
C0_NFERENCIA PARA MUDAR AS
NORMAS DO COMERCIO MUNDIAL

,

GENEBRA', 28 (U, P.) - As sabilidade de controlar o

futur�s normas_ do co�nercio I' cU,mprimento das concessões
mundial se verao profunda- de taríras aduaneiras e co

mente atingidas por uma, merciais que efetuaram QS
conferencia de 3 meses de 34 países signatários do (i

duração que se inicia, ama- cordoo Os signatários do a

rrhã, nesta c'idáde: é na qúal "'corao -:

éoneordàram,' no ano,
será revisado o. acordo geral passado,' em revisá-lo '. antes

,
"" ii" SANGRENTA'S ra Andrade e Euclides Vieira.

REVOlUCOE) ,'. --------------....__-_:___-----�-
de 'tarifas e comercio. Acre- de 30 de junho de 1955,

, ,-

«QUI-DZ'en'a ,do Aumento Im'e'dl-ato»
" dita-se que participarão da quando deverá. expirar o pra-

NACõES UNIDAS, 28 (U. Falando por ocasião do de- conferencia delegações de zo ele concessões para estar

P') .,. ° delegado da Arábia bate da comíssüo ríe Assun-

I cel,'ca
de 50 países. Esta con- em consonancía com as mo-

Saudita, Jamil M. Baroody, tos Sociais da Assembléia .Plel-teôndo J-unto ao Legl-sI8.�-VO o AO
ferencia é considerada a re- dificações fundamentais. a-

afirmou, .peraate as Nações sobre os projetos de pactos I .. - visão mais importante, de presentadas na economia

Unidas, que os povos da Ar- mento a parl,-r ,.de t- de, Ou.ubro
normas do comercio mundial mundial, desde 1947, Já que

gélia, Tunísia,. Marrocos c relativos aos direitos hu- I desde a realizada em Hava- será revisado' completamente
outros países conquistarão manos, Barooely pediu a in- RIO, ·28 (V. A.) dispositivos elo Estatuto dos na, em 1947, ° acordo geral o acordo, convidaram tam-

eles próprios a liberdade em clusào do proposto artigo re- Os funcionários públicos - 'ferroviárias, rodoviárias, Funcionários, que há dois a- foi ideado com um expedíen- bem para esta reunião 22

"revoluções sangrentas" sc lativo à autodetermínacão iniciarão hoje, Dia do Fun- previdenciários, portuários, nos foi promulgada em mui- te temporarío, enquanto se nações que ficaram à mar

não a receberem da organí- como ,vital para os direitos cionário, urna "Quinzena do etc, - no_ plano d� assisten,- tos pontos nâo foi cumprido, estabelecia a org'anização in- g'em deste aCOl;do, C�l'110 re-

zação internacional. dos povos coloniai�. Aumento Imediato", .destina- cia previstp pelos arts. 161 A nota ponderou que o ternacional de comercio a- sultado poder-se-ia obter
--------- da a exigir do Legislativo, e 256 do Estatuto. plano de assistencia previsto

I
certada em Havana, . nova organização permanen-

"PONTO FAC'UllTATIVO'1 através de uma avalanche de A proposito .a União :Na- pelo Estatuto nem sequer foi Entretanto, a Carta de Ha- te: ° principal 'motivo do
telegramas, memorial;" visi,· cional dos Servielores PÚbli-1 elaborado, enqua�to o plano vàna jamais entrou ém vi- prematuro desaparecimento

N;., " d'do tas de comissões e 0utl'OS cos Civis do Brasi� (UNSP), de reclassificação de cargos gOl' e a Organização elo a- da organização de Havana,
ao sera_rna �s conce I meios, o aumento imedi.ato enviou ontem uma' nota à

I
aguarda, no Legislativo, que cardo geral continua existin- foi o fato ele que não ratifi-

RIO, 28 (V. A.) _:_ 1'-1'.10 servidores do Est::clo e as co- dos vencimentos, na Jorm.1 imprensa, conclamando ,to- os deputados decidam com- do como organismo semi-per-I cou o ingresso nos Estados'

haverá ponto facultativo nas memorações progl'um a,d a s de "abono em dôbro", que � dos os funcionários a se em- parecer em número suficien- manente que tym a respon- Unidos.

repartições públicas, hojc, para às 16 h01':1s, no Teatro. deverá ser pago a partir UI:' penharem na batalha pelo I te pura per'mitir a sua vota·,

d 1
. Munici'j)al, sob os auspicias 1.0 de outubro. cumprimento dos principais ç:io,

dia consagra o por el no:;

da Associação dos Servidores Durante a "Quinzena" -o�

Civis, serão realizadas após funcionários' bat a 1 h a r ã o ��_." - .._"..._-.r:�� RIO, 28 (V. A.) - A ins- I sequentemente elevava os

o expedieIl;te, às 17,15 horas. também pela transformação .

. .' trução n. 105 da Superinten- jurôs ê10'� empréstimos. -.

PRIMEIRO LORD DO
A não cóncessão de ponto dos tarefeiros e do pessoal I vesti·gando

dência da Moeda e do Cré- A concorrencia agora se

MAR tfaanCltleltadtaivaodsmell:an' ,",sntol.la·ncla'�ococnas= temporário en� funclonái'jos, n
'

••• dito fixou as taxas máximas operará sôl)re os melhores

LONDRES, 28 CU. PJ .

.

_

após cinco anos de serviço, que os Bancos podem pagar' serviços e a seguranr,a que

Anunciou-se que o almirante fé Filho, segunda· apuraÍ110s a transformação da Comi:,- RIO, 28 (V. A.) - Anun- igual comunicação, da parte aos seus depositantes, cada Banco pode oferecer

'conde Mounibattel1, suceder:'..

I
no Catete, poiS entende o são de Classificação ,lo ciado o aparecimento de dis- do comandante da 5a. Zona Atabela oficial é ele :1%

ao almirante da frota, Sll' Chefe do Governo que a me- DASP em um Conselho Su- cos voadores em Pôrto Ale- Aérea. Cessa, assim, a concorrên-' sôbre conta corrente à vieta,
� Rhoderick' Me Grigor, nas dida COl'responde, virtual- perior de Administração, e- gre, ° brigadeiro Gervásio Informou também que de- cia entre Bancos sôbre os jU-1 sem limité, ·5% sôbre conta

funções de primeiro lord d')

I mente,
a feriado, matéria leito pelo funcionalismo e Duncan,' chefe do Estado terminara à Base Aérea de ros pagos aos seus depositan- limitada até Cr$ 100.000.00,

mar e chefe do Estado Maior que é de competencia do nomeado p�lo G�vêrno e, fi- Maior da Aeronáutica, Ot�Vi- �ôrt? _Ale.gre a realiZação de teso
_ .' 15%

sôbre pré-aviso, 6% sô

NavaL A nomeação vigorará I Congresso é não do Poder I nalmen.te, mclus�o de to�os do pela repo!tagem, ,dIsse smdl�anclas para apurar a
.

Esta concorr�ncIa. encarl'- bre depósitos a prazo fixo ele

a partir de mal'ço de 1955, Executivo, os serVidores de autarC1�n�s que recebera daquela CIdade vel'ac��ade do fato.,' Cla o custo do dmhelro e "on- 12 meses e 7% a prazo fixo &.

O)__()__()-.('_Ó ()4IIII8>() ().....().....()._.l)�()....()._.')._.()......(�).-.c)...._()._.()._.().-.()�()...()�()....()--()....()�()._.()-(?�().__ (O 12. meses.

Ji estão finalmente conhecidos os result!ldos que pt;>- .. ! A Relo Elel-toral uma Senador ele1to por Santa Catarma. Com respeito a mter- Nenhum Banco poderá pa-
dem ser considerados elefinitivos da eleic,.ão de 3 ele Outu-, "

rma , vençã.o .do. dinheiro nas eleições, most.rou-se êle descrente .

gar Juros superiores a esta
b,1'0. E das impressões que estão sendo divulgadas, das de-

',-mp SI-
-

O da experl-e-D
da ef1ca,Cla dos meios legais para impedí-Ia. Advertiu que t b 1

'

O ça
a e a, sob pena de incorrt'r

claracões de parlamentares e de J'uristas, das alegações vei- .

"

- "candidatos gastam milhões no mundo inteiro e ainda não
_ nas, penalidades estabeleci-

culaelas por illte.l'méllio da imprensa, há um�
I

�onclusão , cia der � de Outubro se �e�c.obriu em lle.�hun.?- país uma. p�?vidênci� imediata.e das ,na instrução, que podem
que se impõe como a que reflete a quase unammldade das J ,

defmltIva para se por cobro ao abuso. E acrescentou: "A- ir até a cassação da carta
opiniões. É a de que urge apressar a' reforma eleitoral, tão credito que ,a maneira eficaz. e �egítima de combater-se a patente para funcionar.
insistentemente preconizada pela Justiça Eleitoral c' por e esclar41cida, o pleHo de 3 de Outubro, se' de um lado foi nefasta intromissão do dinheiro na 'vida política é a edu-

dirigentes partidários mas a que o Congresso não lluís dar limpa com o Código atual, de que é preciso acabar com um cação popular, através do exercício pleno do reg:ime". Enu- O R,ISO DA CIDADE...

andamento mesmo }lor meio de uma lei de emergência, cujo alistamento' anacrônico e vil<iado, de que. urge anular um merou diyersas sugestões que a seu ver são admissíveis: Os'

objetivo era. cOl'rig'ir alguns dos principais defeitos da le- eleitorado fantasma' que,' em -certas regiões do interior, che- títulos devem ser retidos nas mãos da Justiça, evitando-se

gislação vigente. ga a sobrepujar o eleitotado rural, de q�e se torna indis- que o eleitor' com êle transaeione, passando-o às mãos· de

O Congresso tinha a sua tal'efa facilitada pelas suges- l}ensável estabelecer definitivamente, e desde já, a obriga- terceiros. Conhecida a se,ção em que cadà um deve votar,
tÕes do Tribunal Superior Eleitoral, convillce,!'ltemente a-I

toriedade do retrato no título eleitoral, de que a punição nessa ocasião o juiz conferirá a. existência do título' que

presentadas e defe�didas pelo Presidente dêsse órgão, o dos eleitores faltosos, determinada pela lei, tem de ser ime- habilita.o cidadão ao direito do voto. As convenções parti
eminente Ministro Edg'ar Costa. O Senado, entretanto, pre- diata e sem condescendência e não mais ser falseada e 0- dárias serão presididas por magistrados, mediante garantia
feriu aprovar um projeto que evidentemente não corrcs- mitida, ,de que a Justiça Eleitoral precisa ser dotada de to- das minorias, no mesmo dia e na mesma hora. Desta 'ma
pondia às exigências da situação a que Pl'ocuravà dar re- dos os rccursos de que earecer 1?ata o cabal desempenho da realmente um sadio espetáculo de democracia na maioria

, médio. E êsse projeto, desde logo apontàdo com deficiente sua elevada missão, Íle que é imprescindível um esfôrço dos Estados, de outro lado revelou a reincidência dos males

e incompleto, teve a sua marcha regimental retardada na prolongado e sistemático a fim de educar o povo para o que vinham send'l denunciados. Votação de úm eleitorapo
Câmara, quando, na verdade, o mais aconselhável teria sido exercício do voto, de que deve ser abolido o sistema multi- com uma larga e impressionante porcentagem de aQalfabeJ
introduzir-lhe as modificações indispensáveis, eliminar os partidário que tanto tem contri.buído para o agravamento tos, de estrangeiros não naturalizados e de outros elemen

defeitos comprovados, aj'ustá-Io à realidade política do pais de uma situação póIitica e parlamentar que não mais com- tos levados na onda do alistamento "ex-officio" ou ardilo

e assim aprová-lo em tempo útil. Prevaleceu todavia, o cl'i- porta tranSigência com pontos de vista preconceituosos. samente inscritos pelos cabos eleitorais e sem direito efe

té'rio das procrastinações que para tantos dos nossos pal'- As eríticas,acima sin,tetizadas à margem do último plei- tivo ao exercício do voto, irregularidades que escapavam à U�enilda: Vou escrever aqui:
lamentares é o caminho mais simples e mais cômodo. A to têm as mais variadas porém ponderáveis procedências. ação da Justiça Eleitoral, repetição de erros e de fraudes AVISO AOS NAVEGAN

matéria ficou para a legislatura a ser inaug'urada em

1955'1
Há' alg'umas que devem ser destacadas e apreciadas. �sse que se fazem sentir desde 1945, exploração demagógica das

E'o resultaelo foi o que se viu. Apes:lT de todos os_ 101l- é o caso das que foram alinhadas, com a sua alta autorida- massas ao sabor dos interêsses facciosos.
.

váveis esforços da Justiça Eleitoral, da sua ação diligente de, pelo De}lutado Nerêu Ramos, Presidente da Câmara e Continua na SR Pago

.��.

i DlREroR Ii Rubens de

, Arruda Ramos

I GERENTE II
Domingos F.
de Aquino

�i��·����d���r��·�F�...�·__���.. - -- .._--------------,
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DETERMINADA A �USPENSÃO DE
TODAS AS OBRAS ADIAVEIS

o
,

Presidente da Associação Brasileir él
de Municípios, no Rio

obras, aprovação de plantas,
orçamentos e especificações, Prefeito eleito de Ploríanú
deverá ser feita minuciosa polis, o dr. Osmar Cunha veio
justificação ela necessidade articular diversas provídên
dos serviços e ele seu enqua
dramento nas exceções pre
vistas na circular ora dístrí
buida. Quanto à elaboração
de projetos de plantas, or

çamentos e especificações pe
las divisões de obras dos Mi-

RIO, 28 (V, A.) - o che:c
ci'o Gabinete Civil ,da. Pl'eSI�
dencia da Republlca, SI.

Monteiro de Castro, enyío,u
ma circular a todos os MI-

u l'
nistérios e orgãos suborc 111�-
dos a presidencia, transmI

tíndo determinação do .pre�
'dente Café Filho, relattva a

ID -

dplanificàção e' execuçao e

obras públicas, SegundO as

ormas ora recomendadas
n , d
para estrita observancra, e-

verão ser adiados todos os

projetos de execução de 0- de planejamento cuidadoso,

bras, exceto quando' se tra- que evitem acréscimos e a

tar do prosseguimento de daptações posteriores. Por

-

J' a para11'zaca-o fim, estabelece a circular
construçoes cu . -v-e

determine perda da mão de que não serão autorizadas 0-

obra já realizada ou de �a-
bras que excedam o Iímíte da

terial adquirido, bem assim dotação orçamentária pró-
int 'p a-o re- pria.

quandO da 111 erru ç
..-

---

sultarem inconvenientes que

superem á economia prove

niente da trucões cuj a para

lisacão determinação do pre

side-nte estabelece mais que

poderão ser executadas obras

de reforma adaptação e re

paros imprescindíveis à con ..

servação de edificios e pre

servação de bens públicos.
Quanto a obras novas so

mente será pleiteada autorí

zacão em casos de absoluta.
ne�essidade ou de interesse

públíco relevante, A dispensa
de concorrência para execu

cão de obras somente será

-Pleiteada em casos excepcío
nais e mediante comprova

cão da necessidade ímpertosc
dessa necessidade., Especifi
cam ainda as normas agora

recomendadas que em todos

os pedidos d� antorizaçáo de

palístas. Nesta capital, o

professor Osmar Cunha arti
culará diversas providên
cias, inclusive sôbre a I Reu

nião de Líderes Munícípalís
tas, em Curitiba, mareada
para os próximos dias 5, 6

e 7 de novembro, e acêrca do

comparecimento da repre
sentação 'brasileira, à Quarta
Reunião do Congresso Inte

ramericano de Municípios,
em Pôrto Rico, entre 2 e 7 de
dezembro vindouro.

eías

de retôrno., Em Salvador, ex
cepcionais .e justas homena

gens esperam Marta, que
será alvo delas logo no aero

porto, no ato elo seu desem

barque.

RIO, 28 (V. A.) - Acom-

panhado de sua esposa, che

gou, ontem, ao Rio, o doutor
Osmar Cunha, presidente da'

Associação Brasileira de Mu

nicípios, líder da maioria na

Câmara Municipal de Floria
nópolis, e que acaba de ser

eleito, por esmagadora maio
ria, para a �refeitura da ca

pital catarínense.
° dr, Osmar Cunha é cate

drático de- Moeda e Crédito
na Faculdade de Economia
de Santa Catarina e 'foi re

cebido pelos' seus compa
nheiros da diretoria da ABM,
assim como diversos munící-

MARTA ROCHA RETORNA À BAHIA
nistérios, bem como no exa

me dos mesmos pelo D'ASP,
serão observadas as normas

RIO, 28
.

(V. A.) - Miss cional do Galeão às 08,30 ho

Brasil, legítimo cartaz in- nas. Destacados elementos

ternacíonal de beleza, está" da colônia baiana, no Rio,
enfim, de regresso à Bahia, já integraram a numerosa
seu Estado natal, donde se comitiva que acompanhará
ausentou para 'conquistar, no Miss Brasil em sua viagem'
estrangeiro, a honrosa .clas
sificação de segunda mais
bela do mundo. Marta Rocha

viajará sexta-feira, dia 29,
pelo. Gonsteliation da Panair

do Brasil (vôo. 284), que
parte do_ Aeroporto Interna-VAI PROPOR A EX

TINÇÂO DÓ MONO
POLIO ESTATAL DO

PETROLEO PLEITEIA:O PSP
a anulação das eleições em ·S. Paulo

s. PAULO, 28 rlj. A.) - A colha do senador, foram re-I
as quais as seguintes: 1) coa

anulação das eleições para queridas, ontem, ao Tribunal ção do governo do Estado em

governador e vice-governa- Regional Eleitoral, pela díre- favor de um dos candidatos;
dor do Estado de São Paulo ção do PSP paulista, '12) inelegi.bilidade do sr. Jâ
e a recontagem dos votos da ° primeiro. pedido baseia- nío Quadros; pelo fato se ser

eleição realizada par::} fi. es- se em varias alegações, entre

I
prefeito da capital do Esta-

,
'

-- do; 3) coação do prefeito
paulista sobre um terço' do

I eleitorado, que é. o número
de votantes registrados na

capital.
° segundo documento a

presentado pelo PSP de São
Paulo· ao TRE, fundamenta
se na pequena margem de

votos registrada entre os

candidatos srs, Auro de Mou-

RIO, 28 (V. A.) - ° sena-Idor Pompeu, da UDN cea

rense, varsegundo informam

varies jornais, apresentar
um projeto estatal de petró
leo. Não se trata. da extinção
pura e simplesmente da Pe

trobrás, mas da modificação
.da lei que a instituiu, para

permitir a exploração de pe
tróleo por companhias ee

trangeíras. Os' debates por
vezes acalor dos, que se tra

vam em -torno do assunto,
pela imprensa e tribuna do

Congresso, vai assumir as

sim sua base objetiva.

ANTHONY NUTTlNG DIRIGIRA' A
DElEGACÁO BRITANICA NA ONU

,
,

LONDRES, 28 (U, P.)

Anthony Nutting vai substi
tuir Sellwyn Lloyd como che
fe <ta dele aç�9 �ritr�Il;1ç� np.$
Nações pn�cWs,.,segupclo

.

a

nunciou o �ínistério do Ex-

terior, Nutting, que conta 34
anos de idade, tornou-se mi

nistro ele Estado, depois que

�o'yd, foi .:nomeado, ministro
de Abnstecímêntos, córii a re
organízação do gabinete.

, .

.".c..�����..""""'_"_�-"'-....,..��A�\

CRITICAR E"lAMBEM GOVERNAR
RIO,27 (V. A.) - Damos a

seguir um tópico ·do discurso

de ante-ontem, do sr, Café

Filho, Presidente da Repú

,
blíca:
"CRITICAU E' TAMBEM

GOVERNAR"
Quanto aos setores que

vem assumindo diante do

governo atitude da oposição,
não vejo nisto um fato nega

tivo, mas, ao contrario, sinal

positivo de saude e da vita
lidade do regime dernocratí
co. A unânimidade de aplau
sos e a ausencia de crítica

são caracteristícas elas dita

duras e contrarias à propríu
natureza humana, Vejo na

prátíca da oposlr,ao,' como
vigilância e fiscalização' dos

atos do governo, não apenas
o direito, mas tambem um

dever indeclinavel dos ho

mens de espírito público.
Foi 'na oposição-que vivi a

maior parte de minha car

reira política e não seria ho

je, quando estou no poder,
para completar um mandato,
que ma estranhar o

'

gesto
dos que divergem da orienta

ção oficial. Ao .contrarío, ad
miro e estimo os que prefe
rem lutar fora do poder, na
defesa das suas idéias. Na
vida política e administrati

."_'o.-.c�()....()'_")·
I

va, exercer a crítica é tam
bém, de certa maneira,' go-
vernar.

.

Não sou dos que pensam
que a oposição devê ser neu

tralizada por manobras de
destruição ou de sedução.
Entendo que ela deve ser

respeitada, mantida por to
dos os meios e até incentiva
da na sua missão indispen
savel ao regime. Democracia
não é possivel sem o livre
exercicio da crítica,
Estranham alguns que

aínda não tenha dado, em

dois meses,' solução a todos
os problemas que, de repen
te, as circunstncias atiraram
sob a minha responsabilida
de, numa das fases mais di
ficeis da vida nacional. Mi
nha consciencia não receia o

julgamento da opinião públi
ca.

Enganam-se os que por
ventura admitem que eu se

ria capaz de alimentar a ve

leidade de realizar um gover
no sem oposição, sob acla
mações, segais.

Tal pretensão seria ri
dicula e odiosa, Não só pela
minha formação democratt
ca, mas tambem porque fui,
não raro, um obstinado ma
nejador da critica, compre
endo perfeitamente � atitu
de dos que se Iançam contra
o governo e sei dlscerrur en
tre os ataques justos e ín
juntos. Sou sensivel às ad
vertencias e censuras 'jue
tem um fundo de razão, As
críticas injustas, porém, n30
me ferem e nem me ímr» es
síonam. Tambem já abusei
delas, algumas vezes uuan

do, longe do pOder,' tillha.
uma visão menos ampla dos
problemas e das responsahí
lídades.

o Tempo
.

Previsão do tempo até às
, I

14 horas do dia 29.

Tempo - Instável, sujeito
a chuvas.
Temperatura - Entrará

em declinio.
Ventos - Sueste, modera

dos.

Temperatu!:as - Extremas
de 'ontem: Máxima 25,4. Mí
nima 18,8.

OS'JUROS BANCARiaS'

TES - Farol da Joáia,
em Tijucas: DEFINITI
VAMENTE APAGADO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLlNICA DI!: OLIIOS - OUVIDOS - NARIZ E

. ro ission���r" '�R� GuAERREIRO
.

-

M E D r c .o S . I Dr. Julio Paupitz1 o .. (\,
Chefe do Serviço-de OuvidQ� - .Naríz e Gargantl

MA,RIO DE L Fllh I do Hospital de Florianópolís

. _

ARMO

I
DR. ALFREDO DRA. '\VLADYSLAVA

.
O

a' \Reda��:�:rgf��!�s�A� rua
A clínica está montada com-os mais modernos

.

: CAN,!IÇAO CHEREM W. MUSSI Ex interno da- 20 enfer- Conselheiro Mafra. n. 160
Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

,

- MÉDICO - i CURSO NACIONAL DE I e
maria e Serviço de gast�o- Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139

ULTRASON �Tratamento das Sinusites sem operação)

CLlNICA DE CRIANÇAS I D0:t;JNÇAS MENTAIS. DR. ANTÔNIO DIB enterologia da Santa Ca-sa Diretor: RUBENS A. NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites 8

A D U L TOS
. E�x-�Iretor, do Hospital do Rio d� J�neiro (Prof.. RAMOS. inflamações do Nariz e Garganta) .

Doenças Internas Colônia SantAna. MUSSI W Berardmelh).
. \ Gerente: DOMINGOS F. DE IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno+aparelho

CORAÇÃO - FIGADO - Doenças nervosas e men- _ MÉDICOS _ Curso de neurologia AQUINO. para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores. de

RINS - INTESTINOS tais. CIRURGIA-CLíNICA (Prof. Austregesilo). ., Representantes:
Cabeça e Inflamações da Garganta e 01"'10S. E� muitos .

Tratamento moderno da Impotência Sexual. � GERAL-PARTOS Ex interno, do Hospital Representações A. S. La-
casos são evitadas as operações das Amigdalas

SIFILIS ' ,I Rua 'I'Iradentes n. 9. Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral. ra, Ltcla.
ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faring�)ell

Consultório - Rua Tira- Consultas das 15 às 19 cializado das DOENÇAS DE Doenças do estômago, Rua Senador Dantas, 40
e inflamações dos Ouvidos)

.

dentes, 9. horas. SENHORAS, com modernos inte, tinos, fígado e vias
_ fia andar.

RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
, HOJltARIO: FONE: 3415. .' métodos de diagnósticos e biliares; dos rins, útero e Tel.: 22-5924 _ Rio de

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

Das 13 às 16 horu. .

Res.: Rua Santos Saraiva, [tratamento. ovários. Janeiro
. (OCULOS)'

Tel.: Cons. - 3,415 _ Res. 54 - Estreito. SULPOSCOPIA _ HISTE- Disturbros nervosos. , Reprejor Ltda.
LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico, de

_ 2.276 - Ftoríanõpolis. TEL. - 6245. RO - SALPINGOGRAFIA Consultório: Vitor Meí- Rua Felipe de Oliveira. n.
lesões dos Olhos)

�

- METABOLISMO BASAL reles 22. 21 _ 60 andar.
INFRA VERl.\1ELHO

Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. 'I'el; 32-9812 _ São Paulo
.

Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

curtas-Eletrocoagulação - Residência: Bocaiuva 20 ASSINATURAS ,.,
.

Pulmão e Esofago ,

Raios Ultra Yioleta e Infra . Na Capital

I
Consultôrio: Visconde de Ou�o Preto 2 (Altos da CaSl

Vermelha.
. ,

-,
_

A
"

C .•
Belo Honzonte

no '" 170,0(1 R ·dA• F 1" S h id
"

Consultório: Rua Trajano, A D V O G A DOS Semestre cri 90,00
eSl enCla _ e rpe c mi _t, 113. Telefone 2.365

n. 1, 10 andar - Edifício do N I t
.

. Consultas - pela manhã no Hospital _ A tarde
o n error . das 2 h di t

.

C I ó
.

Montepio. Ano CrI 200,00 __

o

_'
oras :em ian e no onsu t no

raso
_

- Horár.o : Das 9 às 12 ho- DR. JOSÉ MEDEI-Isemestre Cr' 110,00' DOENÇAS DO APARELHO'"DIGESTIVO _

Residêncta : Rua Esteves ras - Dr. MUSSI.
ROS VIElRA Anúncios mediante con- 'IULCERASDO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.

Júnior, 45. TeJ. 2.812. Das 15 às 18 horas - Dra. trâto, DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Consultório: Rua Vitor MUSSI - ADVOGADO -

O'" I O M· 1J"tMeireles, 22 T.el. 2675. OINHA�ZE g�:ci��A- ���::;:c�� Avenida Trom- r,ai� :a�S::I'J���ri; �ajai ���!���!:�:�� '::�Ode:OJ� .

r. IBue ..:.Nunes Ferreira
Horários: Segundas, Quar- CONS

....

M' RIO LAU A direção do se respo.- ,.'.
- A' RUA VICTOR MEIRELLES. N° 18,. P

tas e Sexta feiras: DR. JÚLIO DOIN' .

. DR.. A ..

sabiliza pelos conceitos emi- ANDAR DAS 9 AS' 11 HORAS _ DIARIAMENTE.

Das 16 às 18 boru.
. VIEIRA ),-= ãi"erfi(:" -, _. RINDO tidos' nQs artii'08 �88iJl.ad()s. RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,14U

Residência: Rua Felipe -, MÉDICO
DR. NEWTON

.

'

e
,)�" _. - ..&........,......._..:......._

Schmidt, 23 � 2° andar, ESPECIALISTA EM D'AVILA DR. CLAUDIO Inlormaçõe!-) , Dr. Ylmar Corrêa
apto 1 - �el. 3.002. OLHOS, OUVIDOS, NA- CIRURGIA GERAL BORGES' •

-

.

CLINICA MEDICA
RIZ E GARGANTA Doenças de' Senhoras u.els CONSULTAS das 10 -- 13 horas

DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE- Prectelegía - Eletricidade' ADVOGADOS. O 'leitor enc@!lS':"B'iid. \RuI Tirldente 9 -'Fone 3415

MER GAR.CIA RAÇÕEp M'dlca Fôro em gera(' Recursos ta eeíuna, informações que
-,..- --------:;--_

Infra-Vermelho - Nebuli- Consultório: Rua Vitor perante o Supremo Tribunal necessita, diAriamente e d. Dr ICarlo's F IB( I·Diplomado pela Faculdade' .zacão - Ultra-Som Meireles n. 28 - Tetefon,e: Federa! ê Tribunal Federal imediato:
.

•
. .' •• nue slnu.Nacional' de Medicina da (tratamento de sinusite sem 8307:' de Recursos.

Universidade do Brasil operação)'" Consultas; Dls 15 horas ESCRITÓRIOh
Médico dos Hospitais Americanos e da Força'

Ex-interno �or eencurse da Anglo-retinoscopia ,_ Re� em diante. rtortanópclls _ Ed\.flcio JORNAIS Telefonei· Expedicionária Brasileira

MaternIdade-Escola' ceita de Oculos - Moder- Residência: Fone,3.422
.

São Jorge, rua Trajano. 12 O J:stado ........•. 1.0Jl M1!:DICO - OPERADOR - PARTEIRO

(Sf!rviço· do .Prof, Octávio, no equipamento de Oto.;.Ri- Rua: Blumenal n. 71. _ 10 andar _ salaL A Gazeta 2.15'· Doen�as de Sanh. �'as e Crianças � Partos - Operações
. Roddgués Lima) ,

nolaringologia (único' no Rio de' Janeiro _ Edificio Díãrte da Tarde ..• 1.578 O MaIS Moderno e eficiente Tratamento e Operações
Ex-interno do Serviço de

. Estado) DR. DIB CREREM Borba Gato, Avenida Antõ- Diária da ManhA ••. 2.463 das doenças de Senhoras .

,Cirurgia do Hospital Ho�ário dks 9 às 12 ho- ADVOGADO nio Carlos 207 _ sala 1008. A Verdade......... 2.010. Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentrules tono

I. A. P. E. T. C. do Rio de ras 'e das 16 às 18horas'
Imprensa Oflclll .•• 1.188· �ur?s� zu.mbid�s d,e ouvido, neurastenia, irritabrndàd.,

. Causas cíveis. comerciais, DR CLARNO G HOSPITAIS tê f d
Janeiro Consultorio: _ Rua 'Vi- .•

msonia, unpo encia erigi ez sexual em ambos 'os se-

MédicG do Hospital de tor Meireles 22 _ Fone criminais e trabalhistas. GALLETTI
I
De Ctridlde: � , xos_ -:- Trat�m�nto pré-nupcial e pré-natal. /

Caridade 2675. Consultaa populare.
_ ADVOGADO _

(Provedor)., •.... '.IU �per�çoes e.speclahzd�s do ouvido, nariz, garganta,

DOENÇAS DE SENHORAS Res. rr Sua São Jorge, Rua Nunes M8!cha.do, .17 (Portaria) 1.011 sinusites, p�hpos, deSVIO.s do septo (nariz) Iabio partido
ER Ç""ES

Rua Vitor Meirelles, 60. N
A R

"

1811 O
-

d h
- PARTOS-OP .

A u 20 _ Fone 2421 b
ereu

: amoe .•.••.•
-

pera�oes e e�mas, apendicites, ovário,' utero,

c R J ã p. t' 16 {esq. 'I'íradeutes) - 10 ra- FONE: 2.468.

!
'...lílltar 1167 hemorroidas ad d hid '1

,ons: ua o o ln o n. ,

la • • • • • • • • • • • • , enOl es, 1 roc� es, varicoceles e

-

das 16,.QO às 18,00 DR •. VIDAL do - sal. 3. - Florianópolbl - São Sebastil .... (Casa varizes, elefantiazes. \
'.

horas. CLíNICA DE' CRIANÇAS
.

de Saúde) 1.161 C I R U R.G I A EM' G E R'A L
.

Pela manhA atende CONSULTÓRIO _ Feli-
Maternidade Doutor, Tratamento ga:._antido de varizes, úlceras varicosas

diàriamente no Hot;l- I

(I
Carlos Corria ... 2.111 ' hemorrOldes com 6 injenções sem dôr

'

pital de Caridade. pe Schmidt, '38. �Dr'
,-

'J"use' .-

avares racema CHAMADAS UH· OPERAÇÕES E TRA_TAMENTO DA 'TIROIDE (Papo)
Residência: CONSULTAS - Du4_·�.· ,GENTES Tratament� e O�eraçoes do 'estômago, fígado, vesicula e

Rua:' General BittencoUrt às 6 horas. IMOLE'STi�s NERVOSAS E MENTAIS :- CLINICA Corpo de Bombeiro. 1.111 \ mtestmo .

- Tubagem duodenal.

Residência: Tenente Sil- . . 'GERAL Serviço Luz (Rec'la· Tratamento da Sífilis pelo pr:ocesso Americano, mais
D. 101.

1
.

130 I mações) 1.404
.

moderno, em 3 ou 15 clias

Telefone.' 2�692. veIra, P li i (S I Cfj_l;' T'
. ,.

d
.

FONE _ 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. ° c a a a • ,eclllca umca no mun o :para o tratamento do Hemln-

DR. ARMANDO ·VA-.
.

_

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental. sário) , .. 1.01.8 glOrna (manchas de vinho) no rosto ou 'no colpop com

DR ANTONIO MO Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. P(llfci." (Glb. Dele·
.

100% de cura. /.

LÉRIO· DE ASSIS '.
-

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- Kado).......... 1.61' Receita de óculos - Tratamento e operação das doençu
_ MltDICO _

NIZ 'DE ARAGAO 'diazol. Insulinoterapia. Malarioterapil. Psico- COMPANHIAS D. 10S olhos: PTIRIGIO, CATARATAS; ESTRABISMO

Dos Serviços de Clínica ln- CIJ�URGIA TREUMATO- terapia.
TRANSPORT.· ETC.

'

fantil dil' AssistênCia. Munl- LOGIA CONSULTAS:. Terças. Quintas du 15 às AtREO �TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E' DA

cipal e Jiospital de Caridad4! Ortopedia 17 horas. Sabado (manhã)
TAC 1.700 NOITE .,

CLtNICA 'MÍ1:DICA DE c6risuitório: João Pinto, Rua Anita Garibaldi, esquina d. General Cruzeiro do Sul .•.• 2.500 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ranws

CRIANÇAS. E ADULTOS 18. ·Bittencourt.
.

Panair .......•...• 3.553· -, Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�
_ Alergia __ ,

Dás·15 às 17 diàriamen'1ce. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Vari' _ 2.325 Torre.

Consultório: R4,a; N'iln'es :r,vt:enos a,ós Sá[l�QO-B I Lóide A'reo 2.402.

Machado, 7 _ Consulta.s.das Res.: Bocaiuva 186. Real / , 2.358

15 às 18 horas:'
.

Fone: _. 2.714. �candinavu ••.•... 1.500

�esidênda: Rua Mar·echal
DR',

.

H E NR-I-Q---U-E-
HOTtlS

G_u_ll_he_r_m_e,_Ii_.-_F_on_,e_:_8783_ PR'IS'CO P""RAISO 'Dr Ney' v"Perrone Mund �:�utl�":::::::::: :�:�� M-DICO
DR. POLYDORO S. THIAGO

_. 1'1' "

.,
. .

1 I 47
E S DO SERVIÇO DE RADIÚM E RADIOTE-

DR· , I.. LOBATO
'

. ". .. Metropo . . • •. . . • . �l RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
.

.

FILHO M&)ICO
LI Porta .. .. .. 1.111'

AUSENTES.ATE' MElADOS DE OUTUBRO.
Cadque 1.44'

Doenças' do apáre�lio reapi-
.

Operações - Dcanças 'Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni- Central .. .. .. .. • .. I.'" ESTAGIO EM
' ,

. 'ratórIo ,

.

de Senhoras - ctlnica de versidade do. Brasil ••trela .• � ..••...• 1.171 TRATAMENTO
S .PAULG PAIt.n." ATUALIZAÇAO NO

'TÚB�RCÜLOS. Adultos.
RIO DE JANEIRO Ideal .......•.•... i.15',

DO CANCER E DE TUMORES EM GERAL.

'RADIÓ'GRÂFIA: E RADIOS- Aperfeic:oainento na "Casa de Saude São' Miguel" ESTR.ITO I
TT Curso da Especialiaaç'o f F d P l'

JCOP��.DO� PuLMO:mS .

1 d S d
.

Pro. ernan o � au mo DiaQue - O". "\.
Ciru'rlia'do Toru no HOl'lpita Olt ervi ons �

. Interno p0r 3 anos do Serviçe de Cirurgia N M
)

Formado pela Faculdade. do Estadô1 ,.. '�:'
.'

..

Prof. Pedro de Moura J
. aVIo olor «Carl Hoepcke'

�:�!�;a� ��;to���::;ã��8�� I no��:���:�.�f. "'�- Estagio �:ol �Zv�a '����;���a��m� Escola"

�
...

!;E!�LDISStTOA' EBMraDsol� I.Vl.ageRAPns'en�trEZeFLORCIOANFNOOpRoTLOIs-e:SREIGoURANDEJ'ANEIÇA
. RJO'.

Hos�i�r ,�e�ê� R�o.S 'Consultas _;. Pila -manhll ,Interno por -2 ano. do Pronto Socorro

Curso.4e especlal!zaçao peJa .; , " .' '. '.,
- x -

' ENÇAS DE CREANÇAS. Escalas intermediárias em Itaja! Santos São S..

S. N. T. Ex-inferno. e Ex-as- no HflspltáJ,.dt, Clrldld.. . . OPERAÇÕES CLINICA GERAL bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo �estes q�atro últi.

Bistente'de Ciruriia do Prof. A tlrd••,. dls 15,30lul. CLINICA DE ADULTOS CONSULTAS' D 10'
mos apenas para movimento de passageiros.

Uro Pinheiro. GuilliArlei em diante no consultório; c DOENÇAS DE SENHORAS
. '. as

.

as As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba niio
. ;,' (Rio).:

J r

:
- -

" \!). ""T' es Ma-L-do 17 CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente 12 horas. . preju.dicarão o horário de chegada no RIO (Ida') ,
Cons: Felipe SchmJdJt, 18

a, �"\lla ....,un I .� , .das 8 às 10.
,. SANTOS (Volta)

_ FOIl8 880!.�»· ESqlL�. 4- Tlt'adeJite•. �el. No cpnsultório, à R�a João Pinto nr. 16 (10 and.) I Cons. e Residência: .7 de

Ateade eht' bo-n. ma,reada. 2.766. . Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. Setembro n 13
Res

. ��Sio .Jotal· BQ :.:�. 'Residencia - rua Presi" RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florianó-I
. .

, ,I

Fone
"

. ./.
"I,

dente Coutinho 4.4.
.

I, polis. .

,
.

.
. '. �

I
\

Indicador" �

DR. ROMEU BASTOS D�, MÁRIO WEN
DHAUSENPIRES

CLlNICA MÉrICA DE
ADULTOS E CRIANÇAS
Consultório - Rua João

Pinto, 10 - Tel. M. 769.
.

Consultas: Das 4 às 6 ho-

- MÉDICO -

Com prática no Hospital
São Eranciscc de Assis e na

Santa Casa do Rio de ..
Janeiro

CLINICA mDICA

CARDIOLOGIA

DR. ANTONIO MODESTO

A sua proxima saida para o Rio e Escalas será no
fim do COrl"ente mês; em data a ser fixada nos proximos
dias

.
.

oU ,. 1 •

Lavando com, Sabão

'Virgem Especialidade
da

.

Cla. IITZIL ,INDOSTRIIL�J8ID,11I8•.(marca registrada)
eCODODliza�se� tempo e dinheiro

. ,

.)

s���yIRCt�
.. •• r7

Esp ECIAlIOADE

I

'\

.

; i;·
/

_ ..

_'''"�_ .••. _. :...;.._. -o'o·�__ """"':""'oo'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .J:STADO Florianópolis, Sexta-feira; 29 de Outubro de 1954

1-
AS LEGENDAS ESTADUAIS"o ESTADO"

I

,

Soneto
GUILHERME. DE ALM;EIDA

Vou partir, vais ficar. "Longe da vista,
longe do coração" - diz o ditado.

Basta, porém, que o nosso amor exista,
Para que eu parta e fiques sem cuidado.

Dentro em mim mesmo, o coração egoísta,
quando mais longe, mais te quer ao lado;
tanto mais te ama, quanto mais te avista

e, antes de ver-te, já te havia"amado.

Vou partir. Para 10ngE;? Para perto?
;_ Não sei: longe de ti tudo é deserto
e tôdas as distâncias são iguais!

Como eu quisera que; na despedida,
quando se unissem nossas mãos, querida,
nunca pudessem desunir-se mais!

-0-

ÚLTIMA MODA

MENINA LAIZE PIZA�
MÜLLER

A data de hoje assinala
1 passagem do aniversário I

natalício da mui graciosa 'e

.nteressante menina LAIZE
PIAZAN MÜLLER, diléta
filhinha do nosso presado I

Vestido de lãzinha clara amigo WERNER KURT I

ou beige claro, com a gola MÜLLER e de da. MARIA

tipo mandarim, mangas três DALVA PIZANI MÜL

quartos justas, e saia tam- LER.
bém justa com um só ma- A comemoração dos nove

cho na frente. Nota-se as anos de LAIZE, é motivo

costuras que começam nos para que haja uma alegre
ombros, através do corpete, festinha intima nas residen

e terminando numa imita- cia de seus pais, com muitos

ção de bolses, na altura dos docês e guaranás.
quadris. Chapéu em feltro Grande por certo será o

cinza ou beige, com uma fi- número dos amiguinhos de
ta preta da côr das luvas. I LAIZE nesta reunião viva

(APLA). I
c ruidosa.

.

--0-- . �esta.,oportunidade, d_a-
ANIVERSARIOS qui e:pVIamos aos seus pais,
FAZEM ANOS" HOJE: : muitos .votos .dfi felicidades
_ sra. Aimee Pereira neste dia festivo.

Gonzaga, esposa do sr. João I NASCIMENTO
'

Gonzaga, Tesoureiro da I
Está em festa o lar do

Caixa Economica Federal Dr. Édio José Tonolli e de

neste Estado; sua Exma. esposa Da. Mau'
_ menino Márcio Wen-' rina Tonolli pelo nascímen

dhausen, filhinho do dr. to de sua pr imogênita Ro

Mário Ramos Wendhausen I seanna Maria, ocorrido dia

e sua exma. esposa d Ilma 23 p.p na Maternida "Dr.
C l'I'< "

Pereira Wendhausen; ar os L,orrea .

LlRI TENIS CLUBE
I

--0--, .

Estando prevista uma reforma nos Estatutos do Lira
Tênis Clube, a ser elaborada por uma comissão designa
da entre os membros do Conselho Deliberativo, solicita- .

mos aos nossos associados que, se tiverem alg�ma su

gêstão sôbre o assunto, deverão apresenta-Ias-à Secre

taria do Clube, diariamente, no horário das 14 ás l7
hs; no prazo de 10 dias, a partir desta data.

Florianópolis, 27· de outuzro de 1954

João Gasparino da Silva
Secretário Geral..

Restaurante .. Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no s�l do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS _ ANIVERSÁRIOS E REPORTAGENS EM

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

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

Telefone: 3.022.

P�rticípaQão
CECILIO BERNARDINO

-

NÉTO
e

ELIZA SALVADOR BERNARDINO

Participam ao parentes e pessôas amigas o nascimento

de -seu filhinho Edmundo, ocorrido em 23 de setembro

de ·1954
.

.

r

Nova Trento 227
557Orleães .

Palhoça .

Piratuba .

Pôrto Belo .

674
712
167

Pôrto llnião :
: .

Rio do Sul , ..
,

..

,._Rode!_o ., .

São Bento do Sul �
.

São Joaquim ,
.

. Sã?,José , Y' ..•

Talo .

1.413
·453
903

975

.39
711
168
702

'.rijucas .

Timbó .

Tubarão : ; .

Turvo .

281
1.555

Urussanga 1.018
Videira 350

Xapecó ; . . . . . . . . . . . . 695
Em Braço .do Norte, Palmitos, Presidente Getúlio, São

Carlos, São Miguel d'Oeste, Sombrio, Xanxerê e Xaxim
(novos municípios) a legenda ela udenísta foi maior elo que
a do PSD.

Caçador
Camboriú
Florianópolis
Gaspar
Ibirama

.,.... 'p-taI. ••
I'lertaa6...U.
I..ta CIdarIu

Ituporanga
Joinvile

Lag4lla
São Frt:\ncisco do Sul
Tangará.

.

Oportunamente, divulgaremos a situação
�

pessedista, nos diversos municípios do Estado.
. .

0'0
'

V
.

d
.

I
- VENDE-SE

8n e ·a.e· Belissimo ,exemplár da
• raça BOX-ALEMAO Com

Uma b i c i c I e t a (Cca- seis mezes de idade Ver e

trum) .

.

tratar a rua Bocaiuva 210.
Tratar na Agência Bc-

ck, à Praça 15 de -

Novem-
bro.

.

a C I T E
Agê�cia'

de

Publicidade
•

pelo

I

Terreno
Vende-se um terreno

com a area de 588 metros

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

3

falecimento

31

Acy Cabral Teive

Pelos r�sultados' das últimas eleições, vertríca-se que a

NO LAR ENA SOCIEDADE União Democrática Nacional, concentrou suas .atívídades,
em todo o Estado, para eleger, custasse o 'que custasse, a Noticias de Lages infor-
maioria dos Deputados Estaduais.

. mam do ralecírnento, a 25 do

Isso sígnífícaría, naturalmente, o contrõle "total da po- "V corrente, da exma. sra. Julia
lítica catarinense, possibilitando, aínãa, a eleição do sr.

Paulo Konder Bornhausen à Presidência dà Assembléia "O BEB:Ê: DOENTE" tem micróbios no ar. Uma' Furtado, veneranda 'viuvá
do

Legislativa. Para ser a jovem mãe das regras importantes é sau��so coestaduano sr. Se-

- dará di
- d·· .

it t
bastião Furtado.

O governador poderia então realizar o seu velho sonho que nao acor ara um la e
.

nao eixar V�SI as en rarem
DONA· JULINHA como era

(passeio à Europa), pois o cargo seria transmitido ao seu encontrará seu pequenino no quarto, sejam pessoas da .
- .'

\ filh d t R 1 f '1'
.

A' por todos conhecída na sua

substituto legal. 1 o oen e. ara aque a arm la ou amigos. crian- .

d
-

ti g' ti d t
"

d terra, era gemtora dos srs.

A coisa, porém, não saiu como estava programa a. 'que nao sen lU a an us la ça Aoen e _precIsa e. paz e
Ruben Furtado, residente em

. A UDN, conseguiu eleger 15 deputados (1 é do PRP), que lhé invade o coração sossego, nao balburdia que S- J
.

N
.

F -tado
I M f

.

. � .

h
ao oaqUlm, oeml UI

não podendo dessa forma pôr em prática o seu plano día- nesses momentos. \ esmo aze� os irmaozm os ou
K h ada com o sr Lu-

d
.

dos cari h d ti AI'
oec , cas .

bólico. que a oença seJ,a apenas 05 carm os a lha. eem. .

Koecher dr João
Confrontando-se os resultados das eleições de 1950 e um ligeiro resfriado, ela te- disso, sempre existe o perí- ���:�erto Purtado,

.

premo
os dêste ano, no que diz respeito à Assembléia Legislativa, rá a certeza de que o bebê go dos germes que as outras tor em Rio do Sul e sr. Celso
vamos encontrar a legenda udenista bem mais forte, em' está prestes a cair nas gar- podem trazer.

• Furtado, do comércio desta

prejuízo da legenda do PRP que diminuiu cerca de 40%! ras de severissima moléstia, Felizmente para as mãe- Capital.
Os resultados das diversas legendas, nos dois pleitos, tornado-se então, comple- zinhas e bebês, as moléstí-

são os seguintes: tamente descontrolada e as mais senas, que tanto Em Lages, Dona Julinha

1950 1954
.

incapaz de tomar as provi- terror causavam, com ji co- gozava de geral estima, dedi-

Partido Social Democrático /113.851 115.972 dências corretás para obter queluche, difteI1ia, bexiga, cada que era às obras pias e

União Democrática Nacional 88.402 122.006 a cura.
_ podem ,ser completamente as associações assistenciais.

Partido Trabalhista Brasileiro ,"
36.547 38.360 O ._:nais importante .nas: controladas 'pelas vacinas. E O devotamento aos necessí-

Partido Social Progressista 9.039 19.613 ocasioes em que seu filho é tão simples proteger seus tados foi a missão da sua

Partido Representação Popular: 16.059 9.9.92· ficar d�ente o� sofrer al- I filhos com �ses eficazes vida, após ver seus dignos
Partido Democrata crístão 9.802, gu� acidente e conservar a

jmeios.
E os remédios mo- filhos entregues ao trabalho.

I
A legenda pessedista teve um aumento de 2.121 votos. n:_als a�soluta calma. Se vo; \ dernos que curam com tan- � sua morte �onsternou por

A da UDl'! aumentou 33.604 votos. ce estiver preo�upada, e ta rapidez são um verdadeí- . ISSO. toda a cidade serrana,

I A do PSP aumentou 10.574 votos. natu:a� que quelr_a chamar 1'0 confôrto para as' mães cobrindo-a de luto.

- sr. Clito de Souza A do PTB aumentou 1.713 votos. o médico. Mas
A n�o o faça que têm um bebê

.

doente. O seu nome, todavia: bem

Dias, comerciante; I A do PRP diminuiu 6.067 votos. em estado de panico balbu- Entretanto um dos mais como suas obras de piedade
_ sr. Lourival Hermes , A legenda udenista foi aumentada nos seguintes mu- . d

.

t d d' .

d 1 h
,

cian o os sm ornas e mo o importantes fatores na con- cristã e soüdaríe ac e uma-

Schmidt, alto· funcionário nicípios: f d' I b d
cO,n uso, to_:nan o I�POS- valescença do bebê será! na, secá sempr� _

em ra o,

da.�estern & Cia: ; I Bom Retíro . _. . . . . . . . . . . . . . 239 votos ssível que ele a compreen- sua atitude de calma, con- envolto na gratddâo. --

- menina Lazie, filha do Eiguaçú 114 da. Se você estiver ao tele- fiança e amor, que muitas I A' fa:nília enlu.tada, as

sr. WernerMuller.1 Brusque :t.'5'Jõ fone, descreva o mal com vêzes vale mais do que vá- expressoes do -nosso proíun-
- sta. Nilmar Livramen- Campos Novos e, • • • • 428 todos os detalhes. Se for, rios vidros de pilulás. do pezar. _

to, comerciária Canoinh as 513
por exemplo, uma brotoeja,

.

Capinzal
'

1.305 diga-lhe' qual a .côr, Iocali- _ w•• _ •••·_ - "'·..-;..

Concórdia . . . . . . . . . . . . . . . . 110 zação, se parece estar ,se es-
Criciuma 1.214 palhando. Tome nota cuida-
Curitibanos . . . . . . . . . . . . . . . 907 dosa da temperatura, eva-
Guaramirim 431 �

cuação, apetite e procedi-
Imarui 251

menta geral, e qualquer
Indaial 412

sintoma especial. NUNCA
Itajaí -, . . . . . . . . . 659 dê qualquer remédio sem °
Itaiópolis . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 consentimento. do médico
Jag�aruna 63 E NUNCA deixe a vizinha
Jaraguá do Sul � 783

Joaçaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32�
Lajes 126
Mafra 342

convencê-la a dar ao seu

doentinho as mesmas pílu
las côr-de-rosa que ela deu
á filha, .e que tiveram -efei
tos tão milagrosos.
Enquanto estiver aguar

dando a chegada do médico
_ se for êste o caso v-- pro
porcione ao seu filho o má
ximo -eonfôrto. Mantenha o

quarto -em temperatura
constante e livre de correu-

I tes de ar. Se êle estiver :

muito febril, esfregue-o sua

vemente com uma esponja
ou pano embebidos em álco
alou água tépida. Se for

levá-l.o ao médico, agasalhe- Io muito bem e transporte-o _

com a máxima rapidez. INestas ocasiões, esqueça-se
da economia e apanhe um

carro de aluguel, em lugar
de expô-lo aos perigos adi
cionais de veículos de trans
portes coletivo.

A legenda da UDN diminuiu nos seguintes municípios: Tomar conta de um bêbe I(3). doente é sempre o dôbro de
Araquarí trabalho. Êle terá a tendên- I

Araranguá cia de se tornar manhoso I
Blumenau com a comida e· você terá

o dia inteiranemte ocupado I·em tentar satisfazer seu a

petite caprichoso. Remédios
têm que ser dados nas ho
ras certas. Também, . você
terá que tomar anotacões

da) doença. ..
�

Tome nota da' tem
peratura, da evacuação e

dos carinhos da titia. Além
da legenda das horas em que os remé

dios são administrados. Um·
relataria completo pode a-

rijudar o médico a combater
I

Tôdas sabemos que a lim-

�e��ença �om maior

raPi-,peza é de suma importân- .

cia no tratamento geral do .

bebê, mas, �u):'ante uma do-
-------

_-�1 ença, .seja ainda mais me-

V d
-

.

I ticulosa. Verificque se tudo V· dI • ·en a_se·oquevocê,usa,desdeoseu en e."se.... avental ate a menor colhe- \
.

2 lotes na Praia' do meio ·rinha, está impecávelmente
..

. .

(Coque�rg,s) localizados a li�po ou; sempre possível, I Maquina REMINGTON, tipo semi-portatil, último mo-

Rua Thl15au. esterilizado. Uma criança I
dela. Preço de ocasião. 1 f

Tratar n� A v e n i d a doente já tem a resistência Tratar no Empório "Florianópolis,", à rua Tiradentes

T;onmpowskl 52. enfraquecida, e sempre exis- nr. 19-A, nesta Capital.

AVENTURAS

,

DONA JULINHA FURTADO

HOJE NO P ÁSSA DO
29 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda'nos que:
•

em L633', cincó navios holandeses entraram na

baía Formosa travando combate ,e destruindo o

navio portug�es comandado por Francisco 'de

Vasconcelos da Cunha; -

_ em 1.783, em Paris, na França, faleceu o grande
matematico Alembert;
em 1 832, afim de 'assumir- o 'comando do Exér

cito Brasileiro e)11 operações no Rio Grande : do

Sul, durante a guerra dos farrapos, partiu do

Rio de Janeiro o General Luiz Alves de Lima e

Silva, futuro Duque de Caxias;
em 1.815, foi assassinado no iQuartel da Vila do

Rio Grande o Tenente do Regimento de Linha

-dã-Ilha de Santa Catarina (Barriga-Verde), An
tônio Verrancio de Araujo um dos muitos' bravos
da campanha do sul;

_ em 1.842, 'p�rtiu do Rio de. Janeiro o General
de Lima e Silva, Duque de Caxias, "afim de as

sumir .o Comando do. Exército em operações de

guerra no Rio Grande do Sul;
em 1.867, o General João Manuel Mena Barreto,
durante a campanha do Paraguai- tomou as trin

cheiras de ·Potrero-Obella,· onde se achava; for
temente entriricherado, um Batalhãs Paraguai

,: comandado gelo' Capitão Gonzales;
_ em 1.868, foi nomeado Capitão dos Portos desta

então Provincia o Capitão de Mar e Guerra Rer

nardo Alves de Moura;
- em 1.869, o Coronél Fidelis Pais da Silva der-

-

rotou, em Abagiba, um destacamento do Capi-
tão Rios, e em Santo Izidro de Curupaití a co

luna do Major Fra.ncisco Adorno. Os paraguaios
.perderam, ne!;isas duas lutas, 89 mortos, inclusi
ve 6 oficiais e 168 feridos e prisioneiros, haven
do sido tomadas 3 bandeiras;
em 1.893, chegaram ao Araranguá, neste Estado,
as fôrças revolucioF,lárias do 10 Tenente da Ar
mada Felinto Perry;-
em' 1.899, continuava a expansão francesa na

Africa. No lago Tchad os gaulezes bateram as

forças de Rabach;
·em 1.945, um golpe militar depoz o Presidente
da República dos Estados Unidos do Brasil, Dr.

.

Getúlio Dornelles Vargas, que vinha governan
do desde 23 de Outubro de 1.930, apóz vitoriosa
a Revolução Nacional que irrompera a 3 do
mesmo- mês ·e ano. Quando deste_golpe, não hou
ve derramamento de sangue e visava ele a rede-

mocratização do País. '

André Nilo Tadasco.

"

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Outubro de 1954 o E�TADO

MAIS UM JOGO, PELO CAMPEONATOCITADINO DE PROFISSIONAIS VEREMOS DOMINGO PROXIMO,O,ATLETICO,
"LANTERNA" DO CERTAME TENTARA' A REHABllITACÃO, ENFRENTANDO A 'EQUIPE lIDER DO IMBITUBA.

, , ,

I

Noticia-se que Luiz Gar- disputa que passou a ser

cia Velez, da representação liderada pelo colombiano
do Distrito Federal, lider Efrain Trivino Forero, vin
na classificação individual do' em 2° lugar Francisco
da' I volta ciclistica do Cacione, da Venezuela; O
Atlântico até a Sa etapa, so- nosso conterrâneo Samuel

freu um acidente lamentá- Santos continua firme rta
vel na etapa de Curitiba a 'luta, podendo ainda alcan
Ponta Grossa, desistindo da

I

car honrosa colocação.
\

-

,
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1\ 'I·i[ U��' CERTAMES CARIOCA EPAUUSTA· .! �ID!�Ne DO
CAMPEONATO OFICIAL

-0- ,

DA F.C.B.E. A SOCIEDA-
_

RIO _ Flamengo e Ma- derrota'do Corintians frente DE CARNAVALESCA-
• durpira resolveram progra- ao Santos, na manhã- de do- }RANADEIROS DA ILHA

PERTENCEU AO CLUBE DE RIGATAS FLAMENGO, A PRECIOSA EMBARCA- ���a�:��r�o��l���O, ��� �;n:Zl:taO��P��utis;�d��:n�� 3���� I�g�ID:R��
CÃO QUE DISPUTAR.A' A PROVA .PRIN CIPAL DAS REGATAS DE '15 D.E NOw :'����iOn� �:��t:�ã�st!� �:�: d:lr:r�:,s po����·c�� �����G�O�i��Ee �oZi
,

.

. .

marcado para o dia 20, po- a goleada que lhe foi im- 2657 PONTOS;

VEMBRO rém, a ocupação eleitoral posta pelo Palmeiras, o qua:- En�errando o primeiro
do Estádio do Maracanã de- dro luso baixou para o :urno no campeonato ofici

cretou o seu adiamento. A 3.° lugar na tabela de poli- al patrocinado pela Federa

tos, que reza assim: 1.° lu- cão Catarinense de Bóchas

gar) _ Coríntians, com 4 � Bolão estiveram em luta

'pontos perdidos. 2.°) di� 25 do corrente, nas can

São Paulo, com 5; 3.°) _ chas da Sociedade Cama

Palmeiras, Portuguesa e valesca Granadeiros
'

da

Santos, com 6; 4.°) _ Pon- [lha, as fortes equipes da
te Preta, com 9; 5.°)'_ A.A. Barriga Verde e Soco

Guarani e XV de Jau, com Carn. Granadeiros da Ilha,
12; 6.°) _' Juventus, com saindo vencedor nas duas

13; 7.°) _ Noroeste; com partidas o Granadeiros pe-

14; S.O) _ Linense, com 15; 'as contagens de 714 a 557

São Paulo _ Fato inte-19.0)
_ XV de Piracicaba, � 735 a 622 pontos.

réssante na ultima rodada com 16 e em 10.°) _ Ipiran,' Os melhores bolonistas

paulista que, a Portuguesa I ga e São Bento, com 17 pon- la noite foram: Cantidio

de Desportos, em face da rtos perdidos. rom 161 _ Waldemiro com

155 - Benoni com 153 e

Braulio com 152 pontos (20
bólas) .

Em 10 bólas foram os me

lhores: - Cantidio com

�4 - Waldemiro com SO _

Benoni, Braulio e Cantidio
�om 77 pontos.

• Individualmente foram
issim distribuidos os pon
tos, entre os bolonistas:
SOC CARN. GRANA-

DEIROS DA ILHA

D,ante 129
Moacir " ,. 120
Benon'i '........ 153
Dôa 140

Melquiades 149
Cantidio 161
Genil 147
Osnildo : 143
Waldemiro 155
Braulio 152
A.A. BARRIGA VERDE
Virgilio 109

Chirighini 121
Nelson 108
Alvaro 113

,Braulio 110
Barbato 120
Umberto 105
Emi

{
130

Arlindo 123 '

Osvoldo . . . . . . . . . . .. 140

Diferença pró Soco Carn. '

"clássico" do rêmo norte-ca- Granadeiros da Ilha - 170
tarinense entre as bem trei-

pontos.
nadas guarnições dos Clubes O campeonato proseguirá
Náuticos Atlântico e Cacho- dia 8 de novembro p. vin
eira. douro, com a realização da
Meia dúzia de páreos deve- sensacional partida entre o

rão ser disp�tados, sendo. lider, e vice lider, Socieda
dificil prognosticar o ven-

de Carnavalesca Granadei
cedor da maior batalha re-

ros da Ilha e Coqueiros
mística local, pois, os dois

Praia Clube, os quais tudo
competidores apresentam-se f

\

Tb' d
.

'bT
arão para garantlrem as

com eqUll no e pOSSl 11-
suas' posicões, tendo 'em vis-

dades, o que fara tornar seu
t �t'd l'• •• I a, as par 1 as serem rea 1- ,

C. duelo dos maIS sensaclOnals, I d h d'S
.

, I za as nas canc as a OCle
empolgando o numeroso pu�

_

bl' 'fI'
..

b I I I
dade Carnavalesca Grana

lCP que a Ulra ao e o �- deiros da Ilha.
cal dessa atraente competl- FI' '1' 26 de- onanopo IS, em
çao. outubro de 1954Ia. VOLTA DO

ATLÂNTICO Egon Olinger

" o.

Exulton a grande família ríocas de remo e passado I frotas quasí completas e pIado desta vez será o Clube

d� Clube Náutico Riachuelo, posteriormente por várias possuímos vitórias as mais, Náutico Francisco Marttnelll.

terça-feira última, com a reformas. consagradoras no cenário As festas do batíamo de próxima rodada carioca es-

chegada de seu Primeiro O nosso remo aos l�OLlCOS brasileiro e sul-americano. tais barcos que darão luta ao ! tá composta de mais os se-

"eight" que deverá estar em vai 'progredindo. Antes pos- Enriquecendo sua flotilha o

I A�do L.uz que .possui o s�u guintes jogos: Vasco x Fl�
ação na regata de 15 de No- suiamos poucos barcos -e um Riachuelo deu mas um pas- 11a mais de tres anos, .reall-Iml�ens:, Fotafogo x Sai)

vembro próximo. título de significação como so para a recuperação de "ar-se-ão antes da competi- Cristovão, Portuguesa x

A magnífica embarcação vencedores dei Campeonato seu prestígio no esporte re- ção da data da Proclamação!Olaria, Canto, do Rio x

foi adquirida elo Clube de Brasileiro ele 1936 em São místico barriga-verde, cle- .ía República. I Bonsucesso \e América x

Regatas Flamengo, do Rio, Salvador. vencia, na có.npetícdo de 15 Bangú, sendo que este ul-

após ter conquistado vitórias Hoje os galpões dos nos- de Novembro tornar-se CO�1- Felicitamos ,a diretoria. do timo foi antecipado para a

de mérito nos certames ca- sos clubes estão com suas corrente, de respeito ao. títu- clube dafI'Mta M�r!a ,pelo. no: tarde de sabado.
o supremo elo esporte náutí- tável empenho demonstrado,
-o ele Santa Catarina, I tornando realldade um dos
Dentro de poucos dias o maiores sonhos do glorioso

JarI Hoenck trará outro out-I clube, qual seja, possuir uma

tigger a 8 remos. O contem- embarcação a oito remos.I VOLTA CIClISTICA DO ATLÂNTICO

•

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

Segunda-feira próxima, no Clube Doze
de Agosto, com início às 18 horas, terá a hó
menagem promovida por nosso 'colega de im

prensa e desportista dr, Helio Milton Pereira
aos atletas e dirigentes da FERERAÇÃO CA
TARINENESE DE DESPORTOS UNIVER-

RIO, - Foi dos mais im- sinale-se, não chegou à casa SITÁRIOS que disputaram os recentes XII
polgantes o triunfo inicial dos cem pontos por mera J02:0S Universitários Brasileiros realizados
dos brasileiros no no Mun- 'questão de segundos. C7

dail de Basket, pelo que o i. VLAM_IR E . ANGELIM, em São Paulo.
numeroso publico que lotou ,9S MELHORES Trata-se de uma festiva confraternização
inteiramente as magníficas Todo o quadro titular atu- d 'd

' " , .

dependencias do novo colos- ou esplendidamente, deyen- os nossos esportIstas unlversdarlOs, em cu-

Maracanã teve constante e do-se contudo ressaltar as ,1 ja oportunidade será feito o expressivo agra
Maracanã tve constantes e f�guJ.'as de Vlamir e Ange- I deeimento da entidade universitária às auto-
seguidos momentos de vi- 11m. ,I 'd d

"

'I'
,

bração. Foram' as duas .

grandes 1'1. a es CIVIS, mI dares e esportIvas e outras I
Após um começo algo va- sensações da peleja, arraza-

I

nessoas que colaboraram e possibilitaram a

Ivilante, em que, deixaram dores nas tentativas e, cesta' .. ....,

d
"

r
os filipinos esquilibrarem e eficientissimos na impor- partIclpaçaO os catal'�nens�s na magna o lm-

,

as ações os nossos basket- tante tarefa de anularem os

balle�s partiram firmes e bravos e valentes filipinos.
resolutos para a cesta_numa II Tambem seguros e apli-

NOTICIAS DE JOINVILlE 1'1 Não houve arrecadação,
perfeita demonstraçao de �ados ao que lhes compe-

110iS,
os portões foram aber-

como se obtem' pontos sobre I tia fazer. estiveram Marr, ", tos ao público, que compare-

pontos. Já ao termino 'do Algodão, e Amaury, assim
. (DQ correspondente) ceu em massa, l'otando intei-

primeiro tempo a contagem I como os que entraram pos-·
,

ramente o estádio com uma

refletia' justa e merecida di- teriomente em ação e que
. •. . .

das maiores assistencias até

deren a de vinte e dois, foram Alir, Fausto,

Bom-I
NOVAMENTE VITORIOSO O

I conqu�sta do' tItulo maxlm� a entãô.

t
ç

.

44 22 gra-I b da Tales Gedeão AI- CAXIAS NO CLA'SSICO ser dIsputado no terceIro CLASSIFICAÇÃO FINALpon ?S, os fseJa x

d' t f ard '

.r...r.dl·n'ho
'

Finalmente, domingo último turno que terá lugar logo a
ças as per ormances es a- re o e -u..., .

, .

Encerrada a disputa do re-

cadas cum ridas por Vlamir BRASIL X pARAGUAIO ')assada a epoca das chuvas' segmr. : _

turno do certame pdncipfll
A 1·

p
't b 'I O d pre'll'o da noite- 'onstantes que tombaram Os dOIS pelotoes formad,m da' L. J. F., assim ficou a

e nge 1m, mUI o em se- segun o
_. .

.

d d M' Alg d t t foi realizado ,obre a CIdade, proletando aSSIm. classificação final dos clubes

dc�n a AOS por, alr, 0-

elan
e-on em

ta'co-es do sua realização, teve lugar, I, CAXI,ê.S _ Puccini, Ayala
ao e maun pe as represen � , . " '. disputantes:
F

.

d'd
.

B '1 d P g a'o O .10 EstadlO Ernesto Schlemm
.
e Ivo; Joel, Gunga-Dm e 1.0 lugar _ Caxias F.

_01, se� UbVl a, uma eXl- ra�l fe. dO ara. ud:
.

t Sobrinho" do Caxias F. C., o' Hoppe; Euzébio, Didi, Jua-
biçao sOrJer a e que so- coteJo 01 os maIS lSpU a-

P ..t V.
com 1 ponto perdido.

-

.

'

d B'l
.

d' tão ansiado confronto entre rez, enqUl o e 1. 2.0 lugar _ C. A. Operáriomente foi comprometlda em dos, ten o o raSl v:nc�. o este e o América F. C., como AMERICA _ Simões: Ma-
parte pela lentrada 'Idos cdha- por 61x52b �o. pnm�lro término da disputa elo 2.0 zico e Oscar; lbraim, Cocada co;:o ���� _ América F. C.mados sup ,entes, a:r_:ça os tempo os raSI eIros a ua-

turno do atual Campeonato e Uruguaio; Alceu, Euclides,
quando a representaçao na- ram com um quadro, reser- ia la. Divisão da Liga Jo.ín- Gaivota Moreno e Izidoro.

com 8 p.p.

cional atingl.·a ao m,aximp de

Iva,.
facilitando dessa. forma,

'

tentos na
4.0 lugar - São Luiz A. C,.

I vílense ,de Desportos. Marcaram os 'om 10 pp Infelizmente, sob contínua A' .noite, depois de uma
sua capacidade ofensiva. o jogo dos adversano�. N.a Repetindo seu feito do tur- primeira fase: JuareZ aos 7

c

5.0 lug�r '_ C. A. S5.o Frari- chuva, embora isso não im- ligeira visita i!. sede da Asso-
A-ssim é que, nervosos di- etàpa derradeira os raSl-

10, quando venceu pe'la con- i'ninutos, Uru(?;uaio (contra) cisco com 17 p.p. pedisse o comparecimento de ciação dos Cronistas Esporante da responsabilidade de leiros jogara]m completos, ':.agem mínima, o Caxias, jo- a.os 12 e M01·e�o. aos 32 'con- J 6.0 lugar _ Ipirang!l. F. C. numerosa assistência, deu-se, tivos de Joinville (ACEJ), as
manterem o mesmo nivel dominandO o emQate. A

�ando nos seus próprios do-' slgnando o maIS belo da tar- com 18 p.p.' ',' . depois das treze horas da autoridades, organizadores,ascendente, é que Alfredo, primeira fase findou' com .nínios, impôs-se novamente de; sendo que na segunda fa- Conforme essa' classifica- tarde de quarta.-feira última, jornalistas e radialistas a
Gedeão, Bombarda, Godin' 33 x 17, pois os reservas do

10 seu velho e ferrenho ri- se" aos 25 minutos, Juarez ção, os quatro primeiros co- a chegada, nesta cidade" da cornpanhantes da grandeho e Thales erraram segui- quadro brasileiro não anda;- vaI, desta feita pelo escore fixou o "placard" em :3 x 1. locados deverão disputar o 'oitava etapa do grandioso prova, foram homenageadosdamente nas finalizações, {! ram bem. Feitas as substi- :le 3 tentos a um. Não foi bôa a arbitragem 3.0 turno a ter início no pró- certame ciclístico "la. 'Volta com lauta mesa de frios e
o que é pior, na marcação. tuições, o quadro do Brasil Mereceu êsse resultado o elo sr. Benedito Campos, que ximo mes de novembro, uma do Atlântico", 'iniciado em bebidas no Palácio' dos Es
Em consequencia, os filipi- voltou a exibir-se com a-, "alvi-negro",' sem dúvida, apresentou vários senões .. - !'vez julgados o� prot��tos do Porto Alegre e cujo final te- , portes pelos cronistas e men-
nos pàssaram de dominados certo, vencendo afinal, sem pela :Sua 'melhor conduta em ,Na preliminar, completan- América e Operário,contra o rá lugar 'em São Paulo. tores desportivos locais.
a dominadores até que hoti- maior esforço. campQ, sei1do sua vitória do os minutos_restantes da Caxias, como já not.iciamos O povo da "cidade das bi- Na manhã seguinte, ainda,
ve -yma providencia acerta- IBRASIL X CHINA NA- mais valorisaela em face da partida inacabacl:1, preliaram anteriormente. cicle.tas" acolheu carinhosa- sob forte chuva deu-se a
da do técnico Togo' Renan CIONALISTA

'

grande combatividade com os quadros de as!)irantes, mente aquela meia centena saída da nona etapa para o
Soares em fazer retornar ao I Quarta-feira o Brasil que pelejaram os "rubros". I concluindo ,o do Caxias F. O. DOMINGO O "CLASSICO de bravos pedaladores que, percurso Joinville-Curitiba.
jogo o paranaense Mair. Daí

I
conquistou seu terceiro tri-

. Com tal resultado, o Ca- I com o escore favorável de" DO REMO'" sob as piores condições de Os nossos conterrâneos
por diante o quinteto brasi- unfo, derrotando o five da xias ·terminou o returno co- 2 x O, o que lhe deu o título

,

Cercado das maiores aten- tempo, com enorme sacrifí- Samuel Santos e Arlindo Ré
leiro reericontrou'se plena- China Nacionalista. o. es- mo li'der-invicto, apenas com desse certame. AS mesmas e- ções do nosso público des- cio, vil1ham perfazendo o pe- gis atingiram esta

, cidade,
mente, na 'quadra e buscou I

core foi de 61 x 44, tendo os' um. ponto perdido, perfazen- quipes jogaram a seg'uir a- portivo, deverá ter' lugar,
I
noso e longo trajeto dessa nessa etapa Itajaí-Joinville,

com sucesso nOvas vanta;'!noss?s �estinhas cumprido, do pois b�líssima camp�nha, mistosamente, ainda, ven- domingo prÓximo, na raia espetaculár competição ci- em 19.0 e 47.0 lugares res-

,'.:�:ens"'no�marcador que, as- 'explend1da performance. loque mUlto o credenCla, à c:;;9. o Caxias por 2 x 1'. do Jarivatüba, o tradicional, clistíca internacional. pectivamênte,

,

VITORIAS DO BRASIL NO MUNDIAL
DE 'BASQUETE

piada da Confederação Brasileira de Despor
tos Universitarios,

Nesse ensêjo, promotor da homenagem,
grande entusiasta e um dos pioneiros do es

porte universitário em Santa Catarina, ten�o
sido Secretário e Presidente da FeDU, bem
como Vice-Presidente da CBDU, fará entrega
de um troféu recordátivo da espetacular vitó
ria em futebol dos catarinel'lses sôhre os pau
listas naqueles J()gos.

Nessa justa homenagem aos valorosos
atletas e dirigentes da FCDU, cooperará a

Cia Cervejaria Catarinense com vários erigra
dados dos seus conceituados produtos,

Ao convite que recebemos, nosso agrade
cimento,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



qual fazemos parte, propos
tos por êle mesmo. Assim
acompanhávamos Cláudio Devem comparecer a l6a. C. R. M. la. Secção a !im de .

de Souza pela sua obra e· tratar assuntos de seu ínterêsse, os cidadãos:

pelo seu -dinamísmo em prol João Evangelista Gomes

da defesa dos interêsses li- Arlindo Fronza

terários do Brasil. Lutou
por 'uma lei de amparo ao

intelectual e se dependesse
::los seus esforços e da sua

boa vontade teria resolvido
o assunto,'·
A morte no-lo rouboti do

convívio e antes que pudes
se concretizar, todos os seus

sonhos em prol das letras e
O Banco do Brasil S. A. faz público que o concurso pú- 1 eln

. .

'1'
.

l' d d' 14 dos que ne a privam
blico para escriturano-auxi lar sera rea iza o nos ias

t 1'1'-
e 15 de novembro do corrente ano, observando o seguinte

nossa e a.

I A .sua intensa obra de to-
dos os gêneros literários aí
está para provar a sua ca

pacidade de produção, a.
sua cultura.· Embora fôsse
dos mais cdticados escrito
res nacionais, o valor que
possuia ninguém lhe poderá
negar e a posteridade fará
seu real julgamento.
Depois de su";: morte, a

pós a abertura do testamen

_ to, segundo divulgou "o
Cruzeiro", ainda se terá de
elevar o valor da acão de
cláudio de Souza. Nii'Iguém t
ignora que há no Brasil fal
ta de estímulo e de prêmios
líterários. Pois Cláudio de
Souza deixou à Acadêmia
Paulista de Letras, 200 mil
Cruzeiros para prêmio anu'

aI destinado à melhor obra
histórica sôbre fatos paulis-
tas; Ao PEN Clube legou 1
milhão de Cruzeiros sendo
a metade para prêmios l\te
rários; e à Acadêmia de Ci
ências de Lisboa 100 mil
Cruzeiros para prêmios à o

bra oe escritor português ZONAS ESTADOS DE SANTA CATARINA E
sôbre literatura brasileira. PARANÁ
Cláudio de Souza foi por'

i tanto um homem útil na Firma atacadista precisa de elemento conhecedor
i vida e ,na morte. Por isto do ramo, bem como zona e freguesia. Inutil escrever
o Bras.illhe deve respeito' e I caso não preencha esses requisitos. Cartas indicando

1 admiração!
.

praças a percorrer a caixa Postal, 752 - S. Paulo.

-,

Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Outubro de 1954
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"Panty Raid'
� 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" (' \

r·
DE PITIGRILLI lcador

suas -calças, e seus' quer raça que pertença, é
"foulards", e gritando que' sempre e sómente a juven-

BUENOS AIRES -

os. estuda�tes d� Univérsi- t�de. _Os �êtudantes d�,hoj,e
(APLA - A opinião públi� dade de Mis�oun e de Nova n�o sao difere�,tes dos. cle-

-

orte-americana esta Inglaterra tmham demons' ncos vagantes da Univer
ca. � que com as eleições trado ser mais inteligentes. sidade de Pádua ou de

mais·do ciais preocupàda O Dr. Frank Ely, psiquia- Montpellier, que roubavam
pr'esr en ,

ddI' á

rioit"panty raid" duas tra do Esta o e owa, as- os smos e a noi e transpor-com o ,

I as que significam o segurou que se trata de tavam carros carregados de
pa avr

. . . c dde peças femininas. uma brincadeira de origem Lena para as torres as ca'
saque .

.

. ,,\ l' M
., .

t drai f' d
Muitas universidades e co' impura.

.

as que. e puro pa- � rais, a im e aterro-

1 ' "femininos foram in- ra um psieoanalista? De 0- rizar os burgueses com a
eges -" , Dr.Thinót di' t'.

Iid s por estudantes, piniao contraria e o r. .upo ese le a guma 111 er-
vacu o

.

I
-

d' darrebentaram, dos dor- Kinsey, o qua comentou os vençao emomaca ou e-

q�te, 'os das Jovens suas fatos com uma filosofica a' sancadeavam batalhas nas
mi 01'1

_

.
.

.

prendas íntimas, levando-Aas firmaç1�od: ..

tavernas para. dhopepr sair

t 'unfo pelas ruas s - o 0S os animais ex- sem pagar o vm o. 01' sua
em 1'1. ti I ., .

autoridades não sabem e�- p�rimentam prazer. em par .e,
.

aque e comissan�
plicar o fenômeno. Os pSi' brmcar; _�e

. Paris, que mandou ati

coanalistas estão cunhando Isto e tudo. Se um. lugar l ar ao S�na 320 estudantes,
novos "complexos",. procu- (daqUeleS objetos tiverem que se tinham cOI�portado
rando as causas ancestrais encontrado ca_çarolas ou ra- mal, demonstrou naa com

ou patológicas dessa estra- quetes. de tems, _?s estudan- preencier os jovens, como a

nha efervescência estudan- tes teriam saqueado�, caç�' polícia de hoje, que os dis

til. A polícia foi obriga�a.a rolas e raq�etes. �, loucu- persa com gases lacrimo-'
intervir, provocando inci- ra da primavera - 42 gênios, pois sabemos' que EM UMA DAS CENAS DE:
dentes, prisões, complica' graus a sombra - desen os Jovens podem voltar ao

cões, De Nova York, a no- cadeou a crise. bom senso por meio de uma Eseuna do D -Iabo�a loucura, como a chamam Crise que, nos hO�lens, palavra inteligente. .

as pessoas que não sabem sérios maduros, esta. em

Irir, se propagou ás univer-I estado, consta_nte na prima- ••----------. I
Tchnicolor

sidadesde Miamf Connec- vera, no verao, no outono, IMPUREZAS DO S�NGIJE? - Esta é uma história das Indias Orientais J

em

ticut, I)elaware, Vermont e no inve:_no, na tibieza. d.os fllXIR Df N06U
� 1883, quando, nos belos mares de JAVA, a natureza

Minnesota. Um deputado termosifoes, no ar cOndiCl?' U tlH� apresentou o espetáculo mais espantoso da história ...

interpelou o ministro �a nado, nas sa�a� de espeta-
AUX. TRAT. SIF�LJS

Instrução Pública, que nao culos, nos estúdios e na bol-

encontrou nada melhor se- 3a. Basta observar c�mo se

não condenar o fato, pro- comportam na socledad.e
meter que não repetirá e mecânica os ,adultos, candi
exclamar nostálgicamente, dates todos a trombose .co'
aludindo a outros tempos ronária aos 50 anos, a pre

mais equilíbrados: destinados a. deixar no

_ This ehangíng world! mundo uma viuvá carrega-,
_ isto é, como os tempos da de milhões, divórcios em

I- mudam. série, escravidão aos dóla'

Não me parece _que o res combate entre socieda-
,
". "booms"

,

mundo tennha mudado nem :les anonimas, ooms e

que os homes de hoje se- 'pools", crueldade mental,!
jam diferentes de seus pre- icambarcamento de Tique
decessores, nem que estes zas e

.

poder, partidas mor'

jovens prometam chegar a tais sôbre vinte tabuleiros

ser sensivelmente diferen- industrtaâs, I imprevistos I

tes dos adultos que os en' desmoronamentos de fortu-
.

viam a escora, pagam as .ia, nulidades intelectuais

'r
matrículas e 0S educam com que se 'elevam

-

ás es·!relas I,
{ o exemplo.

. lesiludidos que projetam
I'

Suas depredações nos fazer uma .víagem a Marte

dormitórios femininos são JU transferir seu domícilío
'

PÁRA' AQUELES- QUe
brincadeiras de rapazes. para a lua.

.

I
Não se teve de lamentar um Nada há de alarmante DESEJAM O MAXIMO

só ato desrespeitoso para nessas brincadeiras juvenis, I

com as jovens proprietárias e nenhum preságio nefasto

Idessas "frivolités" que ria, oode ser ditado, a respeito
púdica Inglaterra não são da ge:ação dirigente de a'

nomeadas porém que, em .nanhâ; mas medo me cau

todos os �aíses do mundo, I
sa o reflorescimento dos

são expostos nas vitrinas,' duelos estudantis
. entr.e a

, reproduzidas nos jornais juventude das umversidG'
mais graves, e colocadas 11'0 : ?es alemães. "II f��t, q�e
mesmo plano moral que: jeunensse se passe_ e pre

uma camisa de homem, I cise ,q;_;e él. j.uventude :e ex;
uma gravata de "smoking" I pane a,

- diziam - nao se, PERFE/ÇRÕ SEM IGI./Ri
ou um par de suspensórios.... inda dizem - os �ranceses.
Abrir malas num dormitó- '.2 creio que os maiores cul-

rio de estudantes e afundar
I pados desta imprevista lou-

I rindo e cantando as m�,os
I
cura da juventude estudio'

nas bem arrumadas pilhas �:::a cbs Estados Unidos são

de suas indumentárias pas- los homens. sérios, que com

sadas a ferro e perfumadas, I as fotografla� ?�S empre

e arvorá-la pelas ruas co- ias, nos d01'IIlltonos do sexo

mo flâmulas parece-me um ldversário, criam uma at

sinal de ab�oluta falta de niosfera, uma emulação, um

intenção suspeitá ou peca- contágio.
minosa. Demonstra' que o A palavra de bom se�so
despertar, dos sentidos, a foi pronunciada, �ela d�r�
idade crítica para os mora' tora de um coleglO femmi- horário:

.

Hstas está infantihnente no que, em vez de aumen�
,

eUl atraso, e que a persona- tal' os fatos, reduzi�-os ás

lidade dos jovens ainda se suas justas proporçoes.
.

A I
encontra nessa fase incerta eqUilibrada educadora dls-

,

da pré-puberdade, na qual se:

os jovens brigam com as I - Os rapazes esc,olheram
coetâneas, gracejam de sua, um mau momento. As mo

feminilidade, de sua debili-I ças estavam em vésI?er�s d�
dade, de sua vaidade; pe- exames. Isto as prejudicara
dodo este durante o qual a nas provas. Podiam esperar
feminilidade, a debilidade e mais quinze dift&
a vaidade não são ainda ele- Mas, quinze dias depois
mentos de curiosidade e' de as universidacles estariam

As provas de Português, Francês, Contabilidade Ban
sedução. desertas e os Jovens e as jo' cál'ia, Inglês e Matemática Comercial, serão realizadas na
Na" realidade, as jovens, vens teriam reingressado Faculdade de Direito, nesta Capital.

em ;nada .ofendidas em sua na sociedade dos adu.lto�, A prova de Datilografia será realizada na Agência local
honra e em sua susceptibi' as margens do lago MlChi- do Banco do Brasil à Praca XV de Novembro.
lidade, r�plicaram com as gan, ou na r.lorida, n�s,ta-?U II Será Obrigató.ri� o uso· de lápis-tinta ou caneta tintei
mesmas armas e a mesma naquela praia da Califorl1la, 1'0. Os candidatos inscritos deverão comparecer. aos locais
estratégia: responderam por nos "night-c1ubes" _em tôr- das provas com a antecedência mínima de TRINTA MINU
sua vez invadindo os dormi- no' dos "ring�" dos. hip.ódro- I TOS da hora marcada para o início de cada exame, muni
tótios masculinos e saindo mos, onde a �nfanhl e mfo::-, dos do respectivo cartão de identificação, fornecido pelo
deles com os troféus corres- me personalidade dos dOIS Banco no ato da inscricão. .

pondentes: calças, camíse- sexos ainda cónfusos, i�i'l Sob nenhum pretextolserá permitida- a entrada de can

tas, pullovers, de tal manei- tando o exen1plo dos maiO- didato que se apresentar depois de {dado o sinal para dis
ra que a polícia da Colum- res, se diferencia, sem to- I tr.lbuição do tema. Será impedido de prosseguir no concurso

bia University teve de in' mar sempre as direções cor� 10 candidato ausente a qualquer das provas eliminatórias
tervir com gases lacrimo�ê- retas que vemos na vida I (POl\tugues, Matemática Comercial e Datilografia); nas de

nios para proteger - quem inocente do mundo animal! mais a ausência acarretará nota ZERO.

diria? - os
.
dormitórios e das plantas. I

masculinos, inquanto ao As variadas sociedades I

Jovens novas Proserpinas, dos diferentes países têm
não raptadas, mas rouba- caracteristicas próprias,
das desafiam os agressores, ;Jorém a juventude no seu

agitando em gestos provo-· periodo mais são, a qual- I

... O mai� empolgante romance dos mares já trans

portados à tela!

•
•

Com �s�� va.ld.. V. S.

,----�--.. -----�-----

1Diário d�Metropole
EM CORTESIA ÚLTIMA NA VIDA E

NA MORTE
telectuais da terra. Mas tí
nhamos boa amizade com o

ilustre membro da Acadê
mia Brasileira de Letras e

dinâmico presidende do
PEN Clube do Brasil do

E EFICIENCIA

(Alvarus de Oliveira)
Embora tivéssemos rela

cões com o sr. Cláudio de
.3ouza, não poderíamos di'
Ler que fossem as mais ín
ütn.as. Nossa vida atribula
da, agitada, não deixa tem

po para contato com os in

po para contrato com os in-

ERL

BANCO DO BRASil S. A.

I

CONCURSO PARA ESCRITURARIO-AUXILIAR

Dia 14-11-54 - Domingo

Português
Francês
Contabilidade

Inglês

das 8 h. às 10 h.
das 10h.30m. às llh.30m.

Bancária - das 14h. às 1Gh.

das 16h.30m. às 17h.30m.

Dia 15-11-54 - Feriado

Matemática Comercial
.

das 8h. às 10h.
das 13h. em dianteDatilogTafia

Florianópolis (SC), 27 de outubro de 1954.

Pelo BANCO DO BRASIL S. A. - Florianópolis (SC.):
José de Brito Nogueira - Gerente Interino.
Carmelo Mário Faraco - Contador Iúterino.

fi

/

Distribuidor

,

•
,

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

CADILlAC-1950
VENDE-SE r-ou c-s 300.0ílO,oú

Tratar à rua José do Vale Pereira s/ri. (Qu:1rta casa

a direita), próximo ao Coqueiros Praia Clube.

iAtenção.
Pessoa idonea com ficha

nos Bancos do Brasil SIA e

Bank Of London & South
America Ltd. Aceita Repre
sentações em geral para o

Estado de Minas Gerais.
Correspondência para a

Cx. Postal 540 - Belo Horí.

I

-I
O�GAHISADOI
E_ I
EDITADO
PO�

'[}(J/)ÁL&I(J�.t(J4J([!Jg.[IXA8 'N.[TTO

�r�.;;�

Vende-se··�
u� automóvel citroerr �/

49
Completamente equipado

e com Rádio.
Tratar na Empresa Aut.

Viação Catarinense

FLORIANÓPOLIS_SANTA C!llt.!1:1NA

_- ---------�._----_._-------

COMPARECAM À 16a. C. R.
,

; "

CENTRO EXCURSIONISTA "ARNOLDO R�"
/'

-�EPIÇIQNêB!O-
FUNDADO EM 16-9·54

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE\
MAIORES OPORTUNIDADES, DE CONHECER

TERÁS
A •

TERRA CATARINENSE. NÃO PE:RCA TEMPO, (N-

VíA- NOS HOJE MESMO. TEU NOMt E CNOf:J"If �

CO A CAIXA POSTAL 489- FLOHlANÓ,,·OUS-S.C.

�l{If� .

..\�-
.,"-

'Viajante, casimiras

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(Gel 'Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Outubro de 1954
-------------�-----------------------

Com a: Biblía na Mão

SEXTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO

t......
A •

Pedi e dar-se-voe á, pcu'a que o vosso gozo seJa com-

pleto. (João 16: 24) .Ler I Tess 1: 2-10. '

Havia "alegria indizível e cheia de glória" na face
de Kariman naquela manhã de domingo. A pequenina
igreja perdida nas matas de Asahan, na Sumatra, 'esta
va experimentando uma das suas .maiores vitórias. O
chefe, o poderoso curandeiro, e sua família, estavam pe
rante o altar da igreja para receberem o santo sacra-

mento do batismo.
.

Ninguém naquela igreja estava mais feliz do que
Kariman, porque o velho curandeiro era seu pai. Kari
man tinha orado por êle por muitos anos. Quando Kari
man recebeu o batismo, já fazia cinco anos, seu pai se

opôs tenazmente. Disse que êle jamais se' tornaria cris
tão. Mas Kariman não perdeu a esperança; orou inces
santemente por seu pai e suas preces foram ouvidas. A
legre e feliz 'êle segredou-se, após o culto: "Este é o dia
mais feliz da minha vida!"

Gostaríamos nós de experimentar a alegria dêsse
jovem cristão? Então, temos de fazer o que êle Iêz: dar
nos nós mesmos a Cristo, começar a orar por outros e

'buscar diligentemente conduzi-los a Cristo. Podemos
começar hoje mesmo!

-. C. RnMOSjS.4. r�métcio e 4gências
Rua João P;nto, 9 Fpolis•.•-Sta.Catarina

II .......,. ......

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

o ESTADO

CONFORTO absoluto'
I

Grande ECONOMIA'

AQUECEDOR ELtTRICO'CENTRAL

CapaCidade: �:'
100 a 1.000 litros

• Construção s6lida, sendo a caixa interna de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubuter, 'inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por:' URMOSTATO.

que proporciona �rande ECONOMJA.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fnn-�4-
.IMERSÃO f1,

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento I.Iltra rápido.

• Játo abundante na ternpe

ratura desejada,

o MISTURADOR DÁKO. d. re9u'
,

lag.m inslanlaneo. permite o

maior escola de. graduações de

TEMPERATURA.

" ,,'

GARANTE O QUE FABRICA

C in e III a s A.C.P.E.S.

Essas bôlsas se destinam
a médicos que trabalhem
em programas oficiais de

'1_- • :&� As 8 horas. Saúde Pública, ou que le-

.. 111[. ROBERT MITCHUM cionem em escolas de medi-'
-.

.' ,.'
ANN BLYTH em: cina.

As 4 - 8,15 horas. ,MURALHAS DE' O período de duração das
AUDIE MU:RPHY - SU-

SANGUE
. bôlsas pode ser de um ano,

SAN' CABOT - Pi\UL -No Programa: Ipara estudos acadêmicos,
KELLY Noticias da Semana Nac. ou de q�a.tro a seis meses,
A . MORTE TEM SEU

Preços: 7,60 _ 3,50. para estágios,
A ,

-

PREÇO Imp. até 14 anos. I O. valor das bolsas e, a-

(Technicolor) proximadamente, de .

'No programa:
, __ . __ ._ . US$ 210.00 mensais para

Esporte na Tel� Nac.

ti.·".�'I;·111m1:
a Are�lização de cursos aca-

Preços 7,60 - 3,50.' 1III'.1li. ,I dêmicos e de US$ 330.00
Imp. até '14 anos. 't·, I _t ". lnensa�s para estudos de ob-

{ri ,b 19 ai 'WJ As 8 horas. I se�:����ressados devem se

l�fM r,. ;!e.1 GJ 1°) Noticíario Guaiba
i dirigir, por carta, ao Dr�

- ....
- Nac. Eugene p. Campbell, Che-

As 8 horas. 2°) TUBAROES DE fe da Missão Técnica - Di'
GENE KELLY - ANN TERRA' Com: Kirk Grant visão de Saúde, Bem Estar
MILLER - FRANK .SI· Bud Abbott e Habitacão - Instituto de
NATRA em: 30) GALINHAS DOS Assuntos� Interamericanos

DR. ACHILLES UM DIA EM NEW YORK OVOS DE OURO (Techni- - Avenida Rio Branco 251
BALSINI (Technicolor) colar) Lou Costello .:_ 12° andar - Rio d� Ja-

. No Programa: 4°) OS TAMBORES DE neiro - DlF. até 30 d� no-Advogado Atual. Atlantida Nac. FÚ MANCHÚ 5/ 6 Eps. -. J vembro de 1954., Rua Padre Roma,43 Preços 7,60 - 3;50. Preços: 6,20 - 3,50. Na -carta, em quatro vias, ...armaciàs de Planta-o,---- ---- I Censura Até 14 Anos... Imp. até 14 anos.
.

redigidas em inglês, deverão l
EMPREGADA indicar: la) suas funcôes e 30 Sá'bado - Farmácia Sto. Aritônío - Ruá Felipe

sua vida profissional; b) a Schmidt n. 43
.

razão pela qual se candida: 31 Domingo - .Farmácia Catarinense - Rua 'I'ra-
tam; c), o tipo e o local pre- jano
ferido para treinamento; d) 2 (Feriado) - Farmá-cia Noturna - Rua Trajano.
a maneira' pela qual treina-

"

6 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
menta será utilizado no Conselheiro Mafra
Brasil; .�) a duração da

bÔ�-1 .

7 Domingo - Farmácia Esperança - Ru� Conse-
a maneIra pela qual o treí- lheiro Mafra ..

"

.

namento será utilizado no 13 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
ciará a situacâo de seus de- João 'Pinto
pendentes, 's� os houver. '1 14 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João
A esta carta deverão ser Finto <,

anexados: i 15 '(Feriado --.- Famácia Sto. Antônio - Rua Feli-
1 - O atestado de exame pe Schmidt n.43' ,...

de inglês prestado no In!>-I 20 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
tituto Brasil Estados Uni' Trajano
dos ou num Consulado A- I' ,21 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-
mericano.· \ jano2 �. yma ca:ta ?e. reco- I .25 (�eriado) - Farmácia' Not�rna :- Rua Trajano
mendaçao, em inglês e 'em I 2.7 Sabado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
4 vias, do chefe imediato ou Conselheiro Mafra / . '

do diretor de sua escola,' 28 Domingo - Farmácia Esperança - Rú'a Con-
contendo: a) a função do selheiro Mafra •

candidato; b) o seu cargoa- O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
pós a volta dos Estados; Sto. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe· Schmi-
Unidos; c) o benefício que dto ·n. 43 e Trajano. .

o treinamento trará ao ser- � A presente tabela não .p04erá ser alterada sem pré-
viço ou à escola.'

.

I via autorização dêste Departamento.

ORAÇÃO

Pai, buscamos diàriamente o gôzo da tua salvação.
Vimos a ti' neste momento, sabendo que na tua presença
há plenitude de alegria. Restaura em nós a alegria da
tua salvação e ajuda-nos a viver como filhos da luz. Por
Jesus Cristo, nosso ·Senhor. Amém,
i C.........»" --'it�·�1t__

PENSAMENTO PARA O DIA'

__
••_'-".

w.�
Em Cristo podemos alcançar nova luz e -;�;� vida.

RAGUAR ALM (Sumatra)

,CAS·A
.
Precisa-se, 'para casal, po

! dendo ser por contrato de

13 ano.s.

I A tratar no Cabo Subma-
rino
Rua João

I a Gerencía
Pinto,

p� AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

-E EflCtENCtA

Precisa-se de' uma
empregada.
Rua Artista Bitten-

, court,28.t:

CINE SAO JOSE'
As 3 8 horas.

DRAMA INTENSO EM
QUE O SANGUE AFOGA
PAIXõES VIOLENTAS
AUDIE MURPHY - SU
SAN CABOT - PAUL
KELLY
A MORTE. TEM SEU

P;REÇO
(Technicolor)

No Programa:
Esporte na Tela ·Nac.
Preços 10,00 - 5,00.
Imp. até 14 anos.

WAYNE MbRRIS
PRESTON FOSTER em:

OS VALENTES NÃO
CHORAM

No Programa:
Filme Jornal Nac.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14.anos.

PREGUIÇA E .'RAQUEZA.
VANADIOL.:
I MOÇAS DES.ANlM.AiUI:t:

HOMENS SEM ENERGIA.,

Irmandade' do Senhor
dus Passos

.. . Não é lua culpa:

Je)us It a fraqÚeza que o deixa cansado, �Hdo,
,

com moleza no corpo e olhal sem brtlt,.J,

A fraque.. atru. a vida porque rouba

as fOrça� para o trlÚlalho.

VANADIOLE
HOSPITAL DE CARIDADE

-

Fundada em 1765

FINADOS
De ordem do Snr. Irmão Provedor convido os Ir

mãos e Irmãs, para, revestidos de suas insigneas (ba
landrau e fitas), assistirem á santa Missa que será resa

da pelas almas dos Irmãos falecidos, no dia 2 de novem

bro, ás 8 horas, na Igreja do Menino Deus.
Após á Missa, a Irmandade fará a visitação. ao Ce

mitério.

Consistório, 28 de outubro de 1954
Américo Vespúcio Prais

Secretario em exercicio

aumenta 0.11 glóbulos sanguíneos e VITALIZA o. .anl(ut en

traqueeído. E de goato delíeíeso e �0tH ler oaado eDI toda

.•• ldad.. -

Araujo
Cirurg. Dentista -

Professor da Faculdade de Odontologia comunica
aos seus clientes que já está atendendo. No horario ha'
bitual.

Rua Felipe Schimidt - 34 � sala I

,.

Olacilio

Mauniflca . casa e terreno
Vende-se magnifica residencia, com dois amplos ló

tes, sita á rua Desembargador Pedro Silva, "Praia das
Saudades", no bairro de Coqueiros, dispondo de exce

lente instalacão sanitaria, amplas salas de visitas e de
Jantar, três grandes quartos, cópa e cosinha c,om todo o

conforto, duas varandas com vista para o mar; porão
habitavel dispondo ele dois quartos, lavanderia, banhei'
1'0, chuveiro e vaso sanitario; Jardim e pomar .bem
plantado. Preço razoavel.

.

A. tratar com o proprietario, Senhor Raulino H
Ferro.

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

.

BÕLSAS DE ESTUDO
PARA MEDICOS, NOS
ESTADOS UNIDOS

A CAPES tem a satísfa
,
o de comunicar aos inte

ressados que
-

a "United Sta
tes of America Operations
Mission to Brasil" está ofe
recendo bôlsas de estudos a

médicos brasileiros, para a

perfeiçoamento junto a íns
dtuições universitárias e

hospitalares dos Estados da
América. Expresse Florianópolis

ANDRADE & KOERICH
Transport. de cargas em geral entre Florian6polis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: -:- FLORtANO'POLIS •

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

Agência - 'CUR1TIBA
.

Avenida 7' de Setembro 3320/24 '

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SA�\JTTDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 16116/1678 Fone: 37-30-9'1

End. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e �m 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

Gremio Cruzeiro' do
Recreativo - Cultural - Esportivo

(Filiado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)
Sábado - dia 36 - "Festa Cigana.
Eleição da Çigana mais simpática da noite (Às srtas

que comparecerem vestidas � 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.

._Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ó em ·1955:os novos imortais
Inscrições aberti!s. Vagas de Vlaudio de SOUZ8,
Getulio Vargas e ROQueI8- Pinto. �

,

RIO 27 (v. A.) '-- Enquan- ; brír, as inscrições de candí- I te. Assim, só se acha aberta

nã; se realizarem as elei-I datas às

cUdeir.as
numeras

I
até o momento a candidatu

�es para a vaga deixada por I 37 e 17, ��e eram ocupadas r� a vaga deixada por �lau-
laudio de Souza, a Acade-l por Getuho Vargas e Ro- dío de Souza e, segundo nos

ia de Letras não poderá a- quette-Pinto, rcspectívamen- informaram, inscreveram-se

--------'--' mais de 15 candidatos, entre
os quais os escritores Celso

Kelly e Josué Mentelo.

Por sua vez, as eleições pa
ra a vaga de Claudio de Sou

za não poderão ser realiza

das senão depois de empos
sado o último acadêmico que
vai ocupar a vaga do -pro
pessor Miguel Osorio de Al

meida.

Compra se
casa ou terreno
Compra-se um pequeno

'tereno ou casa velha ou no

va com garage ou terreno

ao lado para construir uma

situados na Rua Anita Ga
ríbald ou em outras ruas

proximas a esta. Imíorma

ções para'Romeu Machado,
rua Anita Garibald n'', 33
Telefone - 2972.

-,

f,���;

Mauniflca casa 'e terrenol�;'"
Vende-se magnifica residencia, com dois amplos ló

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

Saudades", no bairro de Coqueiros, dispondo de exce

lente instalação sanitar ia, amplas salas de visitas e de

Jantar, três grandes quartos, cópa e cosinha com todo o

conforto, duas varandas com' vista para o mar; porão
_
habitavel 'dispondo de dois quartos, lavanderia, -banhei ' ','NEUROSE DA MATER-

Jro, chuveiro e vaso sanitario; Jardim e pomar bem I NIDADE"

plantado. Preço razoavel. I Os médicos c h a m a m

A tratar com' o proprietario, Senhor Raulino H
.
"neurose da' maternidade"

Ferro. I ao cuidado exagerado que
rua Conselheiro Mafra 56, ou Caixa Postal 203. as mães têm com os filhos

Florianópolis. I pequeninos. Os movimen-
tos da criança, um pequeno

I vômito, uma diminuição
de algumas gramas no peso,
são causas de temores e 'a
preensões. É verdade que,Capital e

, via de regra, elas se tran-
19, sob n.

'1' de ,

qui izam epois que o me-

dic_o lhes ,diz, que o caso não
tem importância. Mas, infe-
lizmente, e efeito dêsse ner
vosi�mo perdura na cri�n
ça que, -r

em consequência,
pode tornar-se um anormal
ou até um doente mental.

Cuide da saúde de seu

filho
-

sem apreensões
descabidas, evitando
q'u,e êle futuramente
sofra as consequências
ele t4is rnanifestacões
ne nervoso .

.......:. SNES.

Pr'eceíto do Dia

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

Coqueiros; uma .carteíra de estrangeiro, modelo
289.868 S R. E., emitida rio DIstrito Federal.

Gratifica-sé a quem entregar nesta Redação.

Gremio -, Cruzeiro - do Sul
I

Recreativo _ Cultural - Esportivo
(Filiado ao Clube 6 de Ja..eiro - 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. ."

1

1
, 1/',

,,,.

,-

EO'ITAL.
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS:

Edital de Praça, com o prazo de trinta dias.
O DoUt01' Clovis Ayres Gama, Juiz: de Direite da --0--

Comarca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na SERVIÇO NACIONAL DE MALARIA

[ormo. da Lei,etc...,' 1
'

FAu SABER aos que o presente edital virem ou dê- .
Pelo presente, solicitamos _o comparecimento do sr.

le conhecimento tiverem expedido nos autos de venda I D,IONIZIO JOÃO DA SILVA a Séde do Serviço Nacio

de bens de menor requerida por Fraricisca da Silva Mi- nal de Malária, sita à rua Visconde de Ouro Preto n? 42,

randa, que atendendo ao que lhe foi requerido e tendo nesta Capital, afim de tratar sobre assunto de seu ínte

em vista ao mais que dos autos consta, por sentença resse.

preferida aos 19 de outubros' de 1954, autorizou a ven

da, em hasta pública, do imóvel abaixo descrito, com

sua respectiva avaliação, pertencente .á menor Maria
Clarinda Pereira, que será levado á público pregão de
venda e arrematação, a quem mais der e maior lanço
oferecer, acima da respectiva avaliação, pelo porteiro
dos auditórios, ou quem suas vezes, fizer, no dia 7 de de
zembro p. vindouró, ás 10 horas, rio local em que se

realizam as vendas em hasta pública determinadas por
êste Juizo, á porta do edifício da Prefeitura Municipal De volta de sua viagem, o Dr. Carlos Fernandes En

desta Cidade. Descrição e avaliação do imóvel que. será gelsíng, avisa á sua distinta clientela que atenderá no

levado á proça: Um terreno, sito no lugar denomina- vamente em seu consultoria a partir do dia 3 do cor

da "Marretes", com 35,74 metros de frente, que faz a rente.
Leste na estrada pública, por 564 braças de fundos, que
faz a Oeste em uma cachoeira; extrema ao Norte com

terras de Júlio Olegário da Silva e 'CiO Sul em ditas de
João Carlos: avaliado por dois mil e quatrocentos, cru
zeiros (Cr$ 2.400,00). E, para que chegue ao conheci
mento dos interessados e ninguem possa alegar igno
rância, mandou expedir o presente edital que será afixa
do na sede dêste Juizo, no lugar do costume, e, por có
pia, publicado uma (1) vês no Jornal "O ESTADO" de
Florianópolis. Dado -e- pàsSâdo nesta cidade -de:-T-ijucas,
30S vinte dias do mês de outubro do ano de mil inove
centos e cincoenta e quatr? Eu, (ass) Gercy dos Anjos,
Escrivão, o datilografei, conferí e subscreví. (ass) Clo
vis Ayres Gama, Juiz de Direito. É a, cópia fiel do origi
nal afixado na sede dêste Juizo, no lugar do 'costume,
sobre o qual me reporto e dou fé.

'

,

Data supra. O Escrivão: Gercy dos Anjos
, ....01\

Viagem' com segurança
e rapid:ez

SO NOS CONFORTAVEIS mCRO":ONIBUS DO

lAPIDO {(SOL-BRASILBIRO»
Florianópolis - Itajaf' - Joinville - Curitiba

I ",,-- '" ,_,,_._._"""'_ ,'i

Age""ncía e
Rua Deodoro esquina:da

• Rua Tenente ;Silveira

rarmacias de Plantão
30 Sábado - Farmácia Sto. Antônio - Rua Fellpe

Schmidt n. 43
31 Domingo - -Farrnáeia Catarinense - Rua Tra

jano
2 (Feriado) _ Farmácia Noturna - Rua Trajano
6 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra
'

,

I
7 Domingo _ Farmácia Esperança - Rua Conse:-

lheiro Mafra,
13 Sábado (tarde) _ Farmácia Moderna - Rua

João Pinto
14 Domingo - Farmácia Moderna _ Rua João

Pinto
15 (Feriado _ Famácia Sto. Antônio - Rua Feli

pe Schmidt n. 43
20 Sábado (tarde) -,- Farmácia Catarinense .:....:. Rua

Trajano -

,/ ,

21 Domingo - Farmácia Catarinenss - Rua Tra
jano

25 (F_',eriado) ,_ Farmácia Noturna - Rua Trajano
27 Sabado (tarde) _ Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra "

28 Domingo _ Farmácia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra

O serv.iço noturno será efetuado �elas farmácias
,Sto. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe- Schmí
dto n. 43 e Trajano.

. ', A pr�sen:e t�bela não poderá ser alterada sem pré-
via autonzaçao deste Departamento. !

" 1,1 '\:0....... ___
't ;,

I·'BANCode C�f�ITO POPULAR

Iz AGRI�OLA I I

RMo:��,16
.. ,

FLORlANOPOLIS - 5tó.. eó.�6.rln6,
-

AVISO

Ser-oiço Nacional: de Malária

Florianópolis
-----�----------------------------------- .

Aviso

OlaciliO Araujo
Cirurg. Den'ista

Professor da Faculdade de Odontologia comunica
aos seus clientes que já está atendendo. No horario ha
bitual.

Rua Felipi'Schimldt ,,:_ 34 - sala I

Expresse Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e Sio Paulo

.

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

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

Agência -- CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: -- SAO PAULO
Avenida do Estado 1666i1678 Fone: 37-30-91

End. Télegr,: SANDRADE
AgêAcias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Empresa

,de Transpo,rte. Minas Gerais SIA.)

Raios. X
Aparelhagetn moderna e completa para qualquer exame
r radiológico .

RadiogranaS' e radioscoplas.
Pulmões e coração (tórax).
Estomago - intestinos e figado <colecistografia),
Rins e bexiga (Pleloguaría). _

'

Utero e anexos': Histero-salpingografia com Insufla
ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

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

,
ção do parto (Rádio-pelvimetria).

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

1,
_m.ã,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"CLUBE DO. PENHASCO, UMA o.BRA DE QUE SE on
GUtHARA' o. No.SSo. ESTADo.", declararam os senhores
dr. Aderbal Ramos da Silva e Osmar Cunha, durante a vi
sita que fizeram ao local onde se está erguendo o majes-

,

toso conjunto arq6itetõnico.

----------------------------------------------------
Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Outubro de 1954

)

Exposição dos Clubes�de
.

Gravura do Brasil
- No Lux-Hotel continua a exposição

recebendo a melbor atenção
8 _louvores

INCENDIO NA ABA
DIA DE WESTMINS

,TER
LONDRES, '28 (U. P.)

Um Incêndio- irrompeu, hoje,
na velha e tradicional Aba-
dia de Westminster; mas os

bombeiros extinguiram as.

chamas, em apenas 7 minu

tos. Os. danos foram míni

mos. A Abadia é onde são
coroados os reis e rainhas da

Inglaterra, O íncendío ocor
reu no teto do trítortum.

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

Loteria do Estado
12.389 _ Cr$
6-:'495 _' Cr$
2.332 _ CrS
2.671 _ Cr$
1.831 _ Cr$

200,000,00 _ Tubarão

�5,000,00 _ Joinvile
15,000,00 _ Florianópolis
10.000,00 _ Joinvile

5.000,00 _ Tubarão

Banco do Brasil S.I.
Co.MUNICADo. N. 32

"A.__Carteira de Comércio Exterior e Carteira de Cãmbio
do Banco do Brasil S. A., tornam público que em cumpri
mento ao que foi deliberado em sessão de vinte e dois do

corrente pelo Conselho da Superintendência da Moeda e

do Crédito, será realizado no próximo dia 29 em todas Bol
sas de' Valores do País, leilão de um total dolares portu
guês, US$ Porto 600.000,00, exclusivamente para cobertura
de importação dos seguintes artigos, classificados na quar
ta categoria:

Cód. itens: 4.54.01/03 amêndoas;
4.54/21/23 avelãs;
4.54/44 castanhas;
4.54/61/63 nozes;
4.55/00/99 Frutas secas ou passadas

açúcar.
Rio de Janeiro, 26 de outubro de 1954.

(As.) _ Inácio Tosta Filho _ Diretor.
(As.) _ João Cândido Andrade Dantas Diretor".

POBRE NA ITALIA E
MILlON'ÁRIO NO BRÀSIL

RÍO, 28 (V. A.) _ Giovan
ni Maria Mara, italiano, 45

anos, solteiro, no môs passa
do era um dos milhares de

lavradores da ilha da Sarde
nha e vivia de vender horta
liças. Recebeu uma carta de

um irmão, mandada de Cam

pO'Grande, em Mato /Grosso,
lugar de que nunca ouvira
falar.' A carta dizia que ,seu
pai, Giuseppe Mara, morre

ra, deixando 1.400 hectares
de terras cultivadas, milha
res de cabeças de gado, palá-

Cesare". Ele trocou a passa
gem para terceira classe,
comprou algumas malas' e

arranjqu um secretário. Che
gou hoje ao Rio, rico, com

roupas de lavrador; chapéu
surrado e sapatos cambaios.

sem

Como é do conhecimento

Mais perseguições!
. o voto é crime qoe passa de Dal para

.
fllbo" de marido para molher

'

Arírmamos, ontem, que o extremista que os próprios hoje, aquela funcionária te
atual govêrno, nos seus mé- adetos dos sovietes. ria tído a justiça que agora
todos de perseguição' aos 'A de;rota de 3 de outubro aplica aos outros. Não causa

funcionários, está sendo mais desnorteou-o e fez '.com que rá espanto se, em 1955, quan-
diversos dos seus auxiliares do o povo' acabar a obra có1
perdessem a compostura e a meçada a 3 de outubro últí
razão. Todo runcíonárro ír.s mo, as' adesões chovam,

-

por
tável, suspeito de pesseclls- parte desses perseguidores
mo, está sendo ameaçado. mesquinhos, cujo único ideal
Muitos já foram exonerados. repousa no interesse ímedía
Os processos aqui vão além: to. Para esses, no entanto,
os eternos vigilantes, os fal- funcionária a justiça que
sos democratas exigtrarn, an- eles mesmos criaram.
tes do pleito, que os servido- E nisso não irá persegui-A sra. sabe que o Candinho
res não só fizessem a cam- ção, mas apenas defesa do

já é dono de hotel, na Oapí- panha udenista, como ainda "b d d
-

tal? E os votos dele apare-
om nome o po er, que nao

ceram? Gaita houve. . Mas
se responsabilizassem pelas deve ser entregue, mesmo em

, . .: "
" atitudes dos seus parentes. parcela mínima, a quem' não

mus�ca, neca. DepOIS que ex- Ainda agora, o sr. Waldir tem sequer noção'de respon-
plodlU a. sua f�l'ta�e�a, e o dr.

: Busch, também conhecido sabilidade, para não aludir-
Paulo' fICOU m.docIl, a

sra'l
por'

. O' 'r' d L B D d
. . ,.gre ..o lO a ..., e a mos aos pavores a incopl,- /

amda garantiu ao dr. Wd-
sra. diretora / do Departa-' petência, que os diplomas

mar �ias que v�nceria o p�ei-, menta de' Educacão acabam surripados não disfarçam.
to, aI no EstreIto, �or 1.200 de demitir o sr. Togo Sepiti- O 'extremismo udenista
votos. Va�os, por ISSO, para ba das íuncões de eletric�sta criou no voto um crime que
ver. se e verdad�, . �purar do Departa·mento. O exone- passa de pai para filho, de
maIS .,.ma secçaozu�ha: a rado não era pessedis-ta, mas maridQ para mulher. E' o
44a., do Centro de Saude. antes do pleito recebera o fanatismo inquisitorial, pior

avíso de que pagaria' por que o da Rússia. Confiemos
seus parentes, caso eles, se

I
no povo, outra vez, para ba

manifestassem pela oposição. nirmos da nossa cultura tais
E, passado o pleitó, a sra. manchas.

Ondina Gonzaga entregou-
lhe a demissão, com a des- ENTREVISTA
culpa que é a confissão 'elo TOQUIO, '28 (U. P.) _ O
crime eleitoral: _ Eu avisei sr. Shigg'eru Yoshida, primei
antes. o. sr. deixou seus pa- 1'0 ministrõ japonês, teve, em
rentes trabalharem contra Londres,. demorada entrevis
nós!

L ta com sir Anthony Eden,
Ao tempo em que a sra. chefe do Foreign Office na

Ondina Gonzàga era pesse-I qual tomaram parte o' sr.

dista intransigente, um seu Richard Butler, chanceler do
irmão era chefete udenist'ª-I Erário, e o sr. Peter Thor
em rtajaí.·Se o ,govêrno pas- ney Croft, presidente do "Bo
sado usasse os métodos de ard of Trade".

54

,

Conferme foi amplamente' número de pessoas amigas e

divulgado teve lugar, ontem, frequentadores daquele mo

com início às 16,30 horas, no delar estabelecimento, pude
bar da-tradicional 'Confeita- mos notar a presença de A.
ria Chiquinho, o famoso pon- Rosti que foi incançável em
to da Rua fellpe SChmidt, o gentilezas.

.

Cocktail M�RINO, oferecido O ESTADO, que, se fez re

por cortezia de Ron Merino presentar, agradece as aten
e para o qual foram convida- ções de que foi alvo e félicita

dos, freguezes e amigos. os idealizadores e pugnado-

C�m a presença e,_partici-l res do agradável Cocktail
paçao de um grande e seleto Merino ..

Visitas ilustres no ,local onde se está erguendo ����t����dO��r}!�! A Reforma Eleitoral
'<,

o "CLU B'/[. I;)O 'p, E' '. HASC,O",
"O PTB de Santa Catarina

contínua sendo o fiel da ba- .A,s críticas aduzidas após o pleito e em têsno das suas

lança no, Legislat'ivo Esta- consequências não se resumem a alegar corrupção eleito

do clube, que estavam tam- dual, já que elegeu o mesmo ral, Abordam outros aspectos dessa nova experiência e dão

de nossos leitores, apezar bém sendo visitadas pelos numero' de representantes lugar a conceitos como o de que 'é impossível uma eleição
das inúmeras dificuldades srs, Dr. Aderbal Ramos cia que possuia. A UDN; por sua neira se prestigiará. aí vida partidária e evitar-se-á que um

naturais que são encontradas Silva e Osmar Cunha, eleitos vez, roubou ao PSD o galar- candidato não vitorioso numa convenção se inclua na cha

em realizações de vulto como recentemente Deputado Fe- dão de partido majoritário, pa de outro partido. Isso quer dizer que os cJmdidatos serão

é inegavelmente essa da deral e Prefeito da cidade, Àssim é que possui agora, ,5 forçados a uma militância partidária, pondo-se um limite

construção do "Clube do Pe- respectivamente. deputados federais, e 16 esta- ao arrivismo político. A votação em listas incompletas asse

nhasco", a pouco, num ritmo Após demorada palestra duais, enquanto o PSD man- gura o direito das minorias e dos g-rupos eom existência

acelerado e tnínterrupte \''\,0 que mantivemos, em que se teve o mesmo numero. de fe- dent�o de partido, funcionando como um freio à ditadura

se desenvolvendo .

a.s ocras notou a admíração=geral pe- derais (quatro) e perdeu tres dos diretórios. E' ig-ualmente recomendável a proibição das

daquele monumental e ma-j lo I arrôjo e beleza da obra, cadeíras na Assembléia Le- alianças partidárias a fim de reduzir o número' de partidós,
jestoso conjunto arqu'ctetô-' conseguimos colher al�umas gíslatíva. Ficou reduzida a alguns dos quais não' têm verdadeira expressão.
nico, cuja Iocalizaçâo jarrOja- impressões daqueles ilustres sua representação para 15, Sustentando a necessidade urgente da r�forma eleito-

da, se constitui" em mo ti \,0 visitantes, que não se' cansa- portanto". ral outro ilustre parlamentar, o Deputado Tarso Dutra, de-
ele surpresa e deslumbramen- ram de elogiar a grandeza e

clarou: "Essa é, depois do Orçamento, a maior tarefa do

to para os 'que vísítam-nas. a Importância da 'imponente Congresso neste fim de legislatura, pois o regime eleitoral

construção que, diga-se de Desarmameo-to deficiente que nós temos está respondendo pela seleçãonem
Ainda, que não se possa, passagem, -entusíasma qual- _ sempre conveniente e acertada, dos homens públicos que

'NAÇOES UNIDAS, Nova devem representa G
'

C d P dnum cálculo exato, precisar quer cidadão que saiba apre-
. r o povo no . overno e nas asas o o er

Iorque, 28 (U. P.) .,- A Co- Leeíslatí o"
o final de sua construção, cíar devidamente o belo. .., IV.

missão' Política das Nações \

tudo faz,,, crêr, no entanto, Concluindo as suas maní- Em suma, estamos díante de resultados que evidenciam
Unidas adotou a resolucão . .

f t
'

que o "Clube do Penhasco" restacões de admiração pelo
ser ImperIOSO en ren ar o problema da elaboração e apro-

- - conjunta do Ocidente e da -

dficará. pronto até meados do que se .'vem fazendo naquele ' vaçao e um novo Códig-o Eleitoral. Permitir que a legisla-
URSS sôbre o desarrnanien- -

próximo ano, o mais tardar. local, cuja objetivação vira çao ainda em vigor funcione no pleito presidencial de 1955

O empenho de que estão pos- enriquecer. sobremaneira .o
to.

I
será preparar novas decepções e' novas desilusões para o

suidos os construtores e rli- nosso patrimônio social e tu- M
/ 'li povo brasileiro, será/encorajar as manobras da demagogia

rígentes do novel Clube, in- rístico, aqueles ilustres ho-
ERCADO DE ' e da mistificação que, embora repelidas em várias unidades

.dtca-nos que o ritmo das 0- mens públicos, num arroubo CÂMBIO da Federação, notadamente no Rio Grande do Sul, em Per-

bras, em andárnento rápido de satisfação pelo que lhes RIO, 28 (V. A.) _ O· dolar nambuco, em Minas Gerais e até certo ponto no Distrito

e eficiente, não sofrerá 1'0- tinha sido dado observar, voltou a subir no mercado .Feder'al, desvirtuaram, em outras regiões do país o sentido

lução de continuidade ,pp- não regatearam palavras de livre. Nas casas de cambio e
e a sig-nificação do voto popular. Mas como �onfiar em que

Continúa aberta, e perma- crítica. São de Frei Nazareno dendo já no wóximc ano os 'elogio e incentivo' aos diri- estabelecimentos bancarias, a essa tarefa, não obstante a sua urgência e a sua magnitude
necerá até domingo, no

sa-j
Coníaloni, as palavras abaí- florianopolitano gozarem !"l:Ü; gentes do "Cluhe do'. Pe- moeda americana está sendo possa ser reàlízada quando a legislatura em curso só dispõe

Ião do Lux Hotel, a exposição xo transcritas:,
-

delicias e belezas que a'qüe- nhasco", pela consecução da vendida a sessenta 'e seis d.e dois meses para o funcionamento da sua derradeira ses':
de gravuras brasileiras orga- . "Os gaúchos se acham nu- le esplêndido e maravilhoso obra, finalizando suas lm- cruzeiros. As cotações de hoje

são o�dináda? _ _

nizada pelo Clube de Gravu- ma ótima estrada, concebeu- localorerece à contemplacão pressões, num pensamento foram as seguintes: com-
E essa uma questao a que terao de dar resposta os di

ra de Pôrtó Alegre e pela Re- do suas gravuras como coisa dos estupendos panoramas que traduzia a emoção de pras: dolar, 65 cruzeiros; li-'
rigentes �arlamentares. E é certo que pelo menos uma eoí

vista "Sul". aderetne à vida,.à nossa vi- da baia sul, que. podem' ,ser que estavam possuidos. Obra 178 cruzeiros' lira íta-
sa podera ser feita: A estruturação do plano de reforma

Os 74 trabalhos expostos da. vistos de um angulo cxcep- Clube do Penhaséo,' pelo ar- lfana O 102' escudo 2,22;
eleitoral em condições que permitam a sua aprovação logo

tem recebido 'a ,melhor aten- Nós compreendemos e sen- cionalmente favorável para rojo da iniciativa, pela feliz franco fra�cês, 0,176; peso
nos priméiros meses da nova leg-islatura, evitando assim

cão do povo de Florianópo- tímos o passado, mais do- uma percepção exata dos I escôlha na localização, pelo argentino, '2,42; peso uru- ,novas e mais perniclosas perdas de tempo. Eis o esfõrço em
Iís, pois são realmente de cumentado na arte do que encantos naturais que cer- que representará para a nos- guaío; 19,40. q�e tem o dev.er de empenhar-se a Comissão de Justiça da

molde a despertar a sensibi- nos livros de história, assim cam a nossa ilha. sa sociedade, será, sem dú-T Vendas: dolar, 66 cruzei- Câmara, a cUJO estudo se acha submetido o projeto da lei

lídade de quem os contem- mostrarão eles, no futuro, a Em dias desta semana, a- vida, um motivo de justo 01'-, ros; libra, 183 cruzeiros; lira
eleitoral' de emergência, já agora sem interêsse imediato

pia. Está 'surgindo, em "face vida de hoje.
'

proveitando-nos da amabllí- gulho, não somente para a- italiana, 0,107; escudo 2,27;
mas suscetível de ser transformado em projeto definitivo

da mostra, um real interêsse Do ponto de vistà técnico, dade característica do sr. queles que o idealizaram, co- franco frances, 0,182; peso
do Código Eleitoral.

pela gravura em nossa cida- dá prazer encontrar rapazes Luiz Fiuza Lima, estivemos mo tambem para' a nossa ci- argentino, 2,50; peso uru-
(Do JORNAL DO COMÉRCIO, de 21-10-54).

de, e o número de pessoas que escolheram para se ex- visitando as obras' do referi- dade e para o nosso Estado. guaío, 20 cruzeiros.
insoritas para o curso que o pressar a arte sóbria do "pre-

. pintor Carlos Scliar está mi- to e branco", resolvendo pro
nístrando é realmente ani- blemas pictóricos que muitos

mador. pintores não alcançam resol-

Terça-feira passada foi re- ver com côres".

alízado ao microfone da Rá

dio Anita Garibaldi um vivo

e interessante' debate em que
tomaram parte o pintor Car
los Scliar e intelectuaiS de

nossa terra. Pode assim um

público bem .amplo tomar co
nhecimento de vários proble
mas relacionados com a gra
vura.

Mas, não é só em Florianó

polis que a obra desses artis
tas desperta entusiasmo e

admiração; onde quer que a

mesma se apresente, como o

foi em GOiania, merece sem

pre a atenção do público e ela

cios e casas de campo. Mi- Dona Marina, francamen-
lhões de cruzeiros. te! Eu já estou desconfiado
Giovanni não tinha dinhei- (levemente) do seu prestí

TO para embarcar e escreveu, gio. A sra. não está c'om me

dizendo isso a seu irmão, 'que I do das perseguições? o. Bru
mandou uma passagem 'de no anda falando em traição.
.primeira classe no "Giulio I E' bo� prevenÜ.. -se. A barca,'I' ,

como dizia o poeta, anda
por aí

TIM •••

CARTA N. 6
-

77
43

. Dona Marina.
.

Coletora _ Estreito.
Bom dia.

Senado

128Nerêu
Saulo 122

49

50,

UMA BIBlIA PARA O PRESIDENTE
99
45

gélica do BrasiL Os pastores
das mais antigas igrejas I e

vangélicas do Rio foram fa
zer uma visita de cortesia ao

Presidente da República.

,Aristiliano .

'Konder .

ICâma'ra Federal

Aliança '.

U.D.N : .

113

RIO, 28 (V. A.) _ Uma bi

blia, com dedicatória ins
crita em placa de prata, foi
oferecida a ,Café, pela dire
toria da Confederação Evan-

75
33
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Assembléia

P. S. D.

Prefeitura

Qsmar
J. José

Câmara Municipal

P. S. D .

U. D. N .

COCKTAIL MERINO

Perdida
o.fendida

�as ondas
Do mar

De tufão!
BUM.

•••

ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DE SANTA CATARI-NA

Convoco a todos os profissionais da Imprensa catari
nense, .tnscritos. .ou não na A. i. P., para uma reunião dia
3 de novembro próximo, às 20 horas, na Casa Santa cata
.rina,· quando' serão-debatidos importantes assuntos de in-
terêsse da classe.

'

Florianópolis, 28 de outubro de 1954.
Martinho Callado Júnior _ Presidente.

,;Um dos mais talentosos, e fulgurantes escrevinha-
dores do govêrno, depois de sofrer cruas dores, pensou!

Passadas' as dores, escreveu!
O' pensamento dolorido era este, em resumo:
"A oposição não se julga vitoriosª, pois nem ati

çou foguetes".
A genialidade é, de justiça a proclamamos, essen

cialmente palaciana.
Vitória sem foguete, dentro da mentalidade' pat

venu, não é vitória.
Vitória de verdade, para o pensamento dominante

nas altas esferas, requer foguetório grôsso e sortido:
dos morteiros aos d'assovio, dos lacrimejantes aos tra
ques baianos, das bichas às cabeças-de-frade!

Vitória sem esfogueteamento dos adversários, des
telhando-lhes as casas e quebrando-lhes as vidracas
será confissãó de derrota!

. ,

: Perguntei porque deixavam essa inteligência es

crever tais confessions: Eis a resposta, aliás em tom
. explosivo:

_ Ninguem mais quer ajudar! Ninguem mais
quer pegar em rabo-de-foguete!

x x

x
,

O Diário anunciou, ante-ontem, que na Assembléia
houve 'a discursão do projeto tal, mais a discursão do
projeto tal e ainda a discursão do projeto tal ...

Estive lá e não ouvi nem discursinho nem discurso
nem discursa0!!!

x x

x

o ilhéu tem cada uma. Ontem ouvi esta:
_ Espere-me aqui. Vou ali ao Inca e já volto!
_ Está iechado!
� Porque?
_ Hoje é dia dos funcionários públicos!

i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


