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A· prisão prevenliva de Adernar de Ba(ros
Por terra os planos politico�.
fatores de agitação nacional. No interior de Minas Gerais

RIO, 29 (v. A.) - No SU-1 bora tida como de resultados examinam a possibilidade de

Q t d
.

I t I·t-premo Tribunal deu entrada incertos, pois dificilmente a I obter o seu apaio. ODse uma . C6n ena e. assass na os po I leos
,

a petição de "habeas-corpus" justiça se diexará impressio- Nesta hipotese é muito RIO, 29 (V. A.) ,,- A se .

I
terá de promover a apuração

em favor de Ademar de Bar- nar. provável que o sr. Ademar de confirmarem as denuncias I candidato a deputado pelo de quase uma centena de as-

ros, acusado do crime de pe- Por outro lado, continua Barros' se transforme num 1
. .

téríd' .

d�vadas ao Mínís erro a J�s- Partido Social Progressista sassinatos pohticos ocorri os

culato e assinada por tres aquele jornal a prisão do sr. .dos fatores de agitação na- tíca pelo sr. Geber Moreira em Minas Gerais, o governo naquele Estado.
,

[<;1os mais conhecidos advoga- Adernar de Barros, no caso cíonal", � ....._ __� _.:�� Afirmando que na zenà

,001 �:.�!�a:'impetrada con- ��n�e�'s cr����'::::�s t�:ú ���� O INTER�OGA1JOl_tIO DO FD'DeioDàríós'�d8 - nivel uoi_êrsftárlo -��:IJ::i:���: ::l�:p�un�c�=
tra a denuncia oferecida ao política nacional, pois mes- SR. ADEMAR DE BARR9S RIO, 29 (V. 1}.) -

Reini-, proposição se encontra pa- rumirim, Inhapim e Mutum,
Tribunal de Justiça pelo pro- mo impossibilitado de agir RIO, 29 (V. A.) - Infor- ciados os trabalhos parla- ralisada, a matéria, find� a a abstenção superou todas as

curador geral da Justiça do diretamente, usará de todos mam de São Paulo que o juiz mentares, os médicos vão legislatura, desde que se acha cifras anteriores o sr. Geber
Estado de São Paulo, dando os recursos ao seu alcance

I
da 16a. vara criminal desig- voltar a se reunir visando a em discurssão desde 1950, Moreira declara que esse ra

o ex-governador como íncur- no sentido de fazer pender a nou o dia 23 de novembro I

aprovação do 'projeto que ele- to é uma decorrência da ex
so no artigo 312 do Codigo sua influencia eleit?ral em p.roximo para n. interrogato- : va ao padrão "O" os runcío- será arquivada, se não for

I
trema violência empregada

Penal. favo�' d? futuro presidente da 1'10 do sr. A,de,m�r: ele _Barros, i n�rios de nív�l universitário. de?i�ida até 15 de dezembro por politicos situacionistas a

Se, como tudo inelica, os Hepubhca. atendendo a solícítaçâo que I E que de acordo com o re- proxlD10, quando o Congres- fim de afastar das urnas o
ministros do Supremo decí- Sabe-se, i-nclusive, que al- lhe foi elirigiela p�los advo- gimento ela Câmara. en:-Ie::t I so encerra suas atividade". I eleitorado oposicionista.
elirem em sua maioria pela guns candidlltos em potencial gados do ex-governador ban-

'\'
---

_

������,�OoP::.idoA�ee��a�.bea�� :1 sucessão elo sr. Café Filh'o deirante. Com' 'O .sr' II' Pedro.S'alesBarros dificilmente escapará
da prisão' preventiva que

RECIFE CO'M ENERGIA ·DEcontra ele será' decretada.
A proposito, o vespertino

"Ultima Hora" faz os se- PAULO AFONSO RIO, 29 (V. A.) - Na

Câ-,
provada para essa

Viagel11'�,'
5.0 - Outras pessoas, es-,

guintes comentários: mara foi apresentado exten- De quanto? ,tranhas à Autarquia e aos

_ "O ex-governador de RIO,29 ev. A,) - Em prin- em terreno cedido pelo go--' so peelido de informações a 4.0 - Quantas pessoas ela Sindicatos acompanharam o

São Paulo, que se empenhou cipios do mês vinelouro Reci- verno do Estado. respeito da viagem à E�ropa I Aut�rq�ia' ou, representant-�� I presidente do INP? Nome e

a fundo ,em sua eleição, in- fe começará a receber ener- A força será transmitiela elo sr. Pedro Sales, presIden- ele SmdlCatos acompanharam relação dessas pessoas?
clusive como um meio de gia ele Paulo Afonso com en- através ele uma elistância de te elo Instituto do ::inho." , I o presielente do INp'1 DZlT o' 6.0 - Qual a despesa total
vencer as tesltencias criadas trega à Companhia Hidrele-· 405 quilometros, por meio de O sr. Frota Agmar SOtH;l- nome e a relaçã,o das pes- elessa viagem? Discriminar
à sua pessoa, tem dado mos- trica do São Francisco da tres cabos/de aluminio, sus- tou as segui�tes informa.. soas corri os componentes d:l as despesas diárias, ajufila de

tras, ultimamente, de serias sub-estação de Bonji-já pron- , pensos em torres de aço ga- ções: conÍitiva. custo, etc." f
preocupações, pois sabe q ue

I
ta, instalaela naquela capital i valganizaelo, devendo ser "1.0 - Quais as razões que

a condenação ou a simples I, elistribuida através da "Per- determinaram, a viagem do � ...�--�...._.........._-......- ...... ._ .. _ .......

elecretação de sua prisão pre- , nambuco Tramwais". Para presidente do Instituto Na-I
ventiva implicará na.liquida-l - 1 tal fim, manterá essa em- cional do Pinho à Europa? NA-O ROMPERA-O RElACO-Esrção de todos os seus futuros � SUBSTITUIÇAO \ presa oito linhas alimentado- 2.0 - Os Sindicatos de ',' t'
planos políticos.. LOND�ES, 28 (U. J',i -- A- Iras,. quatro das quais já estão

I
Classe dos Medeiros, foram WASHINGTON, 29 (U. P.) mentário da senadora Chase

A convocação apressada nuncia-se, of\cialm�l1te. I no prontas para entrar em fun-' ouvidos? concordaram, co:n' - Funcionários do governo Smith foi interpretado no

dos orgãos dirigentes do PSP Foreign Office, que 0 sr. l'n": cionamento. Uma terça par-, a necessidade da viagem? eleclararam, que não existem De'partamento de Estado co

indica que o sr. Ademar ele thony Nutting, mimstl'o de te,' dos 120.000 quilowáts que Indicaram representante pa - perspectivas de ruptura de mo declaração num sentido
Barros pretenele lançar seus Estado, substituirá ,) �i'_ Sei· vão ser logo gerados em Pau- ra acompanhar o pre'S'dfmte relações diplomáticas com a 'geral e de-que não seria sur-

correligionários, tanto no wyn LlOYcl - nomeqdb m1- lo Afonso destinar-se-á ao do INP? Em caso net;'a:ivo, União SoviéÚca, por causa do I preepdente que isto acont- ENVIADO CHINÊS
plano estadual como no fe- nistro da Produção --1 na sistema condutor elo Recife, por que? incidente em que as esposas

I
cel)se, já que as relaçõo:> en-

LONDRES, 28 (U. P.)
deral, a uma campanha de chefia da dleegaçã� britâni- que abrange Olinela, Joaba- 3.0 - Havia no orçarf',ento de 2 diplomatas foram pro- tre Washington e Moscou Ch " .
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Ih
egou o pnmelro envIado

agI acao em seu avor, em- ca nas Nacoes nlC af" ao e amaraI e. aque a au arqma ver:t a- agonls as em oscou. co- nao sao das me ores. d' 1
.

t· dO)..;()�()...{)�()._.()._.()....()_()---()-()....()�()�,,-().. (»4III.O)__().... ()....()___.c)....O._.()....()....o....()�()....()�� I �p oma ICO a China Comu-
.
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.

I msta, com o que se re ....ta o

O sr. Antonio Carlos I{onder Reis, grudado à garupa

ascara os
Pouco depois, ao moço desabrido, veio

juntar-.se
o pró-I e�tabel�c�mento de r{'!ac;ões

eleitoral do priminho, cuja candidatura somente obteve . prio sr. Konder Reis, dando-lhe, inteira solidariedade e dlplomatlCas entre os �iois

registro por uma falha ela Constituição - ablsco:1$ou-Ihe
.

rastreando-lhe os passos. Alarmado c�m' as influências que países.
'

também a votação, para completar a que lhe coube pela _

'

o gesto desesperado do Presidente Vargas pudesse ter nas
-�----

entrega de jeeps a'os chefetes e chefotes da U. D.N;.
'

I urnas, o sr. Konder 'Reis sul»screveu artigos, também pro- O RISO DA CIDADE·..
Chegado' ao Rio, o jovem eleito se apressou em escre- virtudes da paterna administração, em louvaminhàs de fusamente espalhados em boledns, nos quais apregoava

ver ao Correio da Manhã para contestar declarações do corpo presente que estarreceram os convivas. 'que o sr. Nerêu Ramos fôra um' dos matadores do Chefe
sr. Nerêu Ramos. Nessa estréia política, marcada de gafe imperdoável, da Nação!

A epístola do sr. Kondcr Reis merece anotada. Diz ela, fomos citados e respondemos ao pregãol arrolando as se- Por aí se vê, sem outras citações, a que limites chegou
no início: quências orátórias do debutante, eivadas de termos per- o desespero da dupla dos primos Konder - Bornhausen.

"Vale aqui referir o caso do filho do sr. govern_!l.dor ci- nósticos e coisas mais ou menos ininteligíveis, como aque- J\ ela,' óbviamente, retrucamos com veemência e às
tado pelo sr. Nerêu Ramos. O dr. Paúlo Konder BOl'nhau- la natureza ética do b�m comum e aquele tecnicismo plu- suas increpações o sr. Nerêu Ramos, usando o dir'eito de

sen, desde a hora que foi lancada a sua candidatura, so- ralista e maquiavélico dos vermelhos, ou coisa que o valha. 'legítima defesa, se referiu nos comícios oposicionistas.
freu uma campanha, por part� do jornal dô sr. Ncrêu Ra- • O sr. N,erê� 'Ramos; à época, nem se acháva no Estado.

' ,

A a'titude do' sr. Konder Reis, passado o ,pleito, é d.es
mos, das mais injustas e mesquinhas". I Quando pára cá ".veio, já o filho do governador, sàído de caradamente hipócrita, quando quer, na Capital Fedéral,

.o jornal do sr. Nerêu Ramos' será o nosso! Por aí co- cerv�jadaS, ex�ticas, desencadeara pela imprensa a mais passar por inocente vítima. Aqui foi rábula acusador, des

me�am as p,atranhas. E prosseguem com a afirma,ção ,de I irresponsável e r.idícula campanha pessoal contra o emi-' tituido de razão e de talento. Lá quer ser evangélico e an-'
que desele a hora que foi lancada a candidatura do filho I nente chcfe- pessedista.

I

gelical advogado de defesa, coberto de razão.
do governador,

-

sôbl'e ela cais�emos em campanha injusta I, A tal extremos avançou o rapazelho, que veihos lida- .para confundí-Io, e-" desmarcará-lo bastaria que por lá
e mesquinhá. Os fatos são de ontem e não podem, por isso, dores udenistas, entre/os quais o ,seu próprio tiQ, I\r. Adolfo o� seus próprios c?rreligionários contassem a história que, I'
estar I esquecidos; A primeira crítica daqui part'ida ao sr. }{onder,' não só condenaram, de' públiCo,' o teor -e 'O" nível ha alguns anos, fe-Io renunciar ao mandato de deputado
Paulo Bornhausen foi revide a um discurso seu, proferido dessa cámpanha, como 'chegaram, em JoinviHe', a Icomuni- estadual e sumir da nossa Capital, da rioite para o dia.
�numa festa anunciada como social. cal' ao 'ilus_tre presid�rite da Cíj.�ãra: ;'que' os-lIiretoriÓs da Para readquirir autoridade que o habilite a ser con-'

O rapaz, desrespeitando os presentes, atirou-se à 0110- U.D.N. nada tinham a ver com as diatribes -e as' estüItices siderado, cabe-lhe o dever de vir até aqui lavar e

sição com ferocidade, ao mesmo tempo que proclamava as do enfant gaté palaciano. ,nome ...
, , I

elo Urbano Hortz. Os feridos

são os seguintes: soldaelos:

Flavio Machado Rangel, Rai
mundo Antônio Schneider

Protásio Martins, Irineu

Francisco da Silva, Joly Ca

margo, Armando Laureano

Kuhn, Marciolino Pires de

Mello, Emílio Renner e Eloi

Anélio Oderbal. Toda a ofi

cialidade do Regimento este

ve na Santa Casa, sendo

grande o número de .pesoas
que se prontificaram em

doar sangue aos feridos. Os

I terídos e mortos são quase
todos naturais 'da cidade de

Montenegro. O sargento-ins
trutor Basileu Figueira Alves

M I d
' �. t d d

encontra-se com ferimentos

, u ta e.mora uO impos n e ren a :���:;�O:id:::":'�áb�"g�
,

f ,lhada na mais profunda dor

�erá elevado' n této. Substitutivo .. Cobertura da maior fonte do "de ícít'
.. ��mm:�:aret:���.��laoceO�rê����

RIO, 28 (V. A.) � A Fe-I do elo projeto com o deseja- tara-se contráriamente, pelo COBERTURA DA MAIOR

I
b) 25% de aumento no ím- anais .

. ('....()....()���(. deraçâo das Industrias este- va o governo. Logo após I)S que não se pudera chegar a FONTE DO "DEFICIT" posto arrecadação na fonte �()""'(,__O""O""()""O'!l

ve ante-ontem reuniela para pronunciamentos de São um acordo naquele dia. Pela arrecadação de 1953, (ações ao portaelor).

SELASSIÉ EM PARIS ouvir a exposição do sr. Ma- Paulo e do Rio, o míntstro se verificará que para sobrir Esses dois itens, se execu-

PARIS, 29 (U. P.) _ O ím- rio Leão Ludolf que. junta- ela Fazenda voltara ao recín- SUBSTITUTIVO os 3 e meio bilhões do "defi- tados, fornecerão (ponto de

perador da Etiópia, Hailé 'Se- mente com o sr. Vicente Ga- to e insistirá pela colabora- cít" seria necessárío aumen- vista das classes economícas)

lassié, chegou, ontem proce- liez, tomou parte na reunião ção .das classes. Estas fize- No elia imediato, as elas- tal' a taxação de 15 para .. mais de dois bilhões de cru-

dente de Londres, para uma elas classes econômicas (in- ram sentir que, senelo a sí- ses reuniram-se pela manhã 18,75% sobre as pessoas ju- zeiros. Para os 3 e meio bí

visita oficial de 3 dias. Sau- dustria, comércio e Iavoura) ,
I tuação de emergência; deve- na Associação Comercial pa- ridicas, e de 20 para 25% so-{ lhões, ficariam 'assim raltan

daram· o soberano etíope no Ministério da Fazenda, ria ser ele emergência a so- ra elaborar um substitutivo. bre as ações ao portador vi-' do cerca de um bilhão e meio.

uma salva de 101 tiros de ca- para elebater o projeto de lução sem que isto importas- Concordaram, então, unaní- gorando a provielencia por- Um bilhão seria obtido atra-'

nhâo e os sinos das igrejas, reforma do imposto de ren- se evidentementé em altera- memente, .em que a unica um ano apenas, porque, no vés da faculdade de revalí

quando desembarcava na es- da. Segunelo informou aque- ções ela estrutura ela essencia forma viavel seria um adícío- próximo ano, já deveriam es- dação dos ativos, íntroduzín

tação férrea do Bois de Bou-Ile industrial, essas classes e do método da legtslacào em nal nas verbas de maior ar- tal' em vigor todas as refor-, do-se porém novos coeficien

loge. O presidente René Co- chegaram unanimemente à vigor. recadação, da. forma seguín- mas ele estrutura do orça- tes, que traduzam a desvalo-

"ty estava 'na estação 'quanelo I mesma conclusãp: não hou- O diretor' elo .Imposto de te: ' mento. rização da moeda a partir de

chegou Selassié. vera tempo util para o estu- Rendá, entretanto 'manifes- 1 - No imposto. sobre pes- . A sugestão final foi, pois, 1946. Esses coeficientes se- Maior elo Exército o general
soas [urídícas: 2 - Nó ím- a: seguinte: riam estabelecidos de acordo de Brigada Emilio Rodrigues

posto de arrecadação na ron- a) 25% de aumento no ím- 'com .os indices da Fundação Ribas Júnior; presidente da

te, isto é, sobre ações ao posto sobre pessoas [urídi- Getúlio Vargas li) não com

I
Coinis�ão perm�nente .. do

portaelor. cas; indices arbitrários. Material e Pesquísas Míhta-
________________'-- .....,-,

'

__'_'__,

.

res o contra-almirante gra-

duado, engenheiro naval
Dorval dos Reis.

océorrencia no I)u� e o
.

, e�imento �e Cavalaria Motorila�á
Tragíca explesãe de uma granada de morteiro mata 8 soldados, ferindo gràvemente
outros 10 .. Estavam DO cumprimento do dever militar..

�

SÃO GABRIEL, 29 (V. A.) lou, elevado número ele pes- Casa de Misericórdia, onde tentanelo salvar os que ainela ferimentos recebidos. E às

_ A's 16 horas de ontem a soas àcorreram ao quartel, os médicos da cielade ime-I se encontravam com vida, 18 horas de ontem era a se

cidade foi abalada por uma sendo os mortos e ferielos diatamente começaram a de- mas em estado graV't'ssimo. guinte a relação dos mortos:

trágica ocor.rência, verificada transportados para a Santa senvolver intensa atívídade, Muitos não, resistiram aos soldados: Paulino da Rosa,

no ouartel do 3.0 Regimento
..- .��� '�"04"�"'��"�"��

de Cavalaria Motorizada, que

i I
.

roubou a vida a li jovens sol- , DIRETOR ·0· ·

D·'
dados, deixando 10 em estado

I
Rubens de

m�l. antllo la-

grave. O fato ocorreu ela se- I'io d. S. Catarina
guinte maneira: o 8.0 sar-. Arruda ,Ramos
gento Basileu Figueira AI-

-GERENTE - Ano XLI
ves, natural elesta cielade,
encontrava-se ministrando j� Domingos F.
instrucão a um dos pelotões dA· M. 1i.026
elo 1.0"Esquadrão, na quadra �

e qu Ino

de Basketball daquele Re- �- II I I' - 7':
gimento, quando escapou-lhe Edição de hoje - 8 páginas
elas mãos uma granada de _;".'-----------------------------------�, ---

morteiro, ocasionando. uma

terrivel �xplosão de conse

quencías trágicas e funestas.

Os primeiros momentos que

se seguiram à explosão ro

i�m de absoluta confusão.

Logo que a notícia círcu-

Dantesca
\ '

Valdir Viana, Almerindo Vi

daI, Renaclos Kunzer, Igná
cio Nicolau Kern, Guido Ru-"
tzcks, José Fritzen e Raimun-

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

1cn.:rtJ-

PROMOÇÕES
MARINHA

NA

- -0_"'"

'Florianópolis, Sábado, 30 de Outubro de 1954 c-s. 100

MOVIMENTAÇAO
NO EXÉRCITO

RIO, 29 (V. A.) - O pre

sidente da República assinou

decreto na Pasta de Guerra,

revertendo ao .serviço ativo

do Exército o general José
Bina Machado, visto haver
cessado o, motivo por que se

achava agregado.
.

Assinou decretos nomean

do sub-chefe do Estado

RIO, 29 (V. A.) - O pre
sídenje da República assinou

decreto na pasta da Marinha

promovendo ao posto de Al

mirante de esquadra e trans
ferindo para a reserva re�u
nerada o contra-almirante

graduado Herculino Cascar
do. O almirante Herculino
Cascardo pertence ao grupo
de revolucionários de 1922,
1926 e que culminou com a

insurreição de 1930: Coman
dou o levante elo couraçado
"São Paulo" que" depois foi
internado em Monteyidéu.

do PinhoPresidente -do ,Instituto

O' AVIA0
..
MILITAR

NÃO FOI ENCON
TRADO

LIMA, 28 (U. P.) - Depois
de realizar infrutiferas bus
cas do avião militar bolivia-
no que se perdeu entre o

Panamâ e Guayaquil, a 10
do corrente, regressou a La
Paz o transporte da mesma

força aérea.
O ,major da Força Aérea

Boliviana Javier Cerruto., que
despachou o transporte, de
clarou que a batida_d).lrou 7
dias e foi abandonada por
não ter resultados. Acres
centou que, entretanto cnn ..

tinuarão os trabalhos de
pesquisas pela força aérea
'norte-americana, 'com base
em Paniza.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DI!: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ

GARGANTA

I
'

.

-- do - ,

DR.�GUERREIRO
M E D I 'C- �.O' 5 .

IDr. JOlio, PaupUz 1 O
,

E S 1 1\ n !!
Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz, Garganta

� I -

do Hospital de Florian6polis
MÁRIO DE LARMO DR ALFREDO DRA WLADYSLAVA fllbo A�.I1VlINI��RAÇAO A clínica está montada com os mais modernos.,' I Redação e Ofícínae, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade"CANTIÇAO CHEREM W. MUSSI Ex interno .da 20a enfer- Conselheírp Mafra. n. 160 ULTRASON �Tratamento das Sin�s�tes sem ?per��ão)- MtDICO - CURSO NACIO:NAL DE

r
e maria e Serviço de gastro- Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das SInUsItes '.CJ,.lNICA DE CRIANÇAS I DOENÇAS MENTAIS, DR. ANTÔNIO DI,n enter?logia da Sa�t;;t Casa Di'retor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS Ex-diretor do Hospital . do RIO de .Ianeiro (Prof. RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças 'Internas Colônia Sant'Ana. MUSSI . W Berardinelli). '

.' Gerente: DOMINGOS F, DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de;ORAÇAO - FIGADO Doenças nervosas. e men- - MÉDICOS - Curso de �eurologl� AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, E�n muiu"RINS - INTESTINOS tais. CIRURGIA-CLíNICA (::'rof, Austregesllo)., Representantes r

casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da Impotência Sexual,
. GERAL-PARTOS EN interno 'do Hospital Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringite,SIFILIS R'ua nradentes n. 9. Serviço completo e espe- maternídade V. Amaral. ra, Ltda,

.

"

e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Consultas das 16 às 19 cializado das DOENÇAS DE -Doencas do estômago, Rua Ser.auor Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9. .
horas. SE�HORA�, com modernos inte. tinos, fígado e_ vias � !lo andar, REFRATOR (Moderno Aparelho .para RECEITA d.HORÁRIO: FONE: 3415. métodos de diagnósticos e biliares; dos rins, útero e. 'I'el.: 22-592,4 Rio de

. (OCULOS)
,

Das 13 às 16 horu. Res.: Rua Santos Saraiva; Jtratam�nto.· .

ovários.
'

Janeiro, LAMPADA de FENDA (Vérificação e diagnostico de54 - Estreito. SULPOSCOPIA - HISTE- Disturbros nervosos. , Reprejor Ltda, lesões dos Olhos)Te!.: Cons. - 3.415 - Res,
I
,. Vit Mel' R F I' d (11'

.TEL. - 6245. RO - S ,l,LPINGOGRAFIA Consu tone: itor -

cua e ipe e iveira, n. INFRA VERl\/TELHO- 2.276 - Florianópolis. ,

.n.
, 1.

- METABOLISMO BASAL reles 22. 21 - 6° andar. . Grande Prática, na Retirada de Corpos Estranhos deDR ROMEU BASTOS' DR. MÁRIO WEN- Radíoterapiap. or ondas Das 16 às 18 horas, Te).: .32-98n - São P:ru1o Pulmão e Esófago,.

PIRES DHAUSEN curtas-Eletrocoagulaçãn - Residência: Bocaiuva 20 ASSINAT�RAS
.

.
Consultório: Visconde de' Ouro Preto ,2 (Altos da c__CLINICA MtrIcA DE Raios U1trl! '·ioleta e Infra. Na Capital ,

'1 Belo Horizonte- MÉDICO -

ADULTOS E CRIANÇAS Vermelho. Ano ... , C." 170,0(1 Residência _ Felipe Sehmidt, 113. 'I.'elefone 2,365 ,Com prática no HO,spital Consultório - Rua Joãu Consu ltór io : Rua Trajano, A O V O G A O OS, Semestre �r' 90.00
. Consultas _ pela manhã no Hospital _ A, tar ,.São Francisco de Assis e na

Pinto, 10 - Te!. M. 769. 11, 1, l° andar - Edificio do '

.
No Interier . das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de

Consultas: Das·4 às 6 ho- Montepio, Ano .. ' Cr' 200,00, __,_. _�._
..

o .. ,_..
_,_Janeiro

raso Horá+;o : Das 9 às lZ ho- DR JOSÉ MEDEI-Isemestre Crf, 110,00
,

DOE�ÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

CLII;'lICA M!DICA Residêncía : Rua Esteves ras - Dr. MUSSl."
....

.

RA Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA,
CARDIOLOGIA T 2 8 2 Das 15 às 18 horas - Dra,

.

ROS VIET tráto.' J! DERMATOLOGICA E CLINICA GERALJúnior, 45. el. . 1 .

OGADO

O M· 'If"í N FM;;:{:,���i�el��;75.Vilor OLHOS - OUVIDOS -'.���:';;cia: AVeJlida Trom- Caixa P:::l'J�:�ri•• Itajal P���iC:�::�� ::�".t.::l� . r. IDue � unes erreira... NARIZ E GARGANTA }:owsky, 84. S,.
,__ ._- ,vldo'!,. _

, ICONS _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18 laHorários: Segundas, Quar- I _

AU A direção nio S6 respa- .

'. ,

tas e Sexta feiras: DR. JÚLIO DOIN
r

DR. MARIO L -

sabiliza pelos conceitos emí- ANDAR DAS 9 AS 11 HORA? - DIARIAMENTE,
Das 16 às 18 horas. VIEIRA' 1 ":;'à'i&r' .,_:;" SI • , RINDO tidos nos arttaos '-alliBadoa. RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.l4�

DR NEWTON ,t�" ............a_-.........a._

sc�:::;�n;�a: _ R�� ::::, ESPEtrf��C'r� EM D'AVILA,
DR- C�AUD,JO fnformaçõe.� �Dr. Ylmôr Corr,êa

OLHOS, OUVIDOS, NA CIRURGIA GERAL ,- I
•

_ CLINICA MEDICAapto 1 - Tel. 3.002.
RIZ E GARGANTA Doenças de Senhoras - BORGES ,U.eIS ' CONSULTAS das 10 _ 13 horas

TRATAMENTO E OPE- Proctololia - Eletricidade. ADVOGA1?,0S O leitor enc�!ltr.rr: lho.:: Rua Tirad.nt. 9 - Fone 3415
RAÇÕES M'dlca Fôro em geral, Recursos ta ceíuna, informaçõu que

O '.C I 'F UE I·Infra..Vermelho - Nebuli.. Consultório: Rua' Vitor perante o Supremo Tribunal necessita, diàrlamente e de r. ar ,os .• nue sinoDwlomado pela Faculdade zação - Ultra-Som Meireles n. 28 - Tetefone: Federal � Tribunal Federal imedhlto:
Nacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem 330V, '

,

de Rel'Ur!\OS.
.. Mé�co dos Hospitais Americanos e da ForçaUniversidade do BraaU operação.) Consultas: Das 15 horas ESCRITORIOt::

JORN,AIS
- Telefon.l· Expedicionária Brasileira '

.Ex-interno por concurso da Anglo-retinoscopía - Re' em diante. rIor ianópof is - Edifício
O J;stado .. , 1.0Jl MEDICO _ OPERADOR _ PARTEIRO

.

- Maternidade-Escola ceita de 'Oculos - Moder- Residência: Fone, 3.422 São Jorge, rua Trajano. 12
G t 2••5. Doenças de Sênh(�'as e Crianças _ Partos _ OperaçõelA aze •... ;...... 'IIf'tServi"o do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Ri- 'Rua'. Blumenal n. 71. - 10 andar - sala 1.

T d _. "71J O .Maís Moderno e eficiente Tratamento e Operações
�

, ,

'fi' Diário da . ar e OI"Rodrigues Lima) nolaríngología '(único no -- - ,_ RIO de .l an e irn � Edí c�o Diária da ManhA 2.463 .das doenças de SenhorasEx-interno do Serviço de Estado) DR. !JIB CoEREM Borba nato. Avenida .Antõ-
A Verdade %.010 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, toDoCirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 ho- ADVOGADO nio Ca!.!os ��7_ � ����!.,��8·1 Imprensa Oficia. 1.188 turas, zumbidos- de ouvido, neurastenia, irritabilidad.,I. A. r. E. T. C. do Rio de ras e das 16 às 18 horas Causas 'cíveis, comerciais. .

N'TO G HOSPITAIS insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-
.

Janeiro Consultorio: - Rua Vi' . DR. CLAR!, l.·
Doi! Cuidade: xos �. Tratamento pré-nupcial e pré-natal.H I I d criminais e trabalhistas.

GAl I ETTl O
_ .

1 d dM�di�G do osp ta e tor Meireles 22 - Fone.
" Á (Proveder) !.IU peraçoés especta iz as o ouvido, nariz, garganta,

'

CO"" .. ·lta- popularu .. . . . . .

_Caridade 2675. ....... ..

_ AOVOGADO - (Portaria)........ 1.0S' sinusites, pólipos, desvios do septo (nariz) Iabio partidoDOENÇAS DE SENHORAS 'Res. - Sua São Jorge, Rua Nunes, M.chado, 17 Rua Vitor Meírelles, 60. Nerêu Ramoe 1.811 - Operações de hernias, apendicites, ovário, uter
- PARTOS-OPERAÇõES 20 - Fone 2421 (esq. Tlradentes) - sobr,.-' . FON.E: 2.468. ,. l'.Iilltar .,. 1.167 hemorroides, adenoides, hídroeélas, varicoceles •Con.:· Rua JoAo Pinto n. 16'.

do _ sal. S. _ Florianópolis - 'São Bebasríão (C... varizes, elefantíazes. \,das 16,,00 às 18,00 DR. VIDAL
de Saúde)

·

•.161 C I R ,U R G I A E M G E R A Lhoraa, CLíNICA DE CR1ANÇAS Maternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úlceras -

vai'icosu,!:�:ia����! n:t�no�� peC�=�T�8RIO --F.li-, O Jose' (avares Iracema
I ci��c::��:r�_ ... :.111 OP�RA����r�o*�����������'T���)l�� (Papo)pital de Carld,.de: CONSULTAS nu 4 ' r. .,., I . GENTESB "-I'

Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesícula eResidfnm.:
'

'Corpo de omuw rfNI '.111 intestino - Tubagem duodenal.
Rua'. General Biltencou,i às 6 horas. :MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA �

Serviço Luz (Reela- Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, miYResidência: Tenent. sil-I GERAL
mações) .......•.

1.4041
moderno, em 3 ou 15 dias.n. 101.

1 veira, 130 I .

M' Polfci. (Sala Cúmla- . Técnica única no mundo para o tratamento do Heman.Telefone: 2,692. Do Serviço Nacional de O-oenças entalS.
á i ) 1.018 g,iorna' (manchas de vinho), no rosto ou no corpo" com

'

FONE - 3,165,
I 6 d Hi' M ntaI 15 r o . . . . .. ,..

•

DR ARMANDO VA Chefe do Ambu at rio e glene e..
P"Ucia (G.b. Dele-' 100% de cura.

'

. '
-

DR ANTÔNIO MO- Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant',an..
�ado) 1.614 Receita de óculos - Tratamento e operação dss doençaLÉRIOM���OASSIS NIZ DE ARAGAO diaz�.Q·�:����:!:Pi!:"l��:r�=::�� �;:: C��t�:���.;. do, olho", PTIRIGlO. C���TAS. ESTRABISMO,

Oos Serviços de Clínica ln- CIRURGIA TREUMATO- terapia.' AtREO >\TENDE A QUALQUER HORA DO' DIA E DAfantil da Assistência Muni- LOGIA CONSULTAS: Terças a Quintas das 15 às
TAC ..•••...••... 1.700 NOITE.

I H it I d C id d Or�opedl. 17 horas. Sabado (manhã)' C 1- d S 1 Z "00 Consutório: Rua Deodoro, esquina da VidaÍ R'anJOS,cIpa e osp a e ar a t!
Consult6r·I·0'. Joio PI'nto, Rua An'l'tal G'a,rl'baldl', esquina de General ruzen,O ou.... ..,

CLíNICA MÉDICA DE Panair ...........• S.553, Residência: Coqueirps, Praia de Itaguacú Casa daCRIANÇAS E ADULTOS 18nas 15 às 17 diàriamente, Blt�i����NCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Varj� : 1.125 Torre.'

- Alergia -

I Lóide A're. . . . .. 2;402'C' ltó' R N Menos aos Sábadoll
2.358onsu rIO: ua unes

Res:: Bocaiuva 185.
- Real . " , •...

Machado, 7- Consultas das , Scandlnavu '

••••••. 1.&00
15 às 18 horas. Fone: - 2.714.

HOTalS
Res�dência= Rua Muechal

DR. H E N R IQUE Lux, 1,021.
Guilherme, 5 - Fone: �783.

Dr. Ney" pnrroneJ M'und
.

Maaeat1c .•...•.••• 1.271
--,�----- - PItISCO . PARAISO'

�, Metropol ...••...•
,
1.147

DR- I. LOBATO La Porta ......)... S.Ul

FILHO M!DICO Cadqu•........... J.44'
. Operações - Do.nças Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni- j :�ntral , .. , , . , . , .' 1 n ESTAGIO EM S ,PAt:TLG PAIt.n 4TUALIZAÇAO NODoenças do aparelho respl·

I 117 �,

ratório de Senhoras":'" Clínica de \ versidade do Brasi ... · �lJtr.l. . .... , ... ,
" 1. TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMORES EM GERAL,RIO DE JANEIRO rdeall .,........... ".'5� I' ,_

\
'

'TUBERCULOSE Adultos.
f t "C d S d São Miguel" ESTRI:ITORA'DIOGRAFIA E RADIO� Aper eiçoamen o na ,asa e aue"

- �___

COPIA DOS PULMOES
Curso dt! EspeciaHs.ç'(, r Prof. Fernando Paulino

C'
nlaqua........... 6'

,

N
·

M C I H kCirurria do Torax no HO'ipital dos S.rvtt.,.'rn, Interno pO;r!f.a���r�o d�e���rade irurgla, '. aVlo- olor « ar, ',' oepe ,e)lFormado pela Faculdadf do Estado I \

O, B I 'd Moo" 1'" (S·] Prof ... ,.", Estàgiopor 1 ano na "Maternidade - Escola" r. austo raSI' RAPIDEZ,- CONFORTO _ SEGURANÇA
Nacional e ICI.na, 1810- en'lço ,i) . lIr.\ • ,... -

Prof. Otávio Rodrigues Lima '

!'Ogista e Ti8iocirurgíâo ,do I no de Andr..d,,)
Interno por 2 ano do Pronto Socorro ESPECIALISTA EM DO.:. Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO'

Hospital Ne�ê� Ra,mos J
Consultas - P.la m..nbl I

_ X _ ENÇAS DE CREANÇAS. 'Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-Curso de especla)Jzaçao pelll
H � 'tal d C rid.d. OPERAÇOES CLINICA GERAL }lastião, Ilha Bela, U�atuQa, sendo neste.s quatro últi.S. N. "'.l. EX-I'nte'rno e Ex-as- no fI�pl • a

,

.

t dCLINICA DE ADULTOS ' mos apenas para movrmen o e passageiros.sl'stente de CI'ruruI'a do Prof, ' A tarde, das 15,301lJl. CONSULTAS' Das 10 às A l S S b t'_ Ilh B l Ub t b _�..
•

DOENÇAS DE SENHORAS :1 \"
.

. s esca as em . e as tao, ,a e a, a u a 1111"Uro Pinheiro Guimades em diante no consult6rlo.
CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente j12 horas. prejudicarão o horário de chegáda no RIO (Ida) ,,(Rio). ,á Rua Nunes MacJ:iado 11. das 8 às 10.

.

I
SANTOS (Volta)Con!: Felipe Schmidt. 88

ESqll,D� d. Tll'adant•• , 1'.; No consultório, à Rua João Pinto nr.16 (lo and.) f' Cons. e Residência: 7 de- FODe 8801.
AteJlde em hora

mareada.,
2.766. 'Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. .

Setembró n, 13.
Reli: Rua Sio 'Jor�. ISO -- Residencia -- rua

presi-I
RE;SIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florian6-

Foae 2891.' dente Coutinho 4.4.
'

polis.
,

,
.

, ,'.. -_._-----...---------------------
----�---:----------'

---------

,:"'u

: Lavando com Sabão
., 'Virgem Es];>ecialidade

da Ola. WBTZIL INDnSTBIIL-Jolnvllle. (marca regl,trada)
e(ODomiza,.se� tempo e dinheiro '

.,;:..;:::........;;;:==-____;==::::::::;::.:::;=�_ __-'-- .. _",_�__ .. �. ..__ ,o _ _ -;._._ ......__._'_,
_,__

" _

Indicador Profissional
�r� _�� =_=_... _===,������====���m��_=�.,�_,.�_=_�__ ==��FI�o�ri�a�n�óp�o�li=s�,S=áb=a=d=o�,�3=O�d_e�O�u=tu=b=r=o=d=e==1�95=4==============����==�==���_����=-_� �O_.__.�_·_T_A_DO__-.�
- - ..... __ ...

,-_.-
. �

DR. WALMOR ZO
MER GARCIA

DU. ANTONIO MODESTO

,

DR. POLYDORO S. TlIIAGO
MÉDICOS DO SERVIÇO DE RAnIUM E RADIOTE.

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

A sua proxima saida para o Rio e Éscalas será no
fim do corrente mês, em data a ser fixada nos proximoS
dias

"

-.,
.

ª������i�f�J�*���;.�; ,�.-.\'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"DISCOS VOADO
RES" NO 'SUL

PORTO ALEGRE, 27"O ESTADO"
ANSIEDADE

RtLy Cardoso NUNES

Muit t-emIJo escutei o minuano'
LU O .

d fI' 'Ih'

por entre o verde a eXI a,
zumr .

neu peito forte de serrano,
e, no I

'Ihinda guardo saudade da COXl
.

a,
,

"t bi "
.

do tempo em que montava o meu o iano ,

.cavalo, sempre bom, da minha ensilha,
e era cabra bamba, gineteano
que tinha o mundo atado na presilha,

Ta�bém �m'a saudade ainda trago

da mais linda serrana do m:u p�go,
cujo nome é segrêdo que nao dígo .••

E sinto o laço duro da saudade
arrastar-me ao palanque da ansiedade,
de onde quero fugir, e não consigo.

·l '

I

-0-- .

I

Ú
./

IMA MODA amigos.e amiguinhas com ILT -

uma deslu.mbrante ;f��t�n�a Ina resicTencia de seus díg-.
nos gonítores, que se apre
sentará engalanada para as

comemorações,
I

.

O ESTADO formula os

melhores votos de felicida
des ao galante aniversari

ante, extendendo, respeito
samente, aos gamtores. ,

É um verdadeiro sonho,
êste vestido todo feito em

cambraía de algodão ou

popeline. A saia quanto
mais ampla, mais bonita. ,A
gola alta, fechada e pontu
da, a abertura central até
à altura do busto e as man-

gf\S curtas levam aplicações Kunitz .

. .

delicadas de bordados, cu- I
- sra. Mana Natalia Ca

jas côres ou côr, devem' misão Salun, espos� do .sr.
combinar com a do vestido. \ Orlando Salun, dínamico

Não leva cinto. (APLA). , lndustrial;
.

'
.

--0--' I - sra. Zilda Pinto da Luz

ANIVERSARIOS ' Nazareno, esposa do sr. Al-

RICARDO LUIZ SCHA-' Iredo Nazareno, funcioná-
.

EFFER rio-do Ministério da Fazen-

Nas alegrias do venturo .la;
S.J lar' do dr. Felix Schaef- - sra. Córrea, esposa do

feT e de sua exma. esposa sr. Aparício Correa

'do Telma Knoll Schaeffer, - sr. alfeu Carneiro Lins,

vê transcorrer, hoje, o seu <ecretárto da Prefeitura de

Primeiro Aniv,ersário nata- Joinvile;
lício, o galante e inteligen� - sr. Antonio Haedehen,
te menino Ricardo Luiz. ,comerclano"
'Por tão significativa data - sr. Mandob, Jugurta

o interessante aniversarian- Couto, .agente Imposto
te brindará seus inúmeros ele COl1"umo

---'-_--... ---

Parti0 tpação
CECILIO BEHN _'\RDINO NÉTO

e

ELIZA SALVADOR BERNARDINO
Participam ao parentes c pessôas amigas d nascimento

de seu filhinho Edmundo, ccorrido em 23 de ·setembro

de 1954.
-------

LIRA TENIS CLUBE
--o--

Estando prevista uma i'eforma nos Estatutos do Lira

Tênis Clube, a ser elaborada por uma comissão des�g?a
da entre os membros do Conselho Deliberativo, solicita
mos aos nossos associados, que, se tiverem alguma su

gêstão sôbre o ::jssunto, deverão apresenta-las à ,Secre'
taria do Clube, diariamente, no horário das 14 as 17

hs, no prazo de 10 dias, a partir desta data.
Florianópolis, 27 de outuzro de 1954

.João Gasparino da Silva
Secretário Geral

-

t Agradecimento' e Missa
EDUWIRGES SOUZA

Filhos, genro, rióras e netos, cOl1vida� aos p�reI_l
tes e pessoas amigas para assistirem a l1ussa de 7 dla

de faleclmtmto que mandam celebrar segunda-feira, na

. io'reja de São Francisco ás 7 horas, ,em sufragio a alma
de sua sempre lembrada mãe, sogca e avó Eduwirges.

Antecipadamente agradecem a todos que compare-
cerem a este ato de fé cristã. ,

rr •
"

.--....____.,_------�----

CADllLAC-1950
VENDE-SE POR Cr$ 300.000,00

Tratar à rua Jos'é elo Vale Pereira s/n, (Quarta casa

a direita), próximo ao Coqueiros Praia Cl1fbe.·

(V,

u --- ]'rO�lC.jfu recebidas da

�id:HIG de 'I'orrcs, com nota

Domingo 2 - 4 - 6 - 8 - 10 horas. de' urgente, revelam que j)H.H"
,

"O h sou por ali tambem um dos
'lMPEHIAL - 2,JU - G,15 - 8,,) oras.

GARLAND famosos "discos voadores".
Das paginas vibrantes do livro . de .

ROARK _ o autor de "O RASTO DA BRUXA VER- L�l'am:!O horas, mais ou me-

MELHA" nos, do dia 25, quando :1 po-
.,

t
. pulaçâo - ou pelo menos

... O mais empolgante romance dos mares ja rans-
granele numero de populares

portados à tela!
'

-;- pôde observar á grande
rlt.ura um globo luminoso

irradiando luz fortíssima, e

.. desaparecendo lentamente,
após permanecer ímovel no

�spaço
I

durante uma hora,
,

Houve nuern visse o renome- 1
no corn 'um, telp,;(,op:o, ('\-"'''''''' I
vando porém algo semelhan-

te a uma "mei:t Iu.r", I

Otccílío

FRED MAC MURRAY VERA- RALSTON

,
EM UMA DAS CENAS DE:

.

Escuna do Diabo

'Cirurg. Dentista
Professor da Faculdade de Odontologia comunica

, ao" seus clientes que já está atendendo. No Iiorarío ha-

I'
bitua1. .

.

.

,

.

.

. _,_:_��ua FeJip� Schimidt -'-�_ - _:�l�_! . _ .. _ L ...__

Gremio Cruzeiro· do- Sul
Recreativo - CulturaÍ - Esportivo

(Filiado ao Clube G dw Janeiro - Estreito)
Sábado - dia 30 - "Festa Cigana.

Tchnicolor Eleicão da Cigana mais simpática da noite (As srtas-'Pl'iIXimas horas,

- Esta é' uma história das Indias Orientais em que comparecerem vestidas fi caracter, poderão con- ]
.. _. .. _ .... ._._.. _

1883, quando, nos belos mares de JAVA, a natureza correr a eleição). Muitas surpresas. •

apresentou o espetáculo mais espantoso da história... Venda de mesas com o sr. Lidio Silva ao preço de

FAZ�:v�:O�u:OJ��rlos 1'_· ..- 1 �("r$
40.00.

IniCiOBàS .19b,301-�lhaoraS'nal Ma"."o·----
.. ·-

Ferreira Lima, filho do
H O J E N O P A S S A D O 'I r

Om a
I nosso prezado conterrâneo .' "fJ'�� :
:�; Armando

Ferreira Li-

30 DE OUTUBRO ,I «No Cenftculo)
- sra Marionette Costa �
Silva, esposa do Sgt. Araci
Costa e Silva; do Exército
Nacional eern serviço no

14° B.C.;
esra. Ema Mau-rici

Kunitz, esposa do sr. João

FALA À REPORTAGEM
A\ data de hoje recobdanos que:

.

SÁBADO, 30 DE OUTUBRO. O PROF. ARY BORGES,
. •

.

CATEDRÁTICO DE NEU-
em 1628, na altura 'do Cabo de Santo Agostinho, Eis que estou d pOTta e bato. (Apoc. 3: 20). LeT ROLOGIA - VAI REOR-
a armada holandesa do Almirante Dirch Sy- Apoc. 3: 17-22. I

GANIZAR E REEQUIPAR
monszon van Uytgeest atacou vários navios por- 'O HOSPITAL DE NEU-
tugueses, dois dos quais, carregado de assucar, "A LUS do mundo" de Holman Hunt, tem sido ROSIFILIS' - �ORTES
páu brasil e fumo, foram tomados após o cam- considerada a mais terna pintura até hoje produzida. POR SíFILIS EM 1938:
bate;

_ Mostra Jesus de pé coroado de espinhos e com vestes 126.000 - OHITOS EM
em 1640, a vila Velha'do Espirita Santo foi ata-

reais, batendo numa perta fechada. Na outra mão Ele 1953. 380,000 --: UMA LU�
cada pelos holandeses ,c?manda_dos pelo Coro� 'segura uma lanterna. Os degraus da porta ,e seus l?és, ITA QUE SERA INTENSI-
nel Koen,. tendo os Caplt�es Adao Velho e Cas Ic:stão ocultos por espinheiros e hervas daninhas. Cristo FICADA
par Saraiva, que defendiam, abandonado em está do lado defora; todo ouvidos tentando perceber se '

v;rt�de. da chegada de novos reforços para o

I alguém ouviu suas batid�s. A porta está �echada pelo I Rio, (Agência Nacional)
I11lm!g�; " . �.

�

lado de dentro; não há trinco por fora. AS:lm, a .luz do
_ O Hospital" de Neurosí-

1647,- fICOU termmada a Bateria de Santo Ante-
Imundo espera do lado de fora. A porta e o símbolo �"l' _ vai 5"1' reorganizadoS A B�' t ' .

d·1 is '" � ,
nio Novo, enh�e �nto maro e oa lS�, .na IdO coração humano, fechado para' o, Salva ar. I segundo as mais modernas

margem do. Ca�lberlbe ,(esquerda) _e. construída A pintura expressa as duas mais yreme.nte.s ?eces- técnicas de tratamento e
por deter:)l:�açao, de Vlda .de Negreiros e Fer-

. sidades de homem: a l�z pa�a o co:açao do l�dlyl,duo e
profilaxia. Está sncarregadonandes Vien a. Ex a guarnecida .c0Il! 47 peças de.

a luz para o mundo. Cristo. e () mal� extraordmano.dos I dessa tarefa o professor ca
bronze tomadas aos �olandeses, q.,::ando o :ne�- I conquistadores que o mundo tem tIdo. 1l:le conqUls�a, I tedrático Ary Bordes For�
rpo ficou desguarn:clClo por ocaslao. da prImeI" únicamente quando en,contra r�ceptividade no coraçao I

tes, que prestou à reporta
ra batalha dos GUaI apes (19 de Abl'll de 1946) I humano. Como nos delxa humIlhados saber que a e�- I

gem esclarecimentos sôbre
os holandeses o ocuparam e lhe deram o nome

Itraordinária luz que veio iluminar o mundo é para nos . c'dência da moléstia no
de "Altenar"; a 19 de Janeiro de 1654 voltou ao �'anlbe'm cu'da um individualmente!

.

Ba
m _II" ... " ., c.; , raSl.

nosso poder;
em 1762, a praça da Coloniâ do ISacramento ca

pitulouaos ,hespnnhõis, quê a bloqueavam des-
I

de 6 de Junho de 1761, sob o comando do Gene- Ó Filho da Retidão dá-nos a luz para andar com

ral D. Pedro de Cevallos (2.700 homens de tro- firmeza nos' caminhos da vida. Sem ti, a vida é escura e

pa regular e milicias, a 1.200 .guaranís); _I arruinada. Estamos perd�do� na noite negra dos nos.�osem 1801, o for�e hespanhol de serro Largo, c.o defeitos e no desespêro. A':'lva-nos em mente e coraçao.
mandava 800 bravos; Enche-nos da tua glória. Pedimos-te em nome do Salva-

.I

- eln 1814, foi colocada nas Cald�s_ da Imp�ratriz I
dor. Amém.

uma placa com os dizeres: - A memona dos
milicianos cl'EI-Rei de Portugal, aqui mortos pe
los selvicola.s em 30 de Setembro de 1814, quan-
do em guarda a esta afamadas termas",

.

- em' 1814, os selvicolas atacáram uma casa exis
tente nas cabeceiras do Rio Cubatão, incendian
dü:'a e matando um rapaz;
em 1822, atendendo várias representações ClVlS

militares, o Imperador reintegrou nos cargos de
Ministros do Império e da Justiça o Conselheiro
José Bonifácio e Martim

. .Francisco;
- em 1837, durante a revolução riograndense (far

rapas), em Espinillo, o legalista Coronel Lourei
ro foi ,baLido pelo General Bento Manuel Ri
beiro;
em 1857, clote,ou de Hamburgo, com imigrantes
alemã�s para a colônia· de Blumenáu, o brigue
dinamarqU-e.!'I "Courier"�

.

- em 1898, em Brunschwig, Alem anha, faleceu o

Dr. He;rmann Bruno Otto Blumenáu, fundador
da cid.de de Bl�menáu, nêste Estado. Nasce."

ra na mesma cidade em 26 de 'Dezembro de
1819;

- em 1.860 faleceu Thomaz Cochrane, AlmiI'ante,
nascido em Anasfield, Lanarkshire, a 14 de De- GERAL.

zembro de 1775, tendo sido o 10° Conde de Du- R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O

nuonald;
comemorá-se neste dia o "Dia do Empregado no

FALAM AS ESTA'TíS- ,

TICAS
Em 1938, já o notavel hi

gienista brasileiro, Afrànio
Peixoto calculava Q coefici�
ente de mortes anuais por
sífilis no Brasil em 126 mil
bit0s.
De então para cá, êsse in

dice cresceu de muito As
estatiística� revelam que' o
obituário sifilítico em nosso

país, já atinge a casa das
380 mil mortos por ano.
São múltiplas as causas

que concorreram para o

progressivo aumento da in-

I
cidência da sífilis no Bra
.si1. O aumento da popula�
ção, . as más condições so-

l ciais e a falta de ,aparelha-
mento adequado dos servi

.

\
ços de saude pública podem
ser apontados como causas

do increme.nto da moléstia.
As migrações internas de
populações integradas por
grupos pobres que se amon

toaram nas favelas, o cres

cimento da massa' operária
também são fatores impor
tantes para explicar a maior
incidência da moléstia es

tre ns; con10 aliás tem acon

tecido 'em outros países.
pelo AÇÃO IMEDIATA

As autoridades sanitárias
estão mobilizando todos os

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA ...
I :�������a�ar�h1a:�fa�:r !;

...-....----..------. ...-------------- r.:'!=r"--�--------_..... combate à moléstia. O Hos
pital de Neurosífilis será
reequipado, de modo aten
der maior número de cli
entes. Já atende a 700 pes�
�oas mensalmento, dandb
lhes tratamento gratuito.
Todos os órgãos de Saúde
Pública e institutos de Pre
videncia estão-se mobili
sando co�tra a sifilis no

Brasil.

ORAÇÃO

Araujo

PENSAMENTO PARA O DIA

JestLs é a l.uz do meu coração, a aleg1'ia da minha
viela,

-..
_-

K. D. Ha.rvey (l1-Zanda do Norte)

Restaurante Napo�
RUA Marechal Deodoro 50.

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para os senhores viajantes.

'--.--

INão baverá àbo
DO de Natal
RIO, 23 C\T, A,) � Em vir

�ude da 'SitU�LÇÜO deficitária

10;; Institutos de Aposenta
lorta e Pensões, será suspen
ia :;>.. execução do decreto que
rutorlza o abono de Natal,
'Ixado, como se rubc', em um.

nés de vencimentos.

I
O ato de sobrestnmento eles

,fcitos da Jegíslaçâo vígenre
-stá sendo e,�»N'uLio 11'1":'" :::"S

Contra
sifilis
Brasil

a

no,

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDl\S PARA CASAMENTOS

BATISADOS - 'ANIVERSÁRIOS E REPORTAGENS EM

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

Telefone: 3.022.Comercio".
------------------------------------------------------------�----------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A1't.8'100
MAIS UM JOGO, ·PELO CAMPEONATOCITADINO DE PROFISSIONAfS VEREMOS DOMINGO PRÓXIMO. O ATLETfCO·

('
,

"LANTERNA" DO CERTA.ME TENTARA' A REHABILlTAÇAO, ENFRENTANDO A EQUIPE LlDER DO IMBITUBA.

Em disputa de mais uma

rodada, a ante-penúltima do

Campeonato Citadino de A

madores, dois jogos serão le

vados a efeito, na tarde de

hoje, no estádio do Ipiran
ga, em Saco dos Limões.

A's 13,30 horas, como pre-

1 i m i n a r, defrontar-se-ão

Colegial e Ipiranga, êste

"la.nterninha" sem nenhum

ponto ganho e aquele líder

invicto com apenas um ponto
perdido. No turno o 'resulta-

do foi de 4 x 2 favorável aos este terceiro colocado.
VOLEIBOL Feminino 1° lugar C. N. R. de São

Grupo Escolares 1° jôgo: Dia 11/10/54 C. José
Masculino N. R. de Bíguaçú x C, N. R. 2° lugar _ C" N. R. de
1° jôgo: Dia 11/10/54 G. de Coqueiros Saco dos Limões

E. Francisco Tolentino x Vencedor I 3° lugar C N. R. de Pa-
Abrigo de Menores C N. R. de Bíguaçú .Ihoca

. ,

Vencedor score: 2 x O _ 15 x 4 e 40 lugar _ C. N. R. de
Abrigo de Menores 15 x 3 Biguaçú

score: 2 x O - 15 x 2 e 2° jôgo: Dia 12/10/54 C. ' ATLETISMO
15 x 2 N. R. de Trindade x C. N. I No certame de atletismo
2° jogo: Dia 12/10/54 G: R. de Palhoca 1 foi levada, a efeito somente

E. Getulio Vargas x G. E. Vencedor
J

a la. parte, no dia 16/10 54.
Prof? Venceslau Bueno C. N. R. de Palhoça - A 2a. parte, prevista para o

Vencedor score: 2 x O _ 15 x 4 e dia 17/10/54, devido ao mau

G. E. Prof? Venceslau- 15 x 5 I tempo, não poude ser efe'
Bueno - score: 2 x 1 - 3° [ôgo: Dia 13/10/54 C. I tuada tendo sido adiada,
7 x 15 - 15 x 1 e 15 x 9 N. R. de Saco dos Limões x por êste motivo para o dia
03° jôg__o: Dia 13/10/ 54 C. N. R. de Biguaçú i 30 do corrente, com início

G. E. Nerêu Ramos x G. E. Vencedor : às 14 horas, no Estádio do
Silveira de Souza, C. N. R. de Saco dos Li-' 14° B. C.
Vencedor , mões - score: 15 x 9 e I Ê a seguinte a classifica-
G. E. Silveira de Souza, 15 x 2 IÇãO, por pontos obtidos, de

por "farfait" (não compare- 4° [ôgo: Dia 14/10/54 C. acôrdo com a colocação nas

cimento do G. E. Nerêu Ra- N. R. de São José x C. N. provas já realizadas:

1)10S) R. de Palhoça Grugos Escolares
4° [ôgo Dia: 13/10/54 Vencedor Masculino'

Abrigo de Menores x G. E. C. N. R. de São José - 1° lugar _ Abrigo de
Prof? Venceslau Bueno score: 2 x O - 15 x 5 e Menores com 26 pontos
Vencedor 15 x 8 I 2a lugar - Silveira de
Abrigo de Menores 5° jôgo: Dia 15/10/54 C. SOUS;l com 12 pontos

score: 2 x O ..::_ 15 x 5 e N. R. de Saco dos Limões x 3° lugar _ Getúlio Var-
15 x 3

, C. N. R. de São José gas com 11 pontos
5° jôgo: Dia 14/10/54 G. Vencedor 4° lugar - Francisco To-

E. Olivio Amorim x G. E. C. N. R. de São José lentino com 10 pontos
Silveira de Souza score: 2 x 2 _ 15 x 11 e- 5° lugar - Prof? Vences-

, Vencedor 15 x 11 lau Bueno e Arq. São José
G. E. Silveira de Souza _ com 1 pontos

score: 2. x 1) - 15 x 8 e CLASSIFICAÇÃO NO VO- 6° lugar - Nerêu Ramos
,

15x'/)' LEIBÓL e Olivio Amorim com ,2
6° jgo: Dia 15/10/54

'

Grugo EscolCLres pontos
Abrigo de Menores x G. E. Masculino \ Feminino
Silveira de Sousa 1° lugar _ Abrigo de Me- 1° lugar - Arq. São Jo-
Vencedor

-,

nores sé com 28 pontos
Abrigo de Menores 2° lugar - G. E. Silvei- 2° lugar _ Getúlio Val"

score: 2 x O - ,IS x 2 e ra de Sousa gas com 26 pontos
15 x 2 3° lugar - G. E. Olivío: 3° lugar - Prof" Vences-
Feminino Amorim • lau Bueno com 17 pontos
1° jôgo: Dia 12/10/54 G. 4° lugar - G. E. Prof" 4a lugar - Silveira de

E. Francisco Tolentino x Venceslau Bueno Sousa com 13 pontos
G. E. Prof? Venceslau Bue- Eemuiino 5° lugar '_ Prof? José
no' 1° lugar - G E. Prof" Brasilicio com 10 pontos

. .. Depois da regata' de Vencedor Venceslau Bueno' 6° lugar - Francisco To-

Haverá a d.·sputa 'do pa'reo domingo ,não mais se viu G. E. 'Profo Venceslau 2° lugar - G. E. Getúlio lentino com 8 pontos
o Marfim; supoêm-se que o Bueno - score:' 2 x O _ Vargas CURSOS NORMAIS RE-

d F t"
· mesmo esteja acamado, com - 7x 15 - 15 x 9 � 15 x 7 3° lugar - G. E. Francis- GIONAIS'

e our sem Imonelro na a cabeça "inchada". (Não é' 2° jôgo: Dia 15/10/54 G. co Tolentino 'Masculino
prá menos) I E. Getúlio Vargas x G E. CURSOS NORMAIS RE- 1° lugar - Abrigo de Me-

Competicão de la de Novembro
.

*,** .

Profo Venceslau Bueno' GIONAIS nores com 10 pontos
'

_.' !;.,� .,� a', '-&""" ........ 4 "

... ', ':oltara a. competir ,? I Vencedor Masculino
,

2° lugar - C. N. R. de

Em- contacto com alto di- reo de out-riggers a 4 sem Coqueiros Praia Clube, I
G_ E. Prof? Venceslau 1° lugar - C. N. R. de, Saco dos Limões com 6

rigente da Federação Aquá- patrão.
'

,-
bem como pedirá filia- Bueno - score: 2 x 1 _ Saco dos Limões

I pontostica fie Santa oatarína, além A regata do dia 15 de No- ção o "Clube Atlético Cata-
,

- 15 x 9 e 15 x 7 2° !ugar :- Abrigai de Me- 3° lugar - C. N. R. de

do páreo de oito haverá a vembro, em disputa do Cam- rinepse", por intermédio de I CURSOS NORMAIS RE- nores '\SãO José com 4 pontos

disputa, tambem pela prí- peonato Catarinense de Re- seu Departamento de Vela. GIONAIS 3° lugar - C. N. R. de 4° lugar - C. N. R. ' de

meira vez em Santa Catari- mo, vai dar o que falar, de- (Felicitamos a estas duas NIasculino Palhoça ,

I Palhoça com 3 pontos
na da prova de "four" com vendo ser a maior e' mais agremiações e esperamos' : 1° jôgo: Dia 11/10/54 C. _

4° lugar - C. N. R. de I Feminino

timoneiro, visto que tal tipo concorrida de todos os tem- poder contar com as mes-I I N. R. de Saco dos Limões São José I -'- Ainda não foi realiza-

de' barco já possui o Clube poso n::as, nas futuras competi- __---------- x C. N. R. de Santo Amaro Feminino \', da nenhuma prova

Enquanto isso os três clu-: ções) da Imperattiz
'

_"II! . ':-:;;. ii r-"1'�.
.

Náutico América" de Blu- bes da Capital e os 4 do inte-
***

a c 11 E
Vencedor

IaIIi.ol,dfL" ... � � -,.

menau e o Clube, de Regatas 'ríor (Blumenau e Joinville) ... O Waldir abandonou ,C. N. R. de Saco dos Li- ,
Aldo Luz está á espera do empregam o máximo nos a regata de domingo último, mões- score: 2 x O ...:....1
seu, adquirido recentemente. treinos realizados diariamen- em virtude da comissão ter 15 x 6 e 15 x O

1Assim sendo será cancelado te, chova ou faça sol, num retirado a baia de percur- Agência 2°, [ôgo: Dia 12/10/54
o páreo de novíssimos em I esforço titânico para atingi- 50, sem o barco do mesmo Abrigo de Menores x C.
out-rlggers a 4 remos com rem a melhor forma física e ter completado o percurso. de N. R. de Palhoça
patrão para dar lugar ao pá- : técnica. (Não sabemos o 'que atri- Vencedor

.��-",:��, b�ir a falta, de considera- Pu bll·cl·dade I Abrigo de Menores
-----.,..,----, çao da comIssão, para com score: 2 x 1 - 15 x 13

a classe '�Lightning", que 10 x 15 e 15 x 10 '

deste modo acabará desa- CaID P..tal, CII
3° jôgo: Dia 14/10/54 C.

d f J'I.r1a1l6pell8,parecen o por alta. de 8 c.&arIaa
N. R. de São José x C. N

apolO da nossa Entidade '
ota

'

R. de Saco dos Limões
•

Máxima) Vencedor'
C. N. R. d� Saco dos Li

mões - score: 2 x O -

15 x 3 e 15 x 5
4° jôgo: Dia 15/10/54 ZONAS ESTADOS nE' SANTA CATARINA E

citroem Abrigo de Menores x C. N. P A..R,A.NÁ,
'

R. de Saco dos Limões
Vencedor Firma' atacadista pl:ecisa de elemento conhece,dor

C. N. R. de Saco dos Li- do ramo, bem como 'zo na e freguesia. Inutil escrever
Autl) ,!pões .:...._ score: 2 x O - 15 x ;j!aso não preencha eSSf �s requisitos. Cartas indicando

16 e 15 x 8 praças a percorrer a c;: IÍxa Postal, 752 - S, Paulo.

Um

rapazes do Colégio oatart- bom encontro. No turno o re

nense, sultado foi de dois gols para
A's 15,30 horas pisarão o cada lado,

gramado os conjuntos do I Assistam aos- encontros.

Bangú e Postal Telegráfico,
aquele vice-líder invicto e, Preço único: Cl'$ 5,00.

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

--------

��

Regata Interestadual" :entre:
.iauchos e catarinenses

PELO ESPORTE DA VELA

Dizem que ...
, ,

... Durante a 2a regata
Aceitando" o convite for-

, quipe do "Veleiros da Ilha"

mulada pela Federação Ca- e a do "Iate Clube". realizada domingo último, o

tarinense de Vela e Motor, o Entre os membros da em-
!ta ficou muito triste por'

Clube Guaiba da visinha ca- baixada, virá o velejador 0- que o barco que êle tripula

pital gaucha, virá à esta ca- Iimpico, Senhor Fred Bercht va, o Gavião, não conse

pital para disputar 3 rega- que é atualmente o campeão guíu comer os pintos. (É
tas com os clubes filiados il brasileiro da classe "Schar- !ta, um dia da vela outro

nossa Federacão. pie". do velejador)
,

. A embalxada gaucha deve- Sôbre o programa das re- I
::,**

,"r$. chegar à esta capital, no feridas ,regatas, daremos

J
. " O Iat; teve que d�-

próximo -día 13, afim de

t�-I
maiores informes oportuna- volve: os fo�os que ha':'la

\. mar parte nas regatas do dia mente. comprado, afim de, festeja-
14 de novembro contra a e- Barlavento ' rem, caso vencesse a equipe

\
'

do "Veleiros". (Infelizmen
te quem queimou os fógos
foi o pessoal do Clube da
Prainha)

"

I

falta de lealdade por parte
dos velejad'ores, que só ten
de tirar o brilho das com

petições)

. " Haverá dentro de al
guns dias uma regata entre
o André e o Ditador. Pro
mete ser uma bela regata,
pois, ambos se apresentarão
com velas recem-chegadas
de São Paulo.
... Até 4a. feira

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

/

MANOEL' SILVEIRA TRANSFERIU-SE
PARA O RIACHUElO

***

. " A alegria e surprêza
da vitória de seu Clube foi
tão grande que, o Ditador
chegou em casa a 1/2 noite
de domingo (Não espera'
vas por está, hein Jorgi-.
nho!)

,

chuelo, o qual, vencedor que
foi da última regata, deverá

ser um dos favoritos á pró
xima disputa marcada para

15 de Novembro.

Manoel Silveira, o notável
\ "sculler" campeão catarínen-
,

se de skiff durante vários a

nos e de 4 com patrão, sen
do ainda campeão sul-ame

ricano de skiff 'e vice-cam

peão sul-americano de qua- Felicitamos o Clube da.Ri

tro com patrão, além de ou- ta Maria pela brilhante cem

tros feitos notáveis, acaba quista, pois LeIo é ínegavel
de tra�sferir-se do Clube

I
mente um dos mais comple ..

Náutico Francis�o �artin�lli tos remadores do país a-

para o Clube Náutíco Rla- tualmente. ,

o "Pinto" ficou tão
zangado com a derrota do IIate ,fre_n�e ao "V_eleiros"
que, proibiu seus filhos de
navegarem. (Fez bem, pois, I

nunca vimos filho de pinto
andar de barco, quanto
mais vencer regatas')

*** .

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

18ANCO�e r;�ff)ITO POPULAR

I'e AGlRlCOLA ' • I

Tw..o.�� 16 ", •

f'LOrUAN.cPOLlS - Sto.,e��o.rln6.

VIRA' AO BRASil O QUADRO
MAIS CARO DO MUNDO

*** Viajante casimiras

------------� ...���------------------...

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

VIENA, 28 m. P.) - A tidas no Brasil, Uruguai e

Chile desde 10 de,janeiro
"

a " " Houve falta de sin-
28 de' fevereir,p do ano pr(f' �ridad� �e alguns veleja
ximo, Afirm):t''':se que, foi 'Of�:". dorés' p.ar� ;com seus adver-
recida aoí't :�h;ungaros ,·qUl;l:;:t" sâdbs, nah�gata de domin� Um automovel
soma glob,afàg:,ó,ooo a' 19�àht� go p. pas�aÇ1o, pois, aqu!:!les 49'
doÍares 15'01" 'JJ�_g?,' alem di�'1 te_irdo infAngido .'

as regra,s, I Completamente equipado
despesas de viagem eperrna- ,nao -',ab,andonaram a pró- e com Rádio. '

ne�cia. nos pfl.,lses menciona- ,va, como :m'anda o figurino." Tratar na Empresa
dos. j (Precisamos acabar com a Viação Catarinense.

equipe de football hunt�ara
Hqnved, considerada a mais

cara do mundo, recebeu ofer

tas para uma excursqo 'pela
América cio Sul no próximo
inverno. Os jornais que pu
blicaram esta informação di
zem que o referido team foi

convidado a disputs,r 12 par-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Apa,\'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiograttas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - 'intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com ínsuüa

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

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

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

ProclalDada: a cura10 câncer
_

Falhou nUID elDprego
.

para ser eficaz contra o lerrivel lDal
SAO PAULO, 28 (V. A.) � Um misterioso pozinho pre- I O RATO

rubricas. to, fracassado n� sua finalidade inicial de conduzir. gafa- _ Curioso de ver todos os efeitos produzidos pelo pó pre-
,

_

Tal importação está enquadrada no regime de licitação nhotos �o mar, � a droga �?ontada. por seu descobrldor, o to, o cientista amador matou um rato, com um jato de gás' p '1de câmbio, mas figura num Ieílào semestral simbólico em

en�en.hell·o pauhs�a; S.ebastlao Coraím, co�o o remédio de. carbônico, envolveu-o numa leve camada de pó, depositou- recel O
razão dos preços tabelados dos produtos a varejo, atríbuin- mal�_ co�Ple�a efl�acla no �_om?ate ao cancero O �r. Se, o numa caixa e enterrou-o. Dez dias depois exumou o rato,

do-se-lhe um ágio que hão cOI-responde à ofertá e à procura bas�lao Coram, c�Jas. expenencl�s se tornaram publicas constatando o perfeito estado de conservação do corpo. .,
do lote de divisas oferecido, porém aos preços mínimos dos devido a uma denúncia que lhe fízeram no Serviço de Fis- O MAIOR DOS ANIMAIS SONO REPARADOR

leilões na categoria., calízaçâo do Exército Profissional, atribui modestamente Percorrida a escala dos irracionais chegou ao h I'Assim é que o óleo díese), o óleo combustível e o quero- sua descoberta ao acaso e se prontifica a ser preso como A conselho de um médico aplicou a droga num tndívíduo Dormir é a melhor forma,
sene, classificados na la. categoria, são importados à razão charlatão caso uma\)unta médica de reconhecida autori- cujo pé apresentava, há 1'2 anos uma ferida de

lVl, tU� de se dar ao corpo o repou-

de 27 cruzeiros o do'lar, valor' que paga o govêrno em suas d .d t t
.

tílíd' d d
.

h
"cara er

Ia e a es e a inu l! a e o POZll� O. gangrenoso. Ourou-o..
.

so diário indispensável. Mas

compras no exterior. Em compensaçao, o �ngenhelro pretende que, em se Prosseguiu nas experiências, verificando que a droga é preciso dormir em quar-

A gasolina comum, aos óleos lubrificantes e ao gás li- reconh,ec.endo o p'od�r .antI-cancel:oso do produto, "possuam era absolutamente atóxíca, Até que lhe chegou às mãos um
. to limpo, arejado e que o

quefeito corresponde o ágio mínimo da 20.. categoria, de 15 (�.s médíeos) , ta�bem, c?ragem bastante para, em rego- caso de câncer no pulmão. O doente, padecendo com dores sono não seja perturbado.
cruzeiros somadas dólar na eotacâo oficial de Cr$ 18,82, ZlJO, mandar repicar os sinos das torres de todas as ígre- ;atrozes e totalmente desesperançado, aguardava apenas a Para dormir, procure

donde "Cr$ 33,82. [as". J t
d

' mor e, desejando-a. Q pó preto entrou em acâo e algum um, local silencioso qtlar-

Era preciso encontrar a solução que independesse e OS GAFANHOTOS .
'., . .. ,

.. , , ,

à I -._. . tem�o depois, o médico que solícítara a intervenção do sr. to limpo e bem arejado
orçamento, que afastasse a _;,a do raciol'u:�,ment , o quo. Por volta de 1930, SebastIao Coraín trabalhava no Río Coram, comunicava o restabelecimento do SNES

•

. .

d 01"- COIIl uma sim G d dSI' líd d d
canceroso..

propicia o merca o negro, que se res vo:;""", ,

-

ran e ou, na sua especta 1 a e e engenheiro de mi-

ples "instrucão" da SUMOC. 'nas. Um dia, assistindo aos estragos feitos na lavoura pe- _

OFERECIMENTO
-----------

A solução talvez resida �m' transferir aqueles produtos, las ondas de gafanhotos, que seguiam sempre do Chaco pa- _

Enquanto aguarda o pronunciamento das autoridades

da sítuaçâo de privilégio em que se encontram, para a 30.. ragu�io para o .argennno e, dali, para o Rio Grande, che- í sobre s�a descoberta, Se�astião Corain, possível acidental

categoria; e� paridade com a generalidade das matérias gou a conclusão de que esse roteiro estava em função do des.cobr:�or da cur� do cancer, assevera que, positivando

primas destinadas à indústria de transformação, e, que lhe faro agudíssimo daqueles animais. Iniciou então uma sé-
se a ut�ll�ade do ?o: doará sua fórmula à UNESCO, para o

fossem atribuídos como máximos os ágios médios desta ca- rie de pesquisas, no sentido de descobrir um processo pelo
extermínío mundial do' câncer.

tegoria. qual os gafanhotos sentissem odôres atraentes no mar,:O
Já prevemos a repercussão desta mudança na vida eco- que provocaria uma viagem marítima a que não sobrevive-

nôrníca do país. 'riam.

60% do total de compras' de derivados de petróleo cor- AS FORMIGAS

responde à gasolina comum, ou sejam 150 milhões de dóla- Dezoito anos 'de experiências depois, o sr. Sebastião

res, este ano. Corain começou a desanimar da missão .que se havia ím-

Existem no país cerca de 620 mil veículos a motor, 340 posto, quando, passeando pelo quintal da sua casa, obser

mil dos quais são automóveis de passeío e 70 'mil transpor- vou que uma fila de formigas esquivava-se de um pózinho

,tes coletivos, sendo' o restante a frota rodoviária de camí- preto, um dos muitos que havia fabricado até então. Expe
nhões e tratores. rimentou-o com as abelhas, verificando que a droga isola-

Majorando-se o ágio do dólar de importação dos pro- I va o olfato. Passou-se para animais de maior porte e um

dutos ora enquadrados na la e 2a cate�Ol'ias, respectiva- ,PerdigUe,ira "CU,j,O faro nunca falhava", falhava sempre que

mente: de 27 e 33 cruzeiros para 58 cruzeiros por dólar .,.. se lhe esfregava o pó no focinho. ,

A exploração da jazida paulista corresp?nde a uma a

plicação de 90 milhões de dú�ares, nu�a usina d� :0.000
banis diários, o equivalente :1 16.500 milhares de dólares �e
economia anual, enquanto a mesma quantidad� de petro

leo refinado cOl'l'esponde a 1'1.500 milhares ele dolares pou-

pados no mesfIlo período.
. ,

.

Vemos, assim, que é viável, desde ja, reduzir-se sub�-
tancialmente, os nossos gastos no exterior, para o abastecí

mente do petróleo e derivados.

Sobreleva, ainda, que a Petrobrás é apenas o cerne ela

indústria no país, em que ocupa hoje 10,000 hOl11eIlS, Ao

mesmo tempo que a dístríbu.cáo a varejo do produto per

manece em regime de nucíativa .privada, também n indús

tria petroquimica foi clei:"��lL\' ao em�reendimenlo parti

cular.
Contudo ocorreu-nos uma fórmula que se conjugasse

ao capital jã realizado peja Petrobrás; se a�iasse a t�cn�ca
j4 contratada pela empl'jr.� e se juntasse as provtdêncías

que acima enunciamos. ._

O orçamento camblal elo nanco do BraSIl preve para

êste ano uma despesa de cêrca de 250 milhões ele dólares

para compra de derivados de petróleo. ,

Este valor, para que se tenha conta do seu vulto, equi

vaie a 12% do total das importações do país, em todas as

,
Distribuidor

EMPREGADA
de umaPrecisa-se

empregada.
Rua Artista. Bitten

court,28.

,VENDE-SE'
Belíssimo exemplar da

I raca BOX-ALEMÃO Com
seis mezes' de idade Ver e

"tratar a rua Bocaiuva 210.

C RAMOS SIA
Comercio Transportes
Rua João Pinto, 9 Fpoli,

V(ende·se
, 9.l19.&.IIS: 8lU9U9.L 9nu • I'JIJu""'Bu'_p:9uJnbs9 O.IOp090 90'S • �... 'e V

l' -..1:-

-qDJ·InO - 9II!.&.uJaf - J9r9U -- IJIOd9U9JJOM

«(OIII'ISnB�,nS)" OOldll
oa snarso-oaora SI:ilAV.LHOo!lNOO SON OS

zaplde ..
'

a'
.

'

8�D"Jn�aS mo:» maSieJA',

Uma b i c i c 1 e t a (Cen
trurn}.
Tratar na Agência R,)"

ck, à Praça 15 de Novem
bro.

Convoco a todos os profissionais da Imprensa catari-lnense, ihscritos ou não na A. J. P., para uma reunião dia

3 de novembro próximo, às 20 horas, na Casa Santa Cata

rina, quando serão debatidos importantes .assuntos de

in-Iterêsse da classe.

Flo_rianópolis, 28 de outubro de 1954.
Martinho Callaelo ,Júnior � Presiclente. i

Raios X· 'ARA AqUELES QUE'
DESEJAM o MAXIMO

EM ,CORTESIA

E EFICIENCIA

(Do Diário ele Notícias)

do Dia

AUX. TRAT: SfFILlS

a.PUREZAS DO SANGUE?
�

fLIXIR Df BO�UtIHA y

Vende-se Atenção
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

C�" Postal 540 --: Belo Horí,

Maquina REiMINGTON, tipo semi-portatil, último mo

delo. Prece. de ocasião.

'I'
..

,

.,
--

Tratar no p;mpório "Florianópolis,", à rua Tiradentes
nr. 19-A, nesta Capital.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r,� ",

Mauniflca
'

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

es, sita á rua Desembargador Pedro Silva, "Praia das
;audades", no boirro de Coqueiros, dispondo de, exce- 4i\ 5 _ 7 _ 9 horas.
ente instalação sanitarra, amplas salas de visitas e de AUDIE MURPHY _ SU
'antar, três grandes quartos, cópa e cosinha com todo o SAN CABOT PAUL
.onforto, duas varandas com vista para o mar; porão KELLY.

iabitavel dispondo de. dois quartos, lavanderia, banhei' A, MORTE TEM SEU
'o,

.

chuveiro e vaso sanítario; Jardim e "pomar bem
PREÇO

. cf; 1,lantado. Preco rRZoavel.'
(Technicolor),

;;; "

A tratar
'

com o proprietario, Senhor 'Raulino H No Programa:
ORGAYISADOIFerro. .

Filme Jornal Nac.'[1 ,

, rua ,Cons�lhei:ro Mafra 56, ou Caixa Postal 203. 3E_ 'Florianópolis. '

! Preços 7,60 - ;50.
EDITADO Imp. até 14 anos.

cem ao povo, seu nome será
'

As 2 horas.
inscrito na posteridade.

'I"
POR ' _-'---

GENE KELLY - FRANK
As cinco que citei e mais � � ,,��;-..,;:.::,........... l)O!lÁLir?/(Jf_,g(J4J1[g ::UNATRA - 'ANN .MiL-

�:;;,:�;� :o:;,��::o:a�,:�: i."" '.11'. II ;. ;"1"... gVXÁg"N[TTOPAI.I' '0'-J
LIER

(Technicolor)J FLORIANÓPOLIS-SANTA CATARINA

\

, ,:; -o:: 10) Guaiba Filmes Nac.,

-..- �iI:;y, ::".� .

�

�
/:

T iIl
'" � � � �

Tecnicolor Com: Gene
;;; "lI ,J'P Kelly

----......'-- -
.

2°) A MORTE' TEM,
SE{J PREÇO Technicolor)

Irmandade do Senhor Jesus A��:ç!:ui,�6- 3,50.

dos Passos T���t��H�nt�Es
BALSJNI

Dm Grande Livrinho I'
, I

Lui» Homero dê, Almeida' I sos nesses trabalhos, pode-
, '

I pelo. simples nome de "Tro- ! rão dirigir-se a Luiz Otávio, "
Quando êle chegou ao , vas". . ! (remetendb trovas, ,dlados

inundo; incompreensível, o .Ê verdAa�e que te:_minei. biográficos, fot�graflas e

I'destino lhe disse com voz minha cromca, mas nao po- ! demais mformaçoes.
austera: "Ame, sofra, cho- .deria perder a esplêndida I Segunda -.o livro "TRO- .

ré e faca versos". oportunidade para aos lei- 'IVAS",
de-Luiz Otávio, cus-:

E êl� comecou a subir a tores dêste jornal, em que 'ta apenas vinte cruzeiros e

cansativa -lad�ira da vida ... tenho'o orgulho de colabo- poderá ser adquiri�o pelA0
I

Quando viu a trova pe-' rar, duas úteis informações: I reembôlso postal, por aque' i

quenina e bela' êle se lem- Primeira - Luiz Otávio les que não o encontrarem,

brou de Jesus Crucificado 'e está organizando uma gran- 'nas Iivrarias de suas cida- '

falou: 'A trova é tão pura de antologia de trovadores' des. i ,
e humilde, que eu julgo, do Brasil e Portugal. Cons+] Para ambos o,s casos, os

pensando nisto, que o prí- tituirá um trabalho de des- leitores poderão dírígíe-se .

meiro trovador foi, por tacado vulto, que se íncor- ao seguinte enderêço:
certo Jesus Cristo". porá ao nosso melhor pa- SR. LUIZ DTÁVIO
E

'

continuou. sua via-. trimônio literário. Os leito-r RUA BARÃO DE ITAIPU,
gem ... e encontrou um ce- rés-trovadores que deseja- 186 -- (VILA ISABEL) -

go que, chorava, e viu lágrí- rem ver seus nomes ínclu- RIO. I

�:�a:u: �'�;:e,b�;;;:s��e�� _I';:_,;,:._,'_�"�","-&I-.a-_,"&,"&-&"�W
.."&T&"• ..,..",......... -,.; • '_ • - • - ........�_._� (

te: "Que sina, que padece =- '!l<. '

foi a Sorte aos cegos dar:
- Não ter olhos para ver e

tê-los para, chorar ... ",
Depois, quando dobrava

a esquina do destino, êle
ficou triste, muito triste, e

se lembrou de'um minuto
de alegria perdida e lançou
contra a vida esta queixa
maravilhosa: "A vida, com

esta oferta, nos prende .•.

I(Quanta esperteza!) ..:_ Pa
ra tostão de alegria, contos
de réis de tristeza!. .. "

E foi andando. .. e no

meio do caminho encontrou
uma saudade, imensa e im

piedosa saudade. . . mas \

êle a prendeu dentro de Iuma trava e exlamou
-

rnar'a

vílhado: "ll:sse milagre,
quem há de dizer que não
é divino: - Colocar tanta
saudade' num verão tão pe
quenino?!" Porém, á sau-:
dade quebrou as 'grades
maravilhosas da trova e fu-

!giu novamente para o seu

coração, de onde só saia'lquando chegava a mulher
que 'êle amava ... mas vol-]
tava quando essa mulher se

ia embora. E, êle deduziu I
cheio de' mágoa: "Descon
fiou que a saudade não gos-
ta de ti, meu hem; - Quan-
do tu vens, ela vai Quan- . _

./do tu vais, ela vem
"

Aí uma tristeza eI_(0rme 1'-'lhe envolveu a alma e êle

, .
recordou alguns desenga- {nos do passado... de re-.

,I Ih I
pente, porem, o ou o pre-
'sente e, milagrosamente t Transporte
,conformado, disse à mulher Iquerida: "Vi morrer tanta
ilusão! Tantos castelos per- I
di ... '- Não faz mal, pois
tenho TUDO do POVCO!
,que vem de ti ... "

, Êle, êste poeta magnífico,
se chama Luiz Otávio-nome

.

que vive nas antologias, re- I

vistas, e jornais brasileiros e I
portuguêses. Não se revel-

i
tou contra as severas or
dens do destino porque a

trova, que é tão frágil,
deu-lhe uma glória .tão fir
me. Suas trovas já perten-

FUNDADO EM 16-9-541

AGORA QUE SURGIU A TUA SOCIEDADE, TERÁS
. ,

'MAioRES OPORTUNIDADES DE CONHECEI1 A

TERRA CATÁRINENSE. I NÃO PERCA TEMPO, EN'-,

V(A- NOS HOJE MESMO', TEU NOME E t:NDH�I€:

co A CA'IXA POSTAL 489-:'FLORIANÓ�.)GUS-S,C,

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH
de cargas p.m geral entre Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone.. 2534 - Caixa Postal, 4,'35
End, Telegr.: �ANnRADE

Agência - CUR1TlBA
Avenida 7 de Setembro 33'20/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr,: SA-'{TIDRA'

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 16 fl6/1678 Fone: 37�30-91

End. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Jaoeiro e <'lm 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até $&() Paulo com' a Emprêsa

de Transporte, M,nas Gerais SIA.)
.

CINE SAO JOSE'
/

As 2 4,30 7 9,30 horas.
A história de tres crian

ças, que, em um instante,'
supreme de esperança e fé,
levaram a todos os cora

ções a mensagem da
,

Vir-

I gem, Comovendo o Mundo

I��GELA CLARK - -AR
,TURO DOS SANTOS-
NORMAN RICE - e GIL

!

DERT ROLAND em:

I· "A VIRGEM'pE
FATIMA

No Programa:
Atual. Atlantida Nac.
Preços 10,00 - 5,00.
Censura Livre'

I [pj-Ir.'
I As 2 4,30 7,30 9,15 horas.
Viviam em .fúrta e violen
cia , .. Desafiando todos 'os

perigos!
GEORGE MONTGOMERY
_ JULIA f._DMS - WIL
�IANS BISHOP em:

"ERA DA.· VIOLENCIA"
(Technicolor )

No programa:

Esporte na Tela Nac.
Preços 7,60 - 3,50.
Censura ...

I As 2,30 - 5 - 8 horas.
ANGELA: CLARK - AR
TURO DOS SANTOS
NORMAN RICE - GIL
BERT ROLAND

"A VIRGEM DE
.

FÁTIMA
No Programa:
Cine Jornal Nac.

Preços: 7,60 - 3,50.
Cunsura Livre..

• lU

As 4 - 8 horas
1°) Noticias dá Semana

Nac.
'2°) TUBAROES DE
DE TERRAS Com: Kirk
Grant
3°) OS TAMBORES DE

FU MACHU 51-6 Eps ...
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp, até 10 anos. '

;f�I{E(;UIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

Trate das Vias
\

Respiratórias
As Bronquites (Asmáti-

MQ(.:AS DESÂ.NIMAUAI!!

110\1 E]\;� SEM ,,::'�ERGIA.
, .Não ,é sua culpa �

l1: a fraqueza que o Idl:'IX8 cansado. PlIiltlu

n s, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestações (Tos
-es, Rouquidões, Resfriados, com moleza no corpo e olhos �"m :>rill''_'

,,�ata,�ro,s), !_lS�lP como as 1\ \JraquézÍI. ÍltrlllÍa a 'lida POrtTUe roube

.r:·ipe�,_ são moléstias que
/

' as !ôrC815 para o tranalho.

I
'ltacam o aparelho respira- VAN..&.DIOL

1 tório e ãevem ser tratadas aumenta os glóbulos sanguineoe e VITALIZA o sanj{U� e n

I com L1m medicamento enêr- rraquecido.! de gosto deliclolo e pode ler usado eu. todo! •

I gíco que combate o mal, evi- •• ldad"

II Uh. do complicações graves.

Procure hoje o seu vidro de

I"SATOSIN" nas boas faro
mácias e drogarias.

I
'

l

_i"""'""'''''.",... ....".........�.",_,..,...,.,."."".,,· .

-

����.i�\(/\J�:;:r=?'---'G�- À, ..x.>
"

I E
I. HOSPITAL DE CARIDADE

j,
r ,

Fundada em 1765
,

FINADOS
\ De ordem do Snr. Irmão Provedor convido os 11'-,
I mãos e Irmãs, para, revestidos de suas insigneas (ba-'

-rlrJI••Ilandrau € fitas), assistirem á santa Missa que será resa- 1

da pelas almas dos Irinãos falecidos, no dia 2 de novem-

I bro.: ás 8 horas, na Igreja do Menino Deus.

Após á Missa, a Irmandade fará a visitação ao Ce-

Imitérlo.,

Consistório, 28 de outubro de 1954

'�=-I
'

Advogado
RU:l Padre Rom:l,43

Américo Vespúcio Prats
Secretario em exercício

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,-,..._ ,

, ,.-
... �-"" ,. ....--_.-:�'""- _ ... -""f���' ............ ---:. Florianópolis, Sábado, 30 de Outubro ele 1954

�.. �

�,�tt.�t
elas S h, às 10 h. i • (elas 10h,30m., às llh.30m.

� J!das' 14h: às 16h.
das 16h.30m. às 17h.30m.

,"'-----__.•�'f.;L _ __::: '-..:::___,;
,

Dia l5-�1-54
- Feriado

"r���� �>" C
� B{ MUSaS.A. Ccmékcio'e Agências

Matemática Comercial dasBh. às lOh.
,

"� ue ,ie;ã() P.nte, 9 F.,olis.
'

••Sta.Catarina
< Datilografia das 13h. em I!tiante /_' ......__----.--------

cárl:s,���;'"'e �;:.:;��;�:'C::,��i�' ;:;;:�������!"::� Magnifica casa e terreno I vôos DE DISCOS VOADORES I Co'm'�ra. FacuÍclade de Direito, 6esta CapitaL
'

"

" �ena,e-se magnifica residencia, com .dois ,�mI?�o,s ló- i Proibidos, por decreto I
,

. A prova de Datilografia será realizada na Agência local tes, sita .a rua Desembargador Pedro SIlva, (PraIa das
,

'

do Banco do Brasil, à Praça XV de 'Novembro. '

. ISaudades�', no boirro de Coqueiros, dispondo de'exce-, aíerrissaqem e vôcs
Será obrigatório o uso. de lápis-tinta ou caneta tintei- 'lente instalação sanitaria, amplas, salas de' visitas e de J --...

t1'0. Os candidatos inscritos deverão comparecer aos loc'ais Jantar, três grandes quartos? cópa e cosinha com todo_o I AV�NHÃO, 28 (U. P.) - O executória, o vôo, a

aterriS-, casa ou erreDO
das provas com a ahtecedência mínima de 'rRINTA MINU- conforto, ,duas varandas com vista para o mar; porao preteíto de Chauteauneuf -du sagem e a decolagem de ae- Compra-se um pequeno
TOS. da hora marcada para o início de cada exame, muni- habitavel dispondo de dois quartos, lavanderia, banhei- Papé, acaba de baixar de- ronaves 'chamadas "discos tereno ou casa velha ou no

dos do respectivo. cartão de ídenttrícação," fornecido pelo ro, chuveiro e vaso sanitario; Jardim e pomar beml.creto/proi�indó ,7.aterrissa- volantes", de qualquer na- '-va com garage ou terreno

Banco no ato da inscricão. .ilantado. Preco razoável. ,gem e o voo de dISCOS voa- cionalidade, são. proibidos no
.

ao lado para construir uma
Sob nenhum pretexto será .permítdda a entrada de can-' A tratar

•

com o proprletario, Senhor Raulino H
I dores" sôbre o território da território da comuna. Qual- situados na Rua Anita Ga-

didato que se apresentar depois de dado o sinal para dís- Ferro,«
•

comuna. I quer deles que infringir �I ribald ou em outras ruas

tríbuíção do tema. Será impedido de prosseguir no concurso rua Conselheiro Mafra 56" ou Caixa Postal 203. disposição, será' aprisionado proximas fa esta. Imforma-
o candidato ausente a qualquer das provas eliminatórias Florianópolis. Nos têrmos da decisão, que estando a guarda campestre ções para Romeu Machado,
(Português, Matemática Comercial e Datilografia); nas de- -_..._.-

'

I foi aprovada pelo prefeito de, encarregada .da execução elo
rua "Anita Garibald n", 33

mais' a ausêncía acarretará nota 'ZERO:
--;. r'arm

.

'aClaS de Plantãõ
",

Vaucluse, o que lh� dá força decreto.
"

I Telefone - 2972.
'

Florianópolis (SC), 27,de outubro de1954.·- ,
Peio BANCO DO BRASIL' s. A. - Florianópolis rso.i.

S h 30dsába4d� _ Farmácia Sto. Antônio - �ua Felipe
.

I
-�-

-

d d· d S h J'
'

José de Brtto-Nogueíra -- Gerente Interino. c mi t n. "
. rma.n a e, o en or 1 esus ...--...

Carmelo Mário Faraco _ Contador-ãnteríno.
' 31 Domingo _ Farmácia Catarinense ..,..., Rua Tra"

dos Passosjano
2 (Feriado) _ Farmácia Noturna - Rua Trajano
'6 Sábado (tarde) - Farmácia 'Esperança - Rua

Conselheiro Mafra
7 Domingo _ Farmácia Esperança - Rua Conse

lheiro Mafra
13 Sábado (tarde)

�

- Farmácia Moderna _ Rua
I João 'Pinto -

GUATEFALA, 28 (U. P.) universidades norte-america- '

- 14 Domíngo i-c- Farmácia Moderna _- Rua João
- �ot�cia-se hoje que ex- nas. Foram presos os auto-

plodíu uma bomba, ao alvo- res do atentado, jovens cujos
Pinto

recer de domingo último, di- nomes não foram revelados. 15 (Feriado -e+ Famácia Sto. Antônio - Rua Felí-

ante da resídencia do CUb-1 Comentando esse incidente, _)e Schmidt n. 43
secretário da Educação Pú- declarou o diretor ela guar-

20 Sábado (tarde) -.Farmáci,a Catarinense - Rua

blica, sr. Frederico, Paiz, I d��civil que o .mesmo : uma, Trajano"
,

que se preparava para uma serre de roubos, agressoes e
21 Domingo _ Farmácia Catarinense - Rua Tra-

viagem aos Estados Unidos atas terroristas registados a jano
com um' grupo de cem pro- partir de certo tempo "obe- 25 (Feriado) - Farmácia Noturna - Rua Trajano
fessores guatemaltecos títu- deciam a um plano comunís- 27 Sábado, (tarde) _...: 'Farmácia Esperança - Rua

lares de bolsas em diversas ta de provocação". :enselheiro Mafra
-

28 Domingo _. Farmácia Esperança. - Rua Con
--------------- selheiro Mafra

'<,

O 'Serviço noturno será efetuado pelas farmácias
:;to. Antonio e Noturna/situada, às ruas Felipe Schmi-
dt. n. 43 e Trajano.

.

A presenté tabela não poderá ser alterada sem pré'
;ia autorização dêste Departamento.

\

AY�I-SO�

DIVERGENCIA DOS PEQUENOS BANCOS I
.Evidente· ponto de vista entre 1\.grandes e pequenos

RIO, 27 (v. A.) - rra agi- nistro da Fazenda, os gran
tada assembléia realiza.âa pe- des banqueiros ao contrar,o.

lo Sindicato dos Bancos do defendem a política f1,p"ncei;;
_ Rio de J'aneiro ficou evíden- ra do ministro, Gudin. .\0

eíado a profunda divergen- final da reunião, a maloi ía

cía de pontos de vista entre elos -síndícatos propôs, e obte

os pequenos e grandes esta- ve a designação de lima' eo

belecimentos. Enquantó os missão para reexaminar. a

primeiros sé batem Intranst-

g�nten'lente pela revogação momentosa questão. Nâo se

das ultimas instruções da acredita, porém, que, .embo

Sumoc, sobre a taxa de [u- ra com novos argumentos,
ros, redesconto e regulamen- possam os bancos interessa-

/ tação da variação de reser- 'dos levar o ministro da Fa

vas, ainda que isso custasse . zerida á recuar 'em sua atual I
o afastamento do atual mi- orientação."

BANCO DO BRASIL ,S. A,
E. D I T A L

CONCURSO PARA ESCRITURÁRIO�AUXÚ,IAR<,

O Banco do Brasil S. A. faz público que o concurso pú
blico para· escriturário-auxiliar será realizado nos tnas 14

e 15 de novembro 'do corrente: ano, .observando o seguinte:
horário:

Dia 14-11-54 - Domingo

Português

\
}<'rancês -

oontabüídade Bancária

Inglês

EXPLOSÃO DE BOMBA NA
GUATEMALA

7

·

Expresso
.

Florianópolis
'ANDRADI: & ",KOERICH

Transporte de cargas "!m geral entre Florian6polis
Curitiba

.

e São Paulo

��m viagens diretas e permanentes
MatrIZ: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135.
Fone: 25�4 -,Caixa l?ostal; 4,�5
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CUR1TffiA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone:' 847 (Linha Paralela)
End. Telegr:: SA.'J'TTDRA

Agência: - SAO Pf\Ul..O
Avenida do Estado J6fl6/1678 Fone: '37-30-91

}<�nd. Télegr.: SANDFADE
Agências no Rio de Jaf\eiro e -'!m Belo HorÍlonte

; com tráfego mútuo a,té �ã., Paulo com a Ert\Prisa
,d. Transporte� M,oas Gerais SIA.'

"7Id��Vdw'KtI' GARANTE O ,QU� fABRICA
"--

.

- �
.. �"'.-""""* 1Qtw' rIs . ...

.I

E
HOSPITAL DE CARIDADE

Fundada em 1765

De ordem do Snr. Irmão Provedor convido' os Ir-Imãos e Irmãs, para, reves'tidos 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 Prats

'Secretario em exercicio

(

ECONOMIA absoluta

Grande CONFORTO

"�.,
.

.,,.

AQUECEDOR

El-ÉTRICO

....

F�"
IMERSÃO e CHUVEIRO

_,..!IIiI-""'_

, \

Cápacidade 39 LITROS

• Construido inteiramente de

cobra.

• Aquecimento ultra' rápido.

• Játo abundante na tempe·
ratura desejada.

O MISTURADOR [1AKO. de regu·,

lagem i"stóntaneQ. permite o

meior elcala de ,gredua��1 de'

TEMPERATURA. -

CONFORTO absoluto
Grande EC:ONOMIA I

•

, :(?.'�J:'
i

.�.. ' -_._--- .

\
•

AQUECEDOR EU:T�ICO CENTRA�

Capacidadé:
100 a 1.000 ,litros

Fabricado, nos tipos
horizontal • 'venical.

• Construção sólida" sendo a. caixa interna de COBRE ..

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

Controle' automático de temperatura por: T�RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOMJA.

".

se

•
I

FINADOS'

PAlA AQUelES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTEZIA
,

E EflCIENCIAESCOLHA SEU FILHO OU FILHÀ
COPENHAGUE, 28 (U. P.) semanas. Passado esse perío

- Os esposos' poderão dora- do, juntar:'s�-:ão, uma só vez,
vante ter, à vontade, filho ou entre o decimo sétimo e o vi":
filha. .. I.s_to pretende não gesimo dia q'ue se seguirem ,à
um médico, é verdade, mas menstru!1ção. Se qJizerem
um veterinário dinamarquês, ter um garoto, deverão ter,
de nome Adger Lindberg, de durante o mesmo período, di
Smdstrup, na Jutlandia. Se- versas relações sexuais. O
g'u,nclo o' veterinário jutiçan-, método de Lindberg é basea
dia, os esposos que quizerem ' do no 'fato, segundo ele, de
ter tim� menina deverão, que as celulas femininas vi
simplesmente, se obster de vem mais tempo que as ce

relações sexuais durante tres dulas masculinas.
--�----------;--

'

• Com êst. v&loV' V.S.
a.bl"i ..á.,urm. contA que
lhe ..enderÁ juro com.
pensi>dor

e

feVAI",;'-PAI'A SUA residin.
"

cio. um lindo e útil presente:
umBEUSSIMO eOFREde J4CO aROMADO.

.

Aprocure hoje o NOVO
NCO

-

GRiCOLA
�c7' 16 .',

FLORIANÓPOLIS ��TA CATARII'tA .�.D.::.I'.

resse.

Serviço Nacional de Malária
Florianópolis

-

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

�AI'.r -scOJ�- III!A'0IRWf7E TOIHIIIIA

T"'- � nOSVAPCJOS.
"

-0-

• D��"ft�,tit
SERVIÇO NACIONA'L DE MALARIA'

-.� ,_',
,�, it&�' � '" j;:,,! .' Pelo pr"ent., wlicitamo, o comparecimento do sr,

'/ �I J1' DIONIZIO JOÃO DA SILVA a Séde do Serviço Nacio-
. '..J lal de Malária, sita à rua Visconde de Ouro Preto nO 42,

\
__. .1esta Capital, afim de tratar sobre assunto de seu- inte"

-------------------------------------,

.A_vi s O
De volta de sua' viagem, o Dr;- Carlos Fernandes En

gelsing, avisa á sua distinta cliep.tela que atenderá no

yamente em seu consultorio a partir do' dia 3 do cor

rente.

��,�
dendo ser por contrato de
3 anos.

A tratar no Cabo Subma
rino-
Rua João Pinto, 26 com

a Gerencia

Ven.de-se
2 lo'tes na Praia do meio

(Coqueiros) localizados a

Rua Thibau.
Tratar na A v e n i d a

Tronrnpowski 52.

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

Cqqueiros, uma carteira de estrangeiro, módelo
289.868 ,S

.

R. E., emitida no Distrito Federal. ,

Gratifica-se a quem entregar nesta Redação.

,

COMPARECAM A 16a. C: R. Terreno
Devem comparece� 'a l6a. C: R. M. la. Secção a fim de

\ Vende-se. um terreno
tratar assuntos de seu interêsse, os cidadãos: 'com a area de 588 metros

I
•

I
quadrados,

-...,.
á rua Victor

João Evangelista {tomes Konder (antiga Blumenau).Arlindo Fronza Tratar com Francisco

Capital e

19, �ob n.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"_.ome!e C_Slot!i
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Liberaç'ão' do põrto dentro de um mês
RIO, 29 (V.A.) � Au- Ihagem para apressamento do Rio de Janeiro, sr. Fran--j O sr. Gallotti assegurou vios dissolvida, para o que

mento do cais acostável, de carga e descarga - es-
'

cisco Gallotti, como as prin- que, embora se verifique' se te� providenciado o rá

construcão dos armazéns do tas as medidas apontadas I
cipais a serem adotadas pa- no 'momento um compacto' pido desembaraço dos vapo-

"pier", 'dragagem e aquisi- ',pelo novo Superintendente I' ra a normalização dos ser- congestionamento .do pôrto, 'res.'
,

ção de mais e melhor apare- l da Administração do Pôrto ' viços do Pôrto,
•

espera que dentro de um BOA VONTADE
Acrescentou

-

o Superin
tendente que tem encotrado
a _ melhor boa vontade de
parte do pessoal do pôrto
esperando que dêsse espíri-
to recíproco de colaboração
surjam os resultados deseja"

I dos: serviços perfeitos e

pessoal satisfeito.
, INTERÊSSE GOVERNA

'MENTAL
O sr. Gallotti concluiu

suas declarações afirmando
que conta com a ajuda do
Presidente da República e

do Ministro da Viação para
o êxito de sua gestão.
O ministro Lucas Lopes I

- disse - já manifestou
seu interêsse, determinando
um estudo detalhado de to

das as necessidades do Pôr
to.

Florianópolis, Sábado, 30 de Outubro de 1954

SOlUCAO PARA' A PETROBRÁS
I

JOÃO PORTELLA R. DANTAS

Conferência de Governadores
UI 'candidato' nitidamente' 'pupularl

RIO, 29 (v. AJ - Os

srs.,
são governadores do PSy.· A tro Guimarães conversaram:

Ildo Meneghettí, Antonio reunião visa 'traçar uma li� sobre a reartículaçâo do .,.

Balbino e Cordeiro de Fa- nha de ação comum dentro PTB. O sr. Rui Ramos, ta

rias, respectivamente gO-1 do PSD diante do problema lando a "Tribuna de Irápren
vernadores eleitos do Rio G. da sucessão presidencial, En- sa" afirmou que os trabalhís

do Sul, Bahia e Pernambu- quanto isso o sr. Alberto Pas- tas só apoiarão "um canrli

co, anuncia a; "Tribuna de I qualini e o ministro' .'\1encas- ,dato nítidamente popuIa!'·'.
Imprensa", conrerencíarão
amanhã, dia 30 no Rio de I

Janeiro. E' possiveI que os

srs, Miguel Couto Filho, go
vernador do Estado do Rio e

Juscelino Kubitschek, gover

nador de Minas Gerais, par
ticipem da reunião.

O gal. Cordeiro j á está no

Rio, Balbino chega hoje e

Meneghetti amanhã. \1iguei
Couto reside nesta capital e

I
A propósito diz o Jornal

Juscelino pode ser ehâ;ll1a,dO qw:; a visit::_ do gove�nador
a qualquer momento. TOCtOS eleito de Sao Paulo a Rus-

Na edícâo de domingo último discorremos com abun

dância sôb;e as condições atuais da Petrobrás. Hoj�, tra
zemos a nossa contribuição prática para. a solução a curto

prazo do apaixonante problema.
Temos que os príncípaís obstáculos que se oferecem

ao monopólio estatal do petróleo no Brasil são a deficiência

de capitais nacionais e a pouca disponibilidade de divisas
,

fortes para aquisições no exterior, na área dólar.

Mas há como obviar êstes ímpecílhos. Tem faltado ao

Itamaratí a necessária disposição de promover intercâm-'

bíos 'comerciais com, os países produtores de petróleo, de

forma a se economizàr em dólares, atra'vés do estabeleci

mento de acordos bilaterais pelos quais as mercadorias se

paguem em moeda convênio com produtos brasileiros.

Assim que, enquanto a Venezuela, em 1952, exportava
para o Brasil, 225.047m3 de produtos refinados de petróleo,
no valor de 1 bilhão de cruzeiros, o Brasil enviava àquêle
país mercadorias no total de apenas 5 mil milhares de cru

zeiros.

Em fevereiro dêste ano, expusemos ao ministro de Fo

mento da Produção da nação amiga um plano de exaustiva

pesquisa, que revelava existir uma possíbílídade latente de

comércio no valor de 100 milhões de dólares anuais, resul

tante das trocas de compra e �enda de derivados de petróleo

por produtos nativos e elaborados brasileiros.

Acresce que o comércio com a Venezuela se beneficia

com a proximidade dos portos nacionais, com La Guaíra,
desde já servido com uma escala mensal do Lóide Brasi

leiro.
A Venezuela percebe anualmente vultosa quantia cor

respondente aos "royaltíes" sôbre as concessões às emprê
sas estrangeiras para exploração do petróleo, cabendo-lhe
a opção entre o recebimento em dólares ou em petróleo bru

to, com o qual se faria a permuta.
Tal fórmula já foi posta em execução pela Argentina,

que acordou a remessa periódica de produtos da lavoura

em troca de petróleo pelos barcos da linha Dodero,

Com o México, não são diversas, as possibilidades.
A grande República do norte é um esplêndido mercado

para artigos e produtos acabados brasileiros, podendo ven

der-nos o petróleo, o zinco, o chumbo, o cimento, o, cobre,
e o enxofre; produtos de que necessitamos e de que um

acôrdo comercial facilitaria as trocas.

Em contacto pessoal que mantivemos com a presidên
cia do "organismo que gere os negócios de petróleo no país,
a PEMEX, foi por esta aceita a hipótese de se estabelecer

a permuta de 5.000 barrís diários de óleo cru de 60 quilos a

US$ 1,50 FOB Tampico, por produtos alimentícios, vegetais'
elaborados, madeira bruta, têxteis e de indústrias químicas,
que possivelmente' asseguraria um volume de 400 tons. de

lado a làdo, necessárias por embarcação que o Lóide I3ra
sileiro desviasse da rota de Nova Orleans.

Teriamos, assim, a exemplo do' que poderia ocorrer com

a Venezuela, a economia de dólares, seja pela compra em

moeda convênio, seja no frete marítimo" além da obtenção
de novos mercados para escoamento do' nosso excedente

eJ(ílortável, ademais de se solidificar pelos vínculos comer-

ciais as relações politicas entre os países.
Esta fórmula não é nova e, mais uma vez, a Argentina

se adianta ao Brasil para trocar com os mexicanos o seu

petróleo, óleos combustíveis, chumbo, zinco, arsênico, sísal,
algodão, açúcar, óxido de zinco, óleos lubrificantes, enxofre,
mercúrio, prata, cobre, barras de ferro e aço e asfalto, por
trigo, cevada, milho, carnes, lãs, leite, ovos, azeites e outros. Domingo à noite será en-I

to Alegre e do Clube de Gra-

Isso não é novidade, ou não o deveria ser, para o Ita- cerrada a Exposição de Gra- vura de Bagé, AC110 que êstes

maratí, que, no entanto, se limitou a queixumes porque não vuras Brasileiras que se acha

'I
gravadores brasileiros, com CAFÉ E CACAU NO

recebêramos comissão e dólares oficiais para nos meter no instalada no Salão do Lux sua arte excelente, trazem MERCADO AMERI-
assunto. ..

'

\

Hotel. A referida exposição ao movimento do novo reu-

Uma coisa é certa. O México importou mercadorias de vem recebendo a melhor a-llismo progressista uma con- CANO
todo o mundo, 90% das quais estariamos com maiores ou colhida do público florianó- tribuição de grande huma- NOVA IORQUE, 29 (U.
menores condições de lhes fornecer. Contudo participamos politano e muitas peças já

I

nidade, ternura 0 emoção P;) - O café Santos "S"
com apenas 2,5% do valor total de suas importações. foram adquiridas. Não podia I' profunda que enriquece todo para entrega futura fechou

Mais além do continente, vamos encontrar o Irã, nação I ser de outra maneira, pois os nosso movimento internaeío- hoje em alta de 60 a 200
de solo crestado e estéril, com imensos lençois de petroleo. temas, escolhidos, e tratados nal". pontos. Foram vendidos

Teria o Itamaratí cogitado de mobilizar a sua repre- ,com tôda a seriedade e cui- I 444 contratos.

sentação diplomática para tentar um acôrdo de trocas com dado técnico, falam fundo ao I SUICIDOU-SE O EX- No mercado para entrega
aquêle país?

.
,coração da gente, pois se

IDEPUTADO ARGEN� imediata, o Sapto 4 cotou-se

Existe ainda outro mercado imenso, pleno de consumi- prendem sempre a aspectos
_

a 69 3/4 centavos de d6lar
dores e de grande exportação: a cortina de ferro. da vida de nosso povo. Do ,TINO a libra-pêso, subindo 3/4 de

Há dois anos, levantamos a idéia do restabelecimento Clube de Gravura de Põrto r CORDOBA (Argentina), centavo de dolar. Os cafés
de relações comerciais com os países do leste europeu, in- Alegre vêm-nos a séríe XAR- �9 (U.P.) - Suicidou-se, colombianos acusaram uma

dependente, das incompatibilidades politicas inconciliáveis QUEADA; de Danibto Vila- com um disparo de revel- alta de 1 centavo e 1/4, co

entre o Brasil e aquelas nações, não 'obstante o nosso inte- mil Gonçalves e a .'i:�rif: E3- ver na cabeça, o ex-deputa- tando-se a' 73 3/4 centavos
rêsse em negar fôrças ao mundo soviético que lhe valessem TâNCIA, de Carlos Bcliar, €·n- do federal, pela União ci de d6lar a libra�pêso.,
para mais_tarde s�v.ic�ar a huma�i�ade, submetendo-a aos quanto o Clube de Gruvm?' vica Radical, EduardoDuf-1 q-cacaupara entrega ime
seus padroes totalitários e materialistas. Mas desde aquela de São Paulo apresenta a se- fy, diata fechou hoje em alta

, época, assis�imos o recru��scimento das trocas comerciais rie RETIRANTES, de R,enina O extinto, 'que desaparece I de 90 pontos; cotando-se a

entre os dOIS mundos pohtlcamente em choque, sem que o Katz. aos 73 anos de idade du-- 44 centavos' e 55 centésimos
govêrno lhe dê o merecido aprêço.' O pintor Carlos Selim' está rante dois periodos' f�i de-- de d6lar a libra-pêso., 'O

Continua na 5a Pago realizando entre nós um Cl!r- putado pela provincia de Bahia Superior cotou"se a,
-------......'-------...;_---------- SO, frequentado por clese- C6rdoba e presidiu,. ainda, 45 centavos e 20 centésimos

RESOLVERA''M OS RUSSOS O S"EGREDO nhistas,. estudiosos de artes
,a Comissão:'Provincial da de d6lar a libra-pêso, 'su-

plásticas e pessoas inte�'es:;;a- União Civica Radical. bindo 80 pontos.
das em questões de arte, no

DA PEQUENA BOMBA ATO�MICA qual ministra os conhe;i-,

mentos ,básicos par3. o exer-

LONDRES, 29 (U. P.) Iterrit6rio da União Sovié- cício da arte da gravura.'

_ O jornal "Dany Express" f tica se havia efetuado ou- E,' quase certo que ôsse eur

disse, hoje, que o p6 radioa- ; tra série da explosões }'nu" so seja a origem do Clübe de

tivo procedente das provas cl�ares". ,Gravura de Florianópl)'is, fa-

atô�icas 'Soviéticas, de-I A seguir,' diz o "Daily to que só. podemm: ,saudar Imonstra que os homens de Express": -

" Os resulta- ,com o malDI' entnsla.�ma. E

ciência· russos "resolveram
I dos demonstram que os rus- esperamos que daqui a alg,um .

o segrêdo da pequena bom- ! sos idealizaram também a tempo, pelo trabaiho dedica

ba atômica. i forma de construir podero- do de nossos artistas, amna-

O fato vem demonstrar sas armas, que contém s6 rados na coi:npreensão e €S

"'ue o ocidente já não pos- I uma fra_ção de quantidade tímulci do povo. de F'lol'ianó-
� IdI' tA' 1 '1
sui o monop6lio das armas e exp OSIVO a omlCO que po is, mereçam ê_es, ao mos-

atômicas táticas e qu� a ,'a�t.es se acreditava n'eces- trar aspectos da vida de nos

Rússia já pode amplIar sana. Esta descoberta du- sa gente e de nossa:; tradi

suas reservas de explosivos
I
plica e talvez até triplique, ções, palavras �,ni�nadl)ras

atômicos com maior núme" j eficazmente, a !eserva SO" como as que prote'.·m o fa

ro de b�mbas. .

I
viética de armas atômicas m.oso pintor m�xieano Diogo

Recordà-se que a Comis-' de grartde potência, desti- RIvera ao s� refenr ao� gl'a-

são. de. Ene,rgia
Atômica dos I na�_as ao uso estratégi�o dos

I va,�o�es gaUCho�,:
,

,',,'
adas ,Unidos ,informou, aVlOes de bombi}rdelO, de .

VI as Gravuras (_,.._.u��as
-"-""'f' .

' -

d t d IO'I'ande raio de ação" do Clube de Gravul':1 ele .c'or-
a- eu'a,"'; que en ro o ""

.

J Â N I O Q U A D R.O 's
Disposto a seguir até 'Moscou.

SÃO PAULO, 29 (V. A.)'
- Segundo o matutino "O
Dia", a viagem do sr. Janio
Quadros q Europa extender
ce-á até Moscou..

sia, está causando inquieta
ção nos circulos políticos
brasi!ei�os, adiantar:do que mês os serviços já estejam
o propno general Juare� normalizados e a fila de na"

Tavora, chefe da Casa Ci-)vil da Presidência da Re- _
'pública, procurou demover,
o sr. Janio Quadros de ir a

'

Moscou, nada conseguindo.

,R e 'p' ú d i Ó TIM._,.'
,

CARTA N. 7

Ha dias, lendo uma nota no Diário da Tarde, com
referencia ao aniversário do Dr. ioão Ba.yer Filho,
diz o escriba daquele jornal que o mesmo senhor ha

via perdido as eleições em Tijucas, em vista de seu

eleitorado inconsciente e que aquele povo não reco

nhecia o que o Dr. João Bayer Filho tem feito por

Tij ucas etc. etc.

Engana-se o can-can do Diário da Tarde. Reco

nhecemos, nós os tijuquenses, os' dotes morais e inte
lectuais do Dr. João Bayer Filho, prova esta na esti

ma que a maioria dos tíjuquenses lhe dedicam, mas,

em questão de eleição, são outros quinhentos cruz�ü
ros, Tenho visto pais votarem contra filhos; Irmãos
contra irmãos, dai, não ser de admirar que mesmo sen

do" amigo de uma pessoa, tenha-se forçosamente de

votar nesta pessoa. Quanto a questão de inconscien-
..

cia do eleitorado de Ttjucas.: deixo aqui consignado o

meu repudio, e tambem o de todos os meus conterrâ

neos, pelas palavras escritas pelo sabidinho do Diário

da Tarde, que no afã de conquistar Simpatias dos

grandes políticos, não hesita em humilhar perante
todos- um eleitorado que tem sido, em todas as horas,
conscio

-

de seus' deveres civicos.
CELIO BUCHELE

EXPOSICÃO DE GRAVURAS
,

, BRASILEIRAS

--------

Dona Marina

Coletora -' Estreito,
Bom dia.

Lá vai outra urna. E' a oi-
tava. E nada de melhorar.
Que diabo! Afinal,

.

c�dê o

prestigio? Cadê a fortaleza
da fortaleza? O povo parece
que se revoltou. E -desfeitíou
a sua isca. A' sra., como caba
eleitoral deu cabo da U.D.N.
Veja só: 42a. secção, Clube

Tamandaré:
Senado

Nerêu
Saulo

184
167

Aristiliano
Konder .

Câmara Federal
Aliança .

D. D. N '.- .

H,I;

Assembléia
P. S. D

.

U. D. N.. : .

119

Prefeitura
Osmar. . .

J. José
.

134

Câmara Municipal
P. S. D. 9iõ
U. D. N. 111
Etá duro, Dona Marina.

... BUM

DIA DO CO'MÉRCIO
No transcurso dAata de hoje, consagrada con-

, ..

dignamente como DIA DO COMERCIARIO, a honrada

classe que tem sido fator preponderante de p,rogresso
na economia nacional, 'just(_l é que, por J todoS; sejam
alvos de inequívocas provas de estima e de merecidas

homenagens.

Desde o humilde' balconista até o mais elevado e

categorizado' comerciário; todos, são merecedores de

justas e merecidas homenagens.
.

-Consequentemente muitas serão as comemorações
que assinalarão o transcurso de tão grata dat-a, sendo

que nesta Capital o programa'já é do conhecimento pú-
Mico. ,'.

O ESTADO se rejubilando com �s éomemorações
de hoje apresenta aos nifb�es e honrados comerciários

as mais inequívocas'provàs' de apreço e se congratula
entusiàsticamentc' �om a laboriosa classe.

!i8

5.,

A SCANDINAVIAN AIRlINES SISTEM
patrocinará também o Concurso
"Miss Santa Catarina de 1955"

Em nossa' capital mr. Hel- SCANDINAyIAN oferecerá o

mutt 'Kaufmann, gerente prêmio de uma viagem, num

daquela importante Compa- dos seus confortáveis aviões,
nhia para os tstados do Pa- a Santiago do Chile. sem dú

raná, Santa Catarina e Rio vida alguma, um excelente

Grande do Sul. oferecimento que proporcío-
Em dias desta semana, nará mais uma excepcional

mima visita de inspeção às vantagem às candidatas que

agências da SCANDINAVIAN concorrem ao certamen da

AIRLINES (SAS), nos esta- graça e da beleza.

dos. do sul do Brasil, esteve Dentro de mais alguns
em nossa capital, o senhor dias, quando se efe�jva.rem

Helu;.utt Kaufmann, ativo e as conversações, já num pia

esforçado gerente dessa con- no.mais objetivo, voltaremos
ceituada organização aero- ao assunto para noticiarmos

comercial para o Rio GraJlde com exatidão qual sera a

do Sul, -Santa Catarina e modalidade de patrocínio que

Paraná. -a SCANDINAVIAN AIRLI-

Durante a agradável pa- NES SISTEM virá oferecer

le�tra que mantivemos com para o maior brilho do Con

mr, Kaufmann, graças à a- curso "Miss Santa Catarina
presentação que nos roi f(::i- .1955".

ta pelo sr. Luiz Fiuza Lima, -----------

Diretor da TAC, empresa que ADIADO O CON-
.

representa aSAS em nosso I -GRESSO DO

I Est�do,. tivemos a s3.tisfa.�.ào PARTIDOde ínteírar-mo-nos da -(l1S- , ,

posíção daquele senhor, no- VIENA, 29 (U.P.)-

I sentido de promover a cola- Segundo a emissôra de Bu"

boração de sua Compannía carest, captada esta manhã
de aviação comercial, para nesta capital, a comissão
o maior e mais completo êxí- central do Partido dos ;rra-
to do Concurso "Miss Santa balhadores Rumenos re".

Catarina 1955", ..ue se está solveu adiar, "sine die", o

realizando no nosso Estado, congresso do Partido:
já �lcançando um sucesso E' a segunda vez que
sem procedentes. êsse congresso, inicialmen-
Segundo nos foi dado npu- te previsto para o mês de

rar, dos entendimentos íní- março, e depois adiado pa.
claís, mr. Helmutt Kauf- ra 30 do corrente, é transfe
mann prontificou-se a estu- rido A razão invocada atu
dar a maneira pela qual a almente é a de que o con

SAS se colocará entre as gresso "entravaria os traba
emprêsas patrocinadoras do lhos importantes da colhei
Concurso. Ao que parece, a ta".

62

A quadrinha abaixo, segundo o distinto colega .Al
fredo Furiatti, do Jornal de Mafra, é de Guerra Jun
queiro. Estou em 9ue o nobre confrade se equ!vocou.
Essa quadrinha, pelo seu conteúdo ideOlógico, só pode
ser do deputado Volnei Oliveira! Vej am se não é mes

mo? teiam-na:
"S�nhor! Eis meu desejo
Singelo e timorato:
Fazei da Terra um queijo
E de mim.:. um Rato"!

\
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


