vazos capilares, chiados e dores 110 peito, evite

lica ia ao ar pela primeira chegar a êsses extremos, tornando algumas doses do

vez após cinco anos de Si-I
REMÉDIO DO DR. REYNGATE, as gôtas que dão alívio

lêncio. O Presidente Peron nas tosses rebeldes, coqueluches e bronquites crônicas ou

I prometeu tomar interêsse recentes, sêcas ou catarral. Um único vidro do REMÉDIO

em outros problemas men- do �r. ��YNGATE � o bastan�e P:-l'U desobstl:u�r as vias

I cionados na audiência con- respíratórías, nermallzar a resjnraçan, dando alivio e bem

forme divulgou o dr.' San- estar imediato, porque o mucus é dissolvido. Quem tem

tiago Canclini, de Buenos bronquite, _encontra no m�l\'iÉDIO do DR. REYNGA'rE a

Aires líder da referida de- sua salvação.

, legação. Nas drngs, e farms, locais. Reembolso aéreo Cr$ lJ.,1,oo.

'Que foi digna dos maiores elogios a atitude enérgica,
crítéríosa e imparcial, com que o Exmó. Dr, Abelardo da
Costa Arantes, DD. .Juíz Eleitoral da Comarca, dirigiu e

presidiu o pleito realizado no corrents mês, possibilitando
assim que tivéssemos U111a eleição. honesta, normal e limpa.

.,. ..

Juiz ainda novo mais carn un1a brilhante fé ele ofício, _ _ _

.._--

tem a Magistratura-Catarinense em' S. Excia, um dos seus Hellcopferos,Brasileiros __

mais nobres expoentes e para quem prevemos uma brílhan-
. • ITrate das V."as'Aos MOinhos de Farinhate carreira na dificil arte de julgar. para a 4môZODI8 '

\
.., •

Des�as, colunas nos congratulamos com Justiça Eleito-

(EM ANDAMENTO O PRO- te na Amazônia.

saneamen-I Resp·lratõfl·as
e Frlgor,flcosral e príncípalments com o Dr. Abelardo, pela sua, enterro- JETO DE CONSTRUÇA-O t t'

'

. . -
-

. o, povoamen o e mlaor ex-
sa e ímparcíal atuação a frellte. elos destínos de nossa

cO-I DE UM HELICÓPTERO ploraçâo da indústria ex- As Bronquites (Asmãti- A MANUFATURA DE CAIXAS MAPI LTDA. _ Estabe-marca. -

IGIGANTE CAPACIDADE trativa ganhariam novo ( cus,
Crônicas ou Agudas) e I Iecídos à Rua Martinica Prado, 173, em Ribeirão Preto, Es-

. " --0--, .

.

,

-

I DE 40 PASSAGEIROS - incremento
<?om o emprêgo as suas manifestações (Tos- tac:o. de S" P�ulo, com capital regis�l'f,do de 1.000.000,00, com

��e um dos vigarios clesta paroquia, talvez a título de

I RAIO DE AÇÃO DE 300 dêsses "onibus" aéreos, c R' idõ R f' d prédio proprio, todo forrado, com area ele 450 Mts,2 de sua

gr�tldao pelos esforços e�pregados nas eleições últimas, QUILOMETROS O PRO� d
-

d f
. A .

d
se"" OUq1:l1 oes, es na os, '

d d 50 Mt d t" d d f -. b' ndo pa 'UfOI 'contemplado pelo Governo com um dos chamados "Jeps "

.

e parte as e IClencras os
catarros), assim, como as

prepl'le a e, a s. a es la.a e ena, a lange, I,

dos colonos" a preço de custo, Perguntamos nós, qual seria TO'!:IPO CUSTAR,A 52 MI- aeroportós, estradas e cais
_' negócios todo o Estado de S, Paulo, Minas e Goiás, está in-

LHOES DE CRUZEIROS amazônicos além de serem g!'ipes, sao moléstias que teressada em representar as indústrias aeima a base 'de co-
a colono que ficou sem o Jeepe que por direito lhe pertence •. ,

"
, O BRASIL PODERA economI'camente mUI·to mais atacam o aparelho respira- missão. Interessa tumbém outros ramos. Os interessados

e que o nosso Govêrno desviou de seus ,verdadeiros donos
-

para entregar aos seus cabos eleitorais. FABRICAR 30 D1l:SSES compensadores. tório e ãevem ser tratadaS' I poderão dirigir-se a mesma, enviando condições, bem como
, I APARELHOS ANUAL- PARA QUANDO O HE- solicitar as mesmas.

--0-- '

com um medicamento

enér-!Pasmem os nossos leitores! Por incrível que pareça, a
MENTE - DEZOITE DÊS- LICÓPTERO BRA$ILEI- .

b I'SES "O-NIBUS" AE'REOS RO glCO que com ate o ma, eVI- -alimentação dos eleitores da U. D, N, nas últimas e1eicões
neste Município, foi fornecida nesta cid�de, no salão p;ro- RESOLVERIAM O PRO- O projeto, no qual o en- lal:do complicações graves.

pquial. BLEMA DO TRANSPOR- genheiro Focke e sua equi- ,Procure hoje o seu vidro de

I ara
Decididamente o nosso vigário perdeu a compostura � TE, NA AMAZOij'A. pe estão trabalhand? de-"'SATOSIN" nas boas far,

pois achamos que s. siá. deveria ter mais um pouco de con� RIO, (Agência Nacional) manda o prazo de dOls anos máGias e drogarias.
sideração com os católicos (:testa 'cidide, uma vez que'o-sa-

- Inúmeros 'para, não di- e meio para ser executaflo,1-----------Ião paroquial não é de sua propriedade e sim da paróquia; zer a quase totalidade dos se não faltarem os recursos

V de nesta, P9r dete1;minação elo clero superior, não deve eXIS- problemas do transporte na necessários 'en e setir interêsse por qualquer partido político. Com vistas pois Amazônia seriam
.

resolvi- Dêsse p;ojeto, conclui o I
o -

ao Revmo. sr. Arcebispo, para que tome as providências ne- dos pe�o helic�ptero. Essa coronel-aviador Antônio Al� I Uma casa de alvenaria,
cessárias no sentido de ser cumprida neste MtÍnicípio, as tese fOl defendIda pelo co- ves Cabral, depende o pro- I situada a rua Bulção Via
determinações da igreja. ronel-aviador �ntônio Alves gresso do interior b�asilei-I na" nO. 71. Preço de ocasião.

Que foi muito notado que em toda a marcha da cam- C��ral n� Revls.ta do Clube

1
ro e notadamente da Imensa! Tratar.

com Francisco
panha eleitoral neste Município, o sr. Prefeito Municipal MIlItar (JunholJulho 1954), região amazônica. I Büchele Barreto, á rua 24
{oi seml)re deixado de lado pelos maiorais da U. D, N: 10- que mostrou a necessidade -- de Maio nO. 433 -Estreito.
cal. Qual teria sido o motivo dessa atitude? Será que o sr. de fabricar aquêles apare-' - ..;.' � _

Prefeito da azar ou foi porque ficaram com medo do seu lpos em nosso país. I
prestigio. . . UM PROJETO EM AN-

') -0- DAMENTO
Que terminando estas notas queremos nos congratu- Está atuaalmente'. traba-

.

lar com a brava e altiva turma do P. S. D. dêste Município, lhando para a Aeronáutica
que lutàndo contra tudo, no que foi auxiliada pelo P. T. R, Brasileira o engenheiro
conseguiu uma vitória bastante expressiva, elegendo a \ Focke, um dos pioneiros' dli!
m,aiol'ia de vereadores da Càmara Municipal. fabricação de helicóptero.

.

Fazemos votos para que no próximo pleito, estejam to- Trabalha o ilustre constru
d�s com a mesma disposição de trabalhar, para que pos- tal' com a sua equipe em
samos vencer mais uma vez, derrubando do poder defini- São José dos Campos, es-
tivamente, esta administração inútil e improdutiva que a tando interessado atual- Caba P..tal, 4(1
mais de 3 anos vem infelicitando a nossa terra e a nossa mente nos projetas de um

I'lori••6...&
gente. '

. . , .

! helicóptero-gigante, com ca-
8_ta c.tarIaa

A postos, pois pessedistas, para maIS uma �vItona nas I pacidad� para·�ua:enta VENDE SEeleições de 1955.
passageIros, com ralO de _

Biguaçú,,13 de outubro de 1954,. -

d '1'açao ,e trezentos qUI o,m.e-I 2 Lotes na Praia da 'Sau-(COl'l'eS}lontlente) O d
......

tros. custo o protobpo dade (Coqueiros) localizados
___

está orçado em 52 milhões
na Rua Thibau.

de cruzeiros e o. Brasil po- Tratar na Avenida Trom�
derá fabricar �sse tipo de
verdadeiros guindastes voa

dores na proporção de 25 a

30 por ano.

BASTAVAM 1'8 PARA A
AMAZÔN�A

O CeI. Comandante da la Um automovel citroem
Zona Aérea é de opImao 49
que 18 dessas un}dades

re-I
C.ompletamente equipado

solveriam, juntamente com e com Rádio.
navios' e aeroplanos todos Tratar na Empresa Auto
os problemas do transpor- Viação Catarinense.

Missionária calolica louva a VELliAOS-E-MOCOS
(SNA) O���i"e�OI!ê�S'�!�"�ionei'o, e _n- Fracos e senis·

. atólicá romana em um der.es na obra de asslsten- /

�a �rso na cidade 'de New I' cia médica nos campos mis- A epoca atual agitada. febril e enervante, exige do

�:�I:m, nos Estados Unidos, ,sionários." _

.
, homem grande força de vontade para vencer todas as

louvou a "Igreja Protestan- A M�dre Anna Dengel, dificulda_des que se lhe deparam na ardua lutã pela
te" pelo seu trabalho de quel esdteve re�entemente na existencia. Quando um homem tem o sistema nervoso

.

tA l'a Ine'd1'ca nos cam- Bo an a, envIOU sua men- descontrolado, qua!!do sofre de insonia e falta de me-
aSSlS enc ,.' - .

1 d d f 1 f'
os missionários. sage'm a 3�� - ·conv�n�ao mona, e e não po e, e orma a guma, Irmar a sua
P, anual de Umao Femmma vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso no

, Trata-se de Madre Anna, Nacional Católica, r:a qual exercicio da sua profissão. Em tais oasos tornà-se im-

d' '1' se que os protestantes pressindíve1 o uso de um tonico poderoso, que combata
Dengel, formada em me 1-

I
C IS.

A 300 1 't' b. f d d a e superiora mantem 10Sp1 aIS em rapida e eficazmente o mal. Esse tonico só poderá ser
cma, un a or

d' d' d "G t M d I' " d d d
da Missão Médica das 11'- equipa os na In la, sen o o as en e mas o surpreen ente rest2ura or o

-

d C 'd de em Fila- que 80% das 7,000 enfer' sistema nervoso; o remédio que faz maravilhas pelo seu
mas e 'an a '

. l' f 'poder curativo.délfia, a qual declarou: meu'as n]aque
e paIS ora1m Cr$'"P' d' r em honra I prepara

c as em suas esco as Nas fal'ms, e drogs. locais. Reembolso aéreo
re'3!'>::l-se lze, ". 42 00 C P 16M R'

dos 'p�otestarites, que ê1es EspecialIzadas. , .' osta'
.

eyer - 10. i"

n l!!1'II"r � f"'"

�.

NOTICIAS DE BIGUACU,

,

ElEICOES
Como ocorreu em todo o B�asil, também em nosso Mu

nicípio re?lizou-sc no dia 3 elo corrente "mês, as eleições
para os cuversos, cargos legislativos, '

O pleito decorreu em ordem, não tendo havido nenhum
incidente nem ocorrência digna de nota. A campanha que
precedeu ao pleito, para os partidos da oposíeáo foi dura e

trab�lhosa, pais que tivel':,-m que lutar contra- as rores,s go
ven:lstas, _

que dispunham ele muito dinheiro, muita con
duçao oficial. e ela máquina administrativã estadual e mu
nicipal, que não pouparam esroreos nem despesas para
vericer o pleíto.

-

Na chefia das forças da situação contava-se o sr. Pre

f?!to com todo o funcionalismo da Prefeitura, o sr. Sebas
tíão Neves, candidato a deputado estadual por êste Muni

, cípío, com todo o poderio da Penitenciária do Estado cons
tante de carros e caminhões oficial, banda ele música.
.guardas daquele estabelecimento, etc. e, o vígárío da paró
quia e seu coadjutor, tendo eles usados de todos os meios
para saírem vitoriosos, inclusive a calúnia, a mentira e a

compra de consciências de grande parte do nosso eleito
rado, sendo para tanto instalado na casa paroquial um pos
to parr a entrega de presentes eleítoreíros, constantes de
roupas, calçados, chapéos e dinheiro.

Apezar de, tudo o que foi feito, o nosso eleitorado que
hoje está mais esclarecido e não vai mais no cabresto deu
uma demonstração de independência e de d�sprezo a' essa
-gente que só se lembra do' povo em épocas de eleições, dan-
do a vitória ao candidato da oposição. Destas colunas nos
congratulamos com O valoroso povo de Bíguaçu, que com

seu �oto esclarecido, eleu uma lição �e altivez a esses

aven-Itureíros compradores de consciêncías. "

--o--

NOTAS DIVERSAS

Temol tamb6m:
Máquinas de fazer cafe. Corte
dores de frios, Ventiladores de
feto Cilindrol poro massas. Má·
quinas de fazer pipocas, Enge
nhos de cana e outros máquina"

Realmente, o café. moido
õ medido que YQj sendo preparado,
tem outro sabor .. _ desprende outro
oroma .. , A moagem do café, feita no

próprio estabelecimento onde AI. é
ser"·.ld9, goronte o obtenção de um produto
puro, fr ...sco fi saboroso. f por Isso que
nos bares, co fá" restaurantes, hospitais,

� colégios:"_ em tôdo porte onde se exij_
o café com .ssas qualidades - V.
sempre encontro o l\-\olnho °LlLLA"
,JCinlor. que é d. maneje focillmo,
v ocupo pouco espoço e fuoclono
em quclquer tomado d,_ co rrente,

VENDAS A PRESTAÇÕES - SOLICITE· NOS PkOSPETOS

MOINHO "lILLA"
INDÚSTRIA E COMÉRCIO �

Fundada em 1918 /
- - - ..

Rua Piratininga, 1037 - Caixa Postal 230 - São Paulo
Oficinas e Fundição em Guarulhos· São Paulo

I C I T E
Agência

de

Pu blicidad'e

pwski 52,

IFlorianópolis, 8-10-M.

,

Verade-se

Gripes, Bronquite e Coquiluche?

o Figado'e Prisão de Ventre
PRISÃO DE VENTRE

PILULAS DO ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente, falta "e ar,
vômitos, tont.eiras e dores de cabeça, a
mãior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e cOllsequente Prisão de Ventre.
As Pilulas do Abhade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de VeD
treo e suas manifestações e as Anllioco

lites Liceneiada'.9 pela Saude Publica, as Pillllas do ·Ab
bll.de MOSA não usadas 'Por milhares de pessoas. Faça o

.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(

:OinernasNa Assembléia
Discurso do Deputado' Francisco Neves,

fazendo o D8crolónJo do -ceI. RIIY Z abara�
Ainda Tenente, na faze distante aos pólos Gn1 con- prío nome - nome de RUl-,

em que os ideais se cristali- tenda. porque assim, dizia êle, ha
zam com maior ímpetuosí- Não demorou que se díssi- veria um Rui Zobaran cata

dade, Rui Zobaran, comun- oassem as reservas e se de- rinense _ sangue de seu san

gou os mesmos sonhos, tra- sarmassem as prevenções gue _ para compensar aque
balhou pela mesma causa, que a sua nomeação suscitá- le outro Rui, sendo o gover
sofreu em terras estranhas, ra ante a evidência d� seus nante não tivera a ventura
exilado e distante dos cart - :l�vados propósrtos. de nascer em Santa Catari

nhos da família, por querer Nas épocas difíceis e numa na. Era assim o então Ma

um Brasil grande e r-utmt- conjuntura de enntradícoes, [or Rui Zobaran. Isto talvez

do. Um Brasil dos brasilelros. tal como aquela época, é que não retrate fielmente, mas

Isso era crime então? sobressaem as firmes e posí- denuncia a nobreza .dêsse �\ ? I
.

Das entranhas da terra tivas qualidades do homem homem que passou pela Go- ,,\)t.� gECA'4 AlJrS �i�tT;' "�1�U\N� .

I .•• &.�,'ainda não jorrava o petró- público. vêrno de nossa terra. \.J.:::. n':1 ,?�N '" \..J
_ __, ,..,.,.

leo, riqueza imensa que há- Quando tudo é tranquilo c O CeI. Rui Zobaran desa-

lAs
8hs.

de levar o Brasil a de.st.no; '1S facilidades sobe iam : de parecida para sempre, em

gloriosos, a despeito das ar- todos os lados, aplainando G 10 de outubro corrente, go- --------------------------- Espetáculo de Téla e Palco

t Na Tela:
remetidas de suspeitos "sal- caminho e reduzindo aa dís- vernou o Estado de San a

.

d d Pt··
.

- Alan LADD Deborah
vadores da i�<i�ria"! .âncías, a tarefa de ·Sovf:rnar Catarina, no peno o e ou-

ar lClpaçaoO Brasil não produzia un,a iâo é um fardo pesado. tubro de 1932 a abril de 1933.
__

.

,

.

'Kerr - Charles BOYER

b
-

Ih _

corínne CALVERT em:
tonelada de aço e quem nis- O então Major Rui Zo a- Breve período, nao e

so pensasse ficarta marcado, ran, soube ministrar; justiça, oermitíu o cumprimento' de
OSCAR RODRIGUES DOMINGOS FLORIANI '

UMA AVENTURA NA

à espera de .1;lT.:� oportunida- ,)rimou pelo respeito aos ci- �lentado programa de Go- INDIA

b t t DA NOVA BONATO No Palco:
de para 1011;:; t hospocagcn- .íadãos, destacou-se em pres- vêrno, mas foi o. as an e

t dí e e SENSACIONAL SHOW
pelas prisões. ' igiar as instituições e es- para revelar suas ex mor 1- ,

Alecia Antunes da Nova, Cirene Becker Bonato, com: Eliana - Renato Mur-
O voto era uma mentimo nerou-se no culto às nossas nàrías qualidades de admí- ,

.

participam aos parentes e panticipam aos parentes é ce - Ana Lúcia - Jose C.
O eleitorado votava sob co- cradicôes. nistrador. san HAYWARD em:

ação e, mesmo assim. eram Seu' GO'vêrno constitui-se Embora cercado pelo res- amigos, o contr�to de cas�- amigos, o cantra�o de casa-. Rod lgues - Walter Quinte, PAIXÃO DE BRAVO

diplomados alguns caudida- de uma pleiade de-ctaarinen- oeito e pela consideração de �e�1to de suaS fIlh� M�la menta de s�� f�ho. to� 1'0.

tos nos quais o povo n9.0 na- ses ilustres, cuja colabora- oonderávets parcelas ela opi-. uiza com o nr. ron o- I comd aNsenron a aria Ul-. Preço único: eis 20,00.
.

t d
. ..

1 t
'

.- .

bl' tarínense re- nato sa a ova Imp, até 14 anos.
via vo a O. ião levava, mvanave men e, niao .pu ica ca " ,····x",,,, .. ,, _.

'.�f��.'Mas do que necessário, por- ia mais alta conta. nunciou o cargo, apenas por �:!l�. As 2 - 4hs.

que era v- salvação da demo- As portas do Palácio do .mspeitar 'cumprida sua mís- Joaçaba, 2-10-54 Joaçaba, 2-10-54 Robert MITCHUM -

san HAYWARD em:
cracía, o voto secreto - po- Jovêl'no se mantiveram a- são.
derosa arma do eleitor -' .ertas a quantos quizessem Aqui, em Santa Catarina,

. PAIXÃO DE BRAVO

constava do apostolado do. evar-Ihe sugestões ou recla- .íesde as quebradas do Rio

t a d· t M.
No programa:

homens que pregavam a ('- mar-lhe a reparação de um rruguaí às fronteiras do Pa- ura eClmen O e - Issa N���;�s:da7,6S0e.man3a,50N.ac.voluçáo de 1930. ato qualquer. aná, seus amigos e admira- _

Somando, ao invés de di- tores, não somente entre os

R d lf M --II
Censura Livre.

ba�a����to�t��:1�:sS�\1l:1!�� ��di��i�':�.�fi��:!O�Ui�O a:�;�' i'��e d���::, �I��s �������.���= Os ir�s �obri�os do s-�oso t;�DOLFO � r.cr,· PJ" i .g:�:,;[J' t:;�utr:l:ti1�''1-•.menta, não sem trazer ar g'lA .ecer as paixões que o epí- nente - no seio do povo, b I d I I G)" :&
�

soma de serviços c suportai sódio de 1932, na sua ação sempre relembro e enalte- MULLER:" falecido em 30 de getem. ro ú ti�o,. agra e-·
fu

.

ir r
'

prejuízos 'sem conta, rIü pre- .eflexa, aqui suscítára. cem sua obra administrativa cem, particularmente ao sr. dr. Pereira e Olíveira, bem I'
-

- - .

t
. -

transf'erônctas A família catarinense pou- prodigalizando em divulgar como a todos os que os confortaram -riesse infausto As 2hs. . I As .2hs.
eriçoes, (

acontecimento, enviando coroas, cartões, telegramas e ,I CASA
COMIDA E CARINHO· 12 e 13 Episódios de:

exilas. de dedicar-se, confiante, às os traços de sua nobre f'igu-
E a Revolução.de 1930� to, atividades fecundas de seu ca de govêrno sereno, aco- fonogramas, bem como aos que o honraram com sua 'A TIA DE CARLITOS O MISTERIOS NA AFRICA

feita para tornar o Brasil constante labor, que constí- Ihedor e humano. presença, acompanhando-o até a última morada. No programa: 1 e 2 Episódios de:

.

ue a r ... zão mal'OI' de nossa Senhor' Presídente: Senho- Outrossim, convidam ao.s parentes e amigos, para a Esporte na Tela. Nac. OS TAMBORES DE
mais brasileiro, para nacio- .. O 3 50

.

t .randeza, ele n-osso progresso, -es Deputados: missa que farão realizar no próximo. domingo, às 9 ho- Preços 7,6 -

, . FU' MANCHU'
nalizar aquilo que ja per en: C L'

. T .onte de sadio org:ulho e d( O CeI. Rui Zobaran era cn- ras tendo por local a Igreja Protes,ante situada à rua ensura lvre Rex ALLEN em:

cia � Nação, para mOOllza:
Nereu Ramos.

.
.' As 7,30hs. CAVALEIRO DO COLORADO

o patriotismo e colocar a Pá- lesvanecedora citaqüo peiL genheiro civil, homem de le-
R b t MITCHUM

Brasil em fora. tras como se costuma dizer, Desde já, antecipam seus sinceros agradecimentos. o er :- Su- No programa:
tüa na senda do progresso. ,mn HAYW.i\.RD em: Cine Jornal. Nac.

'd l' 1ão encerrou, em Santa Ca-
Inspirado nesse 1 e:lISmt

d G -1'110 M'l PAIXA-O DE BRAVOA época o (We -

.

arina sua fôlha de serviços
I)Ossuindo tais

. cr�del1c.ia.is. .

Z b funclouse' ,

- 01' RUl o aran,
-

i. Pátria. ,

.

, '

aqui chegou o entao MaJol
.leste Estado, o parti.do Soo .

Foi' o autor dos planos das
Rui Zobaran, . :ial EvolucionistJ., cUJO _pro- .nstalacões da refinada de'

Se alguém, cético ou ma:l- ;rama ac01heu as_COnqUlstas Cubatã�, da Petrobrás -I
cioso, perguntasse ao entao

30ciais da revoluçao de 1�30, I'marco que divide ó passado
Major Rui Zobaran, ?�laS :ruma punjante e esplendlda I de miséria e capitulações e

credenciais, pelos I men_tos lo pensamento pre�l}Xsos conômicas e o futuro pródi
('ue justificassem a preferen-

que inspirava e aglu�mava go em perspectivas, as mais
dia e a honra de administrar

"eus intrépidOS fundauor�s: alvicareiras.
o Estado de Santa Catarina, Permito-me, na imposslbl- O

-

CeI. Rui Zobal'::tn soube
êle bem poderia ter r�pon- lídade, mo�entãnea de re-

ligar seu nome à obra imen
didO,.' rasgandO sua túnica, cordai mUltas outros, lem- 'sa de nacionalismo econômi ...
como os antigos gladiadores orar os nomes do dr. Manoel

co na industrialização do
romanos, :mostrar ao povo as

?edro da Silveira, do prof. petróleo: o Ouro Negro do
cicatrizes - as mais antiga� jr Antônio Bottini, dr, Cla- B '1

•

. raSI .

condecorações que um pa- l'ibalte Galno, dr. Donato
Eis Senhor Presidente e

trióta já recebeu em todos
Melo, CeI. José Severia�o nobr�s senhores Deputac1.0.:;,

os tempos, em nome em paI .VIaia, Pedro Kuss, C:l. Anto- o cidadão e patriota, o ad-
. conta da própria Pátria. lia Batista da Süva, CeI.

ministrador e o técnico, que,
Seu idealismo, tempel'ad( üa B a,t i s t a da Silva,

no cargo de Interventor Fe
em cruentas .campanhas, em

..:el. Ernesto Lacombe, Ma-
leral Governou o Estado de

rudes embates, em sacrifícios :01' Domingos Rocha e tan- 3ant� Catarina.
e renúncias incontáveis, lh( ,os ouUos que souberam

Rui Zobaran não era cata
capitalizou merecimento pa- dignificar a vida pública de

,'inense de nascime!1to e go-
ra honrar qualquer pôsto na

3anta Catarina. vernou Santa Catarina.
República de Benjamim Tive a ventura de me en-

O ,General paltro ,.Filha
Co·nstant. contrar dentre os que levan-

lão era gaúcha e Governou
Colhido de surpresa, • pela taram esta bandeira e lutar

o Estado do Rio Grànde do

preferência do Chefe da Na-
pelo triunfo da causa, nas

Sul, no mesmo pôsto dao�lC-
do em grave conjuntura _;-loriosas fileiras do PARTI-

1
'

J�acional, a aceitação do car- 00 SOCIAL EVOLUCIONIS- eMorto Daltro Filho, os gaú
go - de Interventor de' San -

rA, que teve momentos de
chos reverenciam a sua me

ta Catarina - foi para o en- 3ingular relêvo nos acont�- mória. Deram a diversos la
tão Major Rui Zoboran um

cime�to� decisivos para a

v�-I gradouros públicos e estabe-.
drama intimo, manifestadc da pubhca q� Santa Catal'l- lecimentos do Govêrno o

nO'lt adl'ca-o entre o sen-
na con r - na.' me do ilustre e pranteada

\"'- timento do dever a cumprir, Dentre quantos· pe�sist�- baiano.
'

como militar qce era, e a
ram e enobreceram os ldeals

compreensão das restrições da agremiação, e não foram

que lhe oporiam quantos, en- POUC\)S, sobraram e refulgi
téndessem caber o Governo ram gesto de renúncia, afir

do Estado a um catarinense, macões do mais puro patrio
a um filho do próprio solo. tiSrq,O e exemplos de devota-

Trazia, entretanto, o no- menta a nobre causa da re

meado, a convicçào de que denção política BO Brasil.

sua escolha, para a mais al- .

Rui Zobaran nascera no

ta mugisttatura do Estado, Rio Grande do Sul, na fron

não apresentava o sentido de teira da terra de Bento Gon

preterição de ilustres e dig- calves e de David Canabarro,
nos filhos da terra, �as ;_ se me é permitido d1-

Traduzia, antes, os nobres zer - conquistara. a natura

propósitos de apaziguamento. !izacão de catarinense pelo
dos espíritos, as suas preocu- cor�cão. Ele deu o melhor de

pações de tranquilidade e suas

-

energias por esta terra

concórdia. que é nossa,\
-.... que 'é grande

Nessa época, a paixii.q dos pelas suas tradições.
embates revolucionllrios dI' Um. episódio �eljltin1en�al,
1932, transbordava da:'; trOl1- aqui' me reporto, p�ra emol

teil'as políticas de 810 PaL1!o durar a figura do' ilustre e

que dividia e extremava eu) Jranteado patriota o CeI. Rui

campos opostos os no�sos 30baran. Está êlé à frente do

melhores valores, os homens govêrno de I;:anta Catarina,
mais representativo;_; e ind.!- nascera-lhe, nesta. Capital,
cados para o pôsto c!e Supre- dentro do própria Palácio do

mo Administrador' do EG1'.a- Govêrno, onde fazia residên

do. cia sua digna família, um fi-

L

I CI'NE SA-O' JOSE-'OOMISTER.I(�S. NA AFRICA
1 e 2 Episódios de:
OS TAMBORES DE

FU' MANCHU'
No programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 10 anos.

As 7,30hs.
Robert Montgemery em:

DE HOMEM PARA HOMEM
CASA COMIDA E CARINHO

•

As 2 - 4 - 7 - 9hs.

Alan LADD Deborah-
Kerr - Charles BOYER

Corinne CALVERT em:

UMA AVENTURA NA

INDIA
No programa:
Atual. Atlantida Nac.
Preços 10,00 - 5,00.
Imp, até 10 anos,

/

No programa:
Noticiário Guaiba. Nac,

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 2hs.
SHORT- DESENHOS

COMEDIAS
Preços: 3,50 - 2,00
Cesura Livre.
\ As 3hs._

Robert MITCHUM - Su-

As 5 - 7,30hs.
Alan LADD - Deborah

Kerr - Charles BOYER
Oorínne CALVERT em:

Su- UMA AVENTURA NA
INDIA

No programa:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 anos.

p.reços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

As 8hs.
No programa:
Noticias da Semana. Nac.I CONSELHOS DTEIS Preços: 7,60 - 3,50

- Imp. até 14 anos.
Espetáculo de Tela e palco
Na Tela:
Robert MITCHUM - ISu-AOS FRACOS SENIS

san HAYWARD em:

. PAIXÃO DE BRAVO
No sf)culo da atividade, o

descontrôle dos nervos oca-
No Palco:

RANCHINHO E TEREZINIIAsiona fracassos imp:revisí
veis. Senhores agricultores
de todo o Brasil,· banqueí-

As 2hs.
Rex ALLEN em:- Artistas da Rádio Nacional

CAVALEIRO DO COLORADO / No programa:
Johnny Mac BROWN em: Cine Jornal. Nac.
PISTOLAS NA NOITE Preço único: Cr$ 10,00.

12 e 13 Episódios de: Imp. até 14 anos.

ros, negociantes, jornalistas,
intelectuais, tomem nota:

"Gotas Mendelinas" é o

grande reanimador dos ner
vos. "Gotas Mendelinas" p

o formidável estimulante da

FOT'OGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSAR.IOS E REPORTAGENS
GERAL.

RODOLFO

PARA AQUELES QUE EM
vida. Sem contra-indicações
adotadas nos hospitais, re

ceita�as diàriamente por

centenas de médicos ilus

tres, o seu maravilhoso e

ft:ito torna-se notado logo

DESEJAM O MAXIMO
Fotografo dÓ JornalCERNY, "O·

EM CORTEZIA ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.
peloE EFICIENCIA

ParmaClas de Plantão
nos primeiros dias de uso,

riotando os débeis senís, de
23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - 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. Ailtônio - Rua Felipe

Schmidt n. 43.

-�mbos ,os sexos, nova vida

� vif,or4 íntimo nó 10 vidro

de uso. Sem. contra-indica-

ção. Nas farmácias e droga-
rias locaes Reembolso aé
reo Cr$ 42,00, Caixa Postal,

Te�reno ,6 Meyer, Rio.

"
1
-Vende-se um terreno I

com a area de 588 metros .

quadrados, á rua Victor
Konder (antiga Blumenau).
Tratar. com Francisco

Bücheli Barreto, á rua 24
de Maio, n. 433 - Estreito.

O serviço noturl1o será efetuado pelas farmácias Mo

derna, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas_João Pinto,
Felipe Schmidt e Trajano,

,A presente tab�la não poderá ser alteiada sem prévia
Llemos, po.is, a um gl'ltDC

escolur do nosso Estado c na

ne de "GTUpO EscoI9:�' Cfl.

Rui Zobaran".
E Rui Zobaran viverá :1:-',

saudade' e na grntidiio de

nossa gente, como já vivia

nos corações dos caturi'1",�l

ses de tôdas as classes f.�\.
I

ciais.
Requeiro, Senhor P:- ,'li·,

dente, que se consigne ':;111

ata de nossos trabalh·').:: ur.

Ra,ios· X
I

Aparelhagem moderna e completa para qlla�qner exame

radiológico ..
Racliogranas e radioscopias.
Pulmões e coração (tol'ax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

�ão das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medid!).s exatas dos diametros da bacia para orienta

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

!CASA
Precisa-se, para casal, po

dendo ser por contrato de
3 anos:
A trat;:lr 1\0' Cabo Subma-

voto de profundo pez'V' I elo

falecimento do ex-Int,>rven

tal' Federal, neste Est.'1."

CeI. Rui Zobaran e se tele

grafe a família enlutadC).
dando-lhe ciência desta ho-

rino
Rua João Pinto, 26 com

a Gerenóa I
----_--,1I Vende-semenagem,

Requeiro, Senhor Pr�c;;ü<:,n

te, que se comunique a C:l
mara de Vereadores de Flo-

1II1II, ••000QUlm I

.�I /
O Centro de' I�adiaçãc

Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 'à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar. ..

\ ENTR{\DA FRXNCA

fllll [llUSDr IDÓ
(SlLV.".1

8RJl.N'fll': TÔNICO Por motivo de viagem: Um colchão de molas "Di
VINO SUPER" com cama propria Cr$ 2.000,00. Uma'
maquina de costura "HUSQUARNA" nova Cs$ 5.200,00.
Um picup long playng "THORENS" CD-43 sem uso al
gum Cr$ 6.600,00. Um ventilador um armariü cl espe
lho pi banheiro, suas lampaElas de cabeceira. Tratar à
Rua José do Vale Pereira s/ nO (quarta casa a direita),
pl'Oximo ao COQueiros Praia Clube.

rianópolis, em. ofício, fa, f'n
do, aos dignos membros, llr.� a

sugestão, no sentido �le que.
em lei, prestem, !;amiiém.
uma homenagem, lando à

uma rua de Florian(,p,.;. � L

nome de CORONET HUI ?;()

BARAN.

Florianópolis, '13 ct� outu-
"

bro de 1954.

(Discurso proferido pelo
sr. deputado Franci'lco . rle

Souza Neves, na ses:lc1o de 1;)

de outubro de 1954).

E a conduta, neSS�L Fiis�!ão,
elo então Interventor alli Zo-

'.

e:..:[;:{�pbr '.� lét:(.,'.. -'

lho.
A 6sse filho, caçula da nu

merosa prÓle, deu o seu p.có:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Procura-se uma criança1Com a Biblia na Mão
com um .ccncro na viste (cNoCen8Culo)

DOMINGO, 17 DE QUTUBRO
Em. tudo isto Jó não pecou nem atribuiu a Deus

1falta alguma. (Jó 1: 22) �er Jó 2.2: 21-30 o.u Heh: 11: 1'6,

����."IIII!!!II!�.� , Jo era um homem smcero, Justo e piedoso. Parece

que ninguém no mundo sofreu como êle. Contudo, Jó

não pecou contra Deus.
Conheci um velho, fiel cristão que por nove longos

anos foi paralítico. Era extremamente pobre e vivia

num� choupana. A pensão que recebia não era sufici
ente para garantir o pão para sua família.

No entanto, êste crente nunca se queixava nem se

rebelava contra Deus. Ao contrário tornou-se mais fer

voroso que nunca; Era um prazer visitálo Quase não

podia falar, mas sorria, expressando sua fé, seu amor e

reconhecimento.
Perguntei-lhe uma vez, quantas vêzes êle orava por

dia. Êle me respondeu: "O dia inteiro". Aqui estava o

segrêdo de sua alegria, no meio de tanto padecer. Per
guntei-lhe se estava conformado com seus sofrimentos,
"Sim"', disse êle, -"Jesus sofreu muito mais do que eu e

êle era justo".
Nossa fé é prova melhor em tempo de ambargura

ORAÇÃO
Ó Deus Santíssimo, não permitas que as tribula

DESEJAM O MAXIMO çõe's e sofrimentos da vida nos afastem de ti, mas sim
.

que nos conduzam a ti. Conduze-nos à vitória sôbre as

.1 adversidades pela fé em Jesus Cristo, nosso Salvador,
em cujo nome oramos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISAI)OS ,_ ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

R O D O L F O C E R N y� Fotografo do Jornal "O
A Cia. de Seguros "Minas-Brasil" faz público que, no' ESTADO". _

r dia 22 de outubro corrente às 13 horas, na sua séde social, I Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ·ou pelo
I à Av. Afonso Pena, 526 _ 3° andar (Edifício Mariana) em Telefone: 3.022.
I Belo Horizonte, Estado de. Minas Gerais, procederá ao 801'- .. .

Iteio do lucro apurado n� Apólice de Seguro n. CV'.,l.021, Parmaclas de PlantãoI da "Tecelagem Itajaí S. A.", de Itajaí, Estado de Santa

Catarina, de acôrdo com o ítem 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.S.P.C. e de representantes da empresa estipulante

I do seguro, convida a todos os interessados,
.A DIRETORIA

I

A CURA É POSSíVEL -- \TRABAUiO METICULOSO

COM RAIOS

\-------

Será possível salvar a vista a algumas crianças se estas

linhas tiverem a divulgação que merecem. Com certeza nu

ma ou noutra cidade haverá pais e médicos ante o grave

problema de extrair a vista a uma.criar:ça ou não. ca�o se

proceda à extracção, não .se correra. o rlSC� de. amanha t:r
de sacrificar a segunda vista? A criança rícaría cega par a

toda a vida. E não há escolha entre a cegueira completa e

a morte, porque esta espéCie de tumores cresce dep�essa:
Os cancros são raros em crianças. No entanto e mais

rrequente o tumor n� reti.na dos ol��s infantis. que ,os mé

dícos já conhecem ha muito como gliorn. A retma nca, co

mo todos sabem, no fundo do glóbulo ocular. E nela que se

retrata o quadro do mundo visível. E nela que se reune o

feixe de nervos. O cérebro não está longe. Basta lembrar

estes factos para avaliar o que poderá significar um tum�r,
um cancro nesta zona. Até hoje não havia outra salvaçao
senão a extracção da vista para salvar possívelmente a se

gunda vista. Até hoje era impossível tra�ar e�te ca�cI�o com.

raios, porque a lente é demasiado sensível a radiações de

toda a espécie, Na Inglaterra tentou-se colocar um elemen

to de radiação 'atrás da retina. Mas os raios gama do Rádio

tinham uma amplitude demasiado grande e afectaram a

lente. Ainda recentemente os
-

jornais de Colônia relataram

um caso de uma criança com um cancro na vista e não

houve possibilidade de remediar o grande mal. Finalme�te
conseguiu-se agora desenvolver um método de salvar � �IS
ta às infelizes crianças. Desde ontem milhares de médicos

sabem que há salvação e dentro de semanas todos os mé

dicos do mundo .teráo conhecimento do método desenvolvi

do por um grupo de oftalmologistas, cirurgiões e especialis

tas de raios X e de rádio sob direcção do Prof. Dr. Braun

behrens. Desta vez tentou-se tratar o .cancro com outro

elemento de radlaçâo menos forte, o estrôntio radio-activo.

Os raios beta atingem a retina, mas não chegam á lente

que fica a apenas centimetros do foco de irradi.�çã�, No ca-
, ..

_

so em questão o cancro ou tumor canceroso ja tmha um

Cvolume de oito milímetros. Foi preciso um trabalho de uma. .

exactidão incrivel. Criaram -se duas pequenas peças eônc�- i Ompra S I
vas de plexiglas que se uniram por uma camada de vermz I .

irhpregnado de estrôntio recebido da fábrica atômica de

I!Harwell na Inglaterra. O cirurgião abriu o c aminho que

permiti� colocar as pequenas c�apas de plexiglas .. .t.I�S d� casa ou tarreno'músculo, junto ao ponto da retina afectada )ClO tumor li
canceroso, Os raios exerceram o efeito durante vínte-e-qua- Compra-se um pequeno
tI'O horas. Esta radiação bastou para fazer df'�'Hpareeel' o tereno ou casa velha ou no-

, cancro. Aliás o pequeno não poderá ve: com essa vista tão
va com garage ou terreno

perfeitamente como com a outra, pois o ponto na retina'
ao lado para construir uma

onde se en:,ontr�va a base do tumor a�n:3ará t:� p�nto �e-I situados na Rua Anita Ga
,gro. Mas ha razao de crer que se aCOSI,LlIllC a este mconve- ribald ou em outras ruas

níente. Só mais tarde comprenderá .que du�,s chapas minú�� proximas a esta. Imforma:
culas de plexiglas lhe salvaram a vlsta,·�ols esta :",wnça ja cões para Romeu Machado,
é cega da outra vista. A outra já tinha sido extraída, qunri- ;ua Anita Garibald n". 33
elo afectada por um tumor semelhante. Infelizmente ainda Telefone __ 2972.
não se conhecia o processo do Prof. Braunbehrens,

-

_

E' êste o primeiro 'relato que se publica sôbre esta ope-

V dracão sem precedentes. Os cspecãalistas devem expôr e índa -. en. e ·.'-e·
�

porrnenortzadamente as razões que levam a' crer que a cri

ança poderá ver',normalmente e divulgarão a técníca do

processo. O mais importante é que se. propague a noticia
quanto antes para se salvar a vista às crianças. rm círcuns

tâncias análogas e livrar da .angústía pais e médicos que se

vêem ante uma: caso até hoje sem cura.

ERNST BURln{A�tI) r

PARA AQUELES QUE"

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Uma· caminhoneta Ford
F 3 modelo 1951 em Perfeí
to estado de conservação.
Ver .e tratar com o Sr.

Edú Souza em Aririú -

Palhoça.

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

Cia� de 'Seguros
«Minas.Brasil"

,

, Sorteio de'Lucros

.

O MELHOR JURO ..�
.

.

5,%'
'1" .' .... '

,. ',.:.'

DEP8SITOS POPULARES.

BANCO �
. AGRíCOl.A

RUA lRAJÀNO: 16."
.

FLORIAN6pous'

Vende-se
I Por motivo de viagem. Um colchão de molas "Di
VINO SUPER" com cama propria Cr$ 2.000,00. Uma'
[maquina de costura "HUSQUARNA" nova Cs$ 5.200,00.

(SNA) - Há três coisas Um picup long playng "THORENS" CD-43 sem uso al

que todo o cidadão pode' gum Cr$ 6,600,00. Um ventilador um armario cl espe

fazer, como indivíduo para lho pi banheiro, duas lampadas de cabeceira. Tratar à
auxiliar a evitar o retôrno Rua José do Vale Pereira si n? (quarta casa a direita},
da guerra, sugere o bispo

J proximo ao Coqueiros Praia Clube. I
metodista William C. Mar- �

tin, de Dallas, Texas, EE. R· XU�iZ o bispo: "Prirneiro, a1'0S \

'

pode recusan-sa a aceitar a

errônea idéia de que. a
guerra é inevitável. Segun
do, pode çonsagrar .seu pen
samento e esforcos na eli
minação, onde quer que· a
sua influência alcance da
injusta e Ipá vontade, 'que
sempre ge'rem e· alimentam
as guerra_s. Terceiro, todo o,

cidadão pode cultivar em
seu próprio coração' as qua'
lidades e atitudes que con-.
tribuem p:1ra a paz. É· tem
po perdido falar dé paz en�
tre as nações se os cora

ções dos homens estão
cheios de ódi6, amargura ,e

contenda."

Para evitar
a guerra

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograuas e radioscopias.
Pulmões e coraçã� (torax).

Estomago - intestinos e figadó (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla-

ção ·das 'tromllas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de 0;808' em geral.
Medidas exatll,s dos diame'tt;9,s da bacia para orienta-

,
.

; ção do parto (�ádio-pelvlmetria).
Diàriamerite",na: Mate.rnidade .

�r. 'Carlos Corrêa.

Cl/8JT111A
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C. RAMOS S/A
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpolí,..

"Sê fiel até à-morte e eu te darei a corôa da vida".
OVIDIO A. DE SOUZA (Brasil)

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE OUTUBRO \

O Senhor é a minha luz e a minha Salvação; a

quem temerei? O Senhor é a fôrça da. minha vida; de
quem me recearei? (Salmos 27:1). Ler João 20:26�31.

Há quatrocentos anos, Martinho Lutero, enfren
tando o perigo e a morte, ensinou'nos que nesta vida há
uma só fortaleza que não cai, "Deus". Desde então a

Igreja Cistã' tem se deleitado em cantar o hino da Re
forma, vêzes sem conta, com entusiasmo e profunda
emoção. Cada geração tem perante si o desafio para pro
var que esta verdade-é uma experiência viva.

Perto do fim da II Guerra Mundial, as condições .de
nosso povo eram desesperadoras. Tinha sido êle dou
trinado a crer em sua própria perfeição, em suas ar

mas, sua estratégia, suá liderança e seus ideais. Quando,'
como nação, enfrentou a morte sentiu que estas coisas
falharam:

.

Havia porém, alguns entre os desesperados que
conheciám "um caminho excelente". :E:stes organizaram
uma cadeia de orações e estudo bíblicos. Naqueles últi
moos dias tenebrosos da guerra o espírio e a fé dêste
grupo se defundiu. Centenas de soldados tomaram parte
neste movimento espiritual. Acharam em Deus o "Ro
chedo forte que não falha". Em Cristo acharam o ca

minho da morte para a vida eterna.

_ ORAÇÃO
.,' ""'-""Nos -te :(Iam'6s graças ó Senhor, porque nunca é
tarde demais para achar o caminho das trevas e do de
sespêro para a luz da tua presença, nosso Rochedo forte
e nossa Vida. Ajuda-nos a amar de tal modo o teu Filho
e compreender os teus desígnios que conduzamos outros
a ti. Em nome dêle. Amém..

.

PENSAMENTO PARA O DIA ITer fé em Cristo é desejar compartilhá-lo com ou-

Viagem com segarilnça
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

IIPIDO {(SUL-BRASILEIU»
FIO'rianópolis - Itajaf - Joinvllle - Curitiba

.._/ I
re. 1<.1

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de' cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba 8 São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

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

Agência -::.. CURITffiA
'

Avenida 7 de Setembro 3320n4
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

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

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Empr6sa

.

d. Transportes Minas Gerais SIAJ

tros.

..--------�----------._--------�-----------_---

ELSBETH SCHUETTE (Alemanha)
-

AgênCia ::
)

� nua Deodoro eequínajís :

Rua Tenente Silveira

Terreno
I

Balreir,.s�m

Vende-se, em excelente local, à beira da praia,
dindo 42 x 80. O'tímo para veraneio.

Tratar à Rua Pedro Demoro 1403 _ Estreito.

me-

l7 Domingo - FarmjÍ,cia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
23 Sábado (tarde) _ Farmácia Moderna -:- ·Rua João

Pinto. Atenção24 Domingo _ Farmácia Moderna - Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) _ Farmácia sto. Antônio _ Rua Fe-

)ipe Schmidt n. 43. A ELETRO-TÉCNICA avisa à sua distinta fre-
. 31 Domingo _' Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe guesia que manterá abertas as suas secções de venda

Schmidt n. 43. todas as tercas e sextas feiras até as 22 horas. Procure
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Mo:' conhecer sua l).ova secção de presentes, instalada no 20

derna, sto. Antôni'o e Noturna, situadas à.s ruas João Pinto, pavimento, pois a ELETRO-TÉCNICA tem o máximo
Felipe Schmidt e Traja·no. .

prazer em receber sua visita, que antecipadamente agra-
A presente tabela não. poderá ser alterada sem prévía I dece.

.

,
,
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).' P�ra s� te� �. idéia do quanto ' d�sceu a

I mesquinharia rídicula do prefeito repelido 11e-
I po povo, basta esta: até nos casebres e bar

Il'�cões das proximidades do forno
.

do lixo, o

1
sr,' Paulo Fontes mandou colocar medidores
de luz!

,

o sr. Paulo Fontes, prefeito espúrio de
.

'cebeu do govêrno do Estado auxilios
Florianópolis e generalíssimo da fragorosa

I

para completar a deficiência dos seus
derrota' do seu partido; está coroando a sua j sos.

. I .

obra, com a mais vergonhosa das traições aos

interesses do povo. O chefetezinho esmagado
pelas urnas e ilegalmente apegado ao cargo,
está fazendo terra arrazada dos dinheiros 11ú
blicos. Está inventando meios e modos para
transferir aos cofres do Estado as verbas da
Prefeitura, afim de que o seu sucessor seja
ímpedido de realizar aquilo que êle,' o prefeito
b.a...\5tãl�aO, não teve competência.

'

: -Florianó11olis, como é sabido, sempre re-

vários,
recur-

e

z

cl

g
b

o preíeitinho raivoso e inepto, no inven
tário que está fazendo, resolveu que a Prefei
tura auxiliasse o.Estado!
I

E' o desespero da derrota! E' o histerismo'
do tombo! E' a traição ao 110vo! E' a vingança
contra a Capital!

'

E .eram esses que ehamavam de inimigos
de Florianópolis àqueles que sempre lhe de
fenderam os interesses e nunca se negaram a

auxiliá-la.

s

e

n E a tudo isso o govêrno parvenu do sr.

Bornhausen assiste, escapo à obrigação de,
chamar à razão seu delegadinho, abrigando-o
�la risota popular, que lhe festeja .o despeito
descontrolado e digno de toda a piedade cris
tã.

I

OSMAR CUNHA, Prefeito da.
Capital, por ordem', do povoEmpreqo O

. -

um-a umcro

líder, da U'. D. N�
de esforces

tão nurperosa quanto a atual,
,RIO, 15 (V. AJ - Dizendo, com um nível político e ínte- cada no Congresso será o de

que "o momento exige uma lectual e vigorado em muitas arregimentar-se com as de
união de esforços em bene- possibilidades de coesão, vis- mais forças democráticas pa
fício do país", declarou on- to terem desaparecido, as ra a solução urgente dos ter-'
tem ao vespertirio O GLOBO causas de dissidência inter- riveis problemas que assal
o deputado Afonso Arinos, li- ! na". 'tam a atualidade' brasileira,
der da UDN na Câmara Fe-I Acentuou, por último, o li- i Entendo .que o momento exí
deral: "Em minha opinião, a der minoritário: I ge uma união de esforços em

nov� bancada ,udenista virá "O trabalho de nossa ban- benefício elo país'?,

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

Florjanópolis, Domingo, 17 de Outubro de 1954

Ainda as

«Dia
do

-

comemoraçoes
do Professor»

Conforme convite feito ,Pe-I estabelecimento e alunos do

NA- b I
' .Jl> •

la imprensa desta Capital, mesmo grupo. .

a
'

55em' e Iaralaízou-se às '7,30 horas, do
I

Em comovida atit.>lde dos
,

���1,15u'�0��;::n;�ti;:' �a:�= ���s�����i:���_e:�-:i��fo�' -,

Óis'curso do Deputado fralcisco Neves.
dada rezar pela direção da em homenagem, aos colegas ,

CASA DOS PROFESSORES que, já tendo cumprido sua I ' fazendo o necrológio do ceI. Roy Z abaran
DE SANTA CATARINA. dupla missão na terra, estão Senhor Presidente! ção política ao nosso Estado, ! sua dedicação à causa públi-

t t bastante alem da "fronteira místerío- . .

I
O a o, que es eve "Senhores Deputados! O Coronel Rui Zobaran, ca, comprovados nas meino-

concorrído, teve como cele- sa em que se limitam os dois
tilí h' d t trt .

h d íment
'U I ízo-rne ale es a 1'1- gauc o, e nascimen o, já- ráveis e cívicas Iutas que

brante o padre Bianchini, j mundos",_
foi encerrada a co-

buna, neste finda.r de Iegis- mais vívêra entre nós.
I I

precederam e possíbírítaram
que, no duplo desempenho memor�çao.. latura, para trazer ao conhe- Sua nomeação se, Inspirou o 'advento da REVOLUt;AO
de sacerdote e professor, dís-: Convidados, aínda, pelo cimento da Casa e dos meus em fontes outras: no seu DE 1930!
correu sõbre o magno assun- professor Fontes, dirígtram-'

r b p
. uma in ra usta I .

. no res ares, .

-, , ,'" grande amor ao Brasil, na' Continua na 6a Pag,
to, concitando a assistência, se convidados, professores e

notícia: o falecimento do

que, ,em sua maioria era alunos para, a CASA DOS
ilustre Coronel Rui Zobaran,

composta de professores e PROFESSORES DE SANTA
que tanto soube amar o Bra- C'ONCURSO "MISS SANTA CATARINA"alunos de diversos educanda- CA,!,ARINA; onde, foram re-
sil,.servihdo, também, a San-

,

.

-

.

.

,

rios de nossa Capital, a pro- cebídos pelas professoras a-
t C t

.

, .

t
a a anna.

curar, cada vez mais, desem- posentadas ali resíden es, .-

Dia IOde outubro, na Ca-
penhar com denôdo tão ár- possuidas de forte comoção. pítal .da República, cercado
dua missão.

,
O prôfessor. Henrique Fon-

de sua família, cerrava os

Após a missa, o professor tes, como DIretor daquela olhos para o mundo o ilustre
Henrique Fontes, convidou Casa, falou, agradecendo a

pàtríota, engenheiro e' admi
alguns antigos' educadores visita que ora se fazia às pro- nistrador.
alí presentes a irem ao Gru- f�ssoras, ali desc�n�and�, em Já teria ocupado a tribuna
po Escolar "Dias Velho", em gozo de n�cessana e Justa desta Assembléia, assim' me
vlsita, inclusive o bancário aposentadona. obrigavam as Ieís do coração,
sr'. 'Emanuel Fontes.' As educadoras alí em re-,

os fraternais sentimentos
À entrada dêsse educandá- pouso, receberam vários ra-

que elevam o ser humano na

rio, fO�'a,m os convidados re_II�alhetes
de fl?�es, ofertados escala, dos demais seres, não

cebidos por uma chuva de pelos alunos VISItantes, fora a natural e compreensí-,

pétalas, esparzida pelos alu- As 10,30 horas retiraram-
vel impossibilidade, resultan-

nos que se' achavam acom- se todos satisfeitos das me-
te da falta de "número".

panhados .

d::t' Diretora Jair moráveis horas 'passadas. _

! Aqui estou, cumpríndo o
Simão da Silva' e professo- ,. Agradecemos as atuaçoes

meu dever, para reverenciar,
roas, notando-se que algunaas dispensadas ao nosso repre-c em pálida

-

homenagem; a
vertiam lágrima de comoção. senta�Jte, memória- do . ilustre' Coronel
Ato contínuo, desenvolveu- Rui Zobaran.

se um programa interno,
.

Oportu.ua O ilustre' morto -é credor. (/'....__........-

constando de, recitativos e das homenagens do povo ca-

diálogos, �elos pequer:inos Resposta tarimmse, dêste povo digno e ....----------....------...----..

aluno� do 1 ano,. En1 respostà ao artigo pu- altivo, dêste povo que tanto !�.'.'A Professora' ZenaIde Ro-I blicarlo na GAZETA de 2 do há sabido divergir, em vidá
drigues foi cumulada de flo-

corrente, '_ subscrito pelo sr. ,como reverenciar e respeit.ar
res e presentes de seus alu- Paulo 'Konder Bornhausen o lias mortos ilustr,es, sejam I

nos, aos quais retribuia com
sr. Se�ad�r FI;ancisco G�l- , quais forem aSI contingênCias

afagos e beijos. 10tH ender��ou-lhe a 13 o' políticas ou doutrinárias.
Por três professoras,. foi

seguinte tel;grama; 'I Impõem-se-me esta comu-

executada uma representa: Exmo, Dr. Paulo BOl'nhall.-
.

nicaÇ'�ó para, ,
neste etisejo,

ção, intitulada SOMBRAS,
seno I prestar ao iiústl:e rflOrto; em

q;le �atisfez bastante � assis-
Santa Catarina. .

nome do povo catarinellse

tenc�a, , .' '. ,,' Só ontem tive prazer ler que, �enh� .l} honra de repre-
Termmados os dIversos nu-

seu escrito GAZET.\ dia �. sentar a 'homenagem - a que
meros do programa, o cor�Q Por ora lhe digo: nobre ]JOVO o mesrr.o tem direito, na qua

d,oéente daquele edu�anda- catarinense, pelas urna,s, res-' li,dade de Chefe de Estado, Ino ofereceu aos convIdados
ponde quem seja ffiolf'{!uc,' 'que o foi.

. presentes u'a mesa de doces
que não tem caráte:-, qUl'ln Designado para o alto car--

e guaraná, ostentando-se, no baJulador" quem enlameado, go de Interventor Federal,
centro da m�sma, que ocu-

Brevemente, na prara pútJli- sua escolha não atendeu- a
pava a sala da Biblioteca;

ca, analisarei tópicos seu ar- razões do berço ou à vincula�
um vistoso e monumental

tigo.. V, Exa. tOInguá co-
--------------

bolo, com um livro aberto, nhecilnento e algo aprovei.- SR.'EDIE AUGUSTO
onde se lia uma Íegenda sô:., tará, Este telegTam:t tam- DA SILVAbl'e a laborioSll; claSi;e dos be'm dI'rI'g'!'do 'Floi'ianóp',olis (' Esteve ontem em nossa"pr,ofesscires. itaJ'aí por ignorar seu para-

f I d R!?dação,' demorando-se emEm arma c e mesa re on-
deiro�

d
.

1 'nt'mi agradavel .palestra, o sr.a e na maIS amp a I I -

Mqito ,agradecerei V. Exa. \ ,

dade, falou o velho j:)rofessor mandar�nie' resultado deta-
Edie Augusto da Silva, AGOR�. QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\ fERAS

Bento Vieira, incentivando contacto da Agencia Pet-j MAIORES· OPORTUNIDADES DE CONHECERlhado último pleito certo de. tl'natl' de Publicidade Ltda,as crianças ao bom compor- 'd t d 11 d
tamento, tanto na escola,

que seu P�l't! o, u 9 le e- de São Paulo, e que viaja" TERRA CATARINENSE. NÃO -

PERCA TEMPO,
ve g'randé sucesSo alcallça(}o pelo Sul do B,rasil 'a servi-. I,'

.

como f.Qra dela. pois brilhante palavra V, V{Â- NOS HOJE MESMO, TEU NOME E ENDERE-
. A 'seguir, na ocasião .em Exa.' deve ter ilumií:uido n(ls- ço daquela, Organização. .

I • ','

,.. e er'am se'l'vI'dos doces e 'Agradecendo a visita que ro A CAIXA POSTAL 489- FLORIANbpOUS-S.C."u . , sa gente, Desejando a V, Exa. 'P

'guaraná, usaram da palavra,. 'd" j'
nos fez desejamos feliz êsta- 1 , ..

maIOr sucesso VI a unll H.:a '.
•

. novamente, o ex-professor tão dignamnete i�iciad::t, da em noss.a Cap�tal.

:��I��a�iei��,'�:��:n�:r;:��� ':�l:!:��ees. minhas cordiais J
«C'Om pe te o-'-e""".-'-0'--T-r-I·-b-u-·n-a-I--d"""e'�'-.-j-u-r-I·----.

---

Professor Fontes, pela ,CASA FRANCISCO' GALLOTTI
DOS PROFESSORES DE .

I M I d M;��o�AAr�ã����I��; a:���� j
',' 'para julgar' o ga.' e�oes' e . orais

professores vindos de São ,PERMANECERA . '10 general Mendes de MoraIS
_.

Paulo quando .da reforma do ,
.

RIO, 16 (V, AJ - O pro- 17-0 caso do atentado da rua, doura, com as razoes do seu

. '.'

VI'dal Ra ROMA 16 (U P) ____t. A em- motor Raul Araúj'o Jorge Ide i Toneleros. Imediatamente s·l I"p.curso ao Tribunal de Jus-
enSIno, no governo ,

- .,.,.
.

.

'I;' .',. ,
" ,

mos, e por último falou a baixadora norte-americana, acôrdo com o SIstema pro- s: 'l'etll'�U os auto:; do

carto-I
tIça .. nasl ,tqua�s �u�ltentatraprofessora Zenaide Rodri- sra, Clare B.?othe ,Luce, deci- �e�sual,•.

entregou 0l1tem, ao

11'10,
a fun de fazer o seu ar- que..

o p el � e CIVI, en

.regues, que, muito comovida, diu, permanecer indefinida- JUlZ Costa Carvalho um�. pe- razoado.
_ n:U.ItOS ,motivos po�q�e um

. disse. do- ·que lhe ia no ínti- mente em seu cargo de re- tição em que ace?tua nao, se

I
Ao que apurou a report�- CIVIl fOI o alvo prm,cIpa� de

't' 50 elo di'" ]'lresenbnte ante o g,oVêl'no'l conformar "Com o despacho l1.'em, o representante do Ml- toda a trama que culmmou
li)O pelO ranscur _"" , " <

"
"

•. '.', .

.

.. '.
.

.
•

,qll� se comemorava entre en-I italiano, apoiaaa pelo presi- qu� julgou oTribun::iJ elo Ju- nlstcno PU�)lICO cl:,vol\'Cl':�. o , ��a �l1aclruga.da s�n�Tentit de

"d
.

1--1 t�'J�Lt'" ""'lonl'llOW"l' /, ,1'1 ln tcOn11Jetente IX1.l'a J uI (lar I processo [;e�ullc1::t"'lélr:I Vll1-, ,;Jl1CO de agosto ultimo.:/ caneCl os ..l_, ...... j:!) ...... .._,.. ,_... )'
_-

_:#.
ü ,

Nesta semana serão lançadas ofici
almente novas, candidatas, de vários mu
nicipios do. interior deste Estado, à dis
puta do título "Miss Santa Catarina

, 1955"',
O certamen que já conta com nu

merosas inscrições, cresce de inportan
cia, à vista da- disputa que se avizinha
árdua, traduzindo assim, a repercussão
social que, certamente, há de despertar
a conquista de tão ambicionado. e belo tí-
tulo,

'

. ,Aguardem a reportagem, com' foto
grafías,' de todas as canditatas.

'\

I

CENTRO EXCURSIONISTA ':4RNOt.DO, RAUt.INO"
-EX�QNÁRIO-

FUNDADO EM 16-9-:54
.1 JOVEM " CATARINENSE!

A

EN -

"

O.Tempo
Previsão do Tempo, até

14 horas do dia 17

Tempo Instavel, com chu
vas trovoadas
Temperatura em declinio
Ventos do quadrante

Narte frescos
Temparaturas extremas

de hoje Maxima 24,5 Mi
nima: 18,8

WASHINGTON, 16 (U. PJ
- O senador republicano Jo

seph McArthur rostígou a

política agrária do .govêrno
Eisenhower, qualificandó-a
de "inépta" e imprópria na

confrontação do problema
do campo ..

..()._.()._.().-.()--()�

POLITICA
AGRÁRIA

PARA IMPEDIR
WASHINGTON, 16 (U. P.)

.- Num discurso. pronuncia-
do aqui, o sr. Jorge Hazera, "CARTA-O "COMUMpresidente' do Conselho Inte-

I
.

. ",. .

ramericano Econômico e so- I BUENOS AIRES, 16 (U, P.)·

cial, pediu a criação de "um - A Organização Mundial de
hemisfério ocidental econô- Turismo e Automobilismo

micamente forte e politica- (OTA)) autorizou a ímplan
mente unido", para impedir tação do cartão comum de

a expansão do comunismo. passagem por alfândega,

MISSA DE 1° DIA
AMÉLIA TAULOIS DE MELO

Gal. Eugênio Trompowsky Taulois, Cecilia Trompows-

I ky Taulois, Dr. Eugênio Trompowsky Taulois Filho, CeI.

Antenor Taulois de Mesquita e senhora, Zoé de Mesquita
Rocha, Antônio Taulois de Mesquita e Nerêu Andrade e se

. nhora, Irmãos e sobrinhos de AMÉLIA TAULOIS DE MELO,
falecida: em 13 do corrente, agradecem a todos os que os

confortaram nesse 'transe, bem como aos que a acompa
nharam à última morada, Outrossim, convidam os paren- ,

tes e "amigos para a missa que será resada na Capelaydo
Colégio Catarinense, às 7,15 do dia 20 do corrente.

"

Antecipam seus agradecimentos.
.

.

•• _ ••-.r._ara• _..
r

....__••'iI'w...." .. _ .....�-,"IfII'"_-..:.:!"_
.._-...... III �t'•• _ II

Há uns dois meses, papeando com o meu intransi

gente adversário, sr, diputado Chiquitci Mascarenhas,
recebi a pergunta:

- Quantos deputados estaduais o p.s.n. espera
fazer, no próximo pleito?

- QUinze! - respondi.
O nobre diputado teve um ataque de riso. Riu de

todo o jeito, em alegro, em sostenido, em beliscado pi
zicato, abemoladamente, disparadamente, de orelha a

orelha, Queria parar e não 'podia" que o riso voltava,
cíclico.

Pacientemente esperei pelo fim daquela euforia
antedatada. E recebi o desafio:

- "Varrê está sonhandü! Aéreo! Veja o resultado,
mais ou menos: P.D.C. - um dçputado; P.S.P, - t.rês

deputados; P.R.P. - dois dePl1tados; P.T,B: ,- quatro
deputados e U,D,N. � vinte' e dois deputados! Aí estão
32 dos 39. Sobram para ci P.S.D.

-

apenas 7, que é conta
de mau caráter, E é muito, pois o P.S,D. não existe!
Você está desafiado a pagar-me tantos litros de uisque
quantos deputados pessedistas faltarem para Í5. Não
corra!"

Não corri. Topei a parada. Ontem. encontrei o Chl-
q�üto. perdêra aquela aplomb bacana.

- Quer uisque?
-;- Quero!
- Vá comprar!
- 'Não posso!
.:._ Como? Você está reeleito!
- Eu? De que jeito?
- Você não era suplente? Era! E não continua

suplente? Continua! Logo está reeleito! Você
não foi é promovido!

Desta vez o Chiquito não riu, aquele riso enorme

e cascateante. �iu' um risinho muito sem atitude,
I amarelo" .

Entramos no Rosa,
- Uisque?
- Não! Cachaça!

O garçon veio ao Chiquito:

I,

\,
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