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Omtai. anti,oDiá
rió de S. C.tarinà

H •. 11,,024

RIO, 27 (v. A,) - O "Diá- cão do óleo bruto no recôn
rio de Notícias", publica o cavo baiano, nos trabalhos

seguinte: de descoberta em vários pon-
Repercutiu em todos os tos do país, nas refinarias

circulas a: campanha domín- que já no próximo ano aten

go iniciada por êste jornal derão a dois terços do consu

em artigo assinado pelo seu mo nacional, na movimenta

diretor, para demonstrar a 'ção da nossa frota de petro
unidade da Petrobrás e a n{'- leiros, a modificação desse

cessidade de ser respeitada a sentido da nossa política do

lei que a criou. petróleo representaria uma

A respeito do artigo, íntí- perda de substância para o

tulado "A batalha da Petro- fortalecimento da nossa eco-

A. S. T.
U.D. N.
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A Bandeira �a Italia paneja nO centro �e Trieste

RIO, 27' (v. A.) - FalandO., por�m, os mesmos descontó�
à reportagem sôbre as atuais I

nas regiões de salário m�
bases para descontos da Pre- nimo' abaixo de 2.000 cruzel

vidência, o diretor do De- ros, que já era o teto máxi

partamento Nacional da Pre- mo.

vidência Saciai esclareceu
que o teto de salário para
contribuição é de 2.400 cru- "ALMIRANTE SAL
zeiros e de 1.200 para meno-

res, segundo dispõe o decre
to-lei que rege a matéria,
estabelecendo que o teto pa
ra contribuição não pode
ser inferior ao salário míni
mo regional. Em consequên
cia, nesta capital o desconto
será calculado sobre 2.400
cruzeiros; e em São Paulo,
sobre 2.300, permanecendo,

brás", ins.erto na primeira nomia, cujo desenvolvimento

página de nossa edição de .em bases compatíveis com a
.

I f I A
ante-ontem, assim se maní- nossa soberania e índepen-

D!I!!ITt�27��}_ � !.OJ!:n w�t�t!r!S,�_S�l�,!�ai i!i�n����!SG.l!.�� �!�!�ava a dr.�!a���!!Ça�!:- ��:'����Ç,;1�:�:���� �;�O:U::I:::::t:: :::
Itália ncupou, ontem, Tries- glaterra, governador aliada dia passar para abrir o cami-I bordo. Em Roma houve .ma- eslavia, pelo acordo recente- - "O pronunciamento de mos tão decisivos -do ilustre

t em meio de calorosas ma- militar da zona "A" do ter- nho à passagem do gen. Win- nifestações estudantis, com mente firmado. Entretanto um órgão de Imprensa que diretor do Díárío de Notícias,

n�festações pOl'pulares, que ritorio. terton .que queria :apresentar j a. repetiçã� d-e "slogans" f�- não se verificaram désor- tem, como o "Diário de No- honra a consciência nacío-

sinalaram o fim de 9 anos despedidas ao major-generul
í

cístas pedmdo a devolução ] dens, tícías", tão largas tradições nal".

�: controle anglo-americano- A proclamacão foi ,lida pe- e responsabilidad.es no ex-
.(l....(�(��.

deste território do Adriático lo radio. Winterton declarou: pressar e no conduzir ,a opí-

disputada entre Itálla e ru- I "O governo militar aliado

D
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d
'
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b I-
níão pública, não pode dei- RATIFICADA A PO--

goeslavia. O mau tempo pre- da Inglaterra e Est�clos un�- OS
'ii<!

SerY I OreS pU ICQS' xar de calar profundamente

judicou uma serie de cerímo- dos sobre o tor�'itorlO �eTl'!:::, ',' entre os homens que devem LÍTICA DE TITO
nías marcadas para a mu- este cessa daqui por diante../ traçar as linhas mestras da BELGRADO, 27 (U. P') .-

dança oficial de comando. E' a �rimeira vez, cles�e 8

ao· Se'nhor G'O','ernador J
evolução �olítica e econômí- O Parlamento aprovou, hoje,

Mas a multidão irrompeu de maio de 1945, que nao se ca do pais. A manifestação por unanimidade, o acôrdo

pelos cordões policiais quan- vêem sol�ados aliados. pel.as
. feita através do brilhante entre a Itália e Iugoslávia,

do as unidades do Exército, ruas da cidade, Ao meto-dia, J:'-1orianópolis, 27 de outu- nense e que poderão, perteí- Confiante, pois, na sere.i.- artigo do seu ilustre diretor sobre Trieste.fO tratado foi
·

Marinha e Força Aérea mar- o pavilhão italiano, com as bro de 1954. tamentc ser atendidos der;- dade e clarividência admí- -:- A batalha da Petrobrás - aprovado depois que o pre-

, charam pela cidade, pela cores vermelha, branca e Irineu Bornhausen. tro dos atuais recursos .finan·· nístratíva de V. Excia., a- representa, sem _dúvida, um I sidente_ Tito apresentou, em

·

primeira vez desde que ter- verde, �oi hasteado na praça DD. Governador elo Estado cetros do Estado e sem ore- guarda esta Associação o fir- ponto alto .da campanha em . linhas gerais a politica ex-

minou a guerra. Milhares de ela Unidade, no, centro ,da NESTA. juizo da boa marcha admí- me pronunciamento do maís que o povo brasileiro se' em- terna iugoslava. A aprovação,

pessoas invadiram o cais, ,ao cidade. Cinco minutos de- A Associação dos Servido- nistrativa que V. Exa,' Vf!ITl alto Dignatário do Estado. penhou e que, através elas esta contida numa resolucâo

se aproximarem .os 5 navios pois, o major-general Ed- res Públicos de Santa Cata- imprimindo à. direção da (Seguem assinaturas dos suas legítimas fontes de ex- que abrange os seguintes
de um esquadrão naval íta- mondo de Renzi, o novo go- riria, através do órgão repre- causa pública. Cónselheiros).

),preSSão política, alcançou a pontos:

liano do porto. OI! brados vernador militar italiano en- sentatívo da classe, no mo- sua vitória com a promulga- 1.0 .- A política externa

'eram tão fortes que quase viava uma emocionante men- menta. em que sobe à sanção ção, há eêrca de um ano, da da Iugoslávia, como esboça-

abafaram o ruido de 24 avi- sagem de saudação aos trí- do Chefe do Executivo cata- lei criadora da Petrobrás. A- da pelo presidente Tito,
.

é

ões italianos a jato quevoa= ] ;s�inos, ,pela .devolução de rinense o projeto de lei .rue EM TORNO DA SUCESSAO firmava-se assim, mais uma aprovada totalmente: '

vam sob um céu nublado. Tneste a Itaha. Pouco de- aprovou os Estatutos dos vez, o sentido nacionalista da 2.0 _' A solucão do pro-
-

A's 10 horas, terminou'otí- pois, o transporte militar "w. Funcionários Públicos Civis HIO, 27 (V. A) - Ouvido tos à presídencía da Repú- economia do petróleo no blerna' de Tr1�ste é aceita

cialmente a ocupação mllitar G. Haan" partiá com 1.700 do Estado vem, com a devida pela imprensa da Cidade do blica. Mas eu não serei ne- Brasil; que a legislação até com satisfação;
-

aliada, com a proclamacao soldados americanos a bordo. vênia, apelar para o ,0�plrito Salvador, ond� se encontra, o nhum deles ... " então vigente e os empresn- 3.0 - A Alíanca dos Bal-

assinada pelo major-gener aI ' 'I'anta era agente no cais que

I
esclarecido e .demo.c�al.1Co, de n:al'ech�l ,EUl'lCO Gaspar Du- dimentos concretos realiza- cãs entre êste país, a Grécia

..........__ -- ............... -.....w�"'oI"W'WYI............... V. Exa., sempre afeito aos in- tra declarou que, na sua 0- PACTO DE ALIANÇA dos dos Gcvernos dos presí- e a Turquia é solidamente
·

terêsses destlt nobre classe, píníâo, ainda é muito cedo TRIESTE, 27 tU. P.) <_

, d.entes 'Getúlio Vargas e Eu-
I
confirmada;

-Resullados'=de =Crl·C·IUma I :�e��.�i��nr:, q�: ���:�L��;�
I �:�·�d::�:���a;o�.���e s��e��;� te��geO��,�!:o;'Ôs, se�n������ ��o ur::t:e�t:���a;;�a;I��UZ�= AS�'�blé� ������ti�� i:

. (II i." acima menclOna�os tidos. polítícos ainda �ao se com a Itália sobre Trieste, e t.e da nossa' capacidade rea- cãníca, integrada por núme-

E C· "
. "

g'o,'ernado pelo sr Paulo Nesta oportuOldade, lem- mamfestaram a res,pelto. E o presidente Tito o apl'esen- hzadora. No momento em ro igual de representantes
m nt:lUma. munlClp!O

.

.
"

f""·:l
"

t··,,� "0" t I
P.· d PSD 1 ·t. de o t bro deu'onstroll "'ue o po-

bra a V. Exa. que os re ... II os aClescen ou,. l!i111 llbOl, pa- ou ao Par amento para ra- que começam a surgir os pri- par.lamentares dos tres pai'-
lelss. o ... o p elO u u !, '1. .

t· 1
- •

d
-

h' t'f'
- .

vo está satisfeito com o seu administrador. Daí a grànde Estatutos consubs anClam (,1" rece-.me qu� am a
_

nao a 1 lcaçao, Ju�tamente c?n: o me iras frutos desta orienta- ses, é urg'entemente neces-

't' i
'.

P "'-D bt r bem como a Alianca Saciai rei tos e vantagens, desde �1á candldatos a sucessao do

sr'j
Pacto da Allança Balcamca, ção, �óncretizada na produ- sária.

Vl ar a que o .D. . o eve a1,. I C f' F'lh N
.

I
.

t' t'
, ,

'

Trabalhista. Criciuma confirma, assim, a satisfação do muito almejados pe o Iml-- a ela.
.

o proXlmo � el-' en re .es e paIS ,a Grecla e a ----
_

povo, observada em Lag:es, Im1lrui, Palhoça, Laguna; Porto- cionalismo público, catari- to teremos dlversos cand�da- TurqUIa. I. TAL QUAL NA RÚSSIA
União, .

Campos-Novos, Araquuri, Concórdia, Jag';laruna, ,

-

.. " I
Mafra, Porto-Belo: Tijucas, 'S�o José e outros municípios (C,,E.' M� IS AGRADAVEE Nas próximas eleliço-es o pov'O.de gov.erno pessedlsta. ,

.
,

. •. ,. ,

.

CiU!�ram os seguintes os resultados'das eleições e111 cri-
ser' deputa-do' de -�oposição·)J ' completará�a justica'

/ RIO, 27 (V. A,) - O re-, ção de eleições, livres, num O sr. tem saudades da vi- .Entre a democracia ude- que não soubern,m nem cum-
SENADO porter crdenciado da "Tribu-

I
ambiente de paz PÚbl!ca, na ce-presidência? Ulsta de Santa Cat�rina, e os prir as promessas de respei-

na da Imprensa" no Catete,

I
data marcada; um l1:les de- proce�so� de pressao usados tar as leis e as garantias iu-

ao completar ante-ontem pois da grande comoção na- "Muita". ,na Russla, a diferença é ne- dividuais.
dois meses o novo govprno, cional provocada pelo tra- Que acha o sr. de ser pre- nhuma. Por lá, quando al- Em 1955 Santa. Catarina
,ndagou do sr. dàfé' Filho: I gico fim d� meu antecf::,;sor sidente da República? guem �ái na lista n.egra do voltara' a ter tranquilidade
"Qual o maior problema que O governo foi tão impar- "O que é agradavel, real- govêrno, nem mesmo fugin- espiritual. A era udenista fi-
o sr. teve de enfrentar desde ., cial que o meu partido per- mente, é ser deputado da o:.. d,o escapa às perseguições, que cará, apenas, pela sua triste
,Cjue assumiu a presidenc'.a da deu no meu Estado". posição". se efetivam contra pesso�s de memória ...
República? E o presidente:' sua família. Aqui o mesmo

"A inflação com o conse- está acontecendo, depois que

��;:.�e aumento do custo ,dR I

UM AVIÃO DA FAB CAIU EM �ó b��U:e����:m�e �o�:e�utu� ·0 Tempo
"Qual a maior decepção bro. Os seryidores públicos Previsão do tempo- ate 4S

;)01' que passou o sr. nes�('s ...

FORTALEZA estão pagando pela vitória 14 horas do dia 28.

dois meses? \

.

.

oposiCionista. Se não há mo- Tempo � Instável, suh'ito
'-'O resultado da eleição no FORTALEZA, 27. (V. A.) -

I tins Silva, caiu ao solo espe- tivo pesosal para a descon- a chuvas. Nevoeiro.

Rio Gl;ande do Norte, quan- Grave acide;nte ocorreu an- tacularmente, espati�ândo- fiança de ,que estes ou aque- Temperatura - Estb,vel.

to ao meu partido, que ele- te-ontem com um avião pro- se. O acidente está sendo a- les funcionários tenham vo- Ventos - Variáveis,' !Ies·
geu men.os deputados esta- ceden!:e' da

.

Base Aérea de tribuido a uma "pane" no tado assim ou assado, os COSo

'ciuais do qüe esperava. Mi- Natal, quando sobrevoava o motor. Feridos gravemente, democratas da eterna vigio: ----------

J nha presença no Catete, en- município de Caucaia. O apa- tanto o oficial da FAB como lâllcia procuram saber como

. 'vez
I
de ajudar, atrapalh�u". relho, pilotado pelo tenente o cabo foram socorridos agiram os párentes_

.

desses NAVIO EM DIFICUL-
"'\_ "E qual a maior satlsfa- Henrique Augusto Jacome imediatamente e encami- servidores. E se entre eles DADES

\

I
cão? Castigo e tendo ainda conio

I
nhados para o Hospital Mili- descobrem alg'u_m que se te� MIAMI, 27 (D� P.) _ Um

�:' "Te,r presidido a realiza- tí'ipulante o cabo José Mar- taro .
- nha manifestado abertamen-',� pequeno navio hondurenho

�:��: �j"

'R"e;qUI·p'ando O Ex-'e' rei-lo ���COe�:�� �ogd�;:��' ��i�:� .�3"��;�1����� �3�!��,es�0�
1,031

r.. .'
seguir o funcionário, culpan� chava em dificuldade:�' a 90

872 _
do-o de não chefiar e cabres- milhas ao noroeste da. .ilha

e6�! demais Importante mensagem - ao CODgr8SS0.�ft�����od�0�c�����t�secodemo_, ��r!a��lvao�:���er��od:.�=
M t

'

I I
•

II d d
'

b I
clacm, de hberdade de con- gada que os t· 'I

, a er a especla Z8 o ., engeo ar a ciência e de ��to secret? é a tavam retiran���:rn�:iO e��
. RIO, 27

.

(V. A,) O Pre- lo Ministério da Guerra, elo pecializado de engenharia e que os udeOlstas catarmen-I bombas, a água que invadiu
siden.te Ca-fé Filho as"lnou crédito especial de ..... . .. 'comunicações. • sd:s, .mtesm� ?S professores de a casa das maquinas e que
mensagem, a ser encamlllha- Cr$ 23.396.000,00, destinado Acompanha a mensagem lrelo, englram em norma. se achava t
da ao êongresso Nacional. a- ao custeio das despesas 'de presidencial uma exposH.':íQ

Não é apenas o retrato de Imediatam���: es a �_f\lndar.
companhada de projeto de reaparelhamento do Exércl- de motivos do Ministério da :ent�lidades: e a fotografia força aérea p�rt�:::s co�
'lei, propondo a abertura; pe- to, no tocante a material es- Guerra ressaltando' a impor-

a ralva pobre que. os con- destino 1 1
. some.

ao oca para as ope-
tancia do setor de engenha- rações de salvamento.
ria e comunicações nas FOl-

Essas persegUições, modê- '-""- �
_

ças Armadas e a sua classi-
lo russo, estão continuando

ficação como primeira fase
na Legião, nas repartições;

do Plano de Reaparelhamcn-
mas prefeituras. Servirão pa

to. O crédito será aplicado' na
ra apressar a queda do tior-

I

substituição do material des- nhausismo, a 3 de outubro de

gastado pelo uso e na a:Iuisi..
1955.

ção de. equipamentos mais 3,-
'Ainda ontem tivemos co

tualizados com a moderna nhecimento de que, sem mo-

técnica de comupicação.
tivo justificado, o sr. Artur

'

Rosa Filho fôra d,ispensado
da chefia da Policia Mariti
ma.

E' mais um ato que se ins
creve entre outros para assi
nalar a intransigência' . dos
falsos vigilântes da U. D. N.
, E' mais um ato mesquinho,
que terá remédio no próximo
ano, qua�do a vitória de

I
3

de outubro_ ficará completa,
com o repúdio do povo aos

Nerêu 4.365
4.331'
2.371

2.360

Saulo
Aristiliallo .

Konder � .............•.

CAMARA FEDERAL

P. D. C...................•...•
P. S. P; .. , ..... : ......•.........

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

P. S. D , .. , .

U. D. N : .....•....
P. T. B .

'"
�

3.483
2.279
1.132

117

100

40

P. R. P .

P. S. P.. , .

P. D. C : " .

CAMARA MUNICIPAL
'\

P. S. D .

U. D. N .

P. R. P .

P. T. '8 .

P. S. P .

O P.S.D. elegeu 5- vereadores, a U.D.,N. 3

partidos cada qual elegeu um.

SOBRE 2.400 CRUZEIROS OS
DESCONTOS

Esclarecimentos da
Previdência Social

--------------�.---------

COMISSAO DO IMPOSTO SINDICAL

DANHA" PARIS, 27 (U. P.) - In-

I formacões de fontes fidedig-
CARTAGENA,27 (U. P,) - nas re;'elaram que O ex-pre

Atracou ante-orytern neste sidente da República, M.

porto o navio-escola brasilei": Vincent Auriol, será citado
1'0 "Almirante Saldanha". .para prestar declarações an-

Permanecerá até quinta':' te, (i) Tribünal Militar, que

feira próxima, quando p1'os':- inv'éstiga a entrega de se

seguirá sua viagem de ins- greclos da,.ge'féi.Jal aos" comu-
trução, nistas.

; Dispensados varios servidores
RIO, 27 (V. A.i - O

pre-I
dores daquele orgão. Sobre

sidente da Comissão do Im- essa dispensa o sr. Leo Pinto

posto Sindical, sr. Leo Pires acrescentou: "Os funcioná

Pinto assinou portaria' dis- rios agora demitidos são j1,lS
pensando mais de cem servi- tamente aqueles que ,de ne-

nhuma forma prestam servi

ANTE O TRIBUNAL ços, são elêmentos irregular
mente vinculados à CIS, e

que não tem lotação fixa no EXPLOSÕES ATÔ-
seu quadro. Essa medida não

_ MICAS
visa aJ?tigos servidores da co- WASHINGTON, 27 (D. P,)
missão que, realmente, trà- - A Comissão de Energia A
balham, como já tive opor- tômica informou, às últimas

�unid�de de constatar. N�O 1 h.oras de on�e�, que tem ha
,e medlda de carater economl� J

vldo um.a serw de. explosões
co, mas, antes de tudo, de' na Russla, desde meados de
carater administrativo". " Setembro."

.

Por que?
Por que _ aqui estão dI."

'cabeça inchada, c_om
as eleições!Z l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis, Quintá-feira, 28 de Outubro de 1954
1!!Z . .• _

/ Indicador Pruflssíoua �
-

CLINICA Dl!: OLliOS - OUVIDOS -. NARIZ E
GARGANTA
- do-

R. GUERREIRO
M E \0' I cto 5 '.' 10r. Julio PéPOpltz. " 0. ,E SI /\ P o'·

Cbt:fe do Serviço de, Ouvidos - Nariz e GargantalIlI
_ do Hospital de Florian6polis

'.

MARIO DE LARMO DR ALFREDO DRA WLADYSLAVA fllbo ,A�HUNI��RAÇA� A clínica está montada com os mais modernes .':e

.

•

• a I Redação e Ofícínas, a. rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO CHEREM W. MUSSI Ex mterno da 20 enfer- Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO -

. CURSO NACIONAL DE
.

e maria e Serviço de ga�tro- Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites tiCLíNICA DE CRIANÇAS I DOENÇAS MENTAIS. R ANTO-NIO DIB enterologia da Sa�ta asa. Diretor: RUBENS A.

inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS

I
Ex-diretor do Hospital D . do Rio de Janeiro (ProL RAMOS.

IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Colônia Sant'Ana. MUSSI I W Berardínelli). Gerente' DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores deCurso de neurologia

. .

AQUINO.
.

CORAÇÃO - FIGADO - . Doenças nervcsas e men- - MÉDJCOS -
Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muítesRINS - INTESTINOS Itais., CIRURGIA-CLírlICA (Prof. Austregesilo). ,Representantes:

_ casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da Impotência Sexual.
'

GERAL-PARTOS Ex interno do Hospital Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringi'&ea
.

SIFILIS
. I Rua Ti,�adentes n. 9. Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral. ra, Lt<\a.';

e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Consultàs das 15 às 19 clallzadc das DOENÇAS DE Doenças do estômago, Rua Senador Dantas, 40
RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9;' horas. SENHORAS, com modernos inte, tinos, fígado e vias

- so andar.
REFRAT.OR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO:

.

FONE: 3415. métodos de diagnósticos e biliares; dos rins, útero e Tel.: 22-5924 Rio de
(OCULOS)Das 13 às 16 horu. Res.: Rua Santos Saraiva, j tratamento. ovários. Janeiro LAMPADA de FENDA (Veríficaçâo e diagnostico d.Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. 'SULPOSCOPIA - HISTE- Disturbros nervosos.

, Reprejor Ltda.
lesões dos Olhos)

.

- 2.276 _ Florianópolis. TEL. _ 6245. RO - SALPINGOGRAFIA Consultório:·Vitor Mei- Rua Fel ipe de Oliveira. n. INFRA VERl\IELHO- METABOLISMO BASAL reles 22. 21 - 6° andar.
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos deDR ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN- Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. Tel.: 32-9812 - São Paulo

Pulmão e Esófago
.

.

. DHAUSEN curtas-Eletrocoagulaçãe - Residência: Bocaiuva 20 ASSINAT�RAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES CLtNICA MÉrICA DE Raios Ultra Violeta C! Infra Na Capital

'I Belo Horizonte
.� MÉDICO -

ADULTOS E CRIANÇAS Vermelho.
. Ano C .." 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. 'l'elefone 2.365

.

Com prática 'no Hospítal Consultório - Rua João Consultório: Rua Trajaho, A D V O Ú A DOS Semestre �r' 90,00 Consultas _ pela manhã nu Hospital _ A tardeSão Prancísee de Assis e na
Pinto, 10 - Tel. M. 769. n. 1, 10 andar - Edifício do

.

No Interter .

, das 2 horas em diante 'no Consult6rioSanta Casa do Rio de
Consultas: Das 4 às 6 ho- Montepio. Alie Cr' 200,00! ._ ,

__Janeiro
raso , Horár;o : Das 9 às 12 ho- DR. JOSÉ MEDEI- Semestre ...• Cr$ 110,00 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _CLINICA MÉDICA Residência: Rua Esteves ras - Dr. MUSSI.

ROS VIEIRA Anúncios mediante con- ,ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.CARDIOLOGIA Júnior, 45. Te!. 2.812. Das 15 às 18 horas _ Dra. tráto..··

I' DERMATOLOGICA E CLINICA .GERAL
Consult6rio: Rua Vi� OLHOS - OUVIDOS - :e��dSLcia: Avenida Trom- Caixa s/a��tt:�!�:i:8'ItajaívPlu'd��c.:�!!�:�� :����e:��, Dr. M, iguel:Nunes Ferroeira. c

Meireles, 22 Tel. 2675. .

NARiZ E GARGA�TA powsky, 84. v':> .....Horários: Segundas, Quar-
Á LAU A direção nio 8e l'e,spoil.- CONS. - A RUA VICTOR MEIRELLES N 18, 1

tas e Sexta feiras: DR.
.

JÚLIO DOIN
' DR. M RIO -

sabiliza pelos conceitos emi- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMEN:�E:(I RINDO tidos nOR artii'oJ ASs isados. 'RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.140Das 16 às 18 horu. .

.

VI�IRA DR. NEWTON �." "Uh ...._..............._Residência: Rua Felipe MEDICO
" VILA

e \ íntermacêes Dr. Ylmar CórrêaSchmidt,23 - 20 andar, ESPECIALISTA

(EM')
D A

DR- CLAunIO- Y
CLINICA MEDICAOLHOS, OUVIDOS, NA- CIRURGIA GERAL

S • .sapto 1 - Tel. 3.002.
RIZ E GARGANTA Doenças de Senhoras - BORGE Ulel . CONSULTAS das 10 _ 13 horas

DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE- Proctologia _ Eletricidade ADVOGADOS 'O leitor enc�!lt·-r."",,:..t"_?fI!!i;e�" Rua Tiradente 9 - Fone 3415
RAÇÕES �. Médica Fõro em geral; Recursos

ta ceíuna, infol'maçõ"8 que .

MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli- Consultório: Rua Vitor perante o Supremo Tribunal necessita, diàrtamente e de Dr.ICarlos F. _IIEnuelsl·nuDinlomado pela F.ac.uldade zacão - Ultra-Som' Meireles n. 28 - Tetefone: Federa! c Tribunal Federal imediato: .1N:C;ional de MedlclDa. da (tratamento de sinusite sem 3307:J
.

de Recursos.
,Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaUniversidade do Brasil operação) Consultas: Das 15 horas ESCRITóRIO�

JORNAIS Telefon.1 Expedicionária BrasileiraEx,interno/por concurso da Anglo-retinoscopia -:- Re- em atante. l"!orianópolis '- Ed�ftcio
O Estado 011 MÉDICO _ OPERADOR _ PARTEIRO'Maternidade-Escola ceita de Oculos - Moder- Residência: Fone, 3.422 . São Jorge, rua Trajano. 12
A Gazeta 1.15' Doenças de Senh. I:'as e Crianças _ Partos""" Operações(Sp,rviço do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Rí- Rua: Blumenal n. 71. - 10 andar - sala ,L
Diário da Tarde 1.57St O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações) (ú Rio de Janei.ro - Edifício

d d d S
Rodrigues Lima nolaringologia unico no

Diária da ManhA .,. 1.463 as oenças e enhoras ,Ex-interno do, Serviço de Estado) DR. DIB CREREM Borba Gato. Avenidal A1nootô8- A Verdade......... 2.010 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-
.

I' , 12 h GADO nio Carlos 207 - ea a .

bid d d '

. Cirurgia do Hospíta l:iforário das 9 as 0- ADVO
Imprensa Oficiai 1.'S8 turas, zum 1 os e ouvi o, neurastenia, irritabilidad.,I. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16 às 18 horas Causas cíveis. comerciais, DR. CLARNO G_ 'HOSPITAIS insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os s...Janeiro Consultorio: _ Rua Vi- ,

b lhi . D� C.ridade: xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
_criminais e tra a stas,

GALLETTIMédicG do Hospital de .

for "Meireles 22 - Fone
(Provedor) ..•.... '.114 Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,Caridade I. 2675. Consultaa populaTeI

- ADVOGADO _

(Portaria)........ 1.03' sinusites, polipos, desvios do septo (nariz') Iablo partido
/'

DOENÇAS DE SENHORA.S Res. - Sua São Jorge, Rua Nunes Ma.chado, 17 Rua Vitor ,Meirelles, 60. Nerêu Ramoa .•.••. 1.811 - Operações de hérnias, apendicites, ovário, utero,- PARTOS-OPERAÇOES 20 - Fone 2421 (esq. Tiradentes) or- sobra- FONE,: '2.468. Militar .....•..... 1.167 hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles eCons.· Rua JoAo Pinto ri. 16;
sal •

. ,

- Floriart6politt - SAo Sebastil ... (Cu. varizes, elefantiazes. \
.

.

DR VIDAL do - a�.
I

I
das 16,.00 Às 18,00'. • .

de Saúde) 1.163
.
C I R U R G I A E M G E R A Lheras, CLíNICA DE CRlANÇAS Maternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Pela manhA atende CONSULTÓRIO - Feli- , Carlos Corri. • •. �.111 hemorroides com' 6 injenções, sem dôrdiãrfamente no HOB-

h d 38' f. O J
'

(avares Iracema CHAMADAs UR-, OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)pital de Caridade. ' pecS;N;tiTAS - Du 4J'� r. ose ,GENTES Tratamento e· Op�r�ç.õ�s do estômago, fígado, vesicula eR Idêneía: S CLINICA Corpo de Bombeiro. ..311 ,intesti,no _ 'Tubagem duodenal.R::: Gene'ral Bittencourl às 6 horas.' MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS -

Serviço Luz (Reela. Tratamento da Sífilis pelo processo Americano,. mais .Residência: Tenente SU- GERAL
mações) .....••.. 1.404

. moderno, em 3 -eu 15 dias,n. 101.
'

I .

130 . Policia (Sal. Co.ta- Técnica, única no mundo para o tratamento do Heman-f 2 60.. veira,
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.Tele one: . II'Q.

ONE 3165 M t I Bário) .•..•. ,.. 1.018 giorna (manchas de vinho) no rosto ou no corpo" com
----_,.:,----- F -..

Chefe do Amb.ulat6rio de Higiene, en a .

•

. \..

An Policia (G.b. Dele· 100% de cura.DR. ARMANDO 'VA-
.OR. ANTO-NIO' MO- Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant a.

&ado) 1.684 R.eceita de óculos:- Tratamento e' operação das doençuÉ DE ASSIS Convulsoterapia pelo eletrochoque e �ar- I Ih PTIRIGIO C T R
L RIO

.

' ,.' N.IZ DE ARAGAO díazol, Insulinoterapia. Malarioterapia� PSlCO- COMPANHIAS D. os o os:
, A A ATAS, ESTRABISMO;- M�DICO-', TRANSPORT.. . 'ETC.Dos' 'Serv)ços'«le'Clinlca ln- CIRURGIA TREUMATO·

tera��NSULTAS:,'Terças e Quintas du 15 às AtREO . -\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DAfant'il da Assistência Muni- LOGIA
/

h ) TAC 1.700 NOITEcipal e Hospital de Caridade Or�opedia. 17 horas. Sabado (man ã .'

"d G I Cruzeiro do SUl •••• 1.600 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,.'CLINICA· MÉDICA' DE Consultóno: João· PInto. Rua Anita Garibaldi,' esquina e ,mera
Pi' a 55- R 'dA •

C .

p' d It '

C d
ana r .......•..•• .�. eSI enCla: oquelros, rala e aguacu asa a'18 Bittencourt.

1.IJ5 Torre:CRIANÇAASI E IADt1LTOS Das 15 às 17 diàrisllleilfc.e. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel.. �_901 Va;ril •.••••. , •• •••
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Residência� Rua Mar·se})al DR. H E N R IQUE Lux- .• ; ..•....•.. i. 1.021Guiih��me: 5 � Fone: 3783.

.D.r. Ney' Perrone M�nd Mal.ue

:
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Dn..anças Formado pela Faculdade Naciqnal de M�dicina�Uni- Ceatral ••••••••••• I.'"
ESTAGIO EM S .PAULr- PAR- ATUALIZAÇãO NO

D·o"nnas do' apare�o reepi;. peraçoes - .....

"1 1171 v.._
'" "

Clini d versidade do Brasl ••trel. •••••••••••• TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMORES EM GERAL.
rat6rio. de Senho'ras' - ca e

JANEIRO Id I 1'5'RIO DE .'
1

.. _............. •
I'. .TUBERClJLOS. Adultos.

Aperfeiçoamento na "Casa de Sa':lde São 'Miguel" IlSm.lTORADIOGRAFIA E RADIOS-;- Curso d. ,Especialilaç'o,. 'Prof. Fernando P�uljno .. Dt.q"e •.••••.•••• _ II
_COPIA DOS PULMOES

pu Ho'pital dos Servido....
.

.

Interno pór 3 ano, do Serv'ço de C"U,gUl

Navio Moto C I H k. F'�rm��:rl!:�:o�::ldade do Estado .

'EstagiO por ir��oP:�r�;:te���:�e' - Escola" Dr. Vausto Brasil RAPID-EZ' _ CrONF(O{RT80r_ SEGURANoePÇcA ·enNaci·onal de Medicina, ['i,sio-' (Ser\'iço ,ai) Prof. I'-'ria-
Prof. Otávio Rodrigues Lima [

.l{)gista e Tisiocirurgião do I no de AndÍ-ad.) Interno por 2 àno do Pronto Socorro ESPECIALISTA EM DO- Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO,Hospital' Nerêu Ramos -

Consultas - P.la manbl
_ x_ : ENÇAS DE CREA�ÇAS. .1Escalas intermediárias em Itajaí,� Santos, São ,s..,

Curso de espeef.alizaçã,o pela. '

Hfls ital ·d. Caridade.
"

.

OPERAÇÕES CLINICA GERAL bastJao, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.S N ,., ·Ex-interno e Ex-as- no 13
CLINICA DE ADULTOS mos apenas para movimento de passageiros.8,iste�:�·de Cirursria do Prof. A tarde, das 15,30ha.

. . DO:ENÇAS DE' SENHORAS
" CONSULTAS: Das 10 às As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba �ãoUlo Pinheiro' Guima.rles' em diante no consult6rio,

CONSULTAs: No Hospital de Caridade, diariamente, 12 horas. "

prej-udicaTão o horário de chegada no RIO (Ida) e.... :'
. �'... (Rio)." . á Rua.N"nes MÍlchado 17, . ,

I SANTOS (Volta)
,

1dtt
. ,..,. das 8 às 10.

_ .' ° . A •,'Q;on'8: Felipe Sehm ,88
Esqll,n. d. Tll'ad.nte•. Tei. No consultório, à R;ua Joao Pmto, nr. 16 (1 and.) I Cons. e Resldencla: 7 de_!::\Fon� S80l.·.
2 766 Diariamente das 10 as 12 e das 14 as 16 horas. Setembro n. 13." Atende em' he>ra: mArcada. . .

D Sh t I 129 Florian6
.

Res: Rua São Jor2. 80 - ' Residencia - rua Presi· I RE?IDENCIA: - Rua· uarte ue, _ -

Fon� 2391. •
dente Coutinho 4.4. (i polis.

I

\

DR. ANTONIO MODESTO

DR. POLYDORO S. THIAGO
MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
AUSEN'rES ATE' MElADOS DE OUTUBRO .

A sua proxima saida para o Rio e Escalas será' no
fim do corrente mês, em data a ser fixada nos proximosdias

.
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Lavando com Baba0
"

\iirgern �Sl>ecialidade
da ela. IITZIL INOOSTBIIL-Jolnville. (lD�rca �8alltrada)'. ecoDomiza,.,se� tempo e dinheiro
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o ESTADO, ,Florianópolis, Quinta-feira, 28 de Outubro de 1954

FU
DE PITIGRILLI

BUENOS AIRES - (APLA) - Cada minuto fumam-sé,

no mundo, três toneladas de tabaco, do mesmo que fez di

zer'Cristovão Colombo! "Os indígenas inalam um certo fu

mo. .. Não chega a compreender que prazer acham nís-

to.,." ,

Enquanto os' estudiosos de ambos os mundos discutem

para saber se o tabaco é ou não causador do cancer dos

pulmões, os psicólogos se inclinam sôbre uma questão

igualmente complexa: quais são as razões que movem o

homem e a mulher a fumarem. As explicações são diver-

..

'--

"

80·n e t.o
Quando as folahs cairem nos caminhos,
ao sentimentalismo do sol-poente,
nós dois iremos vagarosamente,
de braços dados, como dois velhinhos.

E que dirá de nós toda esta gente,
quando passarmos mudos e [untínhos?
- "Como se amaram êsses coitadinhos!
Como ela vai, como êle vai contente!

E por nós, na tri'steza do sol-pôsto
hão de falar as rugas do meu rosto
e hão de falar os teus cabelos brancos!"

Apresentamos hoje um

lindo casaco de três quartos,
em fazenda granite. (A
PLA)

,

�--

Bxperlmente bole
MÔLHO ESPECIAL,
o môlho bem temperado

é uma cousa gostosa e com

pleta m a r a v i lhosamente
I

qualquer prato de carne,

peixe ou galinha, aumentan,
do e acentuando o sabor dos
mesmos.

Guilherme. de Almeida

SR. JOAQ,UIl\'I FERNANDES
.. 'rranscorre hoje o aniver

sário natalício do nosso con

terrâneo Sr. Joaquím Fer-,
nandes, funcionário especia
lizado da "Arataca" e ele

mento muito relacíonade
nesta CalJital\ onde goza de

'gerais-estimas.
,

"O ESTADO" apresenta fe-

licitações.
'

FAZEM }\'t-ios, HOJE:
- sta. Dílma Livramen

to, funcionária autárquica:
- sta. Maria Helena Mus

si, filha -do sr. Nilo Mussi;
- sra. Carmem Lentz

Villela, esposa do sr. Harol
do Villela, Tesoureiro da
Penitenciária desta Capital;
- 'sr. Osmar Meira, do

alto comércio desta Praça;
- sr. Cirilo Soares de

Oliveira;
- sr. Waldir Albaní
- sr, João Jorge Mussí,

do comércio local;
- sr Ivo Gasparino

Silva
da,

I
.

I

.,OJ

LlRI TEMIS CLUBE

João Gasparino da Silva
Secretário Geral

M A R 1"0'ESTADO"
NO LAR 'E NA SOCIEDADEI'A .Estando prevista uma re�orma nos Est�tu!OS do.Lira

,

,

'Iems Clube, a ser elaborada por uma corrnssao designa-
da entre os membros do Conselho Deliberativo, solicita
mos aos nossos associados que, se tiverem alguma su

gêstâq sôbre o assunto.. deverão apresenta-las à, Secre
taria do Clube, diariamente, no horário das 14 ás 17

hs, no prazo de 10 dias, a partir desta data.

Florianópolis, 27 de outuzro de 1954

sas:

Primeiro: o fumar é o resultado de uma pressão social.

A criança, criada e educada num ambiente no qual fumar

é considerado um atributo do, adulto, começa a fazê-lo o

mais cedo possivel, para demonstrar sua vfrilidade.

Segunda: é a sobrevivência de um rito. O intercâmbio

de cigarros facilita' as relações entre os indivíduos, como o

facilitava em outros tempos, repartir entre' amigos o pão E por onde eu passar e tu passares,

e o sal.
. hão de seguir-nos todos os olhares'

Terceiro: é um mele de utílízar nossa energia vital; a- e debruçar-se as flôres nos barrancos ...

cende-se um cigarro e se enche um cachimbo, para fazer

algo, exatamente como algumas mulheres fazem trabalhos

de crochê. ,

Quarto: (esta eu a transcrevo não para render ,home

nagem aos psicoanalistas, como pod� parecer à primeira

vista, mas por meu dever de cronista, se, bem que não me

, convence): é o prolongamento de um costume ínrantíl: fu-

ma-se porque as crianças pequeninas estão hubituadas a r
sentir' algo entre os- lábios. I

Desde o dia em que dejxamos de sentir aquela "coisa

entre os lábios" e o dia em que esta coisa foi substituida

pelo cigarro, geralmente transcorreu um decênio ou mais

anos, durante o qual teve-se tempo de perder o hábito. E'

por isto que a quarta explicação me convence menos.

Um jornal dos Estados' Unidos, "The New York Times",

escrevia em 1884: "A decadência da Espanha começou quan

'do os espanhóis adotaram o cigarro, e se esta prática per

niciosa se difunde entre os norte-americanos adultos, a

ruina de nossa república está próxima". A profecia do jor

nal' pessimista, como quase todas as' profecias de jornais,

não se cumpriu. Atualmente, os Estados Unidos consomem

4.300 milhões de cigarros por ano, e "a ruína de nossa re

pública" é uma probabilidade que se afasta cada vez mais,

cada hora que passa.
Das quatro explicações psicológicas do 'lpor que se 'fu

ma", a mais compreensível é a primeira: o espirito de imi

tação, êste 'atributo símíesco das crianças, que no segundo

quarto de hora depois do desenvolvimento são tão pareci
das com os macacos.

O primeiro cigarro é sempre desagradável, e é neces

sário ser um espírito forte para dizer "eu não gosto" e não

é 'possível pedir-se isso a uma críança. Puderam fazê-lo

Balzac, que depois do primeiro cigarro que lhe ofereceu Eu

gênio Sue, se negou a fumar, alI Napoleão que fumou uma

só vez no cachimbo que lhe ei rvíou do Egito um príncipe

oriental, por intermédio de seu embaixador, ao qual não se

atreveu à dizer que não.

Quem não tt;ve a coragem de superar a primeira fase,

quer dizer, jogar fora o prímetro cigarro, entra fatalmente INGREDIENTES:

na segunda, aquela em que, domina o hábito até a íntoxí

I cação, que, arrasta o íntoxícado aos vértices da apologia e 1 xícara de maionese -

aos abismos da escravidão. 1 colher de chá de mos-

Quem não teve a coragem ele dizer não ao prímeíro cí- tarda em pó
garro, à primeira corrida de cavalos, à primeira partida de 1/2 colher de chá de sal

box, se converte em escravo. E' um apologista. O escritor. com alho

inglês Barríe, autor de "Peter Pan", quando um reporter I 2 colheres de sopa de vi

lhe pediu a receita para um bum artigo de jornal, tornou I
nagre _

uma folha, de papel de carta e escreveu esta fórmula: Dois 1 colherinha de pimenta
�a�.himbos .- lll1�a hora; d�as h�ras - uma idéia; uma em pó
ídéía -:-' tres paragraf�s; três parágrafos - �m artigo. 1 colher de sopa de salsa

Afirmaremos com isto que "Peter Pan" saiu do cachím- nicada
�

bo de Barrie?
t.

3 colheres de sopa de azei-

Quando Bismarck, ainda jovem, foi representar a Prús- tonas picadas
sía na Dieta de Frankfurt, *,scobriu que, segundo o proto- 1 colher de chá dé cebola
colo, somente o representante (\9. Austría podia fumar. Era picada
o Conde de Thun, orgulhoso eh, seu prtvílégío, que sustinha Pikles
entre os dentes um charuto ultrajante e tinha aberta à sua

NASCIMENTO

frente, de modcrprovo,cador, uma caixa de havanos puros MANEIRA DE l"AZER:"
O venturoso lar do dístínt.r

de Cuba. Bismarck, fumante inverterado, sofria pela prí-
casal Sgt. Luiz Heinzen, do

vação que lhe era infligida, e pelo significado deste príví-
1 - Misture bem a maio- Exército Nacional e em ser-

.

nese com a mostarda. .

legio, qu� repre�entava a submissão de todos 0$ estados 2 _

. : V1ÇO no Q. G. da I. D./5a., .e
tedescos a Austría, Em certo momento, violando o protoco- Jun�e em. seguida

I
de sua exma, esposa d. Alcí-

lo, Bismarck estendeu a mão para a caixa de puros do con- os. outros ingredientes e da Silva Heinzen, foi enrí

de Thun, tomou um Havana e acendeu-o. -Nenhum dos pre- •
misture bem. quecido, fio dia 26 do ror

sentes ousou imitá-lo, porém os chanceleres informaram a
3 - Coloque numa mo' I rente com o nascimento de

seus respectivos govêrnos, os quais estudaram o assunto. lhei�a_ e si�va na hora da

I
uma 'robusta e galante me-

,

Seis meses mais tarde, todos receberam a autorizacão de refeição, a vontade. (A� nina que recebeu o nome de

fumar. Entre os representantes, havia dois que nu�cà ti- PLA) .

I
MARIA DEOLINDA. ,',

.
nham fumado, porém como a honra de seu país lhes im- -o- O ESTADO apresenta feli ..

punha êste sacrifício, fumaram êles também ... A que sa- F�ANCISCO TADEU citações a graciosa Maria

crifícios leva algumas vezes o heroismo da política!
Ve transcorrer hoje mais I Deolinda, extensivas aos ge-

Na idade madura, os homens muitas vezes fumam por
um aniversário o intetesan-' nitores.

motivos humildê�<; e modestós: conheci um grande cirurgião
'que recebia com frequência, como presente de seus clien-

tes, que não se preocupavam se fumava ou não, caixas de

cigarros. Um dia, cansado de dá-las, por sua vez, abriu

uma· e acendeu um cigarro, continuando a fazê-lo daí em

diante. Passeavamos pela avenida Unter den Linden, uma
noite de greve das tabacarias berlinenses:

- Ah, si tivesse uma das centenas de caixas de cigár
ros que dei! - disse-me êle, pondo na boca, para ter algo
que mascar, uma pastilha.

,

Gabriel D'Anuncio comecou a fumar aOs 50 anos d,u
rante a primeira guerra mU�dial, em Paris, onde, ao �sta
lârem as hostilidades, viu-se obrigado a fazer fila para ob-

•
ter sua carteira de identidade e outros documentos e en

tão, chegou à conclusão de que fumando o tempo lhe pa
recia mais breve e a fila menos comprida. Porém, como ar

ti.;;ta áristocráta que era, desprezava os "paraisos artifí
ciais" accessíveis a todos os bolsos e a todas as sensibili-,

dades. Dizia:
- Fumar só pode representar mn verdadeiro prazer

quando_se converte em vício, e eu, desgraçadamente, che
guei à conclusão que não tenho êste vício'.

E concluia!
- Que_ triste velhice me espera! Não amo nem as car

tas, nem o café, nem o vinho, nem a companhia dos ami

gos, nem os cigarros ...
Não são apenas os psicólogos que exercitam seu virtuo

sismo sôbre o problema que pôs em moda a ameaca de

cancer do pulmão. Os economistas mais eruditos e docu
mentad<,>s demonstraram que a humanidade, se não fumas

se, economizaria já não :me recordo quantos milhoes por
minuto. " E como os gastmia? E' o caso de se perguntar.

Esta é, um pouco mais ampliada, a históriá daquele que

dizia ao amigo: "Com todo o dinheiro que já gastastes em

cigarros, poderias ter comprado uma casa". "E tu, que nun

ca fumaste, mostra-me tua casa" - respondeu-lhe o fu

mante.
Deve-se deixar aos que fumam, e aos que não fumam,

suas próprias, convicções, que Sacha Guitry resumiu nos

poucos artigos do "Código do Fumante".

Artigo primeiro: O tabaco é um veneno.

Artigo segundo: Tanto melhor. ,

Artigo terceiro: O fumante permite aos demais que não

fumem, indulgênCia que não é recíproca.
-

Artigo quarto: Tem-se ri direito de dizer que um fu

mante fuma demasiado se fuma de seu tabaco ('de você).
Não fume você o tabaco elos demais sob pretexto de que n;'to
fuma.

----....0--
,ÚLTIMA MODA' te menino Francisco Tadeu,

filho do snr, Francisco Ka

genauskas, acatado indus
trial domiciliado em São

Paulo, e de sua exma. es

posa Da. Waldívia Santos

,Cag�nau'skas,' que resídiu'
vários anos nesta Capital.
Ao lindo garoto, que, por

certo, em seu, lar, receberá
os abraços de quantos par
ticipam das relações de seus

páis, O ESTADO almeja fe
licidades e muitos anos de
vida.

O ESCRITóRIO TÉCNICO'
DE AGRICULTURA ES
TUDA OS PROBLEMAS
DA LAVOURA BRASI
LEIRA EM COOPERA

çÃO COM O MINISTÉRIO
DA AGRICULTURA.,
Rio (Agência Nacional)

....:... O Escritório Técnico de

Agricultura, C'!!JD diretor
brasileiro é' o sr. Oliveira
Mota, entrou em entendi
mento com o Ministério da
Agricultura e entidades
brasileiras interessadas no

fomento à lavoura e à agro-

A data de hoje recorda-nos que:
pecuária no sentido de rea

em 1526 o célebre navegador Sebastião Caboto lizar um programa conjunto
,

' t
'

então ao serviço da Hespanha, perdeu uma naú, em nosso p�!s. .

ao entrar no pôrto dos Patos, por ele denomina- I Das reumoes havldas.re
do Santa Catarina'

sultaram varras medidas

em 1630 nos arredores de Recife os holandeses que serão postas em prática

queimar�m a casa da' Asseca, sendo hospitallsa de �o;t� a Sul �o país. O

dos, quando da retirada, pelo Capitão Bartolo- Escnt�n� p.rest�ra. comple
meu Favlla:
-' ta assistência tecmca, des-

em 1640, o� holandeses comandados pelo Coro- de a ;laboração dos
_

proje

nél Koen atacaram a Vila da Vitória, no Espírito
tos ate a sua execuçao.

Santo, que estava, defendida pelo Capitão-mór
BOLSAS PARA AGRô-

João Dias Guedes; o inimigos depois de varios
NOMOS

ataques, desistiram, fugindo vergonhosamente;
Um dos aspectos mais

em 1645, o .posto fortificado na casa de Sebastião ,construtivos dêsses entendi,
mentos entre o Escritório

de Carvalho (na margem direita do Jiquiá) foi

pelo Capitão Gomes de Rego, auxiliado pelos
Técnico de Agricultura e

as nossas autoridades res
Capitães Jerônimo da Cunha do Amaral e Se-

bastião Ferreira, defendido vitoriosamente de ponsáveis pelo desenvolvi

um assalto intentado pelos holandeses;
menta da nossa agropecuá

em 1678, em Setubal, faleceu Martim Correia de ria é o que se refere à con

Sá, natural do Rio de Janeiro, filho do General
cessão de bolsas de estudos

Salvador Correia de Sá e Benevides, primeiro para, engenheiros agrôno-

Visconde de Asseca;
mos brasileiros.

em 1745, a capela do Forte de Santo Antonio
�sse treinamento para

dos Ratones, na barra Norte de nosso porto, foi
estagiários do nosso país é

b d
de inegável importância pa-

enzi a; 1 f
em 1788, em Lisboa, nasceu Conrado, Jacob de ra as mu ti ormes ativida-

Niemeyer, mais tarde Coronél do Exército Bra-
des agrícolas próprias de

sileiro, falecendo em 5 de Março de 1862;
cada região do Brasil, diíe-
renciadas conforme o clima,

em 1819, no Arroio Grande, Bento Manuel Ri-

beiro vencêu o combate sôbre as tropas de Fru-
as possibilidades econômi-

cas, o indice de mecaniza
tuoso Rivera, contando aquele com um desta-

camento de 600 cavaleiros dos Regimentos de ção e as facilidades de

Dragrões, Milícia do Rio Pardo e Ligeira de São ���I���NTAR OS ERO
Paulo e Rivera marchava com 688 orientais de DUTOS BRASILEIROS
cavalaria com o fito de hostilisar as vanguardas
brasileiras;
em 1822, D. Pedro I, Imperador do Brasil, acei

tou a demissão solíeítada por José Bonifacio e

Martim Francisco, membros do seu Ministério;
em 1839, durante a campanha "farroupilha", o

Tenente-coronél José Fenandes dos Santos Pe

reira, com a proteção de alguns navios da es

quadra, conseguiu desembarcar em Pinheira,
neste Estado, derrotando um corpo de revolu

cionários do Rio Grande do Sul, comandado por

Joaquim Teixeira Nunes;
em 1841, o destacamento que defen'dia São Ga

briel; no Rio Grande do Sul, foi surpreendido e

preso pelas .tropas de Francisco Pedro de Abreu,
sendo aprisionado tambem o armamento que Ri

vera enviára aos revolucionários "farroupilhas";
em 1848, a lei n. 514 concedeu para patrimonio
desta então Província seis leguas de terras em

quadro;
em 1856, faleceu na Bahia o Chefe de Esquadra
José Joaquim Raposo que se destacara durante
a guerra da Independencia, nas campanhas no

Rio da Prata, campanhas do Pará e que fora �;FUSÃO DO ENSINO
chefe das fôrças em operações no Rio Grande do AGRICOLA
Sul de 1844 e 1845; Além das bolsas de es-

- em 1869, Caraguatai foi tomado pelas fôrças bra- \tudos jpara agrôrsomos, os

sileiras; , planos de trabalho do Escrí;
em 1899, surgiu nesta capital o semanário crítico tório dão especial atenção
"O Gato";

�

à disseminação do ensino
em 1901, apareceu no jornalismo catarinense o ,,,.,

1' agrico a racional o nosso

periódico "O Brasil", editado nesta cidade; país, para valorizar cada
o dia de hoje é consagra�o a.o servidor Público. vez mais o homem do cam-

Andre Ntlo Tadasco
_ po e fixá-lo' à terra.

________________________��---------------------- _1------------------------

HOJE NO PASSADO
28 DE OUTUBRO

Magnifica casa e' terreno
Vende-se magnifica residencia, com dois amplos ló

tes, sita á rua Desembargador Pedro Silva, "Praia das

Saudades", no boirro de Coqueiros, dispondo de exce

lente instalação sanitaria, amplas salas de visitas e de

Jantar, três gl'and.es quartos, cópa e cosinha com todo o

conforto, duas varandas com vista para o mar; porão
habitayel dispondo de dois quartos, lavanderia, banhei
ro, chuveiro e vaso sanitario; Jardim e pomar bem

plantado. Preço íazoavel.
A tratar com o proprietario, Senhor Raulino li

Ferro.
rua Conselheiro Mafra 56, ou Caixa Postal 203.

Flórianópolis.

DO ZE�MUTRETA. •••

j

Pora valQrlzàr
mais o homem
do 'campo

Entre os produtos em fó
co na reunião dos técnicos
do Escritório e do Ministé-,
rio da Agricultura figuram
o algodão do Nordeste" es

pecialmente a variedade
"mocó", a cultura do cacau

na Bahia, a pesquisa sôbre

óleos, incentivo a cultura da
batata, melhoria das condi-
,. ,

ções de pesca e muitos ou-

tros de grande importância
para o nosso país.
Quanto ,à Amazônia o

Escritório Técnico de Agri
cultura está perfeitamente
entrosado com o :instituto
Agronômico do Norte, pres
tando assistência a esta en

tidade na execução de vá
rios projetos já encaminha
dos por técnicos brasilei-

\_ .. ,:�,

Vende-se
2 lotes na Praia do meio

(Coqueiros) localiiados a

Rua Thibau. '

Tratar na A v e n i d a

Tronmpowski 52.

------------------��

Preceito do Di'l
FUMO E SAÚDE
O uso constante do- umo

produz intoxicacão ou en

venimamento �rônico '

do
organismo, ,que se manifes
ta por' irritabilidade, ner

vosismo, falta de apetite,
palpitações, pUlso irregular,
falsa angina de peito, trans
tornos da visão, além de ou

tros.

I

Livre-se de numerosas

perturbações, a.ba.ndo
nando o hábito de fu
mar, ou, pelo menos,
restringindo-o ao mí
nimo. - SNES.

\

\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

Esportivo"
�"��."!�.""""."""".""""."""'.""""."""'.""""""''''''''�'''''''''''''''''''''''''''".� �.� � � � � � j , �...-;.;_.�•...::...� 4l
....._.."'.:.�..:.."'!':."':".'r."'.�."":'."":"•..,....,•.....:'4ti_�_ � ,�_� ... �,,�_ �_.._ _ " .. _ �

r ..,;...;.; .. _�,�_�_ .. ,� .. 'f .. ,� _� '4Iô _�_ �_'f
.

� �_ .. �. �_ �, ���M"_""'" .. 'f 'f 'f_"_." 'f 'f �m_.-
. _.�)

NOMEROS DO CAMPEONATO DE lVeleiros da Ilha vencedor da taça
GUarani3:��;�!f����!S

.

'�Comando' do. 5- Distrito la,al"
i;bl�u�:�O� ��u�:�:��� � ti:�,a��o:;;: d:��:�lutl; to5: i�;;:rzirl�rge, Barba- ��d��:�ã�e��:oruma l�a���I\w.- ..,....-...............,..".......__,....,..._�__ .• _ ............. _. _ ..............

Avaí 2 x Paula Ramos 1 de Florianópolis, a aber-] 6° lugar -: José Mor.iirii, ga� e u,m 2°, em ,dua� rega- _

.

Bocaiuva 3 x Imbituba 2 tura oficial/da temporada de e Heitor Stemer I tas, FOI t�mbem uma bela FEDERACAO CATARINENSE DEFigueirense 2 x Atlético 1 Vela, com a Prova Coman- I 7° lug�r - Walmor Soa- prova, P,OlS, seus conc,or- ,
_

Imbituba 1 x Guaraní O do 5° Distrito Nàval, com res e Joao Soares rentes disputaram-se ate o BOCHAS E BOLA0Avaí O x Figueirense O a participação dos barcos i
8° lugar - Laura Battis- momento de cruzar a linha .,

Atlético 3 x Bocaiuva 1 da classe "scharpie" 12m2- totti e Sebastião Bonassis de chegada, Foi a seguinte,
Paula Ramos 3 x Figueirense 1 equipe e individual da elas- A 2° regata com revesa' a classificação da la regata:
Atlético O x Guarani O se "lightning". mento de barcos, foi reali- 1° lugar - Barco "UBI-
Avaí 3 x Bocaiuva O As regatas transcorreram zada às 14,00 horas, tendo RATÃ"

_.
,,,,, ..-.

Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2 num ambiente de cordiali- tambem saido vencedora a 2° lugar - Barco "ELI-' Reunido ordinariamente vês cedido os seus salões a
Avaí 2 x Guarani 2 dade, embora fossem as representação do "Veleiros SABEHT"

aos (21) vinte e um dias no I esta 'entidade, pará a .en-Imbituba 3 x . Atlético 2 próvas disputadas palmo a da Ilha", pela contagem de 3° lugar - Barco "TAU- mês de outubro de um mil trega dos premias dos ul-
Figueirense 1 x Bocaíuva O palmo. Era grande a espec- 20,25 por 16.00 pont?s do RUS"

novecentos e cinquenta e timos campeonatos.Imbituba 2 x Avaí 1 tativa em torno das regatas "Iate Clube", tendo Sido a A 2a regata, teve a se'
quatro, o Conselho Admí- Conceder licença por tem'Paula Ramos 2 x Guaraní O da classe "scharpie", em seguinte ordem de chega- guinte ordem de chegada: nistrativo da F.C,E.B. re- po indeterminado ao Vice-

Atlético 1 x Avaí 1 virtude de já possuir o "Ve' da:
.

1° lugar - Barco "TAU- solveu: 11relsidente. da F.C.B.E.
Figueirense 3 x Guarani 2 leiros" duas vitórias, sendo 1° lugar - Rafael Linha- RUS'" .

snr. Major Mauricio Spal-Imbituba 2 x Paula Ramos 1
que mais uma seria a pósse res FO e Francisco Vieira. 2° lugar - Barco "UBI- Aprovar a ata da sessão ding de Souza, visto o mes-

Bocaiuva 3 x Guarani 2 definitivamente da belis- 2° lugar � Lauro Battis- RATA"
I anterior mo ter que se ausentarAtlético 3 x Paula Ramos O síma "Taça Comando do totti 'e Sebastião ,Bonassis 3° lugar - Barco "ELI- I Aprovar as sumulas dos desta Capital, a serviço de

Figueirense 2 x Imbituba O 5° Distrito' Naval. 3° lugar - Jorge Barbato SAB��H" .. � I jogos realizados em 18 do sua Corporação.Paula Ramos 2 x Avaí 1 Depois de reihida luta, e Itamar Zilli Feliciatamos a gU�lllçao corrente,
.

marcando (4) Marcar para o dia 25 do
Bocaiuva 4 x -Imbituba 1

sagraram-se vencedores os 4° lugar - Walmor Soa- ve�ced,)�a, .

e desejamos quatro pontos á A A. Bar- corrente nas canchas da
Figueirense 2 x Atlético 1 representantes do "Veleiros res e João Soares muitas vitórias para o fu- riga Verde ,por ter vencido Sociedade' Carnav�lesca
Figueirense 3 x Avaí 1 da Ilha", pela contagem de 5° lugar - Pedro Soares turo.

.-. as duas partidas contra o Granadeiros da Ilha, comImbituba 3 x Guarani O 44,50 pontos contra 28,00 e Izaias Ulizzéa BARLAVENTO Coqueiros Praia Clube, pe- inicio as 1930 horas os [o-Bocaiuva 3 x Atlético 2 ponto.s, conseguidos pelo 6° lugar .Iosé Marfim e las contagens de 732 á 705 gos do campeonato
'

oficialPaula Ramos 3 x Figueirense 1 Iate Clube. Heitor Steiner I pontos e 746 � 711 pontos. entre- as equipes da SocoGuaraní 2 x Atlético 1 A la regata foi realizada 7° lugar - Luiz Farias e

COMENTANDO. Inscrever para o cam- Carn. Granadeiros da IlhaAvaí 1 x Bocaiuva 1 as 10,30 horas, tendo sido Haroldo Barbato I peonato Oficial do Corrente e A A Barriga Verde.
.

ARTILHEIROS vencedora a fórte equipe �o lugar.- 9ilb�rto,Ol,i' ano, pela sociedade carna- Indicar para representan-
Danyr (Figueirense) ,.. 8 do "Veleiros", com. a vau- verra e LUlZ Carlos Olívei-

Em edição anterior, co- valesca granadeiros da ilha, te da F,C,B.B nos jogos do
Pacheco (Figueirense 6 tagem de 24,25 pontos, con- ra

" mentando o jogo Colegial x os srs. Aldo Galdino, Otavio dia 25 do corrente, . o snr.-
E'rico (Atlético) / ; '.' .. � 5 tra 12,00 pontos' do Iate Com estes resultados, sa-

I Bangú, pelo Campeonato de Cardoso, Genil Miguél D' João Cardenuto, Diretor
Oscar (Bocaiuva) ,............... 4 Clube; tendo sido a se- graram-se vencedores a e-,

Amadores teve a oportuní- Avila e Oswaldo Braga. Esportivo desta entidade.
Rodrigues (Avaí) ,....

4 guinte ordem de chegada: quipe do "Vel�ir�� da Ilh,a dade de apontar número in- Constar em ata um voto Marcar nova reunião para
Valéria (Paula Ramos) 4 1° lugar - Luiz Farias de Santa Catarma , pela di-

finito de erros cometido pelo de louvor e felicidades ao o dia 28 do corrente, com

Wilson '(Paula Ramos) 4 e Haroldo Barbato latada contage� de 44,50 cronista Mário Inacio Coe- snr. Moacir Schmidt, pela inicio as 19,30 horas, nos

Lando (lmbituba) '.' -. - .;. 5 2° lugar - Pedro Soares por 28,00, lho em sua reportagem di- passagem de seu aniversá- salões da AA Barriga Ver.,
Valéria (Paula Ramos) 3 e Izaias Ulisséa Felicitamos a valoroza vulgada pelo semanário "O rio natalicio ocorrido em de.

.

Pítola (Guarani) 3 3° lugar' - Gilberto Oli· equipe do "Veleiros" e es- Invicto" em edicão de 18 do corrente. p/ Federção Catarinense
Barata (Paula Ramos) .'.. 3 veira e Luiz Carlos Olivei- peramos a repetição do fe,i- 19-10-54 bem corno a revel- Registrar em ata agrade- de Bochas e Bolão

. Jaír (Bocaiuva) ;............. 3 ra to, nas futuras competi- ta. que vem demonstrando cimentos A A. Barriga Ver- Egon Olinger _ l0Secre-
E'dio (Paula Ramos) 3 4° lugar' - Rafael Linha- cões. contra seu próprio club'e: o de, por ter por mais uma cretario.. . ..........•..•

Fernando (Atlético) 3 res FO e Francisco Vieira
�

Na Classe "lightníng, sa- Bangú, tentando desmorali- �--w.'. ..

Xuxú (Imbituba) 3 za-Io, só por .não ocupar uma

Harley (Imbituba) 3 posição na equipe titular,
Nenem (Guaraní) ,............ 3 Pois sendo reserva não po- FUTEBOL ENTRE GRUPOS ESCOLARESLauro (Atlético) 3 Zacky, do Bocàiúva, no jogo contra o Atlético: con- dia em hipótese alguma su-

Waldir (Imbituba) 2 vertida 'em gol. bstituir qualquer elemento do Hoje preliarão no campo

Anastácio (Guarani) .••.... ," • . . . . .. 2 Guida, do Avaí, no jogo contra o Guaraní, eonver- quadro principal, pois se foi do Grupo Laura Muller, o

Wilson (Paula �amos) 2 t.ida em gol inscrito no clube alví-ruoro

Zacky (Bocaiuva) ....•..••. :......... 2 Giovaní, do Atlético, no jog? contra o Avaí:' des' foi devido ao "Coleguismo" Grupo Escolar Arq, São José

China (Bocaiuva) 2· perdiçada. que afirmou existi� no clube x Grupo Escolar Lauro Mul-

J'acó .(Paula Ramos) .........•........ 21 E'rico, do Atlético, no Jogo, contra o Figueirense: dirigido tecnicamente por

')
, 2' t'd d I ler o jogo teráSaul (AVal conver I a em eP'

Waldyr Mafra, Mesmo "l,ssim
) 2 B t' h d F" no J'ogo contra o Avaí: horas,HercI'II'o. (Bocaiuva . . . . . . . . . . . . . . . . . . e m o, o IgueIrense,

\ teve chance de demonstr'a]'
Ernani (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . .. 2 convertida em gol.

que realmente joga futebol, �����"'O:'"
Biscoito (Bpcaiuva.......... 2 Harley, do Imbituba, no jogo contra o· Guaran�:

porem não foi aproveitado, _---.--�-.-�-�-��-"'-.-:'-t.-õ'-"�-,.-,.-�-.:��-:.-�
-----------

Carriço (Bocaiu,va) " . . . . . . . 1 desperdiçada. ,ou melhor não poude ser .
_

Caréca (Imbituba) ..•••...•.•..•...•. 1 E'rico, do Atlético, no jogo contra o BocalUva: con-'
aproveitado, deixando trans- . ___..,...----'� ,,().e"'\_ .,.\,."" ...

Néde (Avai) ....•..........•.•.•..... 1 vertida em gol. parecer que neste particular

Tl.Le-�.��... ,�
..�..",'�'Me���.'G··'·/l�S-.1,'BaIlo (Avaí) .....•.........• ,........ 1 Plácido, do Figueirense, no jogo contra o Paula Ra-

a cigana vem lhe engal1ando 'IManara (Avai) ......••.••.•• . ..•• :. 1 mos: desperdiçada. .

ha longos anos, Mas o que
. Duarte (Avaí) ..•..•.•...•••••••••••. 1 Nenem (2), do, Guaraní, no jogo contra o Atlétic;o: fez voltar ao assunto foi a .

Guido ,(Avai) ..•...•••.•••.••.....•. 1 convertidas em gols' "nota" que publicou no "O
\,...,....., '$I/,A5

.

"",_\1)-" /'- ':1 \Cabana (Imbituba) 1,
.

EXPULSOES Invicto" dizendo não haver '4lf' III'"Vitor (Guaraní) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. Trilha, do Figueirense, no jogo contra o 1mbituba
i tomado conhecimento de

i � -
Oséas (Imbituba) _......... 1 Frederico (2 vezes) do Atlético, n_9s jq_gos contra o minha critica pois não costu- __:....;.��ª;;:?��==;::::;��"
Renê (Paula' Ramos) . . . . . 1. Bocaiuva e o· GuaranL ma "endeusar" quem quer
Amorim (Avaí) 1 Adilio, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético· que sejà, muito menos de um

Adílio (:Bocaiuva) 1 1 Manara, do Aval, no jogo contra o Atrético garoto, que ha pouco cortou

Nizeta. (Guarani) . .. .. .. . 1 Duarte, do Avaí, no jogo contra o Atlético. o cordão umbilicaL Quanto a

Poli (Guaraní) , { . . . . .. 1 Cazuza, do Atlético, no jogo contra o AvaL
__ isto convem ,esclarecer que

Sombra (i\tlético) 1 Abelardo do Atlético, no jogo contra o Figueirense apesar de minha pouca esta-

J Giovani' (Atlético) ,
:....... 1 Jaime, do Figueirense, no jogo contra o Imbituba tura, não quer dizer que se-

Plácido (Figueirénse) ....•........... 1. Waldsmiro, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético. jas mais velbo que eu, pelo , __ .=--. ��(F ')
A l' J l' h D' r do F'guel'ren'"e no J'ogo contra o contra'rI'o pois levo 1 ano 11 _ -:=:.-....., -:; ..-, " I' .... " -:Betinho igueIrense . . . . . . . . . . . . . . . . uma e anIy, 1 .• , .... • _ .,.,.

.1- �_.
_ __,

RECORDISTAS DE TENTOS POR JOGO Paula Ramos� meses e alguns dias de van- � ::::s
.. ,

.

_. .... G'5d4�' flUI" ""'-�, "

Barata (Paula Ramos) e Danyr (Fig�eirense),. - Bitinho, do Paula Ramos, no jogo contra o Figuei- tagem sÔb,re o prezado cple- � ,J>,.1l'''' �....
do bJido _Lo �.�r� _,:_,'�

com 3 gols
.

rense, ga; o,u?vaIs tent:1r me des-
: '/ ��� de'l:=�"""__".;o<.o,<",� .-.�?":i;�NEGATIVOS JUIZES QUE APITARAM mentir, .. � ,... . .", �

r'

� dJIIfl -l..":: --"!l"'��
Pavão do Guarani a favor do Bocaiuva 1 Oswaldo Silveira, 9 vezes f :,��:/,,� ff/II- � ,er6 'ld'C .. .,..,., ���

J ��
Bonga: do Bocaiuva, a favor do At�étic� ..•.•• 1 Oswaldo Meira, 9 vezes Quanto a propaganda que gi·, > )fi \ttc. � moto'

M'
i

Tião do Imbituba, a favor do BacalUva 1 Oswaldo Ramos, 8 vezes fiz. de seu jornal não era pre- �,_.::..; .. �..c�
de um

MSaARQUEIROS VASADOS Oswaldo Meira, 8 vezes ciso agradecer pois pódes fi- �. ","'_" UM17 Oswaldo Ramos, 7 vezes car certo que foi aumentado - /� J "

,LeIo (Guaraní) ,.............. João Sebastião da Silva, 3 vezes de tiragem desde qüando co-

• H O R S f Jd;Bubi (Bocaiuva) , , �
17

Gerson Demaria,'2 vezes meçaste a escrever com "im-
..Soncini (Atlético) 17

F
.

PI" parcialidade". 'tI S f " .
.

13 ranCISCO razeres, vez �,"
.., iii:. 22 H RMiltiilho . (Imbitllba) Saul Oliveira, 1 vez

';->"'<! ,.... Diz mais além o citado f�,'.·' 1).1l4e,� �_�. • �
Mafra (Figueirense) 11

CLASSIFICAÇÃO cronista que ° meu boletim "f
"-"-_.-

Tatú (Avaí) 11 de mentiras foi encaminha:"
1- ;aBrognoli (P. 'Ramos) ','

7 PROFISSIONAIS do pelo varredor da redação, . �Alcides (Paula Ramos) 7, • 1° lugar - Imbituba, 6 pontos perdidos
maOenlitXI'roa' Spioer'quqUee aeoramteundoOs I $-Asdrubal (Fig�irense) ..••••••.••••..•.•.•. 4 2° lugar -,Paula Ramos e Figueirense, 7 pontos ri3 perdidos na-o procurou desmentir' estas \

,
Aldo (Bocaiuva) .................••••.•••...
Adolfinho (Avai) ,................... 1 3° lugar - Bocaiuva e Avaí, 10 pontos perdidos "calúnias"?

PENALIDADES MAXIMAS 4° lugar - Guaraní, 12 pontos perdidos
Erasmo, do Guaraní, no j.ogo contra o Bocaiuva: 5° lugar - Atlético, 14 pontos perdidos

desperdiçada. ASPIRANTES

Orlando, do Figueirense, no jogo contra' .o Imbitu- 1° lugar - Bocaiuva, 2 p.p.
ba: desperdiçada. 2° lugar,- Paula Ramos e' Imbituba, 8 p. p,

Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- 3° lugar Figueirense, 9 p.p. l"."llf

ba: desperdiçada: 4° lugar - Avaí, 10 p. p. :�\ """;

Valéria, do Paula Ramos, no jogo contra .o Avaí: 5° lugar - Guarani, 11 p,p. y., "'

convertida em gol. 6° lugar - Atlético, 16 p,p. ,7 -. "�

Laura, do htlético, no jogo cont-ra (i) Figueirense: PRÚXIM0S JOGOS
convertida em goL , Domingo /- Atlético x Imbituba

Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Ava{: Dia 7 - Bocaiuva x Paula Ramos
desperdiçada. Dia 14 '_ Avaí x Guaraní i

o ESTADO

/

" Estado (

Boletim Oficial n, 26-54

Lauro Muller - Vilmar,
início ás 3 Betinho, Odair, Silvio, Jairo

e Mimi.

príneípais :

São José - Culica, Tito,
Lauro, Altamiro, Deâiézío,
Jaci ou Tarquinio. Reservas:
Osmar e Nejso,

Distribuidor

.".
.

. \.
M. Borges

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

"

j, �...

.......t í4

E para terminar péde para

que eu continue a "abrilhan
tar" a págIna esportiva que
obedece a orientação de Pe

dro Paulo Machado,

Pois não, Seu desejo con

tinuará a ser satisfeito, até

que alguem aponte infinitos
erros em minhas reportagens
cor.110 acabo de fazer, Tá. cer-

Perdeu-se
to'?'

Perdeu-ie na tarde do
dia 22 1 caneta Parker 51,
de côr pr.eta, com tampa
dourada, e nome gravado,
de propriedade do sr. Kalil

Boabaid. Pede-se a quem
achou .o especial obsequio
de intregar no Emporio
l\osa, que será bem grati
ficado,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Palavras aos jDvens
.

. interpret�s Dramáticos
LUIZA BARRETO LEITE que se dedicará a servir, à dos que andarem com ma-

Agora que, mais uma
I
sua própria sobrevivência, quinas fotograficas à tira'

vez, venho renunciando ao
I
em benefício da sobrevivên: colo: o cartaz popular é

meu destino' de atriz (sabe cia de sua arte. 'Enfim, se mais indispensável ainda,
Deus por quanto tempo ... ) possue 'uma personalidade sobretudo do ponto de vista

mais uma vez me vem a suficientemente poderosa dos produtores ou empresá
tentação de dizer aos jo- para desintegra-la e ofere- rios, principalmente se sua

vens cheios de ilusões, al- oe-la a milhares de especta- meta Iôr o cinema. Dedi-

gumas coisas sôbre a ma�s dores, integrada nas de- que-se a conquistar tôda e

completa, mais bela e mais zenas ou sentenas de perso- qualquer especie de cartaz,

ingrata das artes interpreta- nagens, conservando-as in- mas, no caso de possuir urn
tivas. É costume entre a- tacta em sua essência, de pouco de inteligência ou de

queles que se tornaram do- tal forma que, depois de ca- cultura, trate de esconde

nos da verdade, através dos da nova experiência ,seja las, como se esconde a peste,
direitos adquiridos e pro- possivel recomeçar. ,. reco- pois do contrário estará tu-I
clamados pelo sucesso, neste meçar sempre. , , do perdido. Isto no caso de

lou naquele setor, dai: con- Se você, jovem profis- já se encontrar' profissiona
selhos aos que começam, to- sional, amador ou estudan lisado, principalmente no

mando como exemplo suas te de arte dramática, é 9-0s cinema, porque se ainda

próprias vidas. Porque não que julgam o sucesso pes- fôr estudante, só lhe resta

havemos de fazer o mesmo, soal mais importante do deixar de se-lo e começar a

nós, os que ficamos no que a dignidade profissio- agir imediatamente, Em es

meio do caminho, abando- nal, então fez mal em lêr cola alguma que se preze

namos a jornada ,ou nem estas linhas, mesmo que haverá lugar para .você.

siquer conseguimos inicia- elas, por acaso, lhe tenham (Agência Nacional).
la com passos largos, fir- parecido curiosas. :t'!'a ver

mes e definitivos? Nós os dade não devia 'lêr nada,
que reduzimos nossas car- exceto �s notícias de jor
reiras aquele exercício de nars que contam o sucesso

pantomina que obriga o facil de belas mulheres que

artista a correr no palco conquistaram o mundo com

até cair de cansaço, sem se suas pernas ou de galhardos
afastar um milímetro do donzeis que obtiveram a

mesmo lugar, porque have- glória através de seus torax.

mos de permitir que os mo- Leia também, se souber, e TUrl-stas
cos continuem se iludindo interprete, se puder, os pa-

o �om a idéia de que todos peis que lhes forem dístrí-
no BraQI-'

,os que possuem valor e sa- buidos, mas sem se preocu- �

bem lutar acabam vencen- J par muito com o resto da NOVA YORK, Out.

do? É preciso que eles sai- obra, pois, do contrário, po- Entre os'milhares de turís

bam que o numero de Ira dem lhe vir idéias .proprias, tas que visitarão o Brasil

cassados é sempre infinita- o que é sempre péssimo pa- durante os próximos meses

mente maior do que o de ra quem deseja fazer car- estarão dóis viajantes de

vitoriosos, mas é preciso reira rápida. Não discuta sorte que ganharão a via

que saibam também que, jamais com produtores, crí- gem depois de fazer nada

para um verdadeiro luta- ticos ou com qualquer es- mais difícil do que; escrever

dor' o prazer maior está na pecie de gente importante os seus nomes e endereços
luta, o resto é consequên- que possa contribuir para em folhas de papel.

-

cia e incentivo para conti- ma glória. Bajule-os até o Uma viagem de ida e
,

nuar. Só é sincero o artista esgotamento se fôr possível volta ao Rio, de Janeiro pe-

que está sempre começando tirar algum proveito. Se pu- 10 Consorcio Real-Aerovias

receba ou não os aplausos der "atrapar" um deles, Brasil, com uma 'estadia pa

da multidão, o elogio da não faça cerimônia. Em ca- ga de dez dias no Hotel Co

crítica e o apôio dos senho- 30 contrário - sobretudo pacabana é o primeiro prê
res da vida. O artista exis- quando se tratar de rivais mio que está sendo ofereci

te em si mesmo e para si de seus protetores - tra- do por uma cadeia de 300

mesmo' sua arte é lhe tão te-os com
-

despreso, fazerid "drug stores" Whelan, da

indisp�nsável quanto o ar alarde da superioridade da região metropolitana de No

que respira; por isso, o si- clan a que pertence Não va York.
lêncio de um fracasso será esqueça 'nunca de agrade- As pessoas interessadas

por vezes mais util do que cer aos críticos, quando ês- simplesmente terão que re

o rumor de um sucesso, tes a elogiarem €' de fingir gistrar-se em qualquer uma
pois êste costuma amolecer, que acata suas observações, dessas "drug stores", duran
ao passo que aquele retem- quando falarem mal; isso te o período de 19 de outu

pera e, de qualquer forma, lhes dará a impressão de bro a 18 de novembro dêste

ambos são apenas o sinal que você se deixâ orientar ano. Serão distribuidos 63

de partida para uma nova por eles e sua públícídade prêmios ao todo, os vence-

etapa. elogiosa estará garantida. Se dores não terão que resol-

Precisamos começar e re- Iôr homem, distribua "drin- ver nenhuma, charada ou

começar sempre, até chegar ks" e gentilesas, sempre enviar tampas de caixas.

o momento em que nossa que se aproximar uma es- \ Serão selecionados por uma

obra - se valeu alguma -r éia; sendo mulher, mos- 'pessoa desinteressada, pos

coisa - deva ser continua- .re-se generosa em sorrisos, I sivelmente da organização
da por outros, ou - se ne- suspiros e olh.ares promete- !para cegas "Lighthouse for

nhuma importância teve - dores, acompanhados de' the Blind", segundo infor

esquecida por todos. E é fotografias bem retocadas, maram hoje funcionários
nisto que se resume a vida de preferências em trajes da companhia Whelan.

de um artista, neste .eterno menores. .Nâo esqueça de Os que forem' escolhidos

vai-vem, nesta angustia per- homenagear constantemente para a viagem ao Brasil po
manente, nesta interminá os cronistas sociais, fazen derão selecionar a data de

vel procura do infinito. Há do-os acreditar que a im- acôrdo com a sua conveni

os que nos sentimos encar- prensa gira em torno deles, ência. Viajarão até Miami

cerados pelas muralhas ex- pois; sem dúvida, você os em aviões da Companhia
teriores, que nos limitam a considera muito mais im- Eastern Airlines, e de lá

mesquinhos horizontes, e portantes do que os comen- até o Rio pela Real-Aero:
há os que encontram o es- taristas políticos ou econô- vias. OlaCl-ll·O -, ArauJ·o,paço infinito, aberto às micos, mais inteligentes do1---------------suas tentativas de vôos lon- que os poetas e escritores VENDE-SE I'.-rurg. Deoi.-s.a

'

gQS; uns e outros; porém, que "enchem" os suple- Belissimo exemplar da" • •

jamais chegaremos até onde mentos e bem mais interes- raça BOX-ALEMÃO . Com Professor da Faculdade de , Odontologia comunica

nOSS8 anceio gostaria de a- santes do que os críticos. seis mezes de idade Ver e aos seus clientes que já está atendendo. No horario ha

tíngír.z porque no dia em Insinue ainda gue são mais tratar a rua Bocaiuva 210. bitual.

que julgarmos haver chega- "perigosos" que E r r o 1 Rua Felipe Schimidt - 34 - sala I

��ie�:���o�::S�����va,a á�: �;:��e�:"������·a�r:n�::á Cumnr·'8 se '

.

'

monstrando que não pas- nada mal. Mas não descuide

I''���::�::::::::::::::
dos r"porteres,

SObr�tUdO casa OI terreno AV _ SOdadeíro sentido destas pala- r t das Via s' ra e
.' Compra-se um pequeno SERVIÇO NACIONAL DE MALARIA

vras que desejo dirigir aos . tereno ou casa velha ou no-
jovens. Em primeiro lugar Res.-Iratõrlasé preciso que cada um saiba •
o que quer e porque o quer: As Bronquites (Asmãti-
como encara 'uma carreira
artística e se considera
mais importante o sucesso

pessoal ou a dignidade ,pro
fissional; até que ponto é
capaz de renunciar a sua

própria' existência em be
nefício da existência de

tório e ãevem ser tratadas
suas personagens, à sua pró-
pria personalidade em be- éom um medicamento enér-

nefício das; personalidades
que lhe caberá interpretar,
aos seus próprios senti
mentos e pensamentos, em

benefício dos sentimentos e

pensamentos dos autores mácias e drogarias',

,. \

IMPUREZAS DO SANGUE?
�,

fLlXIR Df H06UflRA
AUX. TRAT. SIFILlS

t

va com garage ou terreno
ao lado para construir uma
situados na Rua Anita Ga
ribald ou em outras ruas

proximas a esta. Imíorma
ções para Romeu Machado,
rua Anita Garibald n". 33
Telefone -·2972.

cas, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
catarros), à\'>sim como as

gripes, são moléstias que

atacam o aparelho respira-CASA
Precisa-se, para casal, po

dendo ser por contrato de
3 anos.
, A tratar no Cabo Subma-

gico que combate o mal, evi
tan do complicações graves.

Procure hoje o seu vidro de

"SATOSIN" nas boas faro
rino
Rua João Pinto, 26 com

a Gerencia

Atenção
Pessoa idonea com ficha

nos Bancos do Brasil S;A e

Bank Of London & South
I America Ltd. Aceita Repre-

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

sentações em geral para o

Estado de Minas Gerais.
Correspondência para a

Cx. Postal 540 - Belo Hori-

/

,

IN NEUEN ZUSTAND, 467 STUNDEN IM GEBRAUCH,
�;·'h,\ '

MIT 5 PFLUG - MESSERN, EGGE MIT 48 MESSERN,
'--

. "..-e�"'W"*'�;!,fl!:i'i'Jm,
PUMPEN ZUR OELUNG WERKZEUGE, ETC. ETC.

LIQUIDATIONS - PREISS CR.$ 445.000,00 IN BAR.

GEBE GARANTIE. ZU VERHANDELN MIT DR. SAMPAIO

LABORATORIOS LYSOFORM S/A. A. RUA TAQUARI 1.338

FO:NE: 9-1161- IN SÃO PAULO

t \

I TRATOR HAN MAG K 55
Em estado de novo com 467 horas de-uso, arado de 5 dis-

cos, grades de 48 discos, bombas de lubrificação, ferramentas,

etc. Preço para liquidar - Cr.$ 455.000,00 - á vista,

Dou garantia de novo. Tratar com Dr. Sampáio, aos cui-

dados de LABORATORIOS LYSOFORM S/A. á Rua Taquari,
tt��:�-:Xl

1.338 - Fone: 9-1161 - São Paulo

}

Wiajante casimiras
ZONAS ESTADOS DE SANTA CATARINA

PARANA

IFirma atacadista precisa de elemento conhecedor
do ramo, bem como zona e freguesia. Inutil escrever

caso não preencha esses requisitos, Cartas indicando
praças a percorrer a caixa Postal, 752 - S. Paulo.

/

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E, EFICIENCIA

resse.

Pelo presente, solicitamos o comparecimento do sr.

DIONIZIO JOÃO DA SILVA a Séde do Serviço Nacio
nal de Malária, sita à rua Visconde de Ouro Preto n? 42, '

nesta Capital, afim de tratar sobre assuntó de seu ínte-

Serviço Nacional de Malári,a
Florianópolis
·"'�!Ir

court,28.

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43

BD EMPREGADA

Diario da
Metropole

O QUE VALE o
DINHEIRO

(Alvarus de Oliveira)

O dinheiro foi feito para
ser usado e não para apo
drecer nas arcas,. á moda

antiga, Quem tem dinheiro
e pensa modernamente de

ve deseúar vê-lo circular,
. l}rocurado tirar dêle provei
to, dando proveito tambem
a terceiros.
Os capitalistas brasileiros

raramente se interessam

por negócios' que possam
ser pouco lucrativos e ar

riscados. Preferem aplicar
o seu dinheiro em edifícios

que dão renda certa e se

_ valorizam com o passar dos ,

anos e com o baixar do va-
, , .

lar da moeda. Os negocros
imobiliarios no Brasil cres
ceram e moveram fortunas,
criando-se verdadeira indús- ,

tria de construção.
É dever do Govêrno, com

um sistema bancário, faci

lidades aos que desejam
progredir na vida, elevando
o nível de negócíos do país.

.

Mas no Brasil tudo é difícil

especialmente para quem

deseja' iniciar-se. Os peque
nas írídústrias sofrem horrí
velmente pelos óbices le

gais, pela fiscalização na

maioria das vêzes desones

tas que não procura 'erros

para orientar mas para be

neficiar-se das multas de

que, erdamente, ganham a

metade.
Tôda essa consideração

110S vem à mente por ver

mos notícia da venda do
maior edifício do mundo,
o "Empire State" com seus

102 andares. O acionista,

que ficou sendo seu dono
inteiramente, pagou cêrca

de 50 milhões de dólares,
:
ou seja, em nossa moeda,
pelo preço médio de 60 Cr.

3 bilhões de Cruzeiros, 10%
da' qual renda nacional bra
sileira. O mais interessante

nisto é atual dono do pré
:lia mais famoso do univer-

.

50, começou a vida como

mensageiro, ganhando 4 dó
lares p.Qr semana, isto "é, 240
Cruzeiros. É uma prova' da '

fôrca da livre iniciativa tão
cuidada nos Estados Unidos,
tão desprotegida' entre nós,
Até os filósofos embora

de espírito mais artístico

que ultilitário, s�bem o va

lor da circulação do dinhei
ro: - Eis um pensamento
de Bacon, em que devem
pensar muito sériamente
os nossos capitalistas: -

"O dinheiro é-adubo que, se
não for espalhado, não trás
vantagem a pessoa algu
lua"., .

----------------��

Vende-se
De volta de sua viagem, o Dr. Carlos Fernandes En

gelsing, avisa á sua 'distinta clientela que atenderá no

vamente em seu consultoria a partir do dia 3 do cor

rente.

Um automovel
Precisa-se de uma 49

empregada. Completamente equipado
Rua Artista Bitten- e com Rádio.

Tratar na Empresa Auto

Viação Catarinense.

citroem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o pro�lema �O$ refu�ia�os C �n � In a s
Uma

.
Agencia' das Nações Unidas ��� h�'�O JOSE

no Rio d-e Janeiro
NAÇÕES UNIDAS, Out I porquanto nem sempre são I receber refugiados íncom

- (Por Joe Jones, Brazi- bons imigrantes. I Conhece- patíveis como o nosso mod.

lian News Service) - O mos o exemplo dos refugia- de vida".
.

Brasil aceitaria o estabele- dos europeus procedentes O Sr Barros Gomes fri
cimento de uma agência das da China, dos quais recebe- zou também o fato de que
Nacõev Unidas no Rio de mos um grande número. Ra- o problema dos' refugiados
Janeiro, para tratar do pro- zões políticas e humanitá- não pode ser confundido
blema dos refugiados, con- rias, dignas da maior sim' com o da imigração normal
tanto que essa agência patia, não nos permitem, en- de europeus para a Améri

cooperasse com as autorida- tretanto, correr o risco de. ca Latina.
des brasileiras e fosse com-

pletamente independente
de uma .agência semelhante,
existente na Colômbia, 'se
gundo uma declaração fei
ta esta semana perante a

Assembléia Geral das Na
çeõs Unidas.
Comentando um relató

rio do Alto Comissário para
Refugiados, o Ministro Bra
sileiro Jayme de 'Barros
Gomes declarou também à
Terceira Comissão da' As
sembléia que o seu país não
se comprometeria a receber
um número prefixado de
refugiados enquanto não
houvesse garantia de que a

seleção seria feita de con

formidade com os melhores
interesses da nação.
O Sr. Barros Gomes ob

servou que com a sua polí
tica muito liberal relativa
mente à admissão de imi-
grantes, o Brasil recebeu ...

45.000 refugiados nos últi
mos nove anos, sem qual.
quer discriminação racial,
política ou religiosa, colo
cando-se na vanguarda dos
países latino-americanos
que abriram as suas portas
a êsse tipo de imigrantes.
O C ESTADO".

.
ongresso Brasileiro,

continuou o Sr. Barros Go- Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou 'pe.o
mes determinou a criaçao

Telefone: 3.022.

do Instituto de Imigração e

Colonização, que patroci-
nou um programa extenso
de imigração, tendo em vis
ta não apenas a quantidade
mas também a qualidade,
capacidade técnica e adapta
ção dos imigrantes, acres

centando:
"No Brasil, como em to

dos os países latino-america
nos, existe uma grande ne

cessidade de trabalhadores
capazes, agricultores, e le
vradores experimentados,

•

, cujas atividades contribui
riam para o maior desen
volvimento das nossas in
dústrias e das nossas ter-
ras imensas."

.

Já foi estabelecido um

projeto para a distribuição IIde imigrantes ao Brasil, le
vando-se em consideração
o meio ambiente, o clima e

os problemas da sua inte

gração na vida social do
país, afirmou o delegado
brasileiro, acrescentando:
"Não devemos esquecer,

entretanto, das . profundas
diferenças que existem en-

tre o problema dos imigran-
tes e o dos refugiados. A
admissão dos primeiros re

quer uma seleção rigorosa,

'AIA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO .

EM CORTEZIA
E EfICIENCIA

As 5 8 horas.
WAYNE MORRIS

PRESTON FOSTER em:

OS VALENTES NÃO
CHORAM

No programa:
Atual. Atlantida Nac.

�:�;�,�:O_-_3,5�. _ N!::lIllll:C1 B le'lI!J"'� .

.
A, 8 horas. _fu-.:gl t,; 8N����:� da Semana ielene Sa"O 'JoseFELSA AQUIRRE - LUIZNac.. .

AQUILAR em: 2°) TRAGICA ADVER-
.

ESPOSA CLANDESTINA TENCIA Com: Kirk Grant .•

3°) TESOURO FATAL
Com: Alan Lane
Precos: 6,20 - 3,50.
Cen�ura Até 14 Anos ...

I

���, gE/)A'4 M/�s

FOTOGRAFIAS
\

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS -

BATISl\DOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

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

'PERDEU-SE
Perdeu-se, domíngo, no trajeto entre esta

Coqueiros, uma carteira de estrangeiro, modelo
289.868 S R. E., emitida no Distrito Federal.

Gratifica-se a quem entregar nesta Redação.

Capital e

19, sob n.

" �'"
.

� .

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

Vende-se
Maquina REMINGTON, tipo semi-portatil, último mo

delo. Preço de ocasião.
Tratar no Empório "Florianópolis,", à rua Tiradentes

nr. 19-A, nesta Capital.

.

CADllLAC-1950

ELSA AQUIRE - LUIS
AQUILAR As 8 horas.
ESPOSA CLANDESTINA

.

DORIS MONTEIRO
CARLOS C0TRIM - AN
GELA MARIA

"RUA SEM SOL"
No Programa:
Noticiario Universal Nac.
Precos: 6,20 - 3,50.
Cên�ura Até 18 Anos ...

No Programa:
Filme Jornal Nac.

Preços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre.
As 8 horas.

ROBERT MITCHUM
ANN BLYTH
MURALHAS DE SANGUE
No Programa:
Esporte na Tela Nac.

Preços 10,00 - 5,09,

'l?ITZ

No programa:
Cine Jornal Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

AMEDEO NAZZARI
LOIS MAXWELL - JU
AN DE LANDA em:

MERCADO INFAME'
No Programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços 7,60 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

Gremio Cruzeiro do' Sul
Recreativo - Cultural - Esportivo

(Filiado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)
Sábado - dia 30 - "Festa Cigana.
Eleição da Cigana mais simpática da noite (As srtas

que comparecerem vestidas a caracter, poderão con

correr a eleição). Muitas surpresas.
Venda de mesas com o sr. Lidio Silva ao preço de

Cr$ 40.00. Inicio às 9,30 horas.

6
., IVende·se

�fSmRI�O �;;� bicicleta (Cen-

Tratar na Agência Be
ck, à Praça 15 de Novem
bro.

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua Vende-se um terreno
Conselheiro Mafra, 33 - 2° com a area de 588 metros

VENDE-SE POR Cr$ 300.000,00 andar.
.

quadrados, á rua Victor
Tratar à rua José do Vale Pereira s/n. (Qllarta casa � ENTRADA FRANCA 'Konder (antiga Blumenau).

la��a),����C��h_oo_p_r_a_�_c_�_b_e_. T_r_a_t_u ·�_m__F_r_a_n_c_�_oo

BelTE
Agência

de

Publicidade
l'aIu P..taJ; IfI
I'lertaat...U.
s..ta C&WIaa

Terreno

"

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

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO AAUl.INO"
-�_ru_ÇIONÁRIO

FUNDADO EM .16-9�54

JOVEM CATARINENSE I
.-

-- . ="1.

AGORA, QUE SURGIU A TUA SdCIEDAOE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA Tf:MPO, EN

VíA-NOS HOJE MESMO, 'lEU NOME E ENOERE-

CO A CAIXA POSTAL 439- FLORIANj5p(J�tS-5.C.

• Domingo 2 - 4 - 6 - 8 - 10 horas.
IMPERIAL - 2,30 - 6,15 - 8,30 horas.
Das paginas vibrantes do livro de GARLAND

'ROARK - o autor de "O RASTO DA BRUXA VER
MELHA"

. .. O mais empolgante romance dos mares já trans

portados à tela!

VERA RALSTON
EM UMA. DAS CENAS DE:

Escuna do Diabo
Tchnicolor

- Esta é uma história das Indias Orientais em

1883, quando,' nos belos mares de JAVA, á natureza
apresentou o espetáculo mais espantoso da história ...

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

T,r�nsport. d. cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

'

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

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

Agência - CURITIJ3A
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

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

End. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paul'O com a Empr'..

de Transportes Minas Gerais SIA.)

TO_uu U��I'••"'IHJ t
flUca.uc.u-PI'IQu......· "<':1, �.

Raios' X
,

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radíelégíe»,

•

Radiogranas e radíoscopías,
Pulmões e,coração (tnrax) ,

Estomago - intestinos e figado (coleetstograrta),
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com in,!iufla

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

ção do parto. (Rádio-pelvimetria).
Diàriamente na Maternidade Dr. Oarlos Corrêa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i �'" C. R 4MOSIS.A .. :Cltmélcio e j gências
LIRA TEMIS CLUBE '

.

-
Rue João P;nto,19 Fpolis •. ·-Sta.Catarina

,

'

LIRA TENIS CLUBE
. ��; CrS 300,00 e CrS 320,00 FESTI DE FORMaTURa

o preço mínimo do'triqo -CON,VITE
CARAZINHO, 26 (v. ,A,) I

Foi fixado o preço mínimo no momento, que reguia a As alunas da 4a série do Curso Normal Regional do
- Juntamente com a Festa de Cr$ 300,00 nos pontos de entrega de 50% da produção

IGrupo Escolar, "Presidente Rooselvelt" de Coqueiros,
Nacional -do Trigo, réalizou-: embarque do interior e .... aos moinhos do Centro e do farão realizar no (lia 6 de novembro às 21,30 horas, no
se nesta cidade um Congres- ! Cr$ 320,00 nos portos do líto- Norte. Os produtores sugeri- Coqueiros Praia Clube, uma Soirée em beneficio de. sua

,

so de ,Triticultura, ao qual. ral. A portaria preve um ram ao ministro que a entre- próxima "Festa de Formatura."
-

'comparec{ram represe1",ta-1
aumento progressivo para ga seja efetuada aos m�i-' Agradecem de coração o comparecimento da dís-

. ções de todos os munícípíos trigos de maior peso hectolí- nhos da zona de produção, tinta sociedade. lo
,

produtores, além de uma I�Ü-
I
trico e mais um prazo curto considerando a grande falta ,Os ingressos acham'se à venda no Clube e no

----,-,--, missão do Estado de Sanla I de, aquísição. ' de. transP?,rt.,� .e teme�,do_ o I Gru?o Es�?�ar, "Pr_esidente Roosevelt" à tarde de todos .

. ------__---', Catarina.

J
Outro problema.' tratado chamado trigo..papel., os dias que antecedem a esta festa.

PÂ5$--
-' ".

_ , .. :.. - - -, �
__ . Os trdtíeultores das diver"· no Congresso' é o referente O Congresso foi encerrado ,

'

,�-' "

.�' tO'J'
sas regiões do �stado deba-, a uma portaria, em estudos hoje. -- _

-

$
teram longamente os pro-

S
blernas da classe, entre si, e o . V- g

\

g
,

l/" ,II
com o ministro ?osta _Porto, .PREr:.UlÇA' E FRAQUE,Z.

Ia em cóm se urança

�
, que compareceu a sessao da b 1l

.

'/
OUIlA11TE TODO DIA noite de sábado.v S. s. teve

V A N' A D I O',L
'\ ,e rapidez .

.

,

'"
oportunidade de fazer. am- "

nos I//lTlFJOIí:. 1 1
-

b
. S� NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

,

.""
.'� '" I-tl<'- J .) a exp anaçao so re a SI- MOÇAS DESANIMAOAItI

.uaçáo "do Míntstérío, que IAP'IDO SOL' DU'SILBIBO

:::>�.'
'.I'

"D}"r /."oR�;'::;-" ,."_t ����,·d��z��,f,on:�,n".dOfa�e ��� .. :�oM:�:aS:pa�ERGIA. . �(--,' ))

,�
. .i �;.

,

, Florianópolis - Itajaf --.Joinville ..:... Curitiba
.grandes dificuldades que en- 11; a fraqueza <iue o deixa cansado. nallltú __.... �:__� .Oi!

�
, �

�JI _.�,,_',
.."

,R �,�, � rrentajsua pasta como., de com moleza no corpo e olhos sem ::'rill'.J

Age""nct'"'a. Rua Deodoro esqui.na:dar- resto, todo os órgãos do go� A fraqueza atraaa a vida porque rouba ,. Rua Tenente .Silven;a ,

vep:�o.
o dr. Kurt Repsold, diretor

do Serviço de Expansão· do'

Trfgo, também. esteve em auinenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o IBDl(Ue n·.
permanente contato com ÓS fraqÚecido. '& 'de goeto delicloso e pode ler. Dlado eDl toda.

, trítrcultores, tratando deta
_.Idad..

Ihadamente de todos os pro-
blemas dOa classe. '

Uma das mais importantes
resoluções tomadas no Con

gresso, foi a fixação do pre
ço mínimo do trigo, tendo o
ministro da Agricultura assi
nado a portaria que regula a

.matérla na tarde de ontem.

{on; �! Biblía na Mão
«No Cenaculo))

QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO

Senhor dá-me desta água para que não mais tenha (

sêde. (Joã; 4: 15) . Ler João 4: 9-15.
.

'

, Certa manhã de verão alguns amigos sairam a, ca

çar.' o dia ficava cada v�z mais q,:en�e. A ág�a q�e
levavam se acabou. Precisavam mais agua, porem nao

podiam ,encontrá�la. Mais tarde, �aquele dia, u�?a Iami

lia passou por 'ali Cederam da agua' qu� levavam para

matar a sêde dos caçadores. Naquele dia os caçadores
compreenderam que o homem não pode sobreviver 'sem

água. O estado do ho:nem sem Cris�o é deplorável. A
alma está morta se nao alcançar a liberdade que vem

por meio dêle. O progresso da alma vem por Cristo e

'I
sem êle nada somos.

Como "luz do mundo", Jesus é a fonte da vida, do

conhecimento, da inspiração e da alegria. Como "por
ta", êle é a entrada para ,a salvação e o reino de Deus.

Como "bom pastor", êle é o companheiro constante,
d

. d f C "P- d"d" AI
'

prove 01', guia e e ensor. orno ao a VI a , e e' e

fôrça; poder e virtude em tôdas as atividades. Como
".videira verdadeira", êle é o divino sustentáculo da

Igreja. E' através da comunhão com êle, que somos c1ià
ríamente enriquecidos com o amor, o gôzo e a pa?:.'1!:le
é a ressurreição e a vida. Da sua plenitude todos nós re'

cebemos graça e poder.

ORAÇÃO
Nosso Pai celeste ,vimos a ti porque temos fé que

de ti podemos obter perfeita satisfação para nossas ne-'

cessidades: Dá-nos a luz espiritual para que te possamos
'compreender. Sê tua a luz nas trevas de nossa vida. Em
nome de Jesus. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Em Cristo somos "completosc.

ROBERT ELPHICK (Chile),

Grandioso Baile de Aniversá1'io
A Diretoria do Lira Tenis Clube tem a honra de

convidar os senhores socios e' exmas familias para' assís-'
tirem ao Baile que se realizará dia 30 do corrente mês,'
ás 22 horas/ em comemoração ao 28.0 aniversario de',

, fundação. e a posse da nova Diretoria.
Traje - �Smoking e branco a rigor
Florianópolis, 21 de outubro de 1354

a Diretoria.

, ........

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radíograrras 'e radioscopias.
Pulmões e eoração Úorax).
Estomago - intestinos e fígado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utel'o e anexos: Histero-salpIngografia com in�ufla

ção das trompas para diagnóstico da esteriiidade.
Radiografias de ossos em geral.

.

Medidas exatas dos dIametros da bacia para orienta
ção do parto (Rádio-pelvimetria).

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

Vende-se I
Um sobra.do com terreno de 243m2 a Avenida Mauro

Ramos 4 - com ótimo aluguel:
Um 'terreno à Rua pedr'o Demoro no EstrEito

12x40, preço a combinar:
2 casinhas no Bairro Nossa Sénhora das Neves la.

1
9r$ 18.000,00. '

'

,

I'

28.. 15.000,00 - motivo das vendas. o propreitário ex-,

plicara ao entereçado. ,

Tratar com ArIstiliano AbreU Netto - Av. Mauro Ra-
'

. ,

mos 4 sobrado.

de

.
,

"
-

.': I-�!!'t \. _' -:"'>.l\'''�_�_.�.L''!.�. 1,-

X t,�farmactas de'- Plantão
," àiÚ:3ábado (tarde) - Farmácia Sta. Antônio....,. Rua Fe-

liPe Sch:m.idt n. 43.
'

-31 D_(>mingo - Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe
Schmidt u; 43.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Mo

de�na, sto. :Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto,
Felipe Schmidt e rrraja·no. ,

'

A presente tablüa não pode�á ser! alterada sem prévia
,'" ,

,

"""�"'�"""'--""
� �

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

-"---.
\

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fna-�"
_IMERSÃO e CHUVEIRO��...........

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecímento ultra rápido.

• Játo abundante na ternpe
ratura de?ejada.

o MISTURADOR DÁKO. de regu"

1agem instcntcneo, permite a

maior escclo de graduaçõe$ de

TEM'PERATURA.

as fÔrça� para o tranalho,

VANADlOL

Expresso Fleríaaépclls
ANDRADE '& KQERICH

Transporte de caligas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e Sio.·Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

�ua Conselheiro Mafra, 135
,

,

Fone:,.' 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITI:SA '

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
/'
End. 'Telegr.: SANTIDRA'

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

End. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Hori:r:onte

I com tráfego mútuo até São Paulq com a Emprisa
-

d. Transportes Minas Gerais, SIA.)
, '

Carteira Perdida
PAlA· AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA
, E EFICIENCIA

Achou-se uma carteira, contendo diQheiro,. selos, nas

imediações do Cine Ritz, a qual será entregue ao seu legí
timo dono, na residência do sr, Bento Vieira, à Rua Cris

pim Mira, 89, nesta cidade.

".
�------------�------- -,----�-----

Precisa-se
I

'

J .'

De um_ rapaz, entre 14 e 16 anos, bôa conduta, trato e

apresentaçao, sabendo ler e escrever, conhecendo a cidade
e -servIçosde baleão e entregar

, Apresentar-se na Praça General Osório, 50, de 25 a 31
do corrente, no horário comeréial, munido da Catlerneta de
Saúde e' demais documentos exigidos pelo MinIstério do
Trabalho,

Exige-se fiança.
Não satisfazendo é inutil.,�.:

.

CONFORTO absoluto
i

Grande ECONOMIA"
·�",.�;llt,;:
I. r- '.:;1't�:
"�""'�"i.f'"-,,,;o.;;I"'''''''i_'''

AQUECEDOR EUTRICO- CENTRAL

Capacidade: j'

100 a 1.000 litros,

Fabricados nos tipos ,
'

ttorizQflrQJ • y.rticaL
I '.

II
/ .

• Cónsfrução sólida. sendo a caixa interna de C08RE ..

revestida de material altamente ISOLANTE !lã de vidro}.
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de,temperatura poe"URMOSTATO.

que proporciona gr/lnde ECONOM.lA. !.-';- . ",

•

, ..rr':
'

:t4
..

GARANTe o QUE FABRICA
4-'

... '�.

_.,,_. 'III!<..

Gremio Cruzeiro do Sul
Recreativo - Cultural - Esportivo

_ (Filiado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)
Sábado - dia 30 - "Festa Cigana.

'

Eleição' da Cigana mais simpática da noite (As srtas
que comparecerem vestidas a caracter) poderão con
correr a eleição). Muitas surpresas.

Venda de mesas com o sr. Lidio Silva ao preço de
Cr$ 40.00. Inicio às 9,30 horas. '

,

•

, .

. ;

• Com Me va.lcV' 7J. S.
':

.

Abroi�á. umA IlcntA que

.i1!1��_••,,!:·� lhe roender.i. juro cem·
""

_ pe"sa.dor'
e

lev<!iI"Á p.voA SUA residi"
cid. um lindo e útil pl',senta:

um BELÍSrllMO ,eOFREde .4CO aROMÀDO.

AP�ocure hOje o NOVO

NCO GRiCOLA
,

.�c7�,16
f'LORIANOPOLIS, -', SANTA CATARINA tt. 'A

Procura-se quarto
Rapaz" solteiro, bancário, procura quarto, com re

feição, em casa de família.
Dá-sé referencias .

'Respostà, por obsequio, para a caixa postal 474,
nesta Capital.

-

TERRENO EM .BARREIROS
Vende-se' ótiIno terreno, à beira da praia Exce--

lente local para veraneio e banho de mar. Tratar à
o Rua Felipe Schmidt, 36, com o sr. Andrade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Ururahy" .

SIGNIFICATIVA HOMENAGEM AO PRIMEIRO
GENERAL' DO EXÉRCITO EM FPNÇÃO,

NESTE ESTADO

As relações entre os pode- a votar, porque já é lei e só

res Executivo e Legislativo uma lei pode revogar. A Car

determinam, em grande par- ta Magna, sem discrepância
te, o êxito ou o fracasso do dos interpretadores, não per

regime democrático. E por- mítese vote, na lei de meios, I
que seja ao mesmo tempo o a revogação, o aumento, a I

mais importante ínstrumen- supressão, hem que nela se
1

to de contrôle legislativo e' faça moélificação - só a lei

de gestão executiva, acha-sé anterior a êle tem efeito".

o orçamento no próprio cer- No que' diz respeito à parte
ne do regime. Quem quer que flutuante, é possível que, a

deixe de reconhecer essa du- tempo certo, se corrija a do- i
pIa função não poderá apre- tação orçamentária, suprí -j
ciar devidamente o verdade i- míndo-a, aumentando-a, di-

1'0 significado dos orçamen- mínuíndo-a, ou, ainda, ina

tos e avaliar os difíceis pro- vando-a, na fórma legal. Hão
blemas que êles suscitam e 'que ser observadas, apenas,

que cumpre resolver. as percentagens constitucio-
Somos dos que acreditam· naís e a padronízaçâo COdifi-1que é possivel harmonizar os cada pelo decreto-Lei fede

aparentes conflitos entre os ral n. 2416, de 17-7-940.

propósitos do contrôle legís- Alexandre Ruzo, citado por
lativo e as necessidades da Afonso Almiro, afirma que

gestão executiva: para isso é "a parte essencial dos estu

indispensável, porém, que dos financeiros é a relativa

todos os responsáveis por à inversão dos recursos do

questões orçamentárias te- Estado; ela, ao ajustar-se a

nham sempre em vista os as-, normas precisas como ga

pectos fundamentais' .da po- rantía de eficácia na função
lítica' orçamentáría e o ,di- pública, vincula-se estreita e

reito de competência comum. necessàriamente à organiza-
o contrôle legislativo e a ção política e administrati

gestão executiva servem a va de um país, da qual nas
um só fím, aquêle 'para o cem, também, as facuÍdades
qual o orçamento foi conce- de cada um dos poderes que
bido: melhor govêrno para integram o organismo go-
todos. vernatívo".
Não sistema capaz de\.. elí- Por sôbre isso, a Política

minar todos os conflitos 0:- Social, nas variadas acep-]
camentáríos, visto que os dí- ções em que é empregada,
ferentes grupos políticos ou mesmo nas ocasiões onde

\

I
econômicos da população não é mais do que- uma. sé

têm conceitos diversos a rie de frases feitas nos pro

respeito do bem-estar geral gramas políticos ou econô

a que o governo deve pro- micos, como quando é usada

ver. sem significação I alguma,
Essas dírerenças se refle- ainda assim, tende sempre

tem tanto no Poder Legisla- ao melhoramento do Estado

tívo quanto Executivo, pois Social, em consequência da

não há exata determínação natural evolução dos direitos

científica do conteúdo de um do Homem.

orçamento: lutas e acôrdos E dentre as formações so

são, a própria essência da ciais, a vontade coletiva, por
democracia e nele necessà- sua própria natureza ve de-

. riamente se refletem. corrência, é, incontestável-
O processo orçamentário mente, tanto sob o ponto de

serve, precisamente, para ca- vista da filosofia social, co

nalizar e ponderar os pontos mo em relação à [uríspru
de vista divergentes, assegu- dência, a que tem a alta

rando, recíprocamente, in- , missão de dirigir a vida so

teresses dos dois poderes, de cial.

sorte que, em última análí- Por isso mesmo, e porque

se, tenham capacrdade de representa a soma das von

satisfazer à vontade da co- tades do meio, tem a natu

munidade, porque a Lei
I

de ral tendência niveladora e

Meios não deve ser consíde- esquematizante, vale dizer,
rada como um íncompreen- em última. análise, que ela
sível mas, sim, um processo atua em função segura, do
vivo de formação e de exe- mínimum de coincidências
cução da política democrátí- decorrentes das' vontades
ca. Nesse sentido, maior é a particulares socialmente re

responsabilidade do Legisla- levantes.

tívo, como, necessàriamente, Elas se maÍiifestam, por
êle deve atender e prover os tanto, no caso, em nossa or
reclamos da própria coletíví- ganízação política, através do
dade que' representa, por Legislativo.

'1força do mandato que lhe (Manuel Ferreira de Melo)
foi outorgado pelos diferen-
tes grupos sociais. Vlsl·ta Bonros'a

.

Por outro lado, a Lei do.
.

•

Orçamento é lei apenas do
A Redação dêste ,rornal foi S,EMANA ACADEMICA D�. ESTUDOSsentido formal, não material. ,

Ensina Carlos Maximiliano honrada, ontem, com a vísí- Como prelímínar à "Sema- da União Catarinense de Es- \

ta mui cordial que se dignou na Acadêmica d
..

e· Estudos", tudantes, Presidente do 1:Ji
que "não se confunde o po-

fazer o sr. comte, Gérard de. tradicionalmente promovida retórío Acadêmico .XXII deder de aprovar a receita e

fixar a despesa com o de le- La Villêsbrunne, digníssimo pelo Diretório "AGadê�ico Janeiro, e grande número de
Secretário e Chefe do Servi- xxIi de 'Janeiro, da' n,assá 'e$tudantes de. Odontolc>gia',gislar; porque rigorosamen-

, ço de Informações J'unto à Faculdade de Farmácia e 0- catarinenses. No mesmo, dia, '

te o orçamento não e lei.
Imprensa, da Embaixadal da dontologia"está 'lendo minis- 'foi ministradà a aula inau-Quando muito será lei sui '

. França no Rio de- J'lneir'Ó. '.

trado, nesta 'Capltll, pelo re- gural do curso acima referi-generis, de durançãb previs- .

O ilustre visitante que ,:e nomado Cirurgião-Dentista do, o qual abrangel"r., atrata, e destinada a forner,er os
demorou em agradável l' mui Professor MáriO:Gl'aziani, fi- vés de trabalhos te·)�icos emeios pa.ra que as outras se- r
util palestra se fez acol1lp'a- gura sobejO amente conhecida práticos, os seguintes assunjam- cumpridas. O orçamento
nhar' dos dr. Wálmor Cardliso nos meio,s odontológicos, do tos'; 1) Anestesia; :�) Cirur·é 'um ato que contém, para /

I da Silva e Prof. José lvIamo Brasil e do mundo, 11111 Cl1r- g'ia do Cisto paradent�n'io; ;','um tempo determinado, a

previsão das receitas e das Gomes de Mattos: so rápido 'e intensiv'J ele t'i- Cirurgia dos dentes e seios

despesas do Estado e ordens Ontem mesmo aquela ílns� rurgià Buco-Maxilar. O ilus-. maxilares; 4) .Cirurgia dos
tre personalidade pross(�\l'llill tre professor foi recel)l(lo, no 'dentes' inclusos; 5) rutnoresa percepção de umas e o pa-
viagem, levando os r.ossos dia 25 do corrente, na Rase dos maxilares; 6) Fraturagamento de outras"'.

�'Quahto a êsse aspecto, o melhores votos de Jellci.da- Aérea desta Capital, pelo 1'e- dos maxilares. &0 menci )ur.do
, des. presentante·. do, EXUlO. I;nr. curso vem despertahdo grJ.n-orçamento da despesa, de a-

côrdo com o preceito consti- Ao consignarmos tão Ci"tí- Prefeito Paulo Fontes, pelo de interêsse não só Pt)!' par- O homem não é tão ridí-

tucional, eompreende duas vante visita C;0m que fomos· Diretor da Faculdad;e ele Far- te �a. classe acad/êmiea odon-
.

culo pelas qualidades que

partes. Uma, consolidada' _ distinguidos formulamm; o�, mácia e OdontologIa e

prO-I' tol?gl?a como. por part;� d�s t�m, como por aquelas que

fundada; outra, flutuante. A nossos mais sinceros U'5rade'l fessores da mesma F'l:ulda- propl'l?s Dentls.tas qlle 1'f'SI- Simula ter. - LA-ROClIE-

parte fundada não se volta cimentos. de" e, ainda, pelo PresIdente dem nesta capital.. FOUCAULD. '

_

CONVITE

Não só Elortanõpolís como todo. o Estado de Santa
Catarina já conhece a ilustre personalidade, um das mais

Iídimas expressões do Exército Nacional, que é S. Excia. o

Sr. General de Brigada OCTACILIO TERRA URU�AHY,
dígníssímo Comandante da Infantaria Divisionária/5a.,
com Quartel General nesta Capital.

Ao ilustre Militar acaba de ser prestada uma homena
gem, oportuna e bem significativa, conforme se vê do De

ereto Municipal de Braço 'do Norte, que abaixo transere
"

vemos:

COCKTAIL MERINO
A Coní'eítaría Chiquinho, o famoso ponto (h Rua

Felipe Schmidt, por cortezia de Ron Merino, eonv.da
seus amigos e freguezes para um COCKTAIL MERINO
(gratis)·.a realizar-se' hoje, às 16,30 horas em seu esta-

.

belecimento.
�-l>��-��

-� ........ !..,;
.

Florianópolis, Quinta�feira, 28 de Outubro de 1954

o orçamento e· os poderes ..

Executivo e 'legislativo

. .....".. �,,"'- "_- .. -�_. --- - _._.

"Estado de Santa Catarina - Prefeitura Mu'

nicipal de Braço do Norte - Decréto nO 7. O Pri
rnei?'o Tenente Pedro Nogueirà de Castro, Prefeito
Provisório Municipal de. Braço do Nort�, no uso de
suas atribuições; .

.

CONSIDERANDO que -êste Municipio está
empenhado na criação e consequente instalação de
um TIRO DE GUERRA;

.

CONSIDERAN,DO que tal ernpreetulumewu:
vêm como natural colocar o Municipio em situa

ção de destaque, perante o setor militar do País;
CONSIDERANDO que .o Exmo. Sr. General

OCTACILIO TERRA URURAHY, deu o mais

amplo apoio no que tange a presença de um TIRO
DE GUERRA neste Municipio;

CONSIDERANDO, finalmente, que justo se

rá o nosso reconhecimento e g?'atidão para com uma

das grandes expressões do Exército Nacumal.
DECRETA:
Art 1° - Denominar-se-á "GENERAL URU'

RAHY"; a atua�, .Eecola Mixta do vale do Rio do,
Pouso, do primei?'o .d,istrito dêste Municicipio.

Art. 2° - Este âeeréto, entra em vigor, na data
de sua publicação.

'

Art., 3° - R�vogam-se as dispàsições em con-

trário. ".
.

Prefeitura Municipal de Braço do Nortd� -. em

12,de Outubro de' 1.954. (a) 1° Ten Pedro Noguei
ra de Castro, P?·efeito."

ASSOCIAÇAO DOS' SERVIDORES
PÚBLICOS DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE FESTEJOS PARA O DIA 28-10-54
,

.

\
6 horas - Alvorada com fogos.

. ., ,
7,30 horas - Campo da F. C. F. - TornelO de Futebol i

entre equipes . das diversas repantíções
desta Capital, em -disputa da taça "Asso-

1

ciação dos Servidores Públicos". i
14 horas - Cine Ritz - Sessão Cinematográfica,

pára os filhos dos Funcionários.
15 horas - Palácio do Govêrno -' Audiência. dos

membros diretores da Associação dos
Servidores Públicos com o Exmo. Sr. oo-
vernador do Estado.

19 horas - Retreta no Jardim Oliveira- Belo pela
Banda da Polícia Militar, gentilmente
cedida pelo comandante Pedra Pires.

21 horas - Clube Lira - Soirée para os associádos
do Lira e runcíonáríos públicos em geral.

• • •

CARTA N. 5

Dona Marina.
Coletora - Estreito
Bom dia.

,Sendo esta 5a. carta,a

permito-me dispensar as ce

'rimônias do Exma. Sra. e

do V. Exa.
A sra. compreende. Dona

Marina, que o estilo assim
como ia, estava ficando. p'ra
lá de p'ra .Iá ...
Estamos na era do popu

lismo. E para uma prestigio
sa chefa, aquelas excelências

poueriam parecer menos sín-
ceras

.

I
Dito isto, passemos á nos

'

moutons, A urna de hoje é a I
da 50a.

. seeçâó, no nosso

Mengo, li de Capoeiras:

Senado

Nerêu
Saulo

161
153
61
60

Aristiliallo .

Konder .

Câmara Federal

Aliança
U. D. N.· .

147
64

Assembléia

P. S. D.
U. D. N.

116 .

58

Prefeitura

Osmar
J. José

107
5S

Câmara Municipal

P. S. D .

U.D.N .

134
49 ....

Vê, Dona Marina, que

capoiragem! Mas não de

'sesperet O seu prestigio ain
da surgirá, radiante como o

sol e esmagador como aque
le bate-estaca ali do Banco

�do Comércio e da Caixa
I Econômica. Até amanhã.

BUM.

x Foi 'apresentado à
x x- Câmara Federal e

já aprovado, um projeto
de lei concedendo hon
ras de marechal ao ge-

. neral-de-dívísão Cândi
do Mariano Rondon. A

iniciativa repr e s e n t a
uma homenagem jus
tíssima

.

ao velho solda
do a quem o Brasil deve
tantos e tão relevantes

J serviços, que se transror-

r maram numa. dívida ir-
/ resgatável.

I Desde muito moço,
.

Rondon dedicou-se, dia
i· a dia, à obra formidável

da catequese dos nossos

silvícolas. Era, para êle,
um apostolado /ao qual
se entregou de alma e

coração, arriscando até
muitas vezes a própria
vida' para conseguir um

objetivo. A sua obra de

civilização é gigantesca e

somente poderão com

preendê-la os que real
mente tiverem muito a-.
mor ao Brasil.
Engenheiro mil i t a r,

Rondon construiu qui
lômetros e quilômetros
de linhas telegráficas, li
gando 'municípios distan-
tes. Para desempenhar
essa tarefa chegou até a

renunciar a sua cadeira
de porfessor da Escola
Militar. Gastou oito a-

I
I

nos no preparo da linha
telegráfica

'

de M a t o
Grosso ao Amazonas. Ca
be aqui salrentar este
episódio: a Reparfíçâo
dos Telegráfos recusou

se a aceitar êsse melho-
. ramento, sob a alegação
de que não poderia con

servá-lá. Ficou Rondon
com a responsabilidade
da linha e sua conserva-

.

ção.
O projeto aprovado 'pe

la 'Câmara vai agora pa
ra

.

o Senado. E, certa
mente, será sancionado
em breTe, como uma de
monstração viva e justa
da g'ratidão do Brasil ao
seu grande filho". \1

11>"

COMPARECAM À 16a. C. R.
,

Devem comparecer a Jüa.: C. R. M. la. Secção a fim de,
tratar assuntos de seu ínterêsse, os cidadãos:

João Evangelista Gomes
Arlindo Fronza

�-------_.-- --

Loteria cio Estaclo
l.IOJE:

CR$ '200,.000,00
•__..- 1____..1'40)1·••__"QMI.I"�""""""""__

Recebi:

Florianópblis, 25-10-54.
Sr. Diretor d'O Estado.
Há poucos dias escrevi-lhe uma carta que foi pu

blicada no lugar do Frechando: Cuido que merecesse

outro local, mas talvez seja birra da minha parte,
porque francamente não sou apreciador daquela seção.

'A publicação era de favor e a cavalo dado não se
olha nos dentes.

Naquela carta .comenteí a derrota do meu· partido
- a U. D. N.

Nesta darei alguns dos motivos do nosso espetacu
lar, inesperado e desesperado tombo.

A U. D. N., no Estado, era um, partido preparado
para as derrotas, que nunca lhe fizeram mal algum ..

O nosso azar foi a vitória antes do tempo.
No· dia seguinte, o saco-de-gatos começou. O Go

vernador eleito é um homem de bem, servido pelas
melhores intenções. Quem o levou ao desprestigio não
foi a oposição, que está no seu papel. Foram as lutas
intestinas ou intestinais. Faltou-lhe, ao Governador,
de principio, energia para acabar com elas. Os grupi
nhos e as alas foram surgindo, como baláíos de biscoitos
paulistas nas esquinas da CapitaL

Havia os bayeristas, os colinistas, os fontesistas,
uns a quererem almoçar as vísceras dos outros. Se per
manecessem unidos, se conhecessem a parábola do
feixe de' varas, não teriam o destino político que tive
ram. Dos três cabeças-de-ala, qual o/que se salvou? O
dr. Paulo ... foi-se; foi-se o dr. Bayer; e o dr. Collin
já tinha 'ido, municipalizando-se outra vez.

, Vou, aqui, relatar um epísódío.. que mostra como

começou o nosso fim. Estávamos em' plena fase eufó
fica da vitória de 1950, O Governador se preparava pa
ra assumir o cargo. E as reuniões da U. D. N. se su

cediam.

'"
Na sede, certa noite, Q. eminente catarinense dr.

Adolfo Konder profetizou:
- "Santa Catarina sempre roí uma terra de oli

garquias. Tivemos .a dos Luzes, a dos Konder, a dos
Ramos. Agora é a vez da dos Fontes".

Essas palavras' do Ilustre ex-governador foram to
madas ao pé da letra, "quando deviam ser compreendi
das modus in rebus. O dr. Paulo Fontes, que lutara
bravamente na' Capital, saiu da reunião repimpado co
mo um príncipe herdeiro. Mas... ali mesmo comecou
a ser tramada a �ua caveira, pelos outros, que se j"ul-'
gavam roubados. O que aconteceu foi isto:

- O, dr. Adolfo não devia dizer aquilo.
- Claro! O seu Irineu estará de acôrdo?
- Precisamos dar o serviço no Paulo. Viram como

ficou? Parecia um pavão!
- O jeito é simples. Vamos explorar o sua vaidade

e atirá-lo 110 fogo:
- Mas corno?
- Impingindo-lhe a Prefeitura da Capital. Pro-

clamando-o o maior chefe da U.D.N.! Candidato
natural ao governo, 'em 1955!

- E'! E' isso mesmo! Na Prefeitura ele pensa que
vai subir e se acaba.
Justo! Combinado! O Collin arranjará a no

meação. E era uma, Vez a tal oligarquia! Ele
não dá no couro e a-Prefeitura não ajuda! Se
fôr para lá, beleléu ...

E, assim, foi feito. Depoís Chegou a vez do Collin. ,I Esperneou, êspernou e brucutú! O Bayer, . com o seu
I i

o

;,. prussianismo errado, e com as tais barreiras fiscais, ,

derreteu-se também.' Aí fica o resumo da história:"
uns comeram os outros e os outros comeram os uns ..

E�quanto isso a oposição, cada vez mais unida,
marchava de sucesso em sucesso, impressionando e

conquistando o povo. E nós': vá briguinha, vá brtguí
nha!

Para corôa, ainda surge.a inexperiência desastra
da do dr. Paulo Bornhausen .a mascotear a eleicão do
chefe pessedista. E o tiro do falecido! Não! Nã� era
passiveI vencer com tantos e tamanhos erros.

Publique, se quiser.

. \

Atenciosamente.
F. M.

x- x

x

Pérguntei ao Francisco Mascarenhas se essa carta
era dele:

- Minha? Nunca! Só se fôr do Fernando Melo!

,.�.>� .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


