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pessouls, i montavam exatamente a ., Não é admissivel, 110is, ar
sem dele Cr$ 23.417.628.240,70. As bo� � gumentar com a ímposslbuí

nífícações pagas, na forma I dade da devolução desses sal

da Instrução 70 e da Lei n. dos, porque a utlltzaoüo deles

2.145, até aquela data, atín- não poderá ser feita de uma

gíam a Cr$ 8.149.757.935,40. Ó só vez, mas em parcelas, à

saldo líquido dos ágios, por medida que. se executarem

mim deixado, existente e os financiamentos previstos
irrecusável naquela data, no na Lei 2.145 e no ,Decreto, ..

Banco do Brasil conforme a- 35.702, que criou o Conselho

quele balanço, publicado a- Nacional de Admínístrnçâo
p.rs minha saída do governo, dos Empréstimos Rurais, A

era de Cr$ 15.267.370.305,3.0. alegação de que o Banco, pa-
2sses lançamentos contábeis ra devolver esses saldos, ' te

desafiam contestação, .jioís rá de ser suprido por meio

roram a mim oficialmente de novas emissões não pode
fornecidos, além de publica- ser aceita a prtorl, pois, como
dos e republícados pelo Ban- acentuei, referida devolução
co 'do Brasil S. A. em vários será feita, quando nccessá

íomaís, inclusive no "Diário rio, em parcelas, atendíveis

\ Oficial". dentro das dísponrbílídades
_,...:-_-.:..;;.:::__,_

�- o - o � o- o-. Esta é a verdade, aliás re- da 'rotina dos negócíos .co-

Frcr iariópo lis, Sexta-Peíra 5 de Novembro- de l!)!H Cr$. '100 petída pelo, meu sucessor e muns do Banco. Ainda nessa,'

,)elo atual presidente da Re- hipótese a responsabilidade
)ública. será do Banco do Brasil e

3 - Esse saldo, entregue jamais do Tesouro. A conta

). custódia do Banco do Bra- do saldo dos ágios em nada

;iI S. A., só pode ser aplica- poderá ser reduzida nem fi

do na forma prescrita pela cará exposta a prejuízos, ga
Lei n. 2.145 de 29 de .dezem- rantída em sua íntegrtdade,
bro de 1953 cujo artigo 9 como estará, pelos 'recursos

reza: do Banco do Brasil. Aliás,
Todas as sobretaxas nos esqueceu-se, ainda, o minis

termos desta lei, se destina- tro da Agricultura de que,

rão, em ordem de príorídá- segundo os próprios balanços
de: do Banco do Brasil, já pu-
I - ao pagamento de boní- blicados, relativos ao perio-

ficações aos exportadores; do em que deixei o' Mlnisté-
-

M I C R O S C O"" P I O II - à regularização de 0- rio e até 22 de outubro uiu-

,

,

't
'

perações cambiais realizadas mo, foram arrecadados novos

Uma Alta Mag,l"stratura ��!��I�esNtaac!eoln"aPl�,r conta do ágios; no valor de ,.

Cr$ 5.033.300,864,90, e pagas

A transferência do sr. Nerêu Ramos para o Senado, na III - ao financiamento a bonificações, no mesmo pe-

próxima legislatura, veio criar para a Câmara dos Depu- longo prazo e juros baixos, ríodo, no total de , .. , .

tados um problema grave: o da sua presidência. Ninguém
da modernização dos metodos Cr$ 3.670.362.422,70, produ-"

contestaria a alta investidura ao politico catarinense, en-
da produção agrícola e recu- zíndo, em 62 dias, um saldo

quanto êle aí se mantivesse, tal a maneira por que a tem peracâo da lavoura nacional de Cr$ 1.363.433.422,20. Será'

exercido: faltando êle, mister se faz procurar-lhe substi- e, ainda, a compra dos pro- ,que esse saldo tambem nio

luto condigno, Explica isto que, mal esboçada ainda a com-
dutos agropecuários, ele se-

j'
existe ou foi absorvido na éo

posícâo da futura'Câmara, já se esteja a cogitar da sua m�nt�s, adubos, ��seticidas, bertura de "d�ficits"? Este

N R· G d
;-' · )l'esidêrcia, ,

maqumas e utensílios para saldo, com o que deixei, es-

Q IQ ran e e aSS Im Não me parece,. entretanto, que se esteja colocando a emprego n'a lavoura. tá: certamente, no Banco elo
,

,,' ,uestão nos devidos termos, Tem-se noticiado que do seio 4 - Não utilizei, não des-I Brasil, em conta de clisposi-

_PORTO ALEGRE, 4 (V. A.) menta. salario, per�entagem I Abastecimento de Leite, Ins� :lo Partido Social Democrático, por ser êste o p_!trtido ma- pendi 'um só ceitil desse sal- ção e 'para ser apliéado; na

_ '.0 governador do Estado DoIdo ou etapa que estejam

I'
tituto de Previdencia do ,Es- 'ol'itirio, deh� sair o Presidente da Câmara. A meu ver,

do dos ágios. Ficaram no 1 forma da lei, em financia-

sancionou 'u seguinte iei, que recebendo. , '�aclo, De'l)art,amento Autono- I �lacl;," m:üs eÍ't'ôneo. Não contesto que tal partida possa dar Banco do Brasil, como foram mento agricolas.
'

;.

dispõe sobl:e adoção ele salá- § 1.0 - para os efeitos des-
'

no de Estradas de Rodag'em, ) Presidente; é ,muito 'possível, até, que ao seu candidato recolhidos sem qualquer in-I
6 - A verdade, sr. diretor,

rio mínimo ,e estabelece ou- ta lei, entendc-se COntO

in-/ Departamento
Éstàclual cle JU dê o meu voto: o que eu nego firmemente é que seja a tervenção elo' �inistério da é qu� mantive,no Ballco, do

tras 'providencias:' ,tegra.ntes do vencimento, ,)ottos, Rios e ��n:lis e Insti-
,

presidência ela 'Cãm:_Lra um cargo de nat�reza partidária e
' Fazenda. e mUlto menos elo I BraSIl os recursos, constantes

'Lo _ A p�ttir doe 5 de ju- ,salano, percentagem, soldo Luto Tecnolog'lCo do Estaclo,

j
We. tal sendo" clev:.4 caber semp:r:e ao maIOr �artido.

seu ex-titular. Os lançi1�nen- I de seus (balanços e aqui l'c-

lho do corr.�nte' ;1no os ser- ou etapa o� av:tl1ços e os �bo- d:verao"dilig�n,ciar a,:ouce.h Não::a prOSi�lé,H;ia d� Cà-' '>

tos constam expressament.e I produzidos em númerós, exa-

viClores públicos Civis e mili- nos prOVlsorlOS, � excImdas suo- de ldentIco benefIcio {l0S m::u'a é lftlU '::Lb. m�,g>:l" : � ,:'
- f

. 90'. Bala�Ç?: d:o Ba,ni:o, eli,stL:i, i tos, para o,s finu.nciameFrtos

tares tem direito ,u. perceber (i1:�aisquer outras vantagens. s;us servidol'es'-ativos e' 'i'na=- tm,a: tão· alt;'
-

e- ii�llüt-tar;te
-- .. ,

bmdos segl��do as l'egms d:1 I rurais. Mais ai�da: deixei

'a diferença, entre o salario � 2.0 - Os servidores ina- I Uvas. I que, em clétr:rminac\as 'eir- sua contabIlIdade nas dife-! criado' pelo Decl'eto 35.702,

mínimo regional e o venci- Uvas perceberão, a contar', Art. 2,0 '- O valor da et::l.. ennsUmctas, peide estendel'-
rentes fon11a:; ele escl'itul'::1.- de 23 de junho ,ele 1954, o 01'-

daquela data, a diferença pa, na Brig'allu Militár, e .';C a todo o Pais, Nio é ÓI'g:5.o ção, quer em conta propria- 'gão incumbido da aplicação

entre o salario mínimo re- I elevaelo para Cr$ 25:00 dia- ,de Um partid-o, senão ele to-
mente do Tesouro, na Cartei- desses recursos. Deixei, por

O T
' gional e os proventos em' rios e 0- elo soldG dúvida ao dos' (1s partidos, e par Sll:'lS

ra de Cãmbio, quer na ngt·.- fim, a assegurada a arreca-

, empo eujo gozo se encontram. I soldado' de prim.eil;a' pral�a ,prerrogativas e direitos dev-e
cola e In d li S t r ia 1, com dação de novos, .recur�o.,

Previsão' do tempo até às § ,3.0 - As autarquias es- I para Cr�' 35,00, diario!:;, ,a ,indistintamenbe velar, ante':
observância das fornÚllida- mensais, estimados em um

14 horas do 'dia 5. taduais como sejam, Viaçü6! partir de' 5 de julho do ano pondo-se, se necessário, aos
des legais e paTa os devidos bilhão de cruzeiros, 'pal':l.

,Tempo - Bom, com l1ebu- ,Ferrea, Comissão Estadúal I fluente. , ,i interesses do própria parti-
efeitos. Não pedia eu, 'nem futuros financiamentos (\-

losidade. ele Enc:'�b Elétrica, Dcparta-' Art. 3.0' ,_, 'O Poder Execu- , do, de que saiu o titular. F'oj
poderá o meu Sllcess'or c me- grícolas., Os lancamentos.fei-

Temperatura - Estável. mentü Al.Loliomo de Carvão Uvo' é, autorizado a abr'ir no 'por ter assim entendido e J'e-
nos ainda ci ministro ela AgTi- tos' pelo Banc.ü 'ou s:utoriza-'

Ventos .._ De Sueste à Nor- lV!jnol'�ü, Depal:Lúniento ó\ corrente exercício, os credi- i
alizado a sua funçúp, -qne o

cultura mudar a 'destil1f.ção elos pelo Governo, não podf'-

deste, moderados e frescos. :Joleria do Estado, Bolsa de tos adicionais que se torna- preqidente' Nerêu Hamos 10-
desse saleta elos ágios. Eles se rão retirar a clestinação, oi1

Temperaturas - Extremas I l,'uados Publicos,' Denal'ta- )'em necessarios à exec'ução gi:ou- tão gencI:aÜzaclo apoio,
destinam a uma aplicli.f}il,) melhor, o retorno desses re-

de ontem: Máx;ima 23,0. lVIi- I menta Estadual de ab;�ste.::i- ,(esta lei, até o limite de ... I talvez mais firme. de ptn'te
legalmente estabelecida cursos à 'prOdução l'ur�l.

I

nima 17,2. menta de Leite, :{(lstituto de Cr$ 70.000,000,00, I da m�nõria, do que da mesma
pagamento de bonificaç,)f;;; Continua na SR Pag,

'

, "

'

'.
-

, I maioria de que era membro. I a_?s exportador:s, regulariza-

C "HURCH I LL F 'AZ
i

, Mai.s, muito �naios do que as côres partidárias, são, pois, ��� �e ope,raço.es ,�am,b!�iS "-FUNCIO-NAR' lOS' .}
, ,,' as qualIdades pelisoais do parlamentar a integridade, a

ellores � leI e fmant.:Ia- ..

,

"
,

: imparcialidade, a enel'gil'l, a tolerância a -inteligência a'
mentos �gl'1Colas u longo DISPENSADOS D,A

, , 1,"1'" prazo e J'
'

d'
"

"

t- t d ,?u-ltura - o que o deve recomendar à alta magistratura., '5
mos n�o ICOS.

COMISSA-O DO IN
" prognas lCOS a erra ores I Se me fosse licito dar um cons�lho aos líderes da Cãmara 'B

- A alega?<w. de que o
' ..

,

I
d' . 11

.
"

' anca do BraSIl tmha pO' QUERITO SINDI"
�O:�DRES, 4 (U. P.) _ ° mosfera terrestre por um pe- i Rússia e Estados' Unidos, i 11

� l,es-Ia que: de p�sse da lIsta dos novos. �e�utados, C?- : 'Í'entura, usado elesse
' S:11�� '�

pnmelro ministro da In,. ríodo aproximado de 5 mil I destinado a limitar as expio-I meçassem �or apagar dela as legendas partJdarlas para so- l,d'Os ágios na mo' • t .- CAL, '

glaterl'a, sir Winston Ch ,_' -' ! -' ,,-" I
mente se fIxarem nos tributos pessoais do grupo de depu- I

. .

Vll11li:n açao

.'

UI anos. soes nucleares. Nao estou t'Ic!OO mais capa"es não só d'
. _.

dos seus negoclOs normais RIO, 4 (V. AJ - O sr. Leo

C�lll, �Ieclarou ontem, na Não inficou qual poderia convencÍdo de que a nossa L�mbém de p�ee;ch�' d
� exel�er da presldencl�. m�s não pode significar nem ine-l Pires Pinto, presidente, subs-

- Camala dos Com.uns que um considerar-se este numero intervencão ou'a minha pes-
I

p"l'tidária nem

I o�d e7als cardgo� a �esa. A flhaçao xistencia, nem impossibilie1a- tituto da Comissão do Im-

"numero indevido': de ex- "indevido". Ao mesmo tempo, 'soa poderia 'terminar total
... ,.. , como_ �CI den e se po e consld�rar pois deve! de de sua devolucão «posto Sindical baixou ato

plosões de bombas atomicas Churchill rechacou a mocão ou parcialmente com éxplo� i esquAece�'-se no eXj'erclcloc. o cargo. f' Se ocorreu ess� �tilizacão dispensando n�vos funciànú: i
e de hidrooenio p d " t

' ".

"J
-

-

i sSlm proce( era a, amara se quiser revestir o Poder -' - , .

o o euam rabalhlsta no sentIdo de que soes desta natureza" - de- L "'1 t· d t d t'd d' -. •
nao o foi em adiantamentos' rIOS desse departamento do

'trazer gTaves efeitos na at- I lançasse um apelo pessoal à clarou, Manifestou aInda que toectgol: ano��'o ase 110abal.tnantaeUs orl'� ta epq�e nhao soment� tCle, mas ao Tesouro, como provam os I' serviço publico., inclusive os

_-,--_____
•• _ _.> "'" ... c es e aIS, avemos mls er

'

em sua opImao o problema'
. saldos no seu balanco em o

srs. Paulo Rocha, Gomes

SACO DE GATOS cl�ve sel� da alçada das Nu- Rio, 15-X-1954.
. RAUL PILLA" Banco, publicado e� 20 de" Jorge Fontoura, José MOiSés:

,
çoes Umdas. ° trabalhista setembro, mas para emprés- Walter Vaz, Pedro Simon,

Tenório ameaca ma' tar um udenl'sta Refionale- Paset perguntou
,-------�--...--................._-----�....

'

. .....,...__� timos típicamente bancários, Car�os .Anick, Teresa Fon.elà,
,

' quantas, de tais explosões se- BOMBARDEIROS DE CONSTRUC'"
Jose dIas, Pedro, Almelda,'

RIO, 4 (V. A.) - Revela o mado por culpa dos compa- riam letais e se são cmnula-I '

,',

\

, AO Danilo Assunção, Fel'l1ando

"D,iário da Noite" que a reu- nheiros pOlíticos na,da me tivas, a'O que Churchill res-
", C.HOCARAM-SE I NO Souza, Edgard Fortuna, nil-

n:5.o na residência de Pereira custa sacrifjcar a vida de um pondeu achar que eram RUSSA ATACARAM ONlf:M AS 1\.& DOIS AVIÕES DE ma Souza, Ligia Crespo, Do-

Pmto correu agitada, quando udenista, p.orque antes de tu- cumulativas e de efeitos mui- '
' lares Oliveira e Odir Prata'-

:.,n���ã�r��e��i�O. eS;�!��iO� ,���:���i�:�o���.o�;�!�g:�= �a���:�Sa�li�e�i:7:��11�Oa���:��= I \

ILHAS DE TACHEN TREINAMENTO DA ��:�r�:o:e���'ol�e���a�xe�'�
t lt

F.A.B.
a cer a a ura, bradou: - "Se tão de Pereira Pinto, foi 01'- fera por um �eríodo aproxi- 'l'AIPEI�.4. (U, P.) -

Infor-I
municado do Ministério dt', RIO, 4 (V. A.) _ O aVIa0

Rio Grande do Sul da Co-

"as, ele�ções forem anuladas ganizada uma comissão de mado de 5 nu1 anos. I mau-se oflcl�lmente que, no- ,Defesa adiantou que um dp:; T-6, 1421, da, FAB, pilotado
missão do Imposto", Sindicàl.

,como e que eu vou ficar. Não ud,enistas pára apresentar ve bombardeIros de constl'u- aviões foi derrubado, nro,v."- 1 d't

'

I
Y • pe o ca e e Marinho, quando

ignQram os senhores que res- desculpas a Tenório em ra- Esta declaração provocou çãÜ' russa, com escolta de cr.- velmente pelo fogo das 'bate- realizava "vôo de instrucão O RISO DA CIDADE.. ·

,'PO:t;ldO a processo e deSPido' zão do incidente. Nessa oca- hilarid8.de entre �lgur1s par- cas a jato, atacaram as ilha,,:, rias terrestres. Informar::ijes colidiu com o avião T-16'
,

das -imunidades parlamenta- sião, Tenório teria declara- lamentares. ° conservador Tachen, a 200 milhas :la oficiais adiantam que se tra- 1338, pilotado por um tenen
'res ficarei exp'Osto à sanha do: � �,'Seria meIi��r que os lord Hichingbrooke pediu a nprtc de Formosa. Este ata- tum de indicias de invlt:>ãc. te, nas proximidades- de Ja
de ;meus inimigos". Um dos líderes udenistas do Estado Churchill que trabalhasse em I que foi o primeiro descle qUe Pelo menos foram mort'Os carepaguá. ,O aparelho 1421,
pre�entes objetou que um ca- refletissem melhor antes' de favor de um tràtacto entre as os nacionalistas ehinese:. �e cinco pessoas, elevando-st' a

,

em consequencia do Choque,
so pessoal não pOdia servir de ass,um,ir qualquer iniciativa". potencias mundiais', em que eslab01eceram aqui:- b co' nove o número de feri lo.>:. .

t
'

proJe ou-se ao solo, incendi- I
,tropêços ,aos' intereSSes da estas afirmariam que não se-

,
, '

--�---_.. ando-se, tendo porem, antes
UDN

�

fluminense. Retorquiu MISSÃO, ECONOMI- riam as primeiras a recorrer tO -Ih
- seu piloto conseguido salta�

'.
Tenório: - "Mas meu pres- à bomb,a',atomica ou de hi- m,r, oes pAra o hos-' '

t· CA ALEM
-

U - de, par-aquedas, sem sofrer
Igio pessoal serviu para� ele- 1 A -"'oo:enl'o Ch' h'll 'f

'

'u.. '" . urc I manl es- .... I d' R' d· •• j
- ql!lalquer lesão. ° outro avião

gel' mais um deputado". Pra- RIO,4 (V. A.) - Em avião tau então,: "Acho que isto se Pl.a .
O a la IS' a de número 1338, aterrisou

do Kelly tentou convencer da SAS, chegou ontem a es.;;: poderia ,considerar
'

junta- RIO, 4 (V. AJ - ° presi- 'zeiros destinados a auxíliar normalmente mas sofreu da-
Tenório da conveniência da ta capita} a'Missão Economi- mente com- t'Odas as demais' dente da Repúb'l'ica assinou a construção do hospital da nos materiais. Felizmente
'anulação, tendo êle, irritado, ca Alemã" que vem estabele- propo:sta� que tratalll de eli:- decreto abrindo pelo Minis- não houve feridos no aCiden-
respondido: - "Se até 31 ce!' com o governo brasileiro minar um perigo que en- teria ela Saúde o cI:edito es- Associação Brasileira do Ra- te; que poderia ter conse�

próximo eu não estiver diplo-' acordos comerciais. sombrece o mundo". pecial de dez milhõe3 de cru- dia, nesta capital. quencias funestas.
'

�ix�u i '�!� � [fUI in� O Df. �·VI � r�n a
RIO, 4 (V. A.) - ° sr.. ao que se nota, pelas 'd�cl!:j.:-, vaiprestar contas de sua a- i to como a escrita de uma minhas limitações

Oswaldo Aranha dírigíú ao .racões do ministro '(iA. }'!?'l'r'I' ção, a todo o tempo; E, quem I empresa de serviços públicos., servir ao me�l país

m:ttutino "Diár�o' de Notí- cultura, oferece-me uma 0- as pedir, amigos e mírrugos Creia, pçís, que atenderei me servir.

das", desta capital, a seguin- portunidade, que quero :1- I �, .mais, a�rir; _ ,>e�n reservas, scmpr� a esses ch�mumt�n- 2 - Os ágios recolhidos

te carta, em que esclarece o gradecer, de expor ao (BIS, a indagação pública t\ mes- tos, feitos como rczr o seu pelo Banco do 'Brasil S, A.,

ponto dn. aplicação dos ágios: confiado na sua acolhida. a mo, à curiosídade Particular, jornal, porque espero' assim, de 16 de novembro de 195J

"Sr. diretor:
'

verdade sobre os mpSD1Us. as suas contas pessoals. não só contríbuír pará o es- até 1.0 de agosto de 1954 pe-

1 - ° editorial publicado Penso, como, o seu jornal, A vida de unr homem que clarecimcnto do' público co- lo último balanço em meu

em seu jornal, sob o ütulo ser dever do homem que e- -exerce tais í'unçôes deve ser mo também demonstrar ha- poder, publicado em;W ele

"Destino cios Agias, sugertuo, xerceu funções admímstrntí- acessível a êsse conhectrnen-
:
ver procurado, dentro das setembro proximo findo,

Ano XLI
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EISENHOW�ER INSISTE
-,

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

. em obter a cOlablração da Russià na questão atômica
WASHING'l'ON, 4 (U. P.) I em favor da participação. rial soviético de 22 de se- desenvolvimento dos usos pa- dos a continuar avante com

_ O presidente Eisenhower norte�amer�cana no. proposto I tembro. ul�imo, .em que os: cificos de en�rgia atômica". este projeto inter�a�ion�l,
declarou, ontem,' que os Es- orgamsmo ínternacíonal da russos Indicaram que dese- I Entretanto, EIsenhower fez com ou sem a partícípaçâo

tados Unitl.os enviaram nova energia atômica, Patterson I j avam 'restalJelecer as nego- I anotar que "estamos resolvi- dos TUssas".

nota à Russia sobre os usos prestará serviços sob as 01'- cíacões sobre a criação de um __ ' - -,�_·._.,.,;.,....,._.........._...........w......,. .....-...-

pucificos da" energia atômica. dens do secretário de Estádo, organismo atômico interna- /
I

Acrescentou esperar que no- John Foster Dulles. O presi- cíonal. Em declaracào, E:isc-

va nota poderá "iniciar uma dente Eisenhower disse que, nhower -acentuuu: "_"';spero.

nova fase nas ncgocíações" amanhã conferenciara com que assim se ínícíurá nova

entre Estadai; Unidos e União 'Patterson "para o informar I fase nas negocíacões entre

Soviética, Ao mesmo tempo, d� gl:ande impOI:tncia que a- : E�t��clOS pnidos _e -Uníâo S�
Eisenhower anunciou, em en- tríbui" ao organismo. I viétíca, que sera mais rrutí
trevista aos jornalistas, que' A nota aos russos for en-I rera na primeira fase, em

Moorehad Patterson, nego- trague por Dulles ao embaí-
I
que os soviéticos mostraram

ciante de Nova Iorque, aceí- xador .da Russia em Was- I falta de interesse em coope

tau dirigir as. negocia�ões (.\0S II híngton, Gergi Zarubin. Es-Il'ar cono�co. para fO�llentar a

Estados Unidos, onentada ta nota responde ao memo-' cooperaçao tntemacíonal no

-:- Este maquinismo é tflO
incompreensível p a I' �

'mim, quanto o ]lovo ]la
ra o Paulinho!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGAN';l'A

I Florianópolis, Sexta-Feira 5 de Novembro de 1954
. O JlBTADO
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I •

. '"

ludieador Profissional
.

.

.

ID J ,- P -, I o r s r v r
': .DR. GUERREIRO

M E D I COS' r. U 10 aupl Z Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garga�ta
.

MÁRIO DE LARMO DR. ALFREDO .DRA. WLADYSLAVA
r I filho i A�I�INI��RAÇAO A clínicad;st�°:O��!d�ec::r�:n!��:smo'derQos

CANTIÇAO
.

CHEREM W.· MUSSI Ex interno da 20� enfer- R�daça� e. Of�l�as,· à 1��a Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

,

:_ MÉDICO - CURSe NACIONAL DE e maria e ?erviço de gastro- Te�n;�22elro Cx� �:�t�l, 139
ULTRASON �Tratamento das Sinll:s�tes sem ?per�ção)

, UNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS MENTAIS ANTÔNIO DIB enterologia da Santa Casa: Diretor: RUBENS A. ,NEBULIS�ÇAO �Tratamento. auxiliar das sínusítes e

A D U L TOS Ex-diretor do Hospital DR. do Rio de Janeiro (Prof. I RAMOS
" -:nflamaçoes do Nariz e Gargantaj. I

Doenças Internas Colônia Sant'Ana, MUSSI W Berardinelli).
. I Gerente: DOMINGOS F. DE lONI�A�AO ME:pICAMENTOSA (Moderno aparelho

;ORAÇAO - FIGADO Doenças nervosas e men- ._ MltDICOS _ ,Curso de neurologia AQUINO. para Ionisar Medl�amentos (Tratamento· de dores de
RINS - INTESTINOS tais. CIRURGIA.CLlNICA (Prof, Austregesilo) . "Representantes: Cabeça e I�flam�çoes da Garganta e OUJOs. Ern multos
Tratamento moderno da Impotência Sexual. G��AL�:t;»A,RTOS

' Ex i�terno �o' Hospit,311 , '��J.r�sentações A. S. La- casos sao evItadas. as op,eraçoes, �as Amígdalas .

.
SIFILIS Rua 'I'iradentes n. 9. ,ServIço completo e espe-, .maternidade �. Ama:al. ):aiLtda. I

ULTRA VIOLE.TA FRI,?, (Tratamc�lto das Fanngltse!l.
Consultório - Rua Tira- Constrltas das 15 às 19 cializado das DOENÇAS DE ,,D0�nças ," �o estômago, Rua Ser.auor Dantas, 40

e mf1amaço�s do� Ouvidos) .

dentes, 9. horas.
. SENHORAS, com modernos íríte. tinos, ·.fIgado e VIas

_ /')0 andar.
RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORARIO: FONE: 3415. ,.m�todos de diagnósticos e biliares; dos ,.rins, útero e" .Tel.: 22-5924;- Rio de
REFRATOR (Moder�o Aparelho oara RECEITA de

Das 13 às 16 horu. Res.: Rua Santos Saraiva, ,tratamento. ovário?, .'

Janeiro \OCULOS)
I'el.: Cons. - 3.415 - Res. 54 -:- Estreito. SULPOSCOPIA _ HISTE- .Dísturbros nervosos.

./

< Reprejor Ltda.
LAMPADA de FEN�A (Vecificaçâo e diagnostico de

- 2.276 - Florianópolis. _:_�� - 6245. RO - SALPINGOGRAFIA Consultóric:. .Vitor Meí- Rua Fel ípe de Olivp.ira. n,
lesoes dos Olhos)

- __.__
- METABOLISMO BASAL� reles 22.

.

.

'121
_ 60 andar, ••. INFRA. VERMELHO

DR. ItOMEU BASTOS' DR., MÁRIO WEN- Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. Te!.: 32-987B _ São P�ulo GréiD,de Prática na Re�l:'ada de Corpos 'Estranhos de

PIRES DHAUSEN curtas-Eletrncoagulação - Residência: Bocaiuva 20 ASSINATURAS .,.

Pulmao e Esófago
,

CLtNICA MÉDICA DE Raios' Ultra Violeta ( Infra Na Capita. I I
Consultório: VIsconde de Ou�o Preto 2 (Altos da Casa

l.vlÉDlCO
ADULTOS E CRIANÇAS {Vermelho. '" u. 'Ano C.·$ 170;oo1R ·dA·. FI' Be�o�?nzonte�::FI��á:ji::Q d:oA!�:�i�� Consultório - Rua João. Cousu i tór io : R.ua,Tr�jano, A D V O G A -o. O S Semestre 'Cr$

.

90,00
.
eSl ,encta -. e ipe Z idt, 113. Telefone 2.365·

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. n. I, l° andar - Edifício do
'

No Interíer con�lta� hc pela manhã no Hospital - A tarde

Janeiro
Consultas: Das 4 às '6 ho- Montepio. <: :'.,. .

,. Anc Cr$ 200,00 a�::.� em diante no Consultório

CLINICA Mru)ICA
raso : Eorâr ;o : Das 9 às 12 ho- DtL JOSÉ MEDE�. Iseme�tre.· �r$ 110,00/ DOENÇAS DO APARELHO DIGESTJVO

_.
CARDIOLOGIA JÚ��:;�ê:ta1�e�u:'81�.steve� ra�a�'l�t��8U��rI�s _ rira.

'

ROS VIEIRA ;\nunclOs mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODE�O, ALERGIA.

Consultório: Rua Vitor Mussi.'· - ADVOGADO - trato...., .

"
DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

.Meireles', 22 Te!. 2675. OJNHA�Z "i g�:����A ��;,·::y.:c��� .Avenlda Trom- (;ai� :a�tt:I'J���rina Itajaí PV1�d�l�C,:�!:�:�� :��Ode�!�; D.r. Miuuel�.r,.Nunes Ferreira.Ho�ários: Segundas,Quar-'- ,... ......

Ú
'

l-Dl' MÁRIO LAU A direção não se respo.- CONS. - A' RtTA VICTOR MEIRELLES N° 18 1c
tas e Sexta feiras: DR. J TLIO DOIN L v,

-

sabiliza pelos conceitos emi- lANDAR DAS 9 ÃS 11 HORAS - DIARIAMENTE,
Das 16 às 18 horas. VIEIRA RINDO tidos nos artígoa �8IIinados. RES. -- DUARTE SCHUTEL N° 38 .,.... FONE: 3 14C
Hesidência: Rua Felipe I MÉDICO DR. NEWTON

e '�"� �-- __�""&_.n"&""'_

Schmidt, 23· - 2° andar, I ESPECIALISTA EM D'ÃVILA ntermacões
apt. 1 _ Te!. 3.002. 'OLHOS, OUVIDOS, NA- CIRURGIA GERAL DIl, CLAUD.IO y

------'-----1 RIZ E GARGANTA Doenças 'de Senhoras BORGES ' uteís
DR. WALMOU: ZO- TRATAMENTO E OPE- Proct-ilog ia - Eletr icídade ADVOGADOS O leitor enc�!t�i-

RAÇÕES Médica Fôro em geral, Recursos
l\lER GARCIA ta eotuna, informaçõ�8 que

O.... 1 d I F I d
Infra-Vermelho - Nebulí-] Con sultór io : Rua Vitor tJerante o Supremo Tribunal

necessita, diàriamente e d. �•. Carl�.� F••i!J.EngelslangD,.. oma o pe a acu da e zacão _ Ultra-Som Meireles n. 28 - Tetefone: Federa! c Tribunal Federal
Nacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem 3307; de Recursos.

imediato:

,U.niversidade do Brasil
.

operação) Consu ltas: Das 15 horas ESCRITORIO�
Médico dos Hospítaís Americanos e da Força

Ex-mte�no �or concurso da

I Anglo-retinoscopia
- Re' Im diantl. rIor-ianôpof is - Edificio JORNAI8 Tllletone' Expedici�nária Brasileira

.

Mafernldade-Escola ceita de Oculos - Moder- Residência: Fone, 3.422 São Jorge, rua Tra)ano. 12 O .stado .. , •••...• 1.011 MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO
(� ..rviço do Prof. Octávio no equipamento de Oto�Ri- Rua:' Blumenal n. 71. _ 10 andar - sala,1. A Gazeta ..•....... Z.15' Doenças de Sênhl�'as e Crianças - Partos - Operações

Rodrigues Lima) nolaringologla (úniCO no RIU (j ....1'Ulelro - j<;(liflclt, Diário da 1'arde ••• 1.57i O Mais,Moderno é eficiente Tratamento 'e Operações
"�x�interno do Ser.viço de Estado) DR. !JIB- CEiEREM ',,�h· ""t" \vpnirl'1 �n'" Diária da Manhl ... 2.'63 das doenças de Senhorai ;

'" ..

Cirurgia do Hospital Horário das 9 à's 12 ho-. ADVOGADO nio Carlo8 207 _ sala 1008.,
A Verdade ......••• Z.OIÓ Cólicas, flôr.es brancas, .irregularidades mentruaes, �on•

./

I. A. P. E. T. C. do Rio de 'ras e das 16 às 18 horas . .
- .... ------

-_.- ,_- Imprensa Oficiai ••. 1.'88 �ur�s,. zu.mblCI�s d.e OUVido, neurastenia,. irritabilid"de,

I
Causas cíveis. COmerCl81S, Cl !)N") ("

�

t- f
...

Janeiro Consultorio: _ Rua Vi' DR. ",/\ � { • HOSPITAIS,'" msoma, rmpo enCla e rigidez sexual em ambos os se-

Médi('(. do HOllpl"'1 rl� tor Meireles 22 _ Fone criminais e trabalhis�as. ra/\ 1 J .ETT' Doi!, Caridade: xos_ - Trat�m�nto pré-nupcial c pré-natal.
'

Caridade '2675. Consultas pop1Lla1'eJ .. (Provedor) . . .. J.314 �per�ç�es e.speclahzd�s do ouvido, nariz, garg!lnta,
OOF.NÇAS DE SENHORAS IRes. _ Sua São Jorge, Rua Nunes M.cQ.ado, 17

- ApVOGADO -

(Portaria) , I.OS8 SillusItes, p�hpos, desvl�s do septo (nariz) labio pa.rtido'
_ PARTOS-OPF.RAÇ(lF.�: 20 _ Fone 2421

Rua Vítor Meirelles, 60. Nerêu Ramoe ....•. 21.811 - Operaç.oes de hermas, app.ndicites, ovário. utero
. . (estTiradentes)

- sobra- FONR. 2468 157 h d d
'

('OTlI'I:
.

Rua JoAo Pinto TI. 16.1 . ",.. Militar ..... -..... S. ,emorrOI es, a enoides, hidt'oc�les, varicoceles 4)

das l6,OO às' 18,00 DR� VIDAL, do sala B.
.

.�

.
�- Florian6polla _._

São Sebastilc.> (Cua varizes.. elefantiazes. i
.

horas. CLíNICA DE CRlANÇAS de Saúde) 1.151' C I R U R G I A E M G E R'-A' L
Pela manhA IItf'nd{' CONSULTÓRIO _ Feli.

Maternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úlceras vaticosas
diàriamente no Hn"-

J
'

r I
. Carlos Corria .•. �.lll hemorroides com 6 injenções, sem dôr

. ,

pltal de C8Tld8r!�. pe Schmidt, 38. Dr '

Bse �vares racema' CHAMADAS UH-
-

OPERAÇÕES E TRA_TAMENT,? DA TIROIDE (Papo)
Residência:

. CONSULTAS - Das 4 .' U. GENTES Tratament� e Operaçoes do estomago, fígado, vesicula e

Rua: General Bitt.ncourl �s 6 horas. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS '_ CLINICA Corpo de Bombeiro. I.IU mtestino - Tubagem duodenal.
Residência: Tenent.· SU-

.

GERAL Serviço Luz (Recla- Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
n. 101.

I veira, 130
mações) .......•.

1.4041
moderno, em 3 ou 15 clias.

Telefone: 2.692. Do Serviço.Nacional de Doenças Mentais. Policia (Sala C6mla· ,�écnica única no mundo para o tr.atamento do Heman-

DR AR1\'l O ---I
FONE - 3.165.

Chefe do Ambulatório de Higiene, Mental. sáriok , .. 1.018 glOrna (manchas de vinho) no rost.o ou no corpo" com

:
lY AND ,V�- DR- ANTÔNIO MO- Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'�a. p(llfcia ·(Gab. Dele- '. . 100% de cura. I '

r:.ERIO DE ASSIS
NIZ D'E ARAGAO

Convulsoterapia . p�lo eletrochoque e car- j[ado). . . . .. . . .. 1.5'4 Receita de 6culos - Tratamento e I)peração das doença.!
_ Ml!:DICO _ diazoI: Insulinoterapia;� Malarioterapia. Psico- COMPANHIAS D. dos olhos: PpRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO·

Dos 8erviços de Clinlca. ln- CIRURGIA TREUMATO- , terapia.. . '. '.,
' . TRANSPORT. . 'ETC.'

t

'antil da Assistência Muni- LOGIA
, CO].\fSU4'tAS: '.fêfç�s • Quin�s du 15 às Al:REO / I\TENDE A' QUALQUER HORA DO DIA· E DA

cipal' e Hospital de 'Caridadt! _

Ortopedia 17 hor�s. -Sabado (manha) TAC . . . . . • . • . • . .. 1.700 NOITE

CLtNICA MÉDICA DE Consultório: João Pinto,
.

Rua Anita Garibaldi, esquina d. General Cl'uzeuo do Sul .•.. 1.500 Consutório: Rua Deodor�, esquina da Vidal Ranlos

CHlANÇAS E ADULTOS 18. Bittencourt.· Pan.ir 3.553, Residência: Coqpeiros, Praia de Itaguacú Casa d�
_ Alergia' _ Das 15 às 17 diàriamente. RESIDENCIA: Rua Bocaiúvll, 139 Tel. 2901 VariK •.••••• , ••• :. 2.325 Torre. "

Consultório: ·Rua Nunes Menos aos Sábados I Lóide A'reo ...•.... %.402

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaíuva 181. - -Real ••.•...•.••... 2.358115 'às 18 horas. '

.

Fone:,.- 2.714.
. ,._,.,.,_ 'Scandlnavu •. , •.• , 1.500

Re!!ldência: Rua Marechal iloTtlS �. ;.

Gnilhl'rme, 5 _ Fone' 3783. DR. H E NRI QUE ,Lu" .. : 1.0Zl

:PRISCO PARAlSO
-

Dr. Ney·, Perrçne r.�und :::=;!� .::::::::: :::!:
.

La Porta • .. .. 1.111
CadQue 1.«'
Ceatral : •.•• ; •.. • •• I.'"
••trela • • • • • • • • • •• 1.171
Ideál ••••••••• , • •• 1.15" I .

Aperfeiçoamento na "Casa. de Saude São �iguel" ESTR.ITO·N· Me'
'

·lnle,no p�,!;.�����:�����Oe Ci,u'gia )l�.� ..••..•..... ", ... a!!!�EZot!t:!R!r! s!!I!��e)l'
-Estagio por 1 abo·na "Maternidade __,_ Escola" .. Dr la'Dsto .Bras,-I Viagens entr� FLORI::!'!OPOLIS • RIO DE JANEIRU

.

Prof. Otávio Rodrigúes Lima . • [ Escalas mtermedIanas em Itajaí, Santos . São S...
··

Inte:r:no;pOl; 2'.ano do f:r�ll;to:Soéorro>; .: :' �SPECIALISTA EM ,DO- bastião, Ilha Bela, Ubátuba, sendo nestes q�atro Yúiü�
'. '...,

- x -
.

,
.' c' . '.

I ENÇAS DE GREANÇAS. mos ape�as para movimento de passageiros.
"

•

OPERAÇÕES ' "

, '<l ,. CLINICA GERAL' .

As escalas em S. Sebastião, nha Bela Ubatuba não
. CLrNICA DE ADuvros : :

CONSULTAS' D '10'
prejudicarão o horário de chegrzda no RIO (Ida) •

DOENÇAS DE SENHORAS
.,

I
<
•• as as

'" .' SANTOS (VClZta)
. .'

.

CONSULTAS: No<Hospital' d,e Cáríd�p,e, dIanament� I
12 horas.. O navIO s81r� de Fl,orianópolis no proximp' (lia 31

.

das.8 às10.', " d? corrente (dommgo,)_' as 16 horas, com destino ao Rio,Esqll,n. d. Til'adent••. T.i. N lt"" R J
-

P' t 16 (1° d) ! .

S t S S b -

o consu ono, a ua" oao m o nr. an . Cons. e Residên.cia: 7 de i VIa an os, . e astIao. Ilhabela e Ubatuba; regres-
2.766. Diariamente das 10 às 12 e d;ls 14 às 16 horas.. Sete b O 13

sando com a escala normal
'

.

Res. idencia' -:- rua Presi' I RESIDENCIA: - Rua Duarte
..
Shutel, 1.29 - Florianó- .

m r n.
:. Excepcionalmente n t' 'des a vIagem, na 1 a,. não eSCq-

dente Coutinho 4.4. polis. I lará em Itajaí. j
I

- do-

Dr. Ylmar <:orrêa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

DU, ANTONIO MODESTO

DR. POLYDORO S.' THV\GO
MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE

RAPIA DO HOSPITAL' DE CARIDADE,
AUSENTES ATE' MElADOS DE 01TTUBRO. .

ESTAGIO EM S ,PAULG PAEtn A'{'UALIZACAO' NO
TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMO::ES EM GERAL.

'UR L �OHATO
:FILHO MlIDICO .',

Operações - Da.nças Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni.

de Senhoras - Clínica d. versidad� do Brasil
RI@, DE JANEIRO

Adultos.

Uoençlls do apare'ho respi
ratório.

TUBERCULOSE.
RADIOGRAFIA E RADIOS
COPIA DOS PULMOES
.. :, éirurlia do Torax

Fdtmado pala Faculdade do Estado

Ná:�iónal de, �e�icina�'_T�sio- (Serviço J.) Prof. HUla-1:ogJ!ita e T1SIOCIrUrglao do I no de Andnd.)
" Hospital Ne�ê� Ra_mos Consulta)! _ P.la manhl',

Curso de especlahzaçaopela. "

S. N. T. Ex-interno e Ex-as- no HflSpItal d.. Carl�lld•.

distente de Cirurj[ia dei Prof. A tarde; das' '15,30ha.
Ufo Pinheiro Guima.rle.s em diante no consult6rio,

, (Rio). á Rüa Nunes Machado 17,.

CODS: Felipe Scbm1dt. 38
- Fone 8801.
Aterde em ho-ra. marcada.
Res: Rua São .To'rll'fI 80 -

Fo.ne 28915.

Curso, d. Especialli!aç'o '

po Hoc;pital dos S.rvldor�s

Lavando 'com Sab.ào

,\')irgem·....• :gsf3ec'ia I idade
da ela. IITZIL INDUSTBIIL�,J6IDville.,� (marca "'reulst'rada)
__�,�o_D_�mi,z���e tempo .'. '�:�,'di�_�eiro _:_.�_ _:_� ._.

'I:
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o ESTADO Flortanúpolts, Sexfa-Feira 5 de Nevembro ele 1954

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

Ri\D1 DA GALILÉA

ERNESTA XAVIER DE SOUZA

d
J •

Ó tú, meigo Jesús, oce sacrário

De infinita bondade e de pureza,
Venceste no orbe a sanha e a cruél fereza,
Do potentado monstro sanguinário!

"o ESTADO"
NO\ LAR E NA SOCIEDADE

"O Sf:TIMO MÊS"
Cada semana, agora, trará novidades. Em cada dia que

passa, seu pequenino herdeiro aprenderá alguma coisa no-
..

va, cada dia. que passar você pensará: ·"Quanto o pobrezi
nho ainda tem a aprender" .. , Não se preocupe, entretan-

I·
to. ii.. natureza equipou-o com t?das as faculdades necessá-

nus para enfrentar a vida. .

. O seu repertórío de raçanhus terá aumentado consiele
I ràvelmente. Suas prorerêncías e antípntías, por exemplo,
sempre toram bem definidas. Agora, porém, êle Já poderá
expressá-las visivelmente. Se você oferecer um novo ali

� menta que não lhe. agrade, Sua Alteza virará a cabecinha

i redonda e fafá um biquinho de desdém que é um amor ...

para os .outros.
, Sua hablüdade manual malhara rápidamente, A curia
l sídade insaciável a respeito dos objetos que o cercam po
I derá ser satisfeita com maior facilidade, pois êle já é capaz

i de. pegar e examinar quase tudo. Terá também a tendência

'de enríar 'na boca tudo que lhe cair nas patinhas gordu
cuas. Lernnre-se disso, quando lhe der qualquer brinquedo.

: J�it': também coruecou .1 llCfl1' íntelectnatissimc. H,ecebel'ú

I (�ll::ü('lner revista ar; llvro com grttrnhos ele prazer e se ab
i ;,ol'\iül':1 na tareia rasclnante ... ele lhes arrancar as págí

FAZEM ANOS, HOJE: uae e reduaí-Ins a fl";d:�l(jnllos. Portanto, não o deixe che-

� .

! ::O,ar perto Cl..: alguma vallosisslma, primeira edição autogra- ,

- Pde. Ant011l0 Water- lada, que orna a btblíoteca do papai... J
kemper;

. "

�
I Suas expressões Iisionô:nicus estão também se descri- \

-:- menma Mana Graça, volvendo, ele modo m.us engraçado possível. Aquela carínha

primorosa encanto do lar do de olhos arr egalados e biquinho aberto num "oh l" de es

.-:':: ?tto Batinga,. esforçado panio é muito comum quando ele' começa a perceber l(U(;
ii talante Comercial;

I J':lgat' maravilhoso o mundo realmente é.

, .

Suas rereicões. agora, deveriam ser três por dia. A te",
- menina Ivette, fill:inha : ;·"'lçf,o príneípal poderá ser ao meio-dia ou à noite, depen

.Io sr, Manceel Morelli, re- .íendo dos }ülJitos (I" íamilía. Ele estará uenmuvament,
.idente em Brusque; ,pronto para mastigar um pedaço ele bolo 'Ou torrada, o que
-- sta. Dulce Zanon : :,cl'á grandemente aprccíauo, pois certamente aliviará n sen-
--- sr. Artur Manuel I .. d;':W Lle.sa;;;l'adável n:,;;; genglv�ls, onde alguns dentes ainda
- sr. Irineu Telles I estão Sut'�'llJlÍO: .!.sw, t::m,nél1l. será seu primeiro passo na

I '/,(h sociai, :se lhe li;\' orereczuo na mesma 0::as13.0 em CjU(
-ta. Olzira Bauzon Ca-; ;'s [�l';aIi():'s maiores estiverem tomando a merenda ela tarde

ninha ! A_qUfltltida(!E; de alimentos que seu beuê come poete va-

- Prof, Creusa de Car- ríar grandemente de dia para dia. Entretanto, os pedlatra.
valho Lima I ctiegaram à conciueãc que, nessa I;1Sé, o garotinho sabe
- sr. Olímpio L. da Sil- muito bem de quanto precisa. Quando ele enérglcamente, s,

,'a .TI'; recusar a engulir mais uma colherada que seja, pode-se as-

I »umír que já comeu o suficiente, ou está cansado ou ner- .

- sr., Afonso Ribeiro So- vaso ou irritado com algum dente que 'está nascendo. Ou r�.brinho Il.ambem pode acontecer que o pequeno gastrônomo não a-

- dr. Antonio Dias Car- »recíe a eornída que lhe é oferecida ou o lugar onde toma

Original criação para a neiro J. refeição. Verifique bem todas essas possibilidades, mas

atual temporada, com so-I nunca o torce a comer, se você não quizer provocar cenas,
bressáia rodada por cima de - sta. Janes . t Schmjdt .riar . problemas ou complexos.

sáia bem justa. Blusa com. Guimarâes
Em geral, o desenvolvimento dos bebês varia muito.

���I��Ce� mHhües d� membros
------

CL'UBE "DOZE D�E AGOSTO" .: �:�::�a;uf�r�l:_l�l:e�ç� �:l�r��i�oe�o�;;:��:l:ZI� �e��::Z�leé ��1��I' nas dl·vorsas Igrel-as Amer-Icanasxícara, de livre e expontãnea vontade, ao passo que sua "
insistência em que ele o faça, só para não ficar atraz do (SNA) - O número de

11
"VIsta mensal e sem vur Uç- tista do Sul será a maior "1:- .

: priminho, apenas tornará seu filho mais teimoso e recaí- membros nas igrejas ameri- nominacional, publicada em nominação evangéljca du

Dia '13 _ Sabaclo. SOIRl;;S, das 21,30 até às 2 horas.l cítrante. canas se elevará a 100

mi-I
Nova Iorque. país, declarando que baseia

Esta reunião será realizada na séde do elegante lhões em 1955, foi predito pe- O periódico também prevê seus cálculos no acentuado

Lira 'I'enís Clube. I ",�'V',,-.,.. - �_'., t·-.. ·,,· ...... ,.� ..... � _.I..""""""_",\;-'-""""-_-..-w .

..-�__ ..... w. la "Christian Herald", uma que até 1959 a Convenção Ba- crescimento anual das ígre-

Dia 20
.-:' �ábado., SOIR�E. das, Rosas. Atr�ções espe-I'

" jus, e no fato, de que hoc). '�;
ClalS, das 21,30 ate :lS 2 horas, tambem na sede

I'Vá ao d f ii t i�(.a um aumento médio de 3,09 ,

do. cintilante Lira 'Tenis Clube. �
entte as mesll.1as durante os

Dia 23 -- Domingc. - Churrasco-Dansante, das 10 às
, i dn !e �� ddS fe' r."a· �.' I ALU'GA SE últimos cinco anos.

17 horas. Esta rem1iüo ser:L realizada na sede �. ..... "A América está mais rôns-

do aprazivel "Co().uel!·o!::-Praia-Clube". i Otima Residência recem cnstruida Aluguél cia de seus deveres religoi) lOS

.Tanto parj1 .sOIRÉE das Hosas, reserva de mesas a par-
ISTO EYITARA ABOR- E enquanto estiver insta- Cr$ 2.500.00 -- Tratar pelo' Fone 3333 - Com o do que nunca", acrescenta\":'.

til' do dia 10, como para o Clmrrasco-Dansante, inscrições RECIMENTOS ! lado na cadeira do dentista Gerênte.· "Os últimos algarismos co ,-

a p�.rtir do dia 20, serão feito:; na Secretaria do Clube Do-' por D1'_ Carlos Moraes de . faça-lhe perguntas sôbre � firmam um indiscutível pro-

ze, ciiàriâmcnte das B às 11 lJOl'as. I
Castro' sua rotina pessoal de higie- gresso".

Uma visita ao dentista 11Ie bucal. Estará você es- "O total de membros nos

- ,lJarece .não' fazer parte dos
I
covando. seus dentes com a

A.
..
48 Estados, m�is o Distrito

I degres' preparativos para necessária frequências?De-·
, VI·S O de Colúmbia, em 1953, fr,li de

CLUBE 15 DE OUTUBRO -

- I as férias. Entretanto, No� veria você usar fio pental 94.842.845, o -que revela l!l'l1

v,-,mbro é um ótimo mês pa- para tirar aquelas teimosas acréscimo ele 2.565.716 mel!!-'

l'a isso.- E- você verá que te- migalhas de comida que a bras, ou 4,1 % em relaçãc ao

,lho razão, quando estiver escova não consegue limpar .De vól:a d; sua v�a�em; o ?r. Carlos Fernande� En-
ano d'e 1952, ,muito acima (lO

instalado num hotel, lá lon- dos vãos entre os dentes? gelsmg, aVIsa a sua dIstl?t.a chente�a .que
.

atendera no- aumento da populu/;:ío no

ge nas montanhas, ou numa Seu dentista lhe-dira se
vamente em seu consultorIa a parür do dIa 8 do cor-I país, que foi de 1,7%.

quieta casinha à beix:a-mar. for necessário ou não, e ,rente.
,. Se .os maiores ranJO, reli-

Já imaginou o que seria se, certamente lhe monstrará giosos, 'como a' Igreja 1'lIero-

,mm dêsses recantos agres- como usar o fio dentar cor- ,-- dista e a Convenção Bat,ir,ta

'tes e solitários, aquela "pe- retamente, para que você 'I' P
, do Sul, dizia a "Christian He-

quena" cárie que foi deix'a" obtenha dêle a máxima ,,-,ampanha to-Natal rald", continuarem a cr�seer

da para "amanhã" comecas� vantagem.
.

II . (t. P b dE· t
na mesm�l proporção que no

I �:e a doei' de fato'?,. ,

�

I Se você seguir seus con- .as �r�aDçaS . O res O s .rel O passado, os Batistas e6tlll'&O,
Novembro parece ser selhos, seu dentista poderá Dia 27 do corrente no Bairro Nossa Senhora de ,

em 1959, com 10.091056 <i:e:r>-

mais um mês destinado a realmente ajudá-lo a gozar Fátima terão inicio as'Barraquinhas em
.

beneficio da I bras em suas igreja.>, e os

colhêr as flôres primaveris .férias melhores, salvando-.o 'Campa�ha pró-Natal das crianças pobres do Estreito. metodistas com 9.801 !,ll,

do que para ir ao dentista. 'de horríveis e inoportunas
'

- Entretanto, se você for a-
i dÔl'es de dente.

;�:a� ����e�� ::��roh��:: IDEIXARA-'ÁCÕRÉA ; R
.

t t N I-:!rte�:l�':,��ient�af.%::;� � �;���13 :::";'�ldoA;:no�� I es aurao e apo I
necessarlO que o dentista xerdto que a 24u. DIVisa0

I'"'
RUA Marechal Deodoro 50.

descobrir. E então, você po- nO��f:-.americanu deixará u I) ': Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
derá fazer a.s malas· e gozar

I

Cal Cl� do Sul este mes, C;)1n

I
t Desconto especial para os senhores viajantes.

as férias ,com a conciência execçao dos 19.0 e 21.0 Re-

tranquila. gimentos de Infantaria. !
------------�-------------------------

Subiste, 'c'almo, ao Monte do Calvário,
Hesignado e C0111 a maior frieza,
Certo de que cumprias com firmeza
O teu dever de justo ante o cenário.

Tú que foste entre os bons fiél amigo,
Mesmo nas horas de maior perigo,
Consolava-os de todo coração.

. E assim, sofreste o peso do madeiro,
E num gesto mui nubre e sobranceiro
Deixaste para o mundo a redenção!

AN'IVERSARIOS

fnOGRAMA DO Mi;S DE NOVEMBRO

1-:'u3 Alvaro de Carvalho.., 12
,

Club�
.

Atlético Cata,rinense

PROGHAMA PARA o lVIES DE NOVEMBRO
Dia - 7 - COQUETEL com inicio às 9 horas.
Dia - 13 - SOIREÉ

. Dia - 27 - GH.ANDE S'HOW em que tomarão par
te diversos cantôres.

Reserva de mêsas na "A Floricultura"

BINGO DANSANTE

A Diretoria do Dep. Feminino avisa aos srs. sócios e

exmas. famílias que fará realizar no dia 6 do corrente,
com Úücio às 21,30 horas, na sede Social do' Clube, um

grandioso BINGO J)ANSANTE, no qual ,serão sorteadas
as seg,ui�tes prendas: D,m I�aqueiro completo; um Des

pertador 'marca Atlantic; um Ferro Elétrico marca Peel;
um jOgo de Pirex, composto ele 3 peças e uma Bateeleira

para Bolos. Preço do cartão: Cr$ 40,00.
Outrossim comunica que haverá Condução Especial

para a sede, saindo do ponto de onibus Escola, na Cidade
e no ,regresso, sairá da sede do Olube.

FOTOGRAFIAS

')
C ON S U LTORA

.'.'
1'_"

. .. J

Continental' fabricado

.com fumo d. primeira qualidade,

rigoros9mente selecionado

CJté à manufatura.

- uma preferência aaeional
UM PR.ODUIO SOUZA CIUZ

I
j

: I
I' TEERA, 3 (U. P.) - Seis

I � dos 12 oficiais cOlidelll1dos à

morte, sob à acusação da

espionagem cOlllunista, fo-

ram executados na madru

gada de 30.

EXECUTADOS

Não houve explieação ofi
cfal para o fato de só terem
sido executados seis, quando
os condenados eram doze.AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA I···

,

!MINIS'rRO KID\VAI
I NOVA DE'LHI - (IS!) .

Acaba d'e nos ser transmiti
da a notícIa do falecimento,
,em virtude de uni ataque

,
cardíaco, do Sr. Rai Ahmacl

Kidwai, Ministro da Alimen

i tação e Asl'icultura ela IncHa,
I of.':crrido .\,;0' doming-o, dia 24
elo c.Ol·l'ente. O Ministro Kid
vfaÍ cOlltav:". ÔO unos-de ida
de.

ACETTAi\f-S!<: ENCOMF�NDAS PARA CASl'\MEN'fOS ..;_

BA:TISAnOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM
GEni\l"

R O D. O I. F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O
ESTADO".

.

Chamado<;: Rua (',m,�eUieÍl'() l\ifafra n1'. 1('>0 (lU 111'.11'
'l'elefone \ 3.(122.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOMEROS DO CAMPEONATO DE '

PROFISSIONAIS
JOGOS REALIZADOS

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense 1
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Imbituba 2

Figueirense 2 x Atlético 1
Imbituba 1 x Guarani O'
Avaí O x Figueirense O

. Atlético .3 x Bocaiuva 1
'Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avaí 3 x Bocaiuva 0-
Bocaíuva 2 x Paula Ramos 2
Avaí 2 x Guarani 2

Imbituba 3 x Atlético 2
'.

Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbituba 2 x Avaí 1 .'

Paula Ramos 2 x Guarani O
Atlético 1 x Avaí 1

Figueirense 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula Ramos 1

Bocaiuva 3 x Guaraní 2
Atlético 3 x Paula Ramos O

Figueirense 2 x Imbituba O
Paula Ramos 2 x Avaí 1
Bocaiuva 4 x Imbítuba 1

Figueirense 2 'x Atlético 1

Figueirense 3 x Avaí 1
Imbituba 3 x Guarani O
Bocaiuva 3 x Atlétiéo 2
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Guaraní 2 x Atlético 1
Avaí 1 x Bocaiuva 1
Atlético 1 x Imbituba O

ARTILHEIROS'

Danyr (Figueirense) '. . . . . 8
.Pacheco (Figueirense ...........•... o O' 6
E'rico (Atlético) o .. o �'. o o o o o o o ••• o o o. ·5
Lando (Imbituba) o '" _

.. o 5

Oscar (Bocaiuva) ...............•.... 4

Rodrigues (Avaí) �........... 4

Valéria (Paula Ramos) ; ...... o 4
Wilson (Paula Ramos) .' o O' o o. 4
Pítola (Guaraní) o 3
Barata, (Paula Ramos) o. o o o o • o . o . o. o 3
Jaír (Bocaiuva) .. : o o o o . o o o. o 3

E'dip (Paula Ramos) o o o o o o o o o o o o 3
Fernando (Atlético) O' o o o . o o o o o o o o o o o o ·3
Xuxú (Imbituba) . o . ; .... o .. o 0,0 o o o o o o 3

Harl�y (Imbituba) . o . o o o o o .. o . o o o 3
Nenem (Guaraní) o o 3
Lauro (Atlético) 3
Hercilio (Atlétieo) ',' . . . . . . . . . . . .. 3

Waldir (Imbituba). o .\. o o o o o. o o o o o o o o o. 2
Anastácio (Guaraní) 2
Wilson (Paula Jl.amos) o o o o o o o o o o o o 2

Zacky (Bocaiuva) o o o . o o • o ••• o o o o o o o o o 2
China (Bocaiuva) o . o o o o o o o o . o o o 2
Jacó (Paula Ramos) .: o �.... 2

Saul (Avaí) O' •• o . o o . .. 2
"

Ernani (Imbituba) . o .. o, o o . o . o . o .. 2

Biscoito (Bocaiuva o o o . o o . o .. O' o o o . .. 2

Carriço (Bocaiuva) o 2

,Carriço (Bocaiuva) 1

Caréca (Imbituba) o .. o o o o o o 1

Néde (Avaí) o o . o o o o o o o o o o o o o. o o o . o o •. 1
Bolão' (Avaí)' . o O' o o o o o o o. o o o o o. o o o o o o 1
Manara (Avaí) ........ o'.. o.. ....... 1
Duarte (Avaí) o o o •• o • o • o. o o ••• o ••• , • • • 1
Guida (Avaí) o o o 0,0 o o .• o o o. o • o •• o o . • • 1
Cabana (Imbituba) .. o ... o o .. .. .. .. .. 1
Vitor (Guaraní).. o o o o o o o o o o o o o 00 o o o 1

Oséas (Imbituba) ...... o ; ........ o 1
Renê (Paula Ramos) o. o o o o o o o o o o o 1
Amorim (Avaí) . o. o o. o o o o. o o o o o o o o o; o 1
Adílio- (Bocaiuva) o .... o � .. o .. .. .. .. .. 1
Nizeta (Guaraní) o o o o o o o o o o o o o . o o o o 1
,Poli (Guaraní) o o o o. o o . o o o o o o o o o o o o o o 1

Sombra (Atlético) o o o .. :. o o . o o ... o 1
Giovani (Atlético) o .. ;.... 1

Plácido (Figueirense) 0 •••••• o o'o .... o . 1,
Betinho (Figueirense) ., o . o o o o o 0:0 o 0'0 • 1

RECORDISTAS DE TENTOS'· POR JOGO
Barata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense);
com 3 gols
( NEGATIVOS

Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva 1

Bonga. do Bocaiuva, a fávor do Atlético 1
Tião do Imbituba, a favor do _Bocaiuva o o o 0_' o o. l'

AHQUEIROS VASADOS

LeIo (Guaraní) ................•... o' .. o o ... 17
Bubi (B€lcaiuva) � o . o í7
Soncini (Atlétlco) /

'

o 17

Miltinho (Imbituba) 15
Mafra (Figueirense) � o 11

Tatú (AvaO , .. ,., ...•. '., ,,' 11

Erognoli (P. Ramos) , ,:' , .. ,.........
7

ortivo"
HARLEY, DO IMBITUBA, INUTILIZADO

o

I PARA O FUTEBOL
i
I Assistindo, domingo' último, ao embate Atlético x Im-

I bituba, fomos ínrorrnados por um dtrígente do grêmio de

Henrique Lage, do lamentável acontecimento de que roi

vítima. à extrema direita Harley, pertencente ao conjunto

Preteito Osma r Cunha
Escreve na "Folha da plar capacidade um alto ritos. Dilatou, depois de aI..

'I'arde" o comentarista gau- cargo na filial do Banco do guns anos de organização'
cho João da Praia em sua Brasil, em Florianópolis interna, a zona de influen
seccão "Cenas da Vida Es-.' sendo também' o lider incon- cia esportiva de seu Estado,
portiva" e sob o tituló "O teste municipario nacional, participando, sempre com

Prefeito Osmar Cunha", a
I

presidindo, embora residin- elogiosas referencias.de to'
crônica que, data vênia, a- do no extremo sul a entida dos os certames nacionais

dirigido por Félix Magno. I -.

( baixo transcrevemos: i de dos municipios nacio- e conseguiu - isto é im-
.O valoroso player, sem dúvida um dos extremas mais "Quando, em Torres, in-' nais. . portante - nada, menos Ide,

completos do nosso Estado, está completamente inUtiliZa-I dicav�mós ao, colega paulis-'
.

Mas �a duvid� se. havia três' campeonatos nacionais
do para o futebol, pois perdeu um dos pés entre as rodas ta Odilon Bras quem ,pode- sido eleito ou nao veio nos em seu Estado. Os primeê
de um trem em movimento, sendo então transportado, se- ria ser util, em Santa Cata- tirar uma missiva de nosso ros que Santa Catarina viu.

, rina,' ao pleno desenvolvi- colega e amigo Valdir, Gri- E nem sempre contando com
gundo o nosso informante, para Porto Alegre, onde ficoU

mentoda la Volta do Atlan sard, que em politica ocupa o auxilio do Governo muito
sob cuidados médicos especiais. � I

'

tico pois que era impossive lugar destacado na falange, embora a conhecida boa
Harley, como se .verlfícou, fez grande falta 0;0 Imbitu- continuarmos no encargo de contraria a do presidente da vontade dos governantes ca

diretor das chegadas' da FAC. De fato, venceu brá tarinenses Aderbal Ramos

importantes corrida pedalis- lhantemente Osmar Cunha e Irineu Bornhausen para
tica, falando· em Osman a eleição para prefeito da com os esportes. Foram eles
Cunha, fomos informado capital-do vizinho Estado. os campeonatos de basket
que êle havia vencido as I Infenso que somos a politi- balI, basketball juvenil e

eleições para governador da ca, especialmente de fora orle ciclismo, Os dois pri
capital barrrga-verde. Puse- ! dos pagos, mas conhecedo- meiros em magnífica quadra.

7. r110S em quarentena a noti- Ires do .ambiente politico, ca- mandada constuír durante

4' cia, não porque duvidas' tarinense, estamos certos valiosa cooperação dos dois

3 semos do prestigio politico que motivou a merecida e governantes citados.

1 do referido esportista. E' louvavel escolha de Osmar
. que sabiamos militar êle Cunha sua exemplar con-

PENALIDADES MA'.nMAS n,� oposição e que a situa-, duta de grande ,esporti�ta.
Erasmo, do Guaraní, nu jogo 'contra o 'Bocaiuva: cao era uma força poderosa E' certo que e um líder

resperdiçada, � que havia conseguido

I
bancaria, mas o ambiente

Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- prestigio excepcional, já bancari» em Florianopolis
bá: desperdiçada. qu:" .0 pr�feito atua�, u_:n I

não consegue e�eger, mui�o
Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- médico > Ilustre' e cidadão . embora sua pujança, pOIS

ba: desperdiçada:
I prestimoso, deveria em mui- 'qué é pequeno. Como líder

Valéria, do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí:' to influir para o' exito ele i- municípario, a zona de sua
-onvertida em goL" toral do candidato de seu' influencia poderá ser entre

Laura, do Atlético, no jogo contra o Figueirense: partido, um ilustre e ,esti- 'os lideres nos, demais Esta-

convertida em gol. mado funcionário aposenta' J dos, pouco influindo em

I Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Aval:: do, após' prestar grandes' sua cidade natal. Nesta,

desperdiçada." serviços à coletividade, não I suas qualidades pessoais e

somente num encargo fun- esportivas é que prevalece
cional como também como ramo E disto estamos cer

con-
.opupante de cargos admi- I tos.
nistrativos,eletivos e de na-I Desde que há cerca de 10

meação.
'

. anos assumiu a pres�dencia
E' verdade que Osmar I da FAC, Osmar Cunha re

Cunha é vereador da oposi-l velou�se um esportista ,de

ft .

F" ção, mas muito estimado. pulso. Sempre realizou os
con 1'a o 19uelrense: -

E' tambem um lideI' banca' I c�mpeonatos regionais. Gon-
.

.

tA' rio, exercendo Gom 'exem-· see:uiu aumentar-lhes o me-
no J.ogo ..con ra' o vm: .

�

I

I
J!1 que perdeu a liderança, frente ao tricolor. Vimo-lo a

.uar pela primeira vez n,o Frgueirense e em todos os clu�
-es que militou f9i' sempre um futebolista ardoroso e leal,
.elo que ,lamentamos profundamente o acidente.

>J

Alcides (Paula Ramos) .... , o o . o: o o o . o o. o o o

Asdrubal (Figueirense) o .. o o o o. o o. o. 0 •••••••

/\,100 [Bocaiuva) o .. o o . o. o o . � . o o o o o o o

Adolfinho (Avaf) o o o o . o o o • o . o o o

Venceu dado ser' um
I

grande barreirista. Conse

gue ultrapassar bem os obs

taculqs que tem pela frente.
E isto porque é um homem

que acredita 'que o dirigen
te 'esportivo bem intencio-.

nado, está preerichendo uma
!

alta Iuncão social. Nunca
desanim�u quando seus pe
didos de auxilio foram ne

gados. E quando soube que
havia sido denegado pelo
CRD um pedido de auxilio

para a realização
.

do ca�
peonato juvenil de bas.ket
balI, declarou que estava

certo de que o mesmo se

reàlizaria pois que havia de
ir mendigar de porta em

porta o necessário, pois que
a palavra de uma entidade
esportiva catarinense, dada
aos mentores do espbrte da
cesta nacional, 'não deveria
ser tachada de mentirosa. E

.

o campeoI).ato se realizou.
Com brilho. E disto ainda há

pouco fomos informados pe-
lo dedicado presidente da

FGB, o, esportista Diogo
Pastor,., que nos disse ainda

que o mesmo servia bem
como ,um fator decisivo pa
ra o estreitamento de amiza
de da juventude esportiva
nacional.
Vitoria dos esportes. Vi�

toria merecida. E porisso
grata aos esportistas de to'

dos os pontos do pais. Ainda
mais pelo que têm a grata
satisfação de manter rela
cões d� amizade ,com o atu

�l presidente da FAC e fu
turo governador da metro- .

pole catarinense. Estes têm
certeza' que no novo encar

A nossa reportagem procurou os dirigentes da FAC go êle será o esportista pres-

para melhores esclarecimentos e. conseguiu apurar que o timoso de sempre, que ven-
'

trofeu instituido pelo atual recordista do decatlo deverá ciclo aperta a mão do vence-

. dor e que vencedor é um

I
ser entreg'ue ao desportista catarinense que superar a mar-

amigo dos que por êle fo-
ca recerde daquela difícil prova. ram suplantados. E estamos

l Em palestrfl com Silvio\Son'cini soubemos que o atleta certos de que Florianópolis
I
tricolor abandonou definitivamente a prática do, decatlo l�crará ten.do um e�portist�
por ;falta de tempo para treinar e mesmo porque deseja sao:--na sua gerencIa adml

especializar�se em provas' avulsas com o fito de quebrar ,nistratidva,
como certods es;

, tamos e que o vence ar e
novamente o recorde catarinense de salto com vara que o mesmo amigo dos prati�

7 pontos lhe pertence e- 'tentar reconquistar o recorde de salto em cantes dos esportes que foi
altura, atualmente com um atleta de Blumenau, Carl .t1;n .. sempre, quando exerceu a_

perdidos gel, o qual em 19112 quebrou a marca de 1,73 que lhe per- presidencia das entidades.
Ele administrará a sua cida- '

de natal conservando aber
Em vista disto. Soncini instituiu u).u

J
trofeu como estí-'

tas a todos as portas de seu
mula aos decatletas do Estado -- o que superar o seu re- gabinete e no velho e histo'

I carde de 5.!H4 pontos 'fará jus ao mesmo. rico casarão da praça prin-

I Enviamos daqui os nossos aplausos e as nossas felici- cipal de Florianópolis. E

I
tacões ao recordista catarinense do Decatlo por êste gesto nunca negará seu apoiio às

que belll clCmO!lstrCl U sua alta compreensão esportiva e a I necessidades justas dos paü-

nGç�w perf2it�L'I:\o qüe é c amadorismo. I, perrimos esportes barriga-
ver(ies." ,

Zacky, 'do Bocaiúva, no jogo contra o Atrético:
vertida em gol.

Guido, do Avaí, no jogo contra o Guaraní. conver
tida em gol

. Giovani, do Atlético, no jogo contra o Avaí: des'

perdiçada.
E'rico, do Atlético, no Jogo

convertida em g.ol.
Betinho, do Figueitense,

convertida em gol.
Harley, do Imbituba, TIQ jogo contra o Guarani:

E'rico, do Atlético, no jGgo contra o-Bocaiuva: con-

desperdiçada.' 'I
vertida em gol. ' I

Plácido, do Figueirei1se, no jogo contra o Paula Ra-I110S: desperdiçada. '

Nenem (2), do Guaraní, no jOg0 contra o l\tlé�ico: O Maracanã apanhará hoje a maior assistência eD'

�onvertidas em go�s. 'cotejos cestobolísticos. E' que á noite bar-te-se-ão os five;

T 'lh d F'
.EXPULSOoES 'I bO b

� elo Bh1.sil e deis Estados Unidos, decidindo o titulo máximo
rI .a, o IgueIrense, no Jogo contra o m ItU a I ,. .,

Fre<:lerico (2 vezes) do Atlético, nos 3c»gos .contra o
do basket-Dall muncllaL .os nossos estao, confIantes e. de-

30caiuva e o Guaraní.'
' cidid�s a tuelo envida pela honra e gloria do Brasil.

Adilio, do Boc�iuva,' no jogo contra o Atlético Para a'vitória, rapazes!
Manara, do Avaí, no jogo contra o Afrético
Duarte, do Avaí, no jogo contra o Atlético.
Cazuza. do Atlético, no jogo contra o Avaí. '.

A�elardo do. Atl�tico, no j�go contra o Figuei�ense TDO!:, E'U "SllVIO NEY' SONC'INI'"JaIme, do FlgueIrense, no Jogo contra o Imbüuba " '

Wa�dc.rniro, �o. Bocaiuv�, n� jogo cont�'a o AtlétiCO.' ,O� atleta 'ca�arrnense Silvio. Ney Soncini, do C�ub('
Julmbo e Damyr, do FIgueIrense, no Jogo contra o IAtlétIco CataI'inense, instituiu um trofeu para a prova do

o 1 R
,.

" au a amos. ,Decatlo, prova em que o referido atleta é o recordista elo

Bitinho, do Paula Ramos, no jogo' contra o Figuei- 'Estado, com a marca de 5.514 pontos.'
'cnse.

BRAS�lX ESTADOS UNIDOS,
. HOJE A' NOITE

/

, JUIZES QUE APITARAM
Oswaldo Meira, 10 vezes

I
Oswaldo Silveira, 9 vezes

Oswaldo Ramos, 8 vezes
.

João Sebastião da Silva, 3 vezes

Gerson Demaria, 2 vezes
Francisco Prazeres, 1, vez •

Saul Oliveira, 1 vez

CLASSIFICAÇÃÓ
PROFISSIONAIS

1° lugar - Pàula Ramos e Figueirense,
2° 'lugar - Imbituba, 8 pontos perdidos
3° lugar - Bocaiuva e Avaí, 10 pontos
4° lugar - Guaraní, 12 pontos perdidos
5° lugar _:_ Atlético, 14 pontos perdidos

ASPIRANTES
1° lugar - Bocaiuva, 2 p.p (campeão)
2°, lugar - Paula Ramos 8 p. p.
3° lugar Figueirense, 9 p.p: I

4° lugar - Avaí e Imbituba, 10 p. p.
PRóXIMOS JOGOS

Dia: 7 -- Bocainva x Paula Ramos:
.

Dia 14 - Avaí x Guaraní

teucia.
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A POPULAÇÃO DO .BRASIL EM 1954
57 Milhões de Habitantes

f,

REGIõES
FISIOGRAFICAS

• Estimativa

Em para

10/VII/1950 1°/VIl/l!)54

___
'

BRASIL

Norte ., '-' ',': :

Nordeste .

Leste' .. � '
.

Sul .
, ','"

,

centrocoeste '

57 226 432
2 020 470
13 698 786
20 463 145

19 053 Oe2
1 990 969

51 944 397
1 844 655

12 494 477
18 893 007
16 975 293

1 736 965

FONTES: Serviço Na.éiúnal de Hecenseamenlo e Labo

ratório ele Estatística do C. N. E.

A população brasileira já deve ultrapassar ele 57 mi

nões de habitantes, segurrdo estimativa do Labora�ório de

Estatística do Conselho Nacional de Estatística. Este cál

culo', de caráter provisório, não está 'ofícialízadd; c?ntudo)
presta-se perfeitamente aos estudos. em que o. efetIvo �e-
ográfíco da nação deva ser conhecido e atualizado. A m-

m
êrca xí lacâc braslvestigaçüo direta mais recente acerca a popu açao rasi-

letra data de 1° de julho de 1�50 (Recenseamento Geral),

quando atingia 51 944 397 habitantes. .

A estimativa elo Laboratório de Estatística fundamen

ta.A-e nos resultados dos dois últimos 'levantam,entos censí

táríos realizados em 1940 � em 1950, Nesse período, o cres

cimen'to da nossa população alcançou 26%, ou cêrca de

2,6% ao ano (taxa média aritmética), Para efeito ele pre

visão entretanto, os demógrafos preferem empregar a taxa

média geométrica ele aumento: admitindo que não tenha

variado, a partir do último Censo, torna-se fácil; calcular a

quanto montará o efetivo demográfíco, em qualquer mo-

mento do período post-censitário, i

Calculam-se os dados de cada Unidade da Federação,

sepm:adamenté, a fim de que os resultados reflitam melhor

as tendências da evolução demográfica local, indicadas pe-

101;; recenseamentos, O total do Brasil ob�em-se pela soma

dessas estimativas parciais, que formam Igualmente os da

dos regionais, De acôrdo com a estimativa para 1954, a Re

gião Leste continuava a mais populosa (quase 20,5 milhões) ;

a margem de diferença para com o Sul (19,1 milhões), en
, retanto, seria bem menor do que em- 1950. O Nordeste es-

0:1r1a com 13,7 milhões; o Norte, com 2 mühôea.,e o Centro

Oeste, com ap'roximadamente a mesma cifra.

ro HE(;Ul�>\DUII VII'.W't

" mulher "vilar. Ih"·...

I, LI \ I: A .'\S I.()LH�AS UTER1NA�
".lJ 'j.'"el!:ll-ae com vantagem pau
coun.ater ali Flores BraoC8.1, Cóll
r.all Uterinas, MeDstruaes e ap.,. o

parto, e Dores 110a- ovuiol.
Jt poderoso calmante e J.h�!i"h.
; do.':' por excelência"
Li XU �l�lJA l'll'<A, pela .I� coa

.J1c" ..dIA etícacía 6 receitada Jik.

médicos nustres.

tLLXO SEDATINA encontre.... *1.<

toda parte.

H OJ E NO PASSADO
5 DE NOVEMBRO

A DATA DE HOJE REC0RDA-NOS QUE:
- em 1.704, o Capitão Manoel Váz Moreno, cum

prindo ordens do Governador da Colonia I do

Sacramento, General Sebastião da Veiga Cabral
surpreendeu uma Bateria Espanhola, apoderan
do-se de 7 peças;

- em 1801, na então Vila do Rio Grande, faleceu
o General Xavier da Veiga Cabral que, desde
31 de Maio de 1780 éra Governador da Capita
nia dee São Pedro do Rio Grande do Sul e diri

gia então as operações de' guerra iniciadas em

em 4 de Julho de i1801 contra .os hespanhóis,
- em 1.808, no Rio de Janeiro, por Decréto Impe

rial, foi criada 1.1,ma Escola anatômica, cirurgica
e mérica;

- em 1.826, no Rio de Janeiro, foi criada a Acade
mia de Belas Artes, originária da criada em

]2 de Agosto de 1,816, por Decréto de D. João

VI, de algumas aulas' de belas artes;
em 1.,8:=6, Bento Manoel R,ibeiro, à' frente de
uma' Brigada de Cavalada, atacou' e destroçou
no Rosário del Mirinaí, em Corrientes, o Coro
nél Pedro Gomes 'Potibio e as' forcas do Coronél
.Feliz Auguirre, que foram per�eguidas. Em
combate faleceu o Governador, dê Corrientes,
General Pedro Ferré;

- em 1.849, na Bahia, nasceu o grande brasileiro I

Ruy Barbosa, motiva porque o dia é consagra
, do à Cultura;

- 1.897, em defeza do Presidente Prutente de Mo
raes morreu o Marechal Carlos Machado Bitten

court, então no cargo de Ministro da Guerra. Tal
acontecimento é uma brilhante página d nossa

História;',
'

- em 1.907, no cidade de ,Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, faleceu o COl1tra-almirante Al
fredo ·luciano de Abreu, fi'gura destacada de, nos
sa gloriosa Marinha de Guerra;
o dia de hoje é, consagrado comõ "DIA DA CUL
TURA"

André Nilo Tadasco

litografia
.

VENDE-SE
Maquina Litografica, de' 1/2 folha Prensa Motori

zado formato graú,de, para passar transporte.
Pedras e Matrizes.
'Informações a Rua Franç� Pinto, 42 (Vila Maria-

a) - São Paulo.
"

4

-Esse garôto ,

vai longe ...
Aos 2,7 anos, com um

bum emprêgo e largas
perspectivas para o futuro,
Carlos Portilho de Freitas
revela que teve uma in
fância difícil: "Aos 7 anos

já ajudava meu pai no

botequim e tinha que es

tudar ali mesmo minhas

lições,- entre um freguês
e outro. Nunca me esque
ci' da admiração de um

velhinho, ao me ver, certa

noite, tujarrado ao livro.
junto ao bal ão : Esse ga
rôto vai longe, disse êle,
sem sequer sonhar que,
para ir longe, eu contaria
mais tarde com um ver

dadeiro Plano que ajuda
a vencer ...

"

Ingressando em 1946 na

Essa Standard, do Brasil
- como modesto mensagei
ro, Carlos, ajudado pelo
Plano de Reernbôlso de,
Educação mantido pela

Companhia, concluiu seu
Curso de Contador, exer
cendo hoje as funções de
Escriturário na Casa Ma-

- triz, no Rio. Assim se

expressa, Carlos, sôbre o

Plano que, de 1950 a esta
parte, com uma inversão
de mais de meio milhão
de cruzeiros, já b�nefi-'
ciou muitos outros cole-

'gas seus' "É uma ponte
que leva a postos mais al
tos no serviço e na vida ..."

É motivo de satisfação
para a Esso Standard do
Brasil verificar os mag
níficos resultados de seu

Plano de Reembôlso de
Educação, com a assistên
cia do qual seus funcioná
rios, em cursos que variam
desde os de secretariado,
estenografia, idiomas, até
os cursos superiores, se

habilitam a melhor servir
à' comunidade.

Carlos trabalha com e7ltusiasmo
$empr6' renovado, poiS sabe que
.ão largaI! as lluas persoecuuas.

8
EssO'Standard d'o Brasil

\ Essa contribui para o, progresso do país

(

- --..:.._--------.-�--_.__ ._-�--::._------_. ,_._--_.__ .._,--,�--

As terras' serão vendidas.·
-

doadas 'aos,colonos 'ie nao

msa r '.ONCIUflD'

Abolindo .

o empirismo,
,Jreconiia o Regulamento
do INIC que todos os pro'
gramas devem ser precedi
dos' de minicioso planeja
mento que permita a fixa-

PARA AQUELES QUE

DESEJAM, O MAXIMO

EM CORTEZIA

e EflCIENCtA

��� tSf/)A
�

A "'/�S
\

/

NOVA POLÍTICA _DO ção do colono á terra, o a' ASSISTÊNCIA TÉCNICA I
lNSTITUTO NACIONAL cesso á pequena propríeda- IDE IMIG�AÇÃO E, CO- I de e a assimilação do imi-! Não basta entregar ao

..,ONIZAÇAO - A MEDI-
'

gra!lte pela comunidade colono o lote de terra, que

�� VISA ABOLIR OS brasileira local.. J' êle há-de pagar a longo pra-
l:' AVORITIS1\fIOS- E LE-

_ _ .zo com o fruto de seu traba-
VANTAR FUNDOS PA· NÃO HAVERÁ DOA- Ii lho. É preciso prestar-lhe
RA ASSISTÊNCI� TÉC- ÇÕES DE TERRAS assistência técnica e finan-
_-..rICA AOS PRoPRIOS

, ceira, o que será feito com o

COLONOS Entre 1941 e 1944, a Uni' dinheiro da venda das ter'
âo dispendeu a elevada so- ! ras aos interessados. Só as-

Rio, (Agência Nacional) ma de 700 milhões de cru- i sim se conseguirá realizar
- O regulamento do Insti- zeiros em colonias ágricolas

I
uma pblítica de ocupacão e

.uto Nacional de Imigração e núcleos coloniais. Com tão 'Eetiva da terra, com desen
� Coloriização, orgão criado, grande quantia, o que se I volvimento progressivo da
em janeiro do corrente ano conseguiu? Fixar no �am-, l1.0ssa agricultura, o que, é
para substituir a antiga po apenas 12 mil colonos. o ! em última análise o objeti
Divisão de Terras e Coloni- I que representou uma des·l vo do Govêrno:
zação do Mini�tréri� da A- pesa média de 60.000 cru- -�---

gricultura, se beneficiou

I
zeiros por família. Como se

com a experiência de treze vê o resultado é inteiramen- '

anos que os órgãos gover- te desproporcional ao invés- ! IIIB8 CREOSUTlDO I 'C 'I T E I,A tenr.,al'Wo
'

.ramentais já possuiram nes- timento. I (SILV'ÍlUÂ) N ..,: "",'
�

;e setor, tanto interessa ao O novo critério, que aliás ."'ANDE TÔNIOO I
, '

d t d' dí , I

A
'

I
Pessoa idonea 'com ficha

.10S50 pais. e .a o a o em iversos Pal'l gA" B d B 1 S/ACONDENADOS eaela nos ancos o rasi e
ses, que aceitam grandes I ,

I
Bank Of London & South

fJLANEJAMENTO �NE- correntes imigratórias, é o II NOVA IORQUE, 3 (U, P,)

de Ameríca Ltd. Aceita Repre-'CESSIDADE BÁSIC�. de não doar' as terras, mas
" =:

Quatro dos dezessete por- I sentações em geral para o
vendê-las,cercando natural-I' torríquenses rec:211temell,to Pu bllc'.I·dade' I Estado de Minas Gerais.
mente a operação das maio- declarados culpados de cons- ,

Correspondência para a
re� facilidades para o colo'

I'
píração sediciosa, foram con-

I Cx. po�stal 540 -,
'Belo Hor,i-no.' denados, a seis anos de prí- C&ba Pata). �ll

Assim fica também abo- são, mas com cinco de Iíber- I'I.rtaD6,.1Ia
lido o favoritismo, que não dade condicional. B..ta CatuIaa !

raro se afastava das exigên-I II!I."""'.
eras econômicas e sociais do , ' I

.

nosso país o lucro de van-.
'

I

_tg,m politic", regionais, BO Isas de·estudos para i
WêlIi'tiii�

:Vende-se aperfeiçoamento", n� estrangeiro
., TERRENO

A Campanha Nacional de Para maiores informa-

V d n S- J Aperfeicoamento de Pes- ç,ões os i,nt.el,'essados deve- I' Belíssimo exe�;-,lar, da
en e-se a rua ao or- o, . _ J'

, "0 d F soal de' Nível Superior rao se, dirigir, por carta; 'I raça B,OX-ALEMAO Com

!�� co�O ,)m�;�:os d: f���� I (CAPES) está oferecendo com a brevidade possível" seis mezes de idade Ver e

Poderá tambem ser vendi' 25 bôlsas de estudo p.ara a- ao: Serviço de Bôlsas de Es-
I

tratar a rua Bocaiuva 210.

po em ,dois lotes de 15 por p�rfeiçoamento �o estran'I' q�iJ:'ida, com a bAôlsa. I
I

20. Tratar à rua São Jorge gelro.,'
, SerVIço de Bolsas, de\ Es- ------ .........

14 ou pelo telefone 3019.
-

I tudo da CAPES
Essas bôlsas se destinam: Av. Marechal Câmara,

� a portadores de grau uni-, 160 - 8° andar Rio de Ja-

DR. ACHILLES versitários que ,estejam traí�ne�ro,- D. F. ,

.

BALSINI �a�h�ndo em J?rograma� o-I m?l;�ndo: a) ,o grau um'
"

_

Ílclals ou particulares hga- versltarlO; b) os empregos
Advogado dos a diversas especialida-' já exercidos e as ocupações

,Rua Padre Roma 43 i des �o� seguintes c?m�os I atuais; c) o programa de,
,

I
de ativldade: a) Industrlas estudos; d) o local em -que

__� : d: Base e de
_

Transforma' I êsses estudos seriam reali-

V d
çao; Construçao; b) Ener-

I zados;, e-) qual a aplicação

en e-se gia; c) Transportes; d) Co-! que terá a experiência ad
municações; e) Agricultu- I quirida co ma bôlsa.

CAMINHÃO ra e Alimentação; O Saú-: O valoí, e a duração das

Ven?e-se u�, marca In- de; g) Pesq�Iis� e Plan�ja-I bôlsas v;riam de acôrdo I
LernaclOnal, tipo L 180, to- menta Economl<w e Soclal; I pom o pms onde os estudos

I�alment: reformado. Tratar l!rbanismo; h). C:i�ncias Fí', I'
serão realizados, o progra-

a rU,a Sao Jorge 140u'pelo s:cas,e Natura�s; l( Educa- ma d,e estudo a s�r_cumpri-l ._._---' "
_

telefone 3019 ,çao; J) Humamdades. do, e outras condlçoes.

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o BRASIL SEMPRE . elas a lugares antes inaces-

PIONEIRO NA I síveis, tornando o Brasil J

AVIAÇÃO menor, re-descobrindo o

1
nosso torrão.

Perante numerosa assistência, da qunt destacamos a
(Alvarus de,Oliveira)' O Brasil foi pioneiro des-

presença das seguintes autoridades: Representante c1q Ex-

mo. Sr. Governador elo Estitdo, representante <lo Exmo.
A "Semana da Asa" co- de o início da aviação, dan-

memorada condignamente I
do um Santos Dumont cuja

81'. Almirante do' V Distrito Naval, Tte.- Ledenir, represen-
tando o EXlllO. Sr. comandante da Forca Policial, Sr. Ur-

no país faz com querelem- ação foi decisiva, até nossos

. "bremos figuras' que foram dias quando possuimos a-.
bano Sales, representando o Exmo. Sr. Secretário da Agri-
cultura, Sr. Desembargador Alves Pedrosa, Sr. Mátcio Col-

marcantes na historia da a- viacão comecial das maio- i

laço, Presidente da FCDU, Sr. Leo Coutinho, Presidente do' viação,
.

Augusto Severo, res do mundo. E por que!
Orêmlo José Brasílícío, tomou posse a nova Diretoria da

Bartolomeu de Gusmão, o não pensar na aviação mili- :

Sociedaele Cultural Joaquim Nabuco, eleita em 15 de outu- padre voador, e Santos Du- tal' que escreveu páginas de
I

br P
� mont, o homoem que deu heroísmo na Itália por oca- ','

'0' .p.
Precedendo o ato da solenidade o acadêmico de Direi- asas ao mundo. sião da Segunda Grande I

to, Daniel Barreto, 1.0 Vice-Presidente reeleito, com brí- E se olhar-mos o desen-,
Guerra Mundial? ,

lhantes palavras saudou as autoridades e os sócios pre-
volvirnento da Aeronáuti- O papel da aviação no 1

sentes.
\ ca, vamos encontrar Edú progresso do Brasil tem si- i

A srta. Selva Palma Ribeiro, . despedindo-se da Presí- Chaves desbravando cami- do relevante. País de gran-
'

dencia, que tão bem soube honrar com seu entusiasmo e .ihos entre São Paulo-San- de extensão territorial, nen- �

tledicação, apresentou o relatório de sua gestão, com um zos, São Paulo - Rio e Rio- hum meio de transporte é:

magnífico programa cumprido. A seguir, num ato tocante duenos Aires, vôos temerá- tão útil e tão positivo. Ha-I
e Üitf110 de regtstro, passou a Presidencia ao novo Presíderi- rios âquela época e a epo-I via cidades perdidas no ma- :

te eleito, LuízjAdolro Olsen da Veiga.
.

r;eiado Jaú,_ com Newton pa,. como por _:xemplo Ca-'I
Dirigindo a palavra aos presentes, o novo Presidente t;raga e Joao ele Barros a- rolina no sertão de Mara

da S. C. J. N. (':1010 de emoção e (;0111 o pensamento votto. travessando o atlântico,' nhão que a f).,cronáutica re- i

do para tf,o elevada responsabilidade que acuuava de:ls conquistando os mares, se- pós no caminho de novas·1
sumír, desrralda a bandena ele lutas em prol do. espiríto de guindo o exemplo dos gran- . possibilidades. Hoje qual�!
brasilídade e cristianismo, seguindo as diretrizes básicas des pioneiros do tempo. O' quer ponto do Brasil é fá-

.

exaradas nos estatutos cio. Ek'Jeieclade. Em seu c]';:;CUl":70 ro. que hoje é de grande sim- "efl de ser atingido comér 1alusão a1:l ambiente tanto naçional, como ínternacíonat plicldade, travessia ?_OS 0-' �ial e �essoahnente, graç,�s
mostrando aos presentes a posição ela S. C. J. N. em face .reanos, naquela ocasiao era a avraçao, e aos seus herói

a situação interna do país, com demonstra a síntese, a se- neroismo pois os aparelhos. cDS pioneiros.
guír, extraída elo discurso .ongtnal: '.:le pequeno porte não ti-I Por isso a "Semana da

"Fundada por um pugilo de bravos jovens idealistas nham segurança, E depois a ,'\S3" deve ter sido grata a

com o fim precípuo de difundir a cultura no seio da mocí-
. :tv';�ção militar criando o lodo brasileiro pelo possibi

dade e de congregar essa mocidade sob o mais elevados ;orreio Aéreo Nacional, Ia- litou relembrarem-ss todos
ideais de patriotismo e espirita cristão, prossegue a Socie- endo o bandeirismo do es- �sses fatos e alguns nomes

élade sua marcha ascencional, num mundo mínado pele ,jaça, abrindo rotas aéreas, :{ue se destacaram na his
materialismo e a debater-se com os mais graves problemas. evando 'mensagens e notí- tócia da aviação mundial.

Lutamos contra dificuldades financeiras, dificuldades

ele ordem política, intelectual e sobretudo moral.

"E, a mocidade com seu sangue generoso pretende re

erguer a Pátria. Porque moc.uade não ú prazer, não é u,

vertímcnto, não é orgía. Mocidade é luta, é sacrifício (

ideal. Ideal, -palavr:1 tão desprezada nos dias correntes,
mas será o ideal dos moços a salvação da nacíonalldade.

Senhores, ergo minha voz conclamando meus companhei-
ros para a luta. O Brasil espera que cada um cumpra o seu

dever, é uma histórica, que nunca é demasiado repetir. A

mocidade saberá estar de pé, ern posição de sentido para a

defesa do futuro da Pátria.
Senhores este é o ponto básico do programa da nova

Diretoria da S.C.J.N .. JUrY!a:::: desertaremos ela luta. Nas

cemos para a liberdade e livres viveremos. Si for preciso
tombar na' luta, sucumbíremos fecundando o solo pátrtc
Com nosso sangue, do qual surgirá uma nova era de paz (

progresso. Parece-me ouvir a voz que se eleva da necrópole
elos heróis da Pátria: "Ergue-te mocidade! Eis o momento'

de, influírdes na vida naei0113,1. Levanta tua voz vibrante f.

sonora -e faze soar bem alto as palavras do teu ideal. Não

permiti jamais que um povo escravagista e antí-crístão

domine a tua' Pátria. Luta, lutn sempre, que o teu sacrín

cio será coroado de glorias! "E, nós saberemos hçnrâr as

tradições de nossos antepassados, para' apresentar un

mundo melhor aos nosos póstcros!"
O fim primordial da Sociedade, consubstanciado no As 5 _ 8 horas.

artigo 1.0 dos seus est�tutos será plenamente desenvolvido. iICHARD, CREENE
Conseguiremos a formação cultural pelo debate de idéias :JATRICIA MEDINA em

relativas às questões transcedentais do Espírito, pelo estu-
. A VOLTA DOS IRMÃOS

do objetivo dos problemas da cultura hodierna. Promove- CORSOS
remos conferencias por mestres, escritores e oradores in- No Programa:
signes e de notável competeneia, realizaremos cursos de Atual. Atlanti!!la Nac .

.

wciologia, história e outros ...
\ Meus, Senhores! sós nada poderemos realizar; mas se

Precos 7,60 - 3,50.
Imp: até 14 au.·os."

formos compreendidos por todos os homens de boa vonta-

ele que ainda creem no futuro da nacionalidade, e se for-
I

I
mos auxiliados por essa mocidade nacionalista e cristã de lliii_jijjl-�íii-iiíÍII'1II�!!P.1.�!"3"'·]nossa terra, levaremos aval�te o nosso programa, melho-: R_, pj i(ª.·. .

� .'rando-o sempre expandiremos a nossa ação, e deixaremos -'"_ _ _� _

aos nossos filhos um ex"emplo vivo e palpitante do que se

pode fazer quando se está dominado pelo amai' da Pátria

e pela verdadeira compreenf;áo dos deveres cristàos.

Caros colegas, vós que nos honrastes com a vossa sim

patia e confiança, contil1U::.ti nos honrando cO.;;';·:P vosso

apoio decisivo e' impl'cseinin\:el para o bom eXit(i,ct,e' nossa
gestão.

';, .

\'
'

,_

, E, tCl'minant:io,' ergo minhâ· vbz ao Altíssiíno, numa

prece -sincera 'par'tl.que nos iíumine com a sua benção e IlOS

guie com a sua Prüyidenela."

Sociedade
.

Cultural
Joaquim Nabuco

T. lVIal'qn�rllt

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

P4rticipf1çáo
JoflO M. Schneider e Sra, participam aos parentes e

pessoas amigas o cqntrato de casamento de seu filho ARNO
•

com a srta. Ismênia Ribeiro.

Enedino Batista Ribeiro e 81;a. participam aos paren

tes e pessoas amigas o contrato de casamento de sua filha

ISMli:NIA com o sr. Arno L. Schneider.

ISMeNIA E ARNO

confirmam

Florianópolis, 3-XI-954.

Aos Moinhos de farinha
. e frigo.rilicos·

A MANUFATURA DE CAIXAS MAPI LTDA. - Estabe

lecidos à Rua Martinica Prado, 178, em Ribeirão Preto" Es

tado de S. Paulo, com capital registrado de 1.000.000,00, e9ffi:
prédiO próprio, todo forrado, com área de 450 Mts.2 de sua

propriedade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para·

negóciOS todo o Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está in

teressada em representar as indústrias ácima a base de co

missão. Interessa também outros ramos. Os interessados

poderão didgir-se a mesma, enviando condições, bem como

�ólicÜ:J.r as inesma�l.
.

,TOSSIU·,]
I

Não deixe que ás Bron-

'luites,' ou Rouquidões amea

,
cem sua saúd e ! ,Ao primei-

I '

I ro acesso de tosse, tome "Sa-

tos in ", o antis�tjco das vias

resp ira tor ias. "Satbsin'-' eli-
I

1,11;'na ,;1 'I'osse, (hLln�)ya's f'or-

I ças e vigor. Procure '. nas

I r:UT!lcícia:, e drogarias "Sa-

I
1 sequências dos resfriados.

1,__-

·E C I· T'.A L "\

JUIZO DE DIREITO DA out;: lado, oeste, na mesma 'd���
,JRIMEIRA VARA DA CO- '

extensão, com o lote n. 58. ) ,rr'A� '>!OIIlIII�'''

I MARCA DE FLORIA- I' de Sofia Becker, adquirid�
NóPOLIS no ano de 1948 de Luiz 01'0-

-

é'.:lital de praça com o prazo fino e sua mulher, achando·
ele 20 dias se devidamente registrádo

O doutor Adão Bernar- à fls. 53, dq livrÇl 3 G, do

Jes, juiz de direito da la cartório do 1° ofício, sendo
Vara da Comarca de Flo- o referido terreno aciderita
c'ianópoJis, Estado de Santa do, situado no alto da .

rua '/'IfI"
2atal'ina,_ na forma da lei, Irmão Joaquim, avaliado �:/
- tc. por vinte e cinco mil cru

Faz saber aos que o pre- zeiros. 2° - Vma casa d(
ócute edital de primeira pra- material, edificada no ter

;a. com o prazo de vinte dias rena acima, coberta de te·

virem, ou dêle conhecimen- lhas, forrada, assoalhada,
LO tiverem que, no dia 23 envidraçada, em péssimo es- -. --. __ .. _ .. --- ......._ .. -

��u�������oh�::�i��r:r��; ���o�:$ c�����:8�0 (����:d: � CONSEL·HOS UTEIS
do edifício do Palácio da cinao mil cruzeiros). Dito I

DESEJAM Ó MAXIMO I Justiça; a Praça. Pereira e imóvel pertence ao casal AOS FRACOS SENIS
Oliveira ,á porteiro dos au- �esquitado, Isidoro José dos No século da atividade, o

ditórios do Juízo, trará a Santos e sua mulher Cata- d
.

�

público pregão, de venda e rina Joana dos Santos. ·E I
escontrole dos nervo� ocu-

arrematação a quem mais para que chegue aO conhe- siona fracassos imp:-evisí
der e o .maior lanço ofere- cimento de todos, mandou' veis. Senhores agricultores

c.er _sôbre a resp.ectiva ;va- e�pedir o presente edital de todo o Brasil, banquei
haçao, o segumte: 1

--I que
será afixado no lugar

Um lote d:e terras sob n. de costume e publicado na
res, negociantes, jornalistas,

62, situado nesta capital no forma .'da lei. Dado e pas-
intelectuais, tomem nota:

t�rreno da Vila La Porta,! sado nesta cidade de Flo-' "Gotas Mendelinas" é o

com a-área' de 36m2 aproxi- ri"anópolis, a�s vinte e u�
.

grande reanimador dos ller-

;
madamente\medindo 10 me- dias do mês de outubro dO

'

vos. "Gotas Mendelinaé é
I tros de frente para à rua an.o de mil novecentos. e i 'f ·d' 1 t· 1 t d

' , I
-

J.
..

. ! o orml ave es lmu an e a

____-'- '--.,.-__ ,rmao oaq�lm, com Igual cmquenta e quatro. Eu, I . � . . _

I largura na lmha de fundos, Hygino Luiz ,Gonzaga, es-. i vIda. Sem cont.ra-mdlCaçoes,
I onde extrema com terrenbs cnvao b subscrevi. (a) i adotadas no,:; hospitais, re

: do �iro alemão, oonftontan- Adão Bernardes, juiz de di- l,ceitadas diàriamente por

I
do por um lado, leste,. onde deito. da laVara

.
Confere. ! centenas de médicos ilus-

. mede 36 metros com lote n. Hygino 'L�Liz Gonzaga, es- I , _ ". .'
O "Satosin" é excelente I' (.)'ij' ele 1":dI'O I'Jeves d

. -

d la V
I ti es, o seu mdravllhoso e-

•

l...;,1 ' e, e cnvao a ara.

I
' . ,

para combater as co�se-
' feito t�l'n�-se �otado logo

fll:ências dos resfriaoos:
------ ......---.-.,---.--,- _,----..--�•.--

I nos p1'1m€lroS dIas de uso,
As 8 horas. d d 'b

. , d
Jack Hankins clau-I

irritações .dos hronquios, OI -I- A
.

notan o os e éis sen1s, e

dette Colbertt em: to:::ses. oatarros. Peça ao seu

.

ac� 10
..

raU)O ! "mbos os sexos', nova vida

NAS SELVAS DE MA- farmacêutico "Satosin " in-

C,-rurg. Deo',-s"a I � vigor intim,o no 1° vidro

LAYA rdi('ildO, II:IS traqueobron- • • I
de uso. Sem, contra-indica-

'No Progl'ama: I·t '·f t.. Professor da Faculdade de Odontologia comunica C'_ão. Nas farmácias,e d�oga:.
Cine Jornal Nac. I qUI es P. suas manl es a-

Preços: 7,60 _ 3,50. ! ��iíp.s. Sechtivo da tn�f..p,/ e
803 seus ciient'es que já está atendendo. No horario ha- rias locaes Re.embolso aé-

I· '1
I li' bitunl. reo Cr$ 42,00, Caixa Postal,

mp. ate "4 anos. i eX pec ora rl, .e. nua Felipe Schirnid l - 34 - .. sala I . 6 Mey-er, Rio.

Diário da Metropole
---------------_..._---

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

Oinemas
CINE Sl\O JOSE'
As 3 - 8 horas.

"::ORNEL WILD - STEVE
.:OCHRAN zr: PHYLLIS
.'AXTER em:

Jlvr SEGRÊDO EM CADA
SOMBRA

As B horas.
1°) Bandeirantes na Te

la N::lC
, 2°) SOMOS DA MA
RINHA Com: Os Anjos
da

.

Cara Suja.
3°) .OS TAMBORES DE

FU MANCHU 7/8 Eps.
4°) MEUS· SEIS CRF

;vIINOSOS Com: Gilbert
Roland.
Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

No programa:
Filme Jornal Nac.

Preços 10,00 - 5,00.
I111p. até 14 anos.

As 8 horas.
Espetacular P�ograllla

-

Duplo
1°) Noticias da ·Semana

Nac..
2°) RUA SEM SOLCom:

Doris Monteiro .

- Carlos

:.-::otrim

30) NO
�

LIMIAR DO

CRIME Com:. Humphrey
B�gart - e os anjos da Ca-

I
ra Suja. IPr�ços 7,60 - 3,50.

. Censura até 18 anos.

PARA 'AQUELES QUE

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

As 8 horas., ,

"Colosal Programa' Duplo"
10) Esporte na Tela"-Nac.
2°) 'MEUS SEIS CRI

'vENOSOS Com: Gilbert
'{aland
3°) RUA SEM SOL Com:

Clauce Rocha - Carlos

PERFI/cnã S{f>1 IÇWJL

Cotrim ,

Preços: 6,20 _:_ 3,50.
Imp. até 18 anos. Resfriou-se 1

Raros X
l'ipal.'elhagem moderna e completa para qualquer exame
I j radtotócíco.

Radiogranas e radloscopías.
Pulmões e coração (torax) ,

Estomago - intestinos e Ilgado (colectstograrta).
Rins e bexiga (Pieloguafia). ,

Utero e anexos: Hístero-salplngog'rnfía com 'insufla

ção das trompas para diagnõstíco da esterilidade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros' da bacia para orienta

ção do parto (Bádio-pelvimetrta) ,

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

t osin", (lue'c'omhate as bron .

q n it.es. as tosses e as con-

1-

,

I
ORGANISADO.1
E. _.

'

EDITADO
PO�

FLORIAr iOPOUS_St.I.JTl\ C.'\T/'RII�A

i."
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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il nossa cidade está nos céus. (Filip. 3: 20) .

Filip 3: 17 -21.
"

/

"

I

Com a 'Biblia:' na M·ãO: I

) 'o', ,��·;r,I:.�·I,�-
. «No CeDilcÍllo,l· I

SEXTA-FEIRA 5 DE NOVEMBRO

Há perigo da igréja de hoje tornar-se uma simples

expectadora neste mun�o �e transformações. A Igrej�
do Novo Testamento, nao somente sobreviveu num pe

. r-iodo semelhante a êste, quando uma velha ordem dava

lugar a outra nova e moderna, mas foi também agente

desta tránsformação. .

Por que?
Seria pelo seu tamanho? Sabemos que a .igreja do

Novo Testamento era a minoria na comunidade. Seria

pela santidade de seus h1c:mbro.s? Não há duvida que

houve Cristãos que sobrepujaram seus contemporâneos
tanto na maneira de pensar como na maneira de viver,
mas quem lê as epístolas de 'Paulo ás igrejas primitivas,
não pode deixar de reconhecer que os crentes eram hu

manos como nós, muitas vêzes fracos e pecadores:
.

Por que, então foi a igreja do Novo Testamento tão ,,��.' III ti.P'AM '

influente? E' que ela possuía um alto conceito da sua i:JI(F (Vf,,(WN'
missão no mundo, "Vós sois .Q corpo de, Cristo - seu,

Icorpo quebrado ,e ressu'ri'eto", Alcançai. esta idéia e a I,' ,

igreja, pela graça de Deus, será sempre instrumento pa-I
'

:0 : '

ra a transformação do mundo. Nós somos, na realidade,
.

':1ÃE;1=1L
uma colônia dos céus!' ,PERFi/CHá JEM /GURL

- :';

,PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EF,ICIENCIA

\
. . '

ORAÇÃO
Estando prevista uma reforma nos Estatutos do Lira

I Tênis Clube, a ser elaborada por uma comissão designa-

CONVOCAÇÃO I da entre os membros .do Conselho D:liberativo, solicita-
•.

,
'Ficam convocados' os sócios proprietários do Clube mos aos nossos associados que, se tiverem alguma su-

.lo Penhasco, para uma' assembléia geral que será reali- gêstão sôbre o assunto, deverão apresenta-las à Secre

zada no dia 8 do corrente, às 20 horas, na administracão ,taria do Clube, diariamente, no horário das 14 ás 17

da Transportes Aéreos Catarinense _ TAC _ à ;ua 'hs, no prazo de 10 dias, a partir desta data.

8�el;pe Schmidt, 14, 1Ô andar) para tratar da m�difica-I Florianópolis, 27 de outu::ró de 19?4 ..

çao dos Estatutos sociais e outros assuntos.
Joiio Gaspanno da Sllva

Caso à hora aprazada não haja número legal, a

Assembleia realizar-se-á meia hora depois, com qual- I

qu�'-". número, na 'forma estatutária. ,

ç
,

A DIRETORIA.

Clu�e �o Penhasco LlRI TERIS CLUBE

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS,

. f

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

FARMACIA DE-P-LANTAO
•
•
•

,... ..,�..., O.N�" 341, I.· .,u/clI .':,
'" "

•• ",G'

"CUIIITI'" ,�; � r....""".... PRoseBR ....
·

.
�_._,_,c,

GRANDE REUNIÃO D0 BINGO SOCIAL
,,' :i:.

Nos salões do "LIRA TENIS 'CLUSE'" 'río dia 10 de

novembro, com início às 20,30 horas, 'eín beneficio da
"Associação 'Cultural e Recreativa dos Professores".

C. RAMOS S/A
Comercio - Transportes
'Rua João Pinto, !) Fpolí, com,' segura-nç�'

,
e . rapidez'.

80 NOS CONFORTAVE{S MICR'O-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis - ItaJaf - Joinvillé - CUl'it1ba

. ._.......__ J

Agência:
�

I\.ua Deodoro ésquina:':_d&
Rua Tenente Silveira

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOVA IORQUE, 4 (U. P.)
- Os resultados colhidos pe
la "Associated Press" até às

4,15 da tarde de 'ontem a

clisanl que os republícano;
'elegeram 15 cadidatos ao Se

nado, estão-à frente em 2

contagens e tem 33 lugares.

O total é, portanto; de 48 e

I
publicanos, 46 democratas e Na Câmara: os republíca

os ganhos foram de 3. Os de- 1 independente. A maioria nos elegeram 203 deputados:
mocratas elegeram 23, tem necessária. é 49. Os demoera- os democratas elegeram 231

24, num total de 47, sendo de tas tiveram seus ganhos em e 'estão à frente numa CO:1-

4 os ganhos. Os Independeu- Kentucky, Michigan, Nevada' tagém. A atual Câmara se

tes tem apenas um repre- e Wyommg, Os republicanos compõe de 218 republicanos,
sentante no Senado. O, atual tiveram os seus em Iowa, I com uma c�deira vacante;
'Senado se compõe de 41} re- Ohio e Colorado. os democratas, 212, com 3 va-

('�ntes; e os independentes 1.1 vernadores, os

réPubliCal'l:OS, FALA, STEV�NSQN .

A maioria necessária é �e elegeram 14, estão à frente- LIBERTYVILLE, Illinois,.
2:8. Os result�dos das eleí- I num Estàdo e. mantém 6, (U. P.) - Adlaí Stevensoll
coes para a Camara acusou I num total de 21. Os democra- declarou, ontem, que a vitó.
que os ganhos dos democra- tas elegeram 19 e mantem 8. ria dos democratas nas eleí,
tas foram de 21 lugares e os Os democratas retomaram o ções de ontem é.: "um press:)..
republicanos, 5: Os índepen- .�ovêrno nos Estados de Ari- gío de coisas que se aproxi.
dentes perderam 1. Para go- zona, Colorado', Connecticut, mam". Referiu-se natural.

�����'-�������������������������������������-,.-��������������������- 1ovo Méxk� Nova Iorqu� nen� às clciçÕ9 de �95� O

H
.,.

M t
·

d
� 'ennsylvania e, em setem- candidato -do partido demo.

.

O Ie em on eV,1 eu )1'(1, o do Maine. Os republi- 'rata às-últimas eleições pre.
,

.anos não recuperaram em sidenciais, realizadas em

• · -

d' C f
·

d UNISCO
nenhum dos Estados em que i952, declarou ainda: "Estl

. ,,1n.a'ogura�aQ a 00 erenCI8 a D
.

o govêrno era ocupado pelos eleição) se diferenciou no.
,

MONTEVIDEU, 4 (U. P.i dia 12 do corrente. A Junta, bre o programa e orçamento democratas. távelmente
'

da de dois' anos
- A Junta diretiva da Orga- que se compõe de .20 mem- para os proximos dois anos. �, hlstórícamente, as eleições
nízação das 'Nações Unidas bros, celebrou hoje. curta Alguns delegados declararam De grande interesse para o que se realizam nos anos em

para Educação, Ciencia' e I sessão secreta de caráter in- em particular acreditar que que observam o atual pleito que não está: em jogo apre.
Jlíltura (UNESCO) iniciara, I formativo;, Em fontes infor- a Russia, que assistirá pela. c dâo prognósticos para as sídêncía constituem um' vatí•.
boje as discussões sobre uma iuadas se diz que ainda não' primeira vez a uma . confe- eleíções presidenciais de 1956 cinío do que se aproxlma",
.erie de problemas flue serão foram tratados alguns dos

I
rencia (Ia UNESCO, tente é a questão da eficiência da Stevenson concedeu uma

istudados durante a reunião problemas pendentes. Tais apresentar a questão habl-} campanha de AdIai Steven-
.
entrevista noticiosa em sua

.a conferencia geral que se- problemas incluem a admis- tual se a China nacionalista son, que foi o candidato de- residência, perto desta loca
'i inaugurada no proxímo são da Rumânia e Bulgáría, tem ou 'não direito de repre- mocrata ao pleito presíden- lidade. Mas, as eleições - a-
-- ---' na qualidade de membros sentação na UNESCO. Todas cial de 1952: crescentou prontamente

. observadores, a admissão do as questões qa Junta, que são As eleições de agora pro- "nada tem a ver com a poso

espanhol como um dos idio- preliminares deverão ser varam que falhou a campa- sibilidade de ser' ou não can

mas orícíaís da JU.nta, além I tratadas inteiramente nas nha de Eisenhower nos cen- didato novamente". Esta foi
do ingles e do frances, além sessões plénártas da confe- tros industriais, onde há o a única referência à possíbí ,

de uma seríe de emendas so- rencia..
' desemprego e onde os demo- Iídade de ser outra vez can

cratas estão vencendo com didato pelo partido democrn ,

bastante vantagem. ta.
.w..•...�.•..•.•..•..�.....�.•..••.•�.•••.

Solicita a diretoria desta entidade de classe, aos porta
dores de carteira proríssíonal de jornalista (imprensa fala

da e escrita), que compareçam, dentro de dez (lO) aias, à

redacão de A GAZETA, à rua Conselheiro Mafra, nesta Ca

pital: munidos da mesma, expedida 'pelo Mmístérío do' Tra

balho, bem como da declaração de que são contríbuíntes de

algum Instituto de Previdência (autarquia) afim de serem
Dona Mariná,'registados devidamente.

Esclarece, também, que, após ultimados os registos e
.
Coleto�a-Estreito. , ,

'

• I' ,transformadá
.

em Sindiéato a Associação, as r�feridas car- Bom dIa.. '

. I D Iada' Cu tu raterras por si só não darão a seus portadores as vantagens ,G.ráto pel? conv!te. Motivos I
.

,

privativas da profissão, como isenção de impostos, etc. ObVIOS, porem, nao me per-

Aos profissionais' do interior do Estado está sendo ex- mitiram assistir à missa do ·���i',��,...��"'iil�
,

pedída circular a respeito, I 300 dia. Mas garanto estar :'.�._
....'''., ".",�. .�. '.

André Nilo Tadasco
.

1 presente por ocastão das exê - Qllanc!o a Ba. Conterência Internacional Americana
Florianópolis, 5 .de Novembro de 954.

I quías de 10 anive�sário, a 31 se reuniu elp Lima, no Perú, em 1�38, recomendou que

__�__� �....., ��� .• de outubro de 55. os Países nela representados escolhessem um dia para

1· 5 b-Ih
_. A urna, que,' por sorteio,: celebrar a sua Cultura, devendo, para' isso, ser escolhi-

'1 oes abrí foi a da 40a, secção da a data natalícia de um dos grandes e mais -repre-
L. B. A. E assim falou: sentatívos de seus filhos.

A ,Sen�do
. Nereu ,.

•

CrUZellOS •• ,

Se, porém, há agora planos, sem lhe dizer e ao país, que
ou idéias de retirar esses re- Instituí o sistema de balanço
cursos da agricultura, para desdobrado das operações do

aplicação' em outros fins, Banco do "Brasil em 'lança
conveniente será que se ex- mentos de Bancç Central;
ponha o fato ao país. O que :.'l.ural e Comercial, perrnítín
não se compreende, nem eu- elo, assim até "aos leigos em

contra' comprovação na con- contabílídade bancaria, lei'
·

tabilidade do' Banco é a a- � conhecer a natureza das
·

firmativa da inexistencia relações do Tesouro com o

desses saldos, formulada em referido Banco.

meu Estado natal pelo ílus-
.

O balanço de 30 de agosto,
tre ministro Costa Pôrto. dias à-pós deixar eu o Minis-

Aliás, não creio que se pos- térío, publicado em 20 de se

sa dar outro destino ao sal- tembro último, espelha, re

do dos ágios, pois a lei 2.145 trata e explica, em números Hoje, ainda, o seu técnícís
ainda eui yigOl�, não o permi- �xtádos, o saldo liquido dos mo falhou: A 'sen�ol'a anda
te e, multo ao contrarlo� es- .i'gios e a posição, m_aI'cada
tabelece a obrigação c_le pnis:" mente credora, como nunca

t:ição de contas, de suas apli- antes fôra, do Tesouro no

cações, ao Tribunal de Con- .lanco do Brasil.

tas, Estes nÚl11er� e Iplanços
Se isso fosse possivel, não )ublicados após a minha saí

seria aconselhável. E' inadiá- .la, respondem por mim ao

vel socorrer a produç'ão agri- ;eu artigo e às interpretações -_ .. ,

cola do país: Não creio que,' improcedentes a que foi le- PRIMEIRA'
I

nas circunstâncias atuais,' vado, por informações inexa�

I
. ." -,

'

.

" :

possa o pais procurar em ou- "as ou incompletas, o ilustre' . _ ..

COMUNH
-

O
I

tnls fo.rites a correção para titular da Àg'ricultlll',a, em, ·.A
'

a soma de crises, ext.ernas duas declal'açúes e entrevis-
N I'· dO" t b'

..
!

. �as no Rio 'Grande do Sul. '. .

o C,Ft 31
.

e u u_ 10 fm.-"e iriternas, que ameaçam a
. ,

.
. do na Matnz ele Sao Jose

:
'bl'

.

.

da Ao-radecendo, m:11S um;1 ,

"

.... .
,

.

écononlla pu lca e pnva o
. '.' 1ez a sua pnmeu'a.. comu-

de nosso povo vez, a acolhlda que esta lhe .'
h- ri "

.

Al' r ''8•

�". _ merecer, fico à sua inteira)l a�, _�ne�l.na .

.ae lU '. e-
· A inflacao, a exportaçao, o

r
. _

.

. I hastlana PhllJPPI Vaz, cllle,

custo da �ida, o deseqúilibrio l
c 1SPIOSlÇ�O Ptara .

'qu::usquer '1' ta filha' do sr. José ela CO.'t:"
.

. 'jSC arecunen ·os.
"

financelro çlependem, e_m "_"_()_)��.; Vaz, e de su:J. exma. esposa d

minha opinião, da exten�ao E AQUI QUANDO I Aládia Vaz..
do crédito, à terra, ao capItal '

'_
.

"

.

.'
'

,
e ao trabalho, através. da SERA?, DEfUTADO ORLAN-
conjugacão dos fatores. e RIO, 4 (V. A.) - Esta se-, .

O· BERTOLI
. �

.

meios d�,prodiição, que me- Lnana ,aprésentarei parecer' D.
'. CENTRO ACADEMICO· XI DE FEVE-

lhor serão atendidos com os sôbre o projeto que reçlassi- ; Encontra-se nesta Capltal.
,_

recursos oriun.dos dos ágios. fica os cargos e remunera-' o dr. Orlando Bertoli,deput�- REIRO D·.A FACULD'ADE DE, DIREITO'.O instrumento para isso é ções do funcionalismo públi-
.

do eleito pe�a legenda do

o CN'EER, que estabelece se- co federal. Apesar da com- �SD, e� Rio do su.l. Jorna- J'
·

S' J dgUl'as diretrizes econômicas à plexidade da matéria já .ulti- hsta, dlretor da Tribuna di)
.
U ri ImUIa ,o

. -

d
,. b t·

.

t d t d
. Povo orador 'fluente e dota- . .

I
- .

aphcaçao os aglOs e su s 1- mel o os os es u os e, na' '. d r O Centro Acadêmico XI de do 50 ano e Joao Momm do
tui, por normas objetivas de próxima reunião da Comis- do de um Vlgâoros� �o e

r
ve�- Fe�er�ir.o: da. 'Faculdade de. 30 an·o. O Corpo de Jur;dos

produtividade, as formas ar-. são de Constituição e Justiça bal,.o no�o e�utal °ta lIa as Direito de Santa Catarina será com.posto de alunos, (h

I'. t'" d f 1 t· t op' Ab quahdades de m e ec ua ,\ a-I
.

"

"

calCas e nega �vas e . a sa es arel ap o a mar so re .'
. . tem o prazer de convidar as Faculdáde, O Centro Acade-

. .' l' d' t d 1 o' t quelas outras de compreen- ,asslstencla a avoura o pals. o assun o - ec ar u on em.
_ .

I
• autoridades u·.imprem;.l e no mico,. esperando o compare-

.. d' . " t d t d sao dos problemas que afh- .' .' .

7 - Nao quero, sr. ue- a repor agem.o epu a o .

povo em 'geral para assisti- cimento
.

de todos desde já
, .

f F d N'b I' t gem o povo., A presenca do
tor, encerrar essas m orma- ernan o o rega, re a 01' .

.

.

-

rem ao Juri Simuiado que manifesta-se grato.
- .

à 'a ao seu jornal da mensagem p:residencia,1. ,dr. Orlando ,Bertoh na As-
,.

çoes que eVl, .

sembléia. vitaliza o Partido fará realizar sab,ado, dm 6,

----NO
..

VO° CH-EFE" DA 16a. C. R. qU13 fi elegeu e,põe '3. coberto às 15 horas, no Salão NOsberra� I.
os interesses da rica região da Faculdade, quando

que representa no Legislati- julgado o réu' BRUNO DE
TAL. A promotoria est.ará a

_cargo do Acadêmico T,úl�o
Cesar Gondin, do 2° ano, ten
do como assistentes os Aca

dêmicos Heládio Veiga, do 4°

ano, e Antônio Heinzen, do
3° ano. A defesa será feita

Assumiu a Chefia .da l6,a. ras de nosso Exército assu-

Circunscrição de Recruta.'- miu as funções, em data de voo
..

mento Militar, nesta Capital, 28 de Outubro findo, rece- . O deputadO Orlando Berto

o sr. Coronel Eurico Ribeiro bendo-as do sr. Maj'or Fortu- ',li foi 'um d�qúeles que derro

'l'ôrgo, 'conforme comunicado nato Ferraz' Gominho que a tou o Governo a cavalo. In

que .se dignou endereçar a vinha exereendo em caráter transitáveis as estradas do

esta Redação. temporário. seu município (como, de res-

Nomeado para essas fun- ., to, em todo o Es.tado), tirou
pelos Acadêmicos Amir Mus

ções por recente ,ato do GO-I O ESTADO formula os me� da ramadà' o seu rosilho e,

vêrno, o ilustre militar, uma lhores votos de felicidades; com êle, percorreu. os. quatro, ,Si, do 4° ano, Aldo Dittl'ich,

das mais proeminentes figu- administrativa e pessoal. cantos da sua· comuna, le
vando a� pov'o uma palavra

UNIÃO ,CATAR1NENSE DE"ESTUDANTES �i:.f;:;:r��,c��t�z:v:r:á:ii�;'
A união Cat_arinensc/ de

I
para a .qual cor:vida ,à todos.' do deputadO, e do rosi!ho. Fa

Estudantes orgao que con- No dm 10, dla em que se laram e perderam. A cavalo

grega OS. estudant'és de 'Cursô . encerra a semana da UCE, conquistou os votos que os

Superior ,ClU S;:anta ,catari.Il:a, I haverá, e:n ,sua' séde social,. homens e cand�çiatos do go�

co�ernorando,'::nestes dlas,
I
uma _Sessao Solene, na qual vêrno não conseguiram <Com:

de 3 à 10 de novembro,' o falarao diversos oradores a- "jeeps", automóveis e cami..,.
tr'anscurso de seu 5.0 Aniver� I

cadêmicos. nhonetes.

sai'io, fará realizar, no pró- O ESTÂDO sauda 'o nopre

ximo dia 6 do corrente, nos Para essa solenidade, fi- çleputado Orlando E!ertoli e

sa'lões do Lira Tenis Clube, cam convidados tos os estu- 'Ilhe deseja lima feliz es�ada
UUla soil'ée comemorativa, dantes. na Capital catarinense. '

CARTA N. 10

I"lol'ianópolis, Sexta-Feíra 5 de Novembro �e 19M
----------------------------�--���----�--------

ASSOCIAÇÃO DOS JORNALISTAS
PROFISSIONAIS DE SANTA CATARINA

TIM. ••••

Deixou
.de 186

172
73

Saulo � .

K0l'\der .

Aristiliano .

Câmara Federal

·Aliança .

U. D. N -

,

. Assembléia
P. S. ,D .

·U. D. N; '

t

.' Prefeitura
Osmar' .,: ..

'
.. -Ó», -r.Ó,

'

J. José : .

171

... ",
115
68

l39

, • l . .: lVei:eança
P. S. D.,:.� .

U. D. N .

azarada. Portanto, vale a pe
na dar um passeio pela Çolo,
ninha. Si não t1I�r result:H1.},
[leIo menos melhOl'al'i n

plástica.
,

Até' à pl·óxima.
... BU:\cl

Como Ruy Barbosa nescêra em o dia 5 de Novem

bro (de 1849), foi esse dia eleito pelo 2° Congresso das
Academias de Letras, para ser comemorado, no Brasil,
como "DIA DA CULTURA".'

Ruy Barbosa, Incontestavelmente uma das grandes
personalidades e um dos mais destacados vultos de nos

sa História, bem foi escolhido. Escritor, atingindo as

mais elevadas culminâncias I dentro e fóra do Brasil;
. 'cuità', os seus escritos constituem verdadeiros modêlos

de boa prosa, merecendo, ainda vivo, a consagração
dos clássicos; erudito nas letras juridicas, era conhece

dor do direito universal, pelo que foi considerado Mes

tre: . tribuno, foi o maior com a palavra fácil, o timbre
75 'J claro, a dicção perreítisslma- e a imaginação sempre

.

pronta l?�ra .ídealízar imagens adequadas as suas ne

cessidades.
F'ác.il lhe era encontrar a:. rórmula exata de expres-

sar qualquer ieléia.
. .

- "A Pátria ... os que a ser-vem, são os que não

invejam, os que não infamaJill., os que não conspiram,
os que não se sublevam, os que não desalentam, os que
não eró'udGcem, os que não se acovarda�, mas resistem:,
mas ensinam, mas se esforçam, mas pacificam, 111as
discutem, 'm,as praticam a .justiça, a admiração, o en

tu;;iasmo" ... e não como os depravados admiradores e

seguidóres de doutrinas extremistas, verdes e verme

lhas, da direita e da esquerd'a,
.
que jámais souberam

pugn.:ir por.um Brasil para os, Brasileiros, um Brasil

que continue, 'a ser, como o tem sido até agora, Livi'e e

Soberano, orgulho de seus filhos, daqueles .que o amam

.

estremecidamente e o querem, ver colimar o destino
I

q].1e lhe está reservado, segundo os ditames civicos de

Ruy Barbosa.
.

\

72

85

83
56

Vivill, Ruy, com seus inúmeros e/imutáveis ensina

mentos, ,em. nossos coraçQes, notadamente no da"nossa

valorosa e intrépida Mocidàde, que deverá seguir ,o seu

"�estamento político" para bem servir ao Brasil e hori
rar a 'sua memória, a memória de quem foi grande e

nobre pelo saber e pela Cultura! sendo cognominado,

VEREADOR JULIO.
ALFREDO ALBINO

DESAPARECEU. A
CORÔA

Procedente de ItllPorang"J.,
de cuja Câmara Municipar é
ve1-eador, eleito pelo PaÍ'tido
Social Democrático, encon

tra-se nesta Capital o senhor
Júlio Alf).'ecl\) Albino. Em pa
lestra conosco o edil itupo-Iranguense manifestou o seu

contentamento pela demons
tração de vigor e fôrça que
o Partido $ocial Democr:i�ico
deu, por ocasião das últimas
eleiçães.
O município de que é ori-

Esteve nesta Redação a se- ginário o ilustre homem pú
Ilhora Elza Morais da Sq�a, ?lico derrotou um aos maio
residente em Capoeiras, quei- I l'ais do partido do senhor Go
xando-se" de que tendo colo- I yernador, ou seja, o Secretá
cado na sepultura de selÍ ma- rio geral da União Democrá
rido, no Cemitério de Co-' tica Nacional.

queiros, uma corôa no valor ' O ESTADO'cumprimeÍ'lta o

de Cr$ 270,00, na véspera dó seu am.igo Júlio' Alfredo

Al-j'"Dia de Finadós", 11.' me.'ml!1 bino e lhe deseja. feliz pcr-
dalí desapa'l'eceu. manência entre nós,

DO SR. NEREU RAMOS AO ENGO.
ILDa MENEGHETTI

q sr. Ilda Meneghetti, governador, eleito
do Rio Grande do Sul, recebeu do deputado
Nereu Ramos, presidente da Camara , Fede
ral.:o seguinte telegrama: "Ao eminente go
vernador eleito do Rio Grande do Sul os

l11eus agradecimentos pelas suas felicitacões.
.Desej O' retribuí-las com efusâo pela' 'sua �lei
ção, tanto mais honrosa quando O' seu con

tendor era um dos mais ilustres nomes do
Brasil contemporaneo' .

'

<"[oteria do' Estado
\ . � RESULTADO DE ONTEM

5.033 � Cr$ 200.000,00 - Florianópolis
-

9.922 � Cr$ 25.000,00 - Joinvile
· 1.527 - Cr$ 15.000,00 - Florjanópolis'
·

1.652 - Cr$ 10.000,00 - JoinvÍle
1.319 - Cr$ 5.000,00 ---, Pôrto União

I

�
I

-

..

----- --

'-r.-�----z

CINE nITZ
Dia 6 - Sabado - 14 boras.
Estreia do Filme "Somos da Màrinha" ,

em pról das.,Missões.
c

' �ntrada Cr$ 5,0'9;, ,-:' '., �":
,i

Ft1eGlla�aO·
o jovem deputado, eleito por uma falha da Cons

tituiç,ão, começou a analizar (sic) o resultado elo pleito
d� outubro. Prometeu fazê�lo criteriosamente. Mas já
saiu de pé errado. "I, .

'A sua análise dos resultados para iC) senado é fra�
camente humorística. Acha o pov� sempre incompre
ensível. Naquele sempre está, obviamente a eleicão do
papai; em 1950. E a eleição do filhinho, en� 1954. Se não

'

estão as duas, o sempre não é sempre.
Entre os seus argumentos para. explicar a vttóri�

do sr, Nerêu Ramos faltou o melhor, o maiol: e' o mais
decisivo: ,o de o dr. Nerêu, em praça pública, haver es-

.

colhido o sr. Paulo BornHausen para' mascote da sua

eleição..
xxx

uiu elos motivos (aleg:ados- pelo futUl'oso'i�.parla-
mental') da derrota elos cándidatos udenistas foi o dis
tanciamento compulsório do eleitorado. Que dIabo (tIS-"

·

so será a,quilo? O CeI. AristilÍano 'sempre 'viveu no Es:'
tado. !Se ultimàmente estava no Rio, é que se' achava

I no exercicio de mandato popular, na Câmara.
Muito mais distanciamento compulsório houve com'

o proprio comentarista, que sucedell nos arraiais poli-
.

ticos à última hora, trazido pela mào paterna e eleito"
por uma' falha constitucional. Os srs. Konder e Aristi-'
liano foram chefes do executivo e nos últimos pleitos
figuraram sempre como candidatos.

·0 argumento é até desreSlJeitosor, dep' d
.

'.

. mil, e ser a-
gressivo!

xxx

Assevera o sr. Paulo Bornhausen que os dias do
porvir (com os do pretérito não seria possível) mostr'a-

'

rão ao povo catarinense o erro cometido na escolha do
, r sr. Nerêu Ramos.

.

De elegê-lo o povo sempre se orgulhou. De derró
tá-lo uma vez pe,nitenciou-se no último pleito, 'consa
grando-o na oposição.

E o eleito sempre .honrou o povo, através do de
sempenho dos lJland�tos. Assim foi no passado e assim
será no futuro. N? presente o povo, pelas urnas, mos
trou, o erro cometido na escolha do sr. Irineu Bornhau-
sen.· "'.

Essa conclusão não espera o porvir ... já veio!
xxx

Promete o analista continuar na, oposiciio ao sr:
Nerêu, '<

, ..

Nós, também, prometemos não aderir ao sr. 'Iri
neu ...

q�fLHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


