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CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ, E '

'GARGANTA
- do.....;

Janeiro"
MédicG do Hospital Ide

'Caridade
DOENÇAS ',DE SENHORAS
- PARTOS-OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das 16,,00 às '18,00 DR. , VIDAL
horas, CLíNICA DE CIUANÇAS
Pela manhA atende CONSULTóRIO _ F.li-

:::::a:ee�t:r�Oa!�S- -pe Schmidt, 38. Dr J-ose'" fava'ns IracemaResidência: CONSULTAS - Du 4' ." ,

'

Rua: General Bittencourt às ,6. horas. IMOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA

n. 101. Residência: Tenente Sil-I GERAL

Telefone: 2.692. I veira, 130

__________ ,

' -FONE'_ 3.165. Do Serviço Nacional de Doen.ças Men�ai�.
-

DR. ARMANDO 'VA- _
'

Chefe do Ambul�t6rio de A�glene ,Mental.
, UR- ANTONIO MO-

.

,Psiquiatra do Hospital - Coloma Sa:nt Ana.
,

LÉRIO DE ASSIS
NIZ DE ARAGAO . Convulso�erapia .�el0 elet.rochoq�e e,�ar-

- M1!:DICO - dlazot InsulinoterapIa. MalarlOterapla. PSICO-
Dos Serviços de Clínica In� 'CIRURGIA TREUMATO- terapia.,
fantiÍ da Assistência, Muni- ' LOGIA' CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às

cipal e' Hospital de Caridad«! Ortopedia 17 horas. Sabado (manhã)'
CLíNICA MIl:DICA DE Consultório: joão' Pinto, Rua Anita Garibaldi, esquina de General

_ CRIANÇAS E ADULTOS 18. Bittencourt. I
'

'

_ Alergia _ Das ,15 às I�7 dià.riamente. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te1. 2901
Consultório: Rua -Nunes Menos ao,s Sábado,! r

Machado, 7,- Co.nsultas das Res.: Bocaiuva 185.

15 às 18 horas. Fone: _; 2.714.

Residência: Rua Mar,echal DR'. H'E N R-I-Q-U-E"Guilherme, 5 ,...- Fone: 8783.
PRISCO PARAISO

DR. GUERREIRO-
M E D I C O 5 IDr. Julio Panpitzl O E S T f'!�!.� '; Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

MA,RIO DE flth I
do Hospital de Florian6polis

LARMO DR. NEWTON DRA.WLADYSLAVA O ,A�MINI��RAÇÃ? A clínica está montada com os mais modernos

CANTIÇAO
.,

D'AVILA W MUSSI E
.

t d 20a f Redação e Ofícínas, a rua Aparelhos para tratamento das doenças da especíalídads•

\ � m erno, a en er- Conselheiro Mafra, n. 160
- MÉDICO -

. CIRURGIA GERAL e mana e �ervlço de gastro- Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139
ULTRASON. (Tratamento das Sinusites sem operação)

CLíNICA DE CRIANÇAS Doenças de Senhoras
DR ANTO-NIO . DIB enter?logIa da Sa�ta Casa Diretor: RUBENS' A. NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites f

A D U 4TOS Proctologia - Eletricidade •
• do RIO. de - Janeiro (Prof., RAMOS

inflamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas' Médica MUSSI W Berardinelli).

. Gerente: DOMINGOS F. DE IONn�AçÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
CORAÇÃO _:_ FIGADO - Consultório: Rua Vítor _ MJ!:DICOS _ Curso de neurologia AQUINO. _

para lonisar Medicamentos (Tratamento de dores de
RINS - INTESTINOS Meireles n. 28 _ Tetefone: CIRURGIA-CLíNICA (Prof ', Austregesilo), .' Representantes:

Cabeça e InflamaçQ_es da Garganta e Olhos. E� muitos

Tratamento moderno da .' 3307; GERAL�PARTOS Ex ll:terno do Hospital Representações A. S. La-
casos são evitadàs as operações das Amigdalas

SIFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo.e espe- maternidade V. Amaral. Lt \
ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringite!

Consultório - Rua Tira- em diante. cialtzado das DOENÇAS DE Doencas do estômago, "\, c � d Dantas, 40
" ,é inflamações dos Ouvidos) ,

�-

dentes, 9. \ Residência: Fone, 3.42,2 SENHORAS, com modernos inte, tinos, fig�do ,e vias
_ fluOa al1���. or "RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORÁRIO: Rua: Blumenal n. 71. métodos de diagnósticos e biliares; dos rms, utero e, Tel.: 22�5924 _ RiÇ> de
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

Das 13 às 16 horas. tratamento. ovários. 'JaneifiQ
(OCULOS)

Tel.:' Cons. _ 3.415 _ Res.
I SULPOSCOPIA _. RISTE- Disturb�o� nerv�sos. '.' Reprejor ttda. LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico d.

_ 2.276 - Florianópolis.. RO - SALPINGOGRAFIA Consultório: Vitor Mel-
Rua Felipe de Olíveíra, n.

lesões dos Olhos)
DR. MARIO WEN..; -:- METABOLISMO BASAL reles 22.

"

•

21 _ 60 andar. r INFRA VERMELHO

DR. ROMEÜ BASTOS . DHAUSEN Radioterapiap or ondas Das. 1� a�;L8 hora�. Tel.: 32-9873 _ São Paulo
Grande Prática na Re�:eada de Corpos Estranhos de

PIRES CLtNICA MÉDICA DE' curtas-Eletrocoagulação - Residência; : Bocaíuva 20
.

.

. Pulmao e Esófago .

.

ADULTOS E CRIANÇAS Raios Ultra Violeta e Infra '

\ ASSINtT�RiAS Consultório:' Visconde de. Ouro Preto 2 "(Altos da Casl
. _ MÉDICO -

Vermelho.
Na aplt� \ '

I '.
' Belo Horizonte .

Com prática no Hospital Consultório - Rua João - \ ' �IlO '

�
••

�
•••• C.:$ 170,00 Resid_êneia - Felipe Schmidt, 113. '1'elefóne 2.365

.

São Francisco de Assis � na Pinto, 10 - Tel. M. 769. Consultório: Rua Trajano, A D V O G A DOS Semestre -

.... Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã H 't 1 A t d
\ Consultas ; Das 4 às 6 ho- n. 1, 10 andar - Edifício do I .

N I t
.' a no ospi a - , ar e

Santa �:S:e!� Rio d� ras. Montepio.
.,' Ano. .... �..� .er��� 20tl,00' das 2 horas em diante no Consultório

CLINICA MOOICA Residência: Rua Esteves Horár.o : Das 9 às 12 ho- DR. JOSE MEDEI- t= .... Cr$ 110,OQ I
Júnior, 45. Tel. 2.812. ras - Dr. MUSSI. ROS VIEIRA ' Anúncios mediante con- I

CARDIOLOGIA Das 15 às 18 haras - Dra,
'.

_ ADVOGADO ,tráto,.:., .

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO !_

Consultório: Rua Vito!' OLHOS - OUVIDOS - �USSI.
Caixa P6s'tal 150 _ Itajaí Os 01'lg·lnaJs� mesmo nio ULCERAS DO ESTpMAGO E DUODENO, ALERGIA.

Meireles, 22 Tel. 2675. NARIZ E GARG�TA Residêucia : Avenida Trom-'
S t "atarina _ publicados, não serão devol- DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

::r:r�::tas;:;::as, Quar- JÚLIO _ DOIN
powsky, 84.

Di ;��IO LAU- vi�rsdire�ão não se I'esp'oa-I Dr Miguel':Nun,es' Ferrel"'ra"DR. sabiliza pelos conceitos emi- I
Mi. <,

•

Das 16 às 18 horu. VIEIRA I Dr. fausto Brasil" RINDO tidos nos artiJl08 &S'Sin6dos. CONS. - A' RU� VICTOR MEIRELLES N° 18, 1°
Residência: Rua Felipe MÉDIC<? ESPECIALISTA EM DO- e �

.�

,

\
.

- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.

Schmidt, �3 - 2° andar, ESPECIALISTA EM ENÇAS DE CREANÇAS I DR. CLAUDIO,
_......._.._.._...&'!'_.....' .._.._-_...-

RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,140

'1 T 1 3002 'OLHOS, OUVIDOS,' NA-
.

,

apto - e...
RIZ E �GARGANTA CLINICA GERAL BORGES I f

-

'DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE-' CONSULTAS: nas 10 às . ADVOG.!DOS' n ermaçêes
RAçõES. I 12 horas. Fôro em 'geral; Recursos u<teís, MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli- Gons. e Residência: 7 de perante o Supremo Tribunal

" I.

D.,lomado pela Faculdade .zação - Ultra-Som
S b· 13

Federa! e Tribunal Federal
Nacional de' Medicina da (tratamento de sinusite sem

etem ro n. . de Recursos. "

Universidade do Brasil operação) DR. CLARNO' G.
ESCRITÓitIO� \.

Ex-interno por concurso da Anglo-retinoscopia - Re- l<'Iorianópolis - Edif1cio
Maternidade-Escola ceita de Oculos � Moder- GALLETTI São Jorge, rua Trajano. 12

(Seniço do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Rí- _ ADVOGADO _ - 10 andar - sala 'I.
. Rodrigues Lima) nolaringología (único no Rua Vitor MeireIles, 60. I Rio de Jan·ei,ro'- ,E.'dificioEx·Interno,do Serviço de Estado) FONE: 2.468. Borba Gato, Avenida Antõ-

Cirurgia do Hospital Horário das' 9 às 12 ho-. _ Flcrtanõpolís _ I nio Carlos 207 - sala 1008.
, I. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16/ às 18 horas

Consultoria: - Rua Vi-
tor Meireles 22 - Fone
2675.
Res. - Sua São Jorge,

20 - Fone 2421

-

Dr. Carlos F. :Eouelsiog
I

Médico dos Hospitais Americanos e da Força'
O leitor 'enc�!1�rari. nes- Expedicionária Brasileira

ta coluna" informaçõe! que

I
MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO

necessita. diàriamente e de Doenç.as de Senhcj-as e Crianças - Partos - Operações
imediato: O MaIS Moderno e eficiente Tratamento e Operações

,
das doenças de Senhoras

JORNAIS Telefone Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes tono
turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidadeO Estado .. ',....... 3.022. A. A

'
.

• msoma, impotência e frigidez sexual em ambos os S"'-A Gazeta 2.65, ..z;

Diário da Tarde 3.571J xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
'

Diária da ManhA •.. 2.463 <?per?ções especíalízdas do ouvide, nariz, garganta,
A Verdade 2.010 smusOItes, pc:hpos, desvios do septo (nariz) lablo partido
Imprensa Oficial '2.188 - peraçoes de hernias, apendicites, ovário utero

HOSPITAIS hemorroides, ..adenóides, hidroqéles, varicoceles e

'

De Caridade: varizes, elefantiazes, '

(Provedor) ., '.IU
i C I R U R G r A EM G E R A L

(Portaria) ... �
" 2:03' Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,

---�----_...------------- I Nerêu RamOtl ...•.. 1.8it hemorroidas com 6 injenções sem dôr
Militar 1.157 OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA 'TIROIDE (Papo)'São Sebastíãe (Cua Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula e
de S�úde) 1.153 intestino - Tubagem duodenal.MaternIdade Doutor Tratamento da Sífilis pelo proce A' .

C I 'C. A • l-I
sso mencano, mais

,
ar os orrea . .. •.• moderno, em 3 ou 15 dias.

CHAMADAS UH- T'
. ,.

d
'

,

GENTES . .ecmca uruca no mu:r� o para o tratamento .do Heman-

C d B b j. • �131
giorna (manchas de vmho) no rosto ou no corpo 'com

orpo e ,om e ro.
,
iJ... 10001. '

�

S
.

L (R 1
/0 oe cura. '

ervlço uz ec ac R't d " I
'

'_ "
ecel a e ocu os - Tratamento e operação das aoençu

, maçoes) 3,404 dos olhos: PTIRIGIO CATARATAS ESTRABISMOPolicia (Sala C6mia- "ETC."
lIIário) 1.0!8 -\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA'

Pc,lícia (Gab. Dele- " NOITE,
aado) 1.594' Cpnsutório: Rua Deodoro, 'esquina da Vidal Ramos,COMPANHIAS D. Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da,
TRANSPORT. Torre.
AtREO

T",<\'C ........•.... 1.700

I C!'uz�lro do Sul •... 2.500

�
"';'_ ,

Panalr � ' 3.553,

Varia ,:., •. •.. 2.325
Lóide A'reo 2.402
Real 0 ••••••• 2.!58
Scandinliva. .. r. • •• 1.500
HOT:tlS

I'

Dr. Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA

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

DR. �NTONIO MODESTO,

M®ICO

"

Doenças do apare!ho reapi- ,Operações, - Doanças Fo,rmado pela Faculdade N�cional de

ratório de Senhoras - Clínica de .
versidade do Brasil

TUBERCULOSiI Adultos.
'

'
.

I ' RIO' DE- JANEIRO
RADIOGRAFIA E RADIOS- Aperfeiçoamento na "Casa de Saude São Miguel"
COPIA DOS PULMõES

Curso da Especialisaç�o Prof. Fernando Paulino ."
I , ,

Ciruraia do Toro ,no Hospital dos 'Servidores Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia'
Formado pela Faculd'ad'e· do Estado Prof. Pedro de Moura

Na�iori&l de 'Medi(\ina, Ti,sio-:' _ ,(Seryiço ,ai) Prof. y,rl&- ' Estagio Jpor 1 ano na' "Maternidade - Escola"

logista e .T.isiocirur�ião do I no dé 'Andrzd.. ) Prof. Otávio Rodrigues Lima

,Rospite.l Nerêu Ramos I'
C lt _ P, .la -"nhm I Interno por 2 anQ do Pronto Socorro

C
'

d
- .'

l'
-

1
onsu as ,..... ft

u.rso e espeCla lzaçao pe a .' - x -

S. N. T. Ex-tnterno e Ex-as- no HflSpltal a. Carichld.. OPERAÇÕES
sistente de CirurJlia do Prof. A tarde, das 15,30ha. CLINICA DE ADULTOS

Uao 'Pinhe,iro
.

Guimades em diante no consult6rio, DOENÇAS DE SENHORAS

.,,'. (�!:o). á RIJa Nunes Machado 17, CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente

Cons: Jrellpe Sehmidt, B8
"

.'

o

• das 8 às 10. '

_ FOBe 8801; , EsqtLnl d. Tl:radonte•. TeJ. No' consultório, à Rua João Pin'to nr. 16 (1° and.)
Atende em hOl'a marcada. 2.766. Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas.

Res: ,Rua SIo JOtrgt 80 -} Residencia - rUa

presio,.
RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 _:_ Florian'ó-

Foae '2891.·. ! dente Coutinho 44., polis.I' ,

.'
, , ,

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

Lux
,

...
,
......•....

Medicina Uni- Ma&,elltic ••••• _ ••••

Metropol ...•......

La Forta .1••••••••

Cat-ique ..........•

Central .•.
'

,
.• � .

Blltrel. . ..

Ideal ......•.•....

,
l ESTRBITO
':' DltQue ...• , . _ ; ...

DR. POLYDORO �. THIAGO
, MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE-
RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.

.

,

AUSENTES ATE' MELADOS DE OUTUBRO.
,

ESTAGIO EM S .PAULG PAR.n ATUALIZAçAO· NO
TRATAMENTO DO CANCER ,E DE TUMO:::�ES EM GERAL.

DR· I. LOBATO
FILHO

Dr. �ey Perrone Mund
2.021
2.278
�U7 -,

1.821 ,1-''JJõ<...,_![�",
\

1.449 .��- �'f"""�'�"" I

::r� Navio-Motor «Carl Hoepcke>l
'.15t RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

, Viagens entre FLORIAl�OPOLIS • RIO DE JANEIRO
O, Escalas intermediárias em Itajaí Sa�ltos São Se-

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, s�ndo �estes q�atro últi
mos, apenas para movimento de passageiros.

As eséalas em S. Sebastião, Ilha Bela Ubatuba não
prejudicarão o horário 'de chegada no ÍUO (Ida) e

ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"
\

IDA VOLTA

Fpolis
11/11
23/11

ltajaí
13/11
,25/11

Rio
6/11
18/11
30/11

Santos
7/Íl
19/11

1/12,

I
,:_IIoIIIIIlJi.W

"

Lavando�"-com Sabão

\iirgem' Especialidade
, da ela. IBTZEL INOUSTBIAL-JoluvUle. (marca registrada)

r 'ecoDomiza..se� tempo' e dinheiro
, �

-
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
w��� -,��:..,....--

- - -,- - -, - -'-',
- Florianópolis, Terça-feira, 9 de Novembro de 1954

O .STADO
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o regresso ai, Senado
r

.

n,.� ,

"
.

"

"', <,,� '

..

(

I Br-az Silva acontecimentos, que a sín- campanha em suas ativida-

Na Suprema Côrte Legis- tese dos trabalhos par}a- ?�S', _nos casos mer.ame_n;,e
1 ti a do País por quatro manj.ares demonstrava, ob- (polItIcas e senSaCIlQnalS .

aIV' lid d d
' t- d

os tomou assento ,em uma viamente, a. uti I a e a e' Agora, apos percorrer o o

de suas cadeiras, para com xistência dêsse Poder. E a o território catarinense, mu'

o brilhantismo da sua inte- Câmara, verdade seja, não nicípio, é alvo de mais uma

ligência e a lisura do seu encontrou na pessôa de Ne- manifestação da sua gente,

caráter elevar bem alto o reu Ramos, apenas um pre- elegendo-se Senador da Re

nome de sua terra. Condu' sidente, mais um baluarte pública. Este mesmo povo

zido à Presidência pela do. seu prestígio e do seu que o colocara n?A o�scure
maioria da vontade dos seus respeito. Figura de grande cimento da con�clencla •.Tal,pares, houve-se com raro inflúência do seu Partido, como um emérlt� sstadista,

destaque mercê da sua con- na presidência das duas Ca- com a vida dedicada aos

vicção piena de atitudes e sas Legislativas, deixava de prélios eleitorais, Ner�u �ao Ida preocupação crescente lado seus sentimentos par- entardecer da sua eXIsten:,
de servir com �ignidade, à tidários, para ser o homem cia p.olítica, ,n�vamente e

Iconfiança manifestada, O carregado em triunfo pelos
Senado teve no _conterrâneo apaixonado pela a imparcia' seus conterrâneos. Isto yem
ilustre um presidente enér- lidade. Teve o prazer, ja- demonstrar com fidelidade,

gíco e desperto. A vertica- Imais conferido a um parla- de que nad� valem a fal�a
lidade da sua moral e a aus- mentar, de ver a Imprensa de reconheCImento ao me

teridade .dos seus propósi- homenagear' o Congresso, rito' e o desfiguramento das

tos fizeram dêle a mais ex' na sua pessôa. Consagração realizações, fomentados pe-

.pr�ssiva figura do Parla- esta, inédita na hestória re- los ad_yers.ár,ios, pois ja.m::_is
mento, perante à mais alta publicana ira, uma vez que poderao tira-lo do coraçao
opinião pública. Coerente muito acertadamente, disse dos catarine�ses. A cadel'

com seus princípios de ho- o próprio Nereu nos seu ra é sua, emmente Nereu

mem público, foi um cum' discurso de agradecímerr Ramos. Temos,a certez.a de

pridor honesto do regímen- to aos Jornalistas:" O Con- que continuara a brilhar

to interno, procurando gresso jamais foi benquisto com o fulgor do seu talen-

constantemente manter-se pelo povo. Nereu mesmo to e a compostura de suas a

no seu pôsto de Magistrado, nos tempos remotos em que titudes, esta' Santa Catarina

isento de ódios e paixões êle era respeitado .. Não o é que já o entregou ao Bra

partidárias. O calôr dos de' hoje, porque o povo só o a- silo
bates que aqueciam o ple
nário, quando as díscussõ
es ameaçavam penetrar
no terreno das injúrias,
i;ntervia êle com calma e

equilíbrio, afim de que o

decôro parlamntar fôsse

preservado. Foi nessa Casa
Legislativa que alcançou as

mais ,elogiosas referências,
emitidas pelos líderes das
mais diversas bancadas de

partidos, os quais não es

conderam sua admiração
pelo invulgar espírito de

justiça do eminente coes

taduano. Considerado "um
homem", na acepção da pa
lavra por José Américo de

Almeida, o lider político
catarinense, da sua Cátedra

,de presidente, evitou sem

pre que o Senado se entre

gasse á deturpação dos
mandamentos contitucio
nais, ressalvando nas suas
decisões, o conteudo demo-
crático: Foi na investidura
do alto cargo, que recebeu HOMENS QUE O BRASIL I
com serenidade sua derrota PERDE

nas urnas livres de 3\ de
Outubro de '50. Até então
era o general que não co' Brasil/ Ultimamente o
mandava derrotas. Todavia
nã� se deu por vencido, tem perdido homens que

eraul,reserva do seu valor
porque seu espírito jamais ...

intelectual; Landulvo AI
padeceu de dúvida ou he-

d d f ves, o grande político baia'
sitaçâo, que na a e i ica ou

ld A d d
constroe. Perdera umá luta no, Oswa o • n ra e" um

mas nao tôda a batalha. dos e,steios do moderm��o,
Elegeu-se deputado fede'

I
no Brasil, ao lado �e Mano

ral e ao penetrar no Palá- 'de Andrad:,. escntor de

cio'Tiradentes a consiência
I enormes me�ltos, c?m obra

maior fonte de desenvolvi-,
•

I digna de Imortahdade e
dos seus pares o conduzl-. ..' menta e de aproximações do
ram à Presidência da câ-I êste grande

.

pioneiro que brasileiro.
"

mara. Deixando no Senado foi Roquete Pinto,
Indianista, escritor dos 1traços �arcantes de sua Roqueto Pinto que �eixa mais cult�s e de maior va'

p�rsonahdade de homem se� ,nome numa estaç�o. d.e lar do pais, pertenceu à I
digno e honrado, sua preo- Rádio, e dentro da ma,lOI fi- ,Acadêmia Brasileira de Le
cupação aumentara em con- nalidade de radiofonia a e- tras sendo dos mais bri-
tinuar merecendo da Na- ducativa, foi batalh�dor" lha�tes dos seus pares.
-ção a confiança que o con- �o�e� de cult�r!, de _l�te' Fez experiências há anos

sagrou na sua longa cami- ligencIa e de VIsao. ImclOU atrás a televisão tendo
nhada pela vida pública. o rádio no Brasil, fundando mais uma vez d�do mos-

,

Elementos com a finalidade a Rádio Sociedade do R�o tras da sua inteligência e

umca de desprestigiar o de Janeiro, a PRA-2, hOJe previsão, o que chegou a ver

Congresso, e levá-,lo a uma com seu nome e dedicada à concretizado com o ponto a

posição comprometedora, educação das massás. Vis- que atingiu a arte 'do "vi
encetaram uma campanha lumbrou o futuro do rádio deo" entre nós.
mesquinha contra a Câma- e a sua participação no de' Foi êste homem, educador
ra Federal. senvolvimento intelectual dos mais convictos, batalha'
Contudo, Nereu não fugiu do Brasil. Hoje o rádi� é dor do rádio, do bom rádio,

ao seu dever de ch.efe dessa uma fôrça que vara pelo m- visionário da televisão es

Assembléia. Defendeu-a' de terior a fora e que penetra tudioso das coisas dos 'nos
maneira preciosa, mostran- até na massa analfabeta, sos índios, escritor de re-

,do a quem observava' os sendo com a aviação, a cursos, comentarista vivo e

,I prç>fundo, que o Brasil per-
--_______________ deu nesta ceifa da morte

II dos últimos mêses, que nÇ>s
está roubando valores difí'
ceis de serem sub.stituidos.
E a metrópole anota em

seu diário, com uma tarja
negra, página de profundo
sentir, pela perda dêsses ho
mens, dignos da galeria de
honra da nossa terra!

.1
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Raios X
n.pa\'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radiogranas, e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e .anexos: . Histero-salpingografia com ittltufla-

ção das trompas para diagnóstico da estel'il'idade.
Radiográ'fias de ossos 'em geral.
Medidas esa-as dos diametros da bacia para orienta

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

Diário ,da Metropole

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

I
gelsing, avisa á sua distinta clientela que atenderá no

vamen� em seu consultório a partir do dia 8 do cor
cor.

______________________________________
rente.

(Alva1'Us de Oliveira)

,

IAI.�J.!jll.St
EM SIFILIS OU REUMA- .

TISMO DA MESMA 0&1-1GEMT
USE O PUPULAR PREPA-.

RADO

1·§I�t3):&#JA
Aprovado pelo D. N. S. P., cpmo àuxiliar no

tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inófensivo ao organismo, alll'adável como 11-

lellE
Agência

d'e
Publicidade
I
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«Résult a t s
partjcujiercment bons»

Estamáxima' qualificação ofi
cial coloca o novo cronômetro
automático Omega Constellation
numa categoria única de precisão,

Contrôle, da Suíça," deve aprt:sentar uma

regularidade' perfeita, em diversas posi
ções, sob temperaturas que vão desde o

frioglacial ao mais intenso calor tropical.
Confirmando sua categoria, excepciona,
todos os cronômetros Omega Constellation

obtiveram essa ambicionada qualificação.
Ao escolher um cronômetro Omega
Constellatiort, para sua garantia, exija o

certificado que lhe confere a' menção
"résultats particulierement bons".

o MUNDO APRENDEU A �
CONFIAR EM OMEGA! '1i'

. ,

Desde 1933, Omega mantém o recorde absoluto
'de precuiio no Observatório de Teddington. Em

Neucbâtel, Suíça, em 1948, e em Teddington, Ingla
terra, em 1940, Omega obteve a mais elevada clasJi
ficação para relógios de pulso, Em 1952, após *0
anos de cronometrugem oficial dos Jogos Olímpicos,
Omega conquistou a ambicionada Cruz Olímpica.'
Omega cronometrará ainda as Olimpíadas de 1956.

o

OMEG-
I I

Produto di' Soclété Sulnc pour l'lndustrlc HorlogOroe - Genebra _; Sulç. lIIiiiiiI'OMEGA

A [nciclopé�ia em Joinvme e Cam�oriú
Em reunião efetuada no

1
Promotor Público Adhemar mirante Carneiro teve opor- dro Sant Júnior, João Alipio

salão da "Liga das Socieda- Guilhon Gonzaga, Engenhei- tuhidade de expor os objeti- dos Santos.
des", � �umerosa assistênci,a 1'0 Aguinaldo José de SQuza, vos da Enciclopédia. v xxx

de Joinvílle tomou conheci- Coronel Alcie Carneiro En- Nos dias 3@ e 31 de outu-

men�o dos objetivos

conSUb�-1
genheiro Paulo Müller 'de' A- Às sugestões 'apresentadas bro e 1° do correntezmês, o

tancíados no plano da EnCI- guiar, E. Castanheira Díre- obtiveram a maior aceitação" Almirante Carneiro fez ul!la
clopédia de Santa Catarina. tal' de> Colégio Bom Jesus, parecendo que Camboriú não excursão de propaganda da
Notava-se entre os presen- Professores Ol'ivia de Maia se distanciará de outros mu- Enciclopédia, visitando os

tes, o Prefeito sr. Rolf Colin, Dorotéia Chaves, Yone Cor- nicípios quanto ao brilho de munícípíos de Imaruí, Túba
o Juiz' .de Direito dr. Eugênio rêa e outros, Chefe da Agên- seus trabalhos referentes à rão, Braço do Norte, Qrleães,
Trompowski Taulois Filho, cía de Estatística Álvaro Enciclopédia. Urussanga, Criciuma, Ara-

Maia, Delegado de Polícia ranguá e Turvo. Circunstân-
Tupi Barreto, José América Preferiu-se organizar des- cias de ordem especial ímpe-
Dias Barreto, Mário Schütz- de logo a Comissão, chefiada' diram sua visita' a Sombrio
ler José de Dinis, Hélio Mil- pelo distinto Frefeito sr. e Jaguaruna, o que será feito
ton Pereira e muitos outros. Francisco Barreto e compos- oportunamente.
O sr. Promotor dr. Adhe- ta dos, senhores Mário oar- Neste sábado, 6 do corren-

mar Guilhon Gonzaga usou cia, Luís Vieira dos Santós, te falará às 10 horas em

da palavra encarecendo o va- Evilásio da Silva Simas, Pe- Blumenau, às 14 horas em

101' do empreendimento que dro Hon6rato cle Amorim, Jaraguá do Sul e às 16,45 em

é a Enciclopédia,

apresentan-,
Artur Sichmann, Aldo No- Guaramirim. No domingo, 7,

do tal�?�m ao auditório o �i- vais, Jorg� 'camp?s Te�e�s- estará em Rio Negrinho às
ce-AlI.l!. Imt� r,arlOS da SI1- chel, Gm Angehno VIeIra" 10 horas e em São Bento do
veira Carnriro que ia

I

fazer Acácio Bittencourt, Leopol- Sul às 14 horas, regressando
uma exposição a respeito. dino souza, Clésio Simas, Pe- então a Florianópolis.
Após a palestra do Almi

rante seguiu-se animado de-

bate, com diversas sugestões
a respeito da organização da

comissão, de prazos, exten
são .de vários assuntos etc.

DESEJAM O MAXIMO
A comissão geral ficou pa-

ra ser definitivamente orga-
nizada em data, posterior
dentro de uma semana da re-
união.

I
Pela srta. Abgail Melchia

des de Souza foi ofertada à
EnCiclopédia uma excelente
notícia biográfica de seu ilus
tre pai o Contra-Almirante
Dorval Meléhiades de Souza,
acompanhada de uma foto
grafia do mesmo.

'Outros oferecimentos, co
mo cópia de tôdas as atas da
Câmara, de decretos e arti-
gos referentes a Joinville fi-
caram prometidos.

�'

PAlA AQUELES QUE

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

·Olacilioxxx

Na sala da Câmara Muni

c�pal de Camboriú, completa
meRte lotada e com a maio

ria dos assistentes de pé por

que as cadeiras estavam tô

das ocupadas, efetivou-se
'uma reunião, na qual o AI-

Arauj'o
Cirurg.rDenaista

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

Rua Felipe Schimidt - 34 - sala 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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inúmeros concursos com o

fito de elegerem; nos liver
sos sectores da sociedade e

de atividades humana, as

mias graciosas e expressivas
representantes
Neste particular, nunca

será demais invocar o quan
to significou para o Brasil,
a eleição de nossa querida
,Martha Rocha, como ex

pressão legítima da graça e

da beleza da mulher brasi
leira à disputa do título,
por tôdas ambicionado, de
Miss Universo, pugna na

qual, a final, veiu a ser co

locada, classífícando-se co

mo a segunda beleza mun

dial, e isto mesmo, segundo
já foi afirmado com sobra
de razão e verdade, não tra
duziu o fesultado desejado
pela numerosa assistênda
presente ao' certaman, que
em manifestação entusiásti-
ca, reservara o trono am

bicionado para, a nossa mago
nífica representante.
Já se disse também, com

'igual acêrto, e procedência,
o muito que Martha Rocha
fez para que o nosso país se

tornasse melhor conhecido
lá Ira, e isto 'sem gastar
rios de dinheiro, que a tan-

'à'i,o",Z"'_' \�<,
.
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. o ESTADO

IVende;se
CASAS E' TERRENOS
Vende-se .duas casas de

madeiras com agua encana

da e luz a rua Tereza Cris
tina: estado de novas rende
550.00 mensaes pelo preço
-de Cr$ 40.000,00 Duas ca

sas de madeira na Rua Tu

pinambá a Cr$ 15.000,00 e

Cr$ 20.000,00 um terreno
de 12 x 30 a 'rua MAX
SCHRANM - por . Cr$
30.000,00 2 terrenos na

cervidâo Tupinamba de 10
, x 12 com agua encanada e

luz a Cr$ 15.000,00 Tres Ja
tos a Tua Papanduva a

Cr$ 10,000,00 facilitando-se
pagamentos deis' 3 ultimas.
Todos os imoveis estão si

tuado no Estreito
A tratar com � sr. Aris

tiliano Abreu Netto .av.

Mauro Ramos 4 sobrado.
,Concurso, "

,

"�/', ,1 r}:f;l"!.W"�:!I,fif.',li'il:ifll:.�
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"Miss Santa ,.�Catarina" ,

.

� li
, ! 'mi. ".'.1, 'iÕ\I', .�.��.\.� ..

CONCURSO DE BE7LEZA to correspondern as fabulo
- VEICULO DE MAIOR sàs verbas já dispendidas
CONGRACAMENTO DE pelos poderes públicos, ub,
NOSSAS SOCIEDADE I vencionando diversas c,o·

missões e embaixadas, que
De uns tempos para cá, embora revestidas de cunho

tem sido muito comum ver- oficial, pouco ou nada fi
se através da Imprensa, zeram, \ ' "'"
.anunciada a realização de, Guardadas as proporções,

também Santa Catarina ne

cessita ser projetada e me

lhor conhecida neste imen
so Brasil, por isso que so

mos um estado rico, se bem

que com grande eyasão de
nossas rendas, produtivo,
com um grande, parque in

dustrial e onde a iniciativa

privada tem florescido pro
gressistamente, não sendo
mais possível, por manifes'
ta injustiça e ignorância do

que somos, e por culpa de
absoluta falta de difusão de
nossa parte, que se queira
continuar a relegar a Santa
Catarina uma posição" que
não é condizente com seu

invejável progresso.
E sob êste angulo, vale di

zer, como veículo de propa

ganda e de congraçamento
de nossas sociedades; quiça
ainda não refletido e abor
dado, que o -Concurso Miss
Santa .Catarina merece, ser

olhado por todos os barriga-
verdes.

.

. Prestigiando o certamen,
difundindo-o, estamos todos
colaborando diretamente
para que o resto do país e

até o exterior conhecem
mais de perto o nosso Esta
do.

ECÓNOMIA�bs-oluta�

!Graride CONFORTO
.
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AQUECEDOR

ELÉTRICO

'fna-�4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

�
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; Capacidade 30 LITROS

• CGlnstruido inteiramente de

cobre.
• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe·
ratura deselade.

��'"
"

I

o MlsttJRAOÔR DÁi<Ó; de regu-

togem instontoneo. permite o

maior escctc de graduações de.

JEMPERATURA. -'

�
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GRANDE REUNIÃO DO BINGO SOCIAL
I

Nos salões do �'LIRA TENIS CLUBE"; no dia 10 de
novembro, com início às 20,30 horas, em beneficio da
"Associação Cultural e Recreativa dos Professores".

Dez Especiais rodadás 'com lindos e valiosos prê
mios:

1a. Rodada: Um (1) jogo de tijelas de matéria
plastica I

.2a. Rodada: Um (1) porta joia prateado
3a. Rodada: Um' (1) estojo de costura

'

4a. Rodada: Uma (1) barriquinha de vidro, para
refrescos

5a. Rodada: Uma' (1) torradeira elétrica
6a. Rodada: Um (1) rico. vaso de faiança, com lin

dos desenhos
T", Rodada: Um (1) grande quadro com a "Santa

Ceia"
8a. Rodada: Uma (1) maquina fotográfica
'9a. Rodada: Uma (1) garrafa termica
10a. Rodada: Um (1) grande e lindo abat-jourf pa-

ra sala de estar.
'

Preço do cartão Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros).

CLUBE "DOZE DE AGOSTO"
PROGRAMA DO M1tS DE NOVEMBRO

Dia 13 - Sábado. SOIRÉE, das 21,30 até às 2 horas.
Esta reunião será realizada na séde do elegante
Lira Tenis Clube.

Dia 20 - Sábado. SOIRÊE das Rosas. Att;ações espe
ciais, das 21,30 até às 2 horas, também na sede
do cintilante Lira Tenis Clube.

Dia 28 - Domingo - Churrasco-Dansante, das 10 às
17 horas. Esta reunião será realizada na sede
do aprazível "Coqueiros-Praia-Clube".

Tanto para l::iulrl.ÉE das Rosas, reserva de mesas a par
tir 'do dia 10, como para o Churrasco-Dansante, inscrições
a partir do dia 20, serão feitos na'Secretaria do Clube Do

ze, diàriamente das 8 às' 11 horas.

CO.NFORTO absoluto
Grande ECONOMIAl

-���1..���:"')�'.�.� .� .:/����
)... ,

AQUECEDOR EL�TRICO- CENTRAL
í

Capacidade,:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
hori�QntQJ e verth;al.

" \. ,��/;"", ",,"�i .

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

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

• Controle automático de temper�tura ece U.RMOSTATO,
que proporcionl grinde ECQNQMJA.

\�Vtil'ko
-

L'� O QUE FABRICA�r
'-- ���.�., r

., ..
---__
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'''_. C. RAMOS S.À. Comércio e
-,

Rua João ·Pinto, 9 Fpolis.i
Agências

··Sta.Catarina

Cine:i:nas

Vende-se
,

. \

Um ótimo sitio em São José, distando apenas 12

quilómetros do Estreito, contendo o seguinte: Area de
320.000 m2 - muita mata com madeira de lei e qualida
de - Criação de porcos bastante de�envolvida _- Casa de
moradia de 5 x 8 e de engenho - Bananal com mais' de
8.000 pés em franca produ_ção - Plantação de abacaxi,
batata doce,' mandioca, abacate, laranja uvas etc. - A
gúa .corrente em abundância - Instalação para criação
de porcos - Tratar com dona Ina á rua Max Lchesomm
�o 1161 ao lado do Pôsto Dia e Noite no Estreito.

�'-

EXPRESSO FLORIANÓPOLIS
ANDRADE &' KOERICH

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

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
'

.

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

Agência - CURJTmA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha' Paralela)
End. Telegr.: SANTJDRA

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

End. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e «Jm 8elo Horizont.
com tráfego mútuo até São Paulo com a Empras.

.

d. Transport.. Minas G.rai. SIA,)

CINE SÃO JOSE'

Pessoa ídonea com ficha
nos Bancos do Brasil S;A e

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

Estado de Minas Gerais.
Correspondência para a

Cx. Postal 540 - Belo Hori-

As 3 8 horas.
ROBERT YOUNG

JACK BUETEL - JANIS
CARTER em:

"OS COVARDES NÃO
VIVEM

, (Teçhnicolór}
No Programa:
Cine Jornal Nac.
Preços 10,00 - 5,00.
Imp. até 14 anos.

'121TZ
As 5 7,30 horas.
SESSÃO DAS �OÇAS

Horário Alterado devido a

longa Metragem
•

GEORGE SANDER - VE
RA ELLIEN- em:
SUA EXELENCIA A EM·

BAIXATRIZ
(Technicolor)

,

No Programa:
Atual. Atlantida Nac,

,
Preços 1,50 - 2,00 -3,50.
Censura Livre.

As 8 horas.
tO) Noticias da Semana

Nac.
2<) ESCANDALO Com:

John Derek - Brederick
Grawford
3°) ADULTERIO Com:

Lea Padevani
,

Preços: 7,60:- 3,50.
Imp. até 18 anos.

Agradecmento"
ALICE MARSICb LEITE

A família de' ALICE MARSICO LEITE,profunda
mente, sensibilizada a' todos quanto a confortaram e

acompanharam à sua última morada, convidam a todos
os parentes e amigos para assistirem à missa de 70 dia,
que será celebrada na Igreja Asilo de Orfâes, no dia 10,
quarta feira, as 6lf2 horas.

'f·

·1_il··»+'J
As 8 horas.
SESSÃO DAS MOCAS
GEORGE SANDER .: VE
RA ELLEN
SUA EXCELENCIA EM

BAIXATRIZ
(Technicolor)

No Programa:
Cine JornaI.
Preços 1,50 - 2,00 -3,50.
Imp. até 14 anos.

,

As 8 horas.
MICHEL SIMON GA-
BY MORLAY em

A CHICOTEADA
No Programa: '

Guiba Filmes Nac.
Preços: 7,60 - 3,50.
Imp, até 18 anos.

As' 7 - 9 horas.
SESSÃO DAS MOÇAS
RICHARDE GREENE
-,' PATRICIA MEDINA
A VOLTA DOS IRMÃOS

CORSOS
No Programa:
Filme Jornal Nac.
Preços: 1,00 2,00 3,50.
Imp, até 14 anos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



dr. Luiz Campelli, médico
residente em Urussanga;
_ sra. Juracy Freitas

Olmger, esposa dei sr. Má

rio Olinger, .residente em

Brusque;
OSMAR CUNHA· hospitais, postos 'e núcleos

_ sra. Elvira Walerr Estabelecimento de bases I agro-pecuários; obras e ser-

dowsky;
e diretrizes para o Plano viços rélacionados com a

-sra. Iracema Guazzi Nacional de Obras e Servi- pesca e melhoria das con

Rezende, esposa do sr. João ços Municipais foi a reco- díções de vida dos pescado

Candido de Rezende Filho; mendação melhor do III res e suas famílias, peque

_ menina Lenita Mana- Congresso Nacional· dos nas unidades industriais

ra Pereira, filha do sr: Eu- Municipios Brasileiros, destinadas a promoverem o

elides Pereira e de d. Olin- realizado em são Lourenço, beneficiamento o ou maior

dina M. Pereira;
Minas Gerais, entre 15 e 22 aproveitamento econormco

_ sta. Ofélia Pereira, fi- de maio de 1954.. da região, construção de

lha do sr. Angelo Soares Assumindo a Presidência açudes, barragens, represas,

Pereira e suai exmá. esposa
da Associação Brasileira de obras e sistemas de irriga-

d. Emerentina 'Ferreira; Municipios, pela vontade ex' çâo, construção de peque

_ sr. Nelson Andrade, pressa de 23 estados e terri- nas usinas de produção de

comerciante nesta praça; tórios, procuramos objeti- energia para consumo local Dando início à presente reunião, .o Presidente, sr. Ar-

_ sr. Kosmos Apostolos, var, desde logo, a nossa ta- obras de saneamento, de- noldo Suarez Cúneo, convida a todos para com ele sauda-

comerciante nesta praça;
refa através a efetivação sobstrução e limpeza de rem o Pavilhão Nacional. Achando-se presente o rotariano

_ sr. Valério Gomes, alto dos �r�balho� .que [ulgamos rios, cim_:trução de canais, .sr, s.alvador A: Zappala, do R. C. de San Vicente, Argenti

Industríal residente e mTi' de maior utilidade a reali .. construção e instalação de na, e prestada à Bandeira Argentina igual saudação,

jucas;
dade brasileira, tão cheia escolas, especialmente ru-

.

Substituindo o titular do Protocolo, hoje ausente ouvi-

_ sta Maria de Lourdes de pro�ess_as e tão escassa rais, obras e serviços de á- mos -o compa,nheiro Roberto Lacerda que participa a pas

Olinger: filha do sr. João de realizações. gua e esgotos, bem como s�ge� do amversário natalício da esposa do companheiro

Batista Olinger, residente Somos dos que' pensam saneamento de áreas urba- Díetrích von Wangenheim, dia 2 p. p. pedindo que seja

em Gu.arámirim; que a materialização do nas e suburbanas. transmitid� à mesma as saudações do Clube. Após, apre-

_ sra. Olindina Vieira pensamento em favor do A municipalização dos s�nta e saúda o rotariano visitante, .sr. Salvador Zappala

Cunha, esposa do
-

sr, Do- municipalismo trará exce- serviços é princípio domi- dizendo da satisfação de todos por essa presença. 'I'ermrna

mingos Odorico Cunha; lentes resultados para a riante. na organização dos pedindo os aplausos de praxe, pelo aniversário da Sra

_. sra. Jací Santos de melhoria da situação eco- projetos do Plano � funda- Wangenheim e para o .rotariano argentino que recupera

Almeida esposa do sr. Is- I
nômico-f inanceira dos mu- mento para a transferência frequência entre nós.

rael de' Almeida, residen- nicipios brasileiros. de serviços á alçada das
E' l�do pelo primeiro secretário, sr. Theodoro Dücker,

te em ltajaí; A operação Município se- Prefeituras: o sxpedlente da semana,

_ sr. Abelardo Souza rá executada em cinco e- E aí, para nós é que resi- ,
,Encarregado da entrega de uma flâmula do nosso Clu-

funcionário público federal; xercíc�os consecutivos, pe- de, a efici�ncia do �lano, b: ao corn�ar:heiro visitante, fala nessa ocasião o rotariano

_ sta. Maria Zeneide Li- lo re�l�e de coope:�ção e
I

I?0l� que nao :remos nenhum
sr. _Tom 'YI�dl, que..en�re suaj palavras, diz: quando um ra

ma, funcionária da Caixa

I
converuo entre a União e os orgao que seja mais preciso

tanano viaja, e PI.Ir:cIPalmente para fora de sua t.erra, êle

Económica Federal deste municípios. na fiscalização da aplicação
sente prazer ,em vISIta�' .os clubes, mas, maior prazer sente

Estado; .

,dos dinheiros públicos do o. ,�lube que le�e?e a visita. Para testemunhar a nossa ale-

_ sr. Humberto Fran- SERA' REALIZADO EM que as Câmaras Municipais.
grra por e.ssa vI�Ita, oferecemos a nossa flâmula, e, com ela,

cisco Beirão;
. 5 EXERCICIOS Somos daqueles que sempre

a nossa �ImpatIa pe�os rotarianos e pelo povo argentino.

_ sr. João Amaral, re- O Plano Nacional de O- pensaram que os controles à ,Na Hora �a Camaradagem usa da palavra o.companheíro

sidente em Joinvile; bras e Serviços Municipais distância são ineficientes e s�. Salvador, Zappala, p�ra agradecer a acolhida e transmí-

_ menina Nancy. Cam- (Operação Municíp�o) te- consequentemente., falhos de tír os �b�aços dos rotarianos de San .Vicente.

pos, filha do sr. Jacy Cam- rá como propósito- princi- objetividade. .. se.g�mdo�SB, temos o �ompanheIro Wangenheiin, que

_ menino Rubnes, filhO'\P'o.S
e sua exma. esposa d. pal promover o desenvolvi- (Do Diário de Notícias faiabso�leda semana.dos �az_aros, sendo q,ue nessa ocasião,

do sr. Hélio Moura e de E'rica
.
Campos, residente. mento econômico-social dos do Rio).

' co a oran o com a Assocraç�o. de Assi��ência aos Lázaros

sua exma. esposa d. Raquel em Joinvile; ,

municípios brasileiros de r-- ��� :H:: If��!-i'WI1íi!" � Defesa .co_?tra a Lepra, solícita o apoio dos rotarianos e

M M I
. . 'f

_. , ... ',." .�� "�"'" ua Assocíaçao das Damas Rotárias Explica que uma d

eyer oura; _ sra. Rosa, Gonçalves,' maneira que se o-s trans or- d Iid d
,. ,

'. as

O T G f 11
m id d d

mo a 1 a es de aUXIlIo e a aquisição' de sêlos de benerícíen-

.'-- sra. ti la aro a is
I esposa

do sr. Abílio Gon- e _em um a es e susten- cía, apresentados a seguir.

FIalho, esposa do dr. Hen- çalves, 'residente em Join' tacão do progresso econô- A"

rique Fialho; vile:
'mi�o-social do á'

.

1
..

o enceJ��.r,-o presidente anuncia a palestra para a

I
" t

pIS, especta - proxrma reumao, a cargo do companheiro Tom que 'díscor-

_ ta. Eloá Maynoldi Nu- _ menina Janny Corrêa men e em seus aspectos a- J:eJ:á sô.bre su
. /

nes;
-

fl'lha do sr. VI'r'gl'II'O Correa' 'grícola industrial p·r
,� :o . -

_ a'_v,tage� ao norte brasileiro. Agradece a' pre�

_ .' ., -' .. ese�-. sença, de todos e a colaboração dos oradores..
�

-sra. Izaura Goular Sil- I
e sua exma. esposa Rosa fvaç�o �� saud.e publ�ca,. dl- Ao Auri-Verde Pendão é prestada a homenagem cos-

veira, esposa do . sr Joã� I

Corrêa, residente em Join� usao uO ensmo teCl1lCO- tumeira.

Norberto da Silveira, fun�
I
vile; , profissional, aparelhamento

cionário público federal; I - sr. Eugenio Doin Viei- para os transportes e comu-

_ sra. Tereza Teodoro N. ra, alto funcionário do Ban- nicações e produção de. e-

Ramos Campelli, esposa do 'co do Brasil. nergia.'
A con,cretização do pIa'

<10 dar-se-á através:
1° - a criação da Comis-

,ão Nacional Organizadora 1 \Ar: liAdo Plano; 2° - a formação U U
:10 fundo financeiro consti- ING'E·SAtuído de recursos 'vincula' i

L

,do�, ás obras, serviços e de� GnI\N!\OQ
ma.lS empreendi:rnentos' no- AperilIva
Plano; 3° - a criação da I ' TOnIca

Comissão Executiva Nacio-
" for1ificante

nal do Planó cuja organiza- @çãó deverá ser pautada nos : ." ••
�i';"_ .

moldes de Administração
. ,"

Ido Plano- Salte;/ e 4° - as-

••• ::::..._,. .

sinatura de convênios nos VENDE-SE--quais, fique estabelecida, I

tanto quanto possivel, a' Belíssimo exemplar da

descentralizaçao' adminis- raça BOX-ALEMAO Com

causam a cárie
trátiva mitigada, reservan- seis mezes de idade Ver e

e o mau llálito!
do-se à União a orientação tratar a rua Bocaiuva 210.

__�_"" ---�-
e o contrôle técnico dos res-

Ai·2B

pectivos projetos, de modo
que se ressalve a aplicação
dos recursos. nos abjetivos
reais do plano ..

Por outro lado, pelo plano
dos municipalistas brasilei�
ros a consignação dos re

cursos deve ser suficiente
para q�e as opras planeja- Um terreno, com 10 me

das seJam concluidas, sem tros de frente por' 53 de
o que continuaremos no re- fundos, à Rua Altamiro

gime de pedras fundamen- Guimarães. \

tais ou de obras inacabada.s. I Tratar com o sr. José
Ainda de acôrdo com as Mendes, à Rua Conselheiro

disp<:_sições do Congr,esso
I Mafra nr. 99 (Telefone 1de Sao Lourenço, as priori- 13797), nesta Capital.

dades para as obras muni-
.-

-

cipais serão estabelecidas A·VENTURASd_:nt;:o das· seguintes condi
çoes: a) maior rentabilida
de; b) maior ,interêsse eco-linôm�c�, nacional, regional,
mumcIpal; c) maior inte
-rêsse social;. d) menor ren

da municipal
Denj;ro dei tais princípios

os municipios brasileiros
receberão, no seu conjunto,
18 bilhões de cruzeiros em

.

'

Cln('O anos, para aplicacão
direta em rodovias cent;os, ,

o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 9 ,de Novembro de 1954
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RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE

(SEJAM CONCLUIDAS AS OBRAS
PlANEJADAS

,"o ESTADO"

'comunas brasileiras

NO LAR �. NA SOCIEDADE
,

Tal é o objetivo de se ter previsto a Operação Municípios

para cinco exercícios financeiros ;_ Propósito principal:
promover o desenvolvimento econômico-social dasÚLTIMA MODA

-P,
)

Elegante casação de in

verno, todo feito em lã pe
sada xadrêz em altos e bai
xos. Mangas compridas e

bufantes, com pequenos
punhos justos. Gola tipo
mandarim. Note'se os bol
sos dissimulados de ambos
os lados. (APLA),

-0--

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

A9ora, cada vez que usar

KOLYNOS V. obTAim

MAISPRUfE(fAV
do que .l)UlICCC!

Vende-se'
Participação

''''.''.'i'rli�
João M. Schneider e Sra. participam aos parentes e

pessoas amigas o contrato de casamento de seu fHho ARNO

pom a srta. Ismênia Ribeiro.

Enedino Batista Ribeiro e Sra. participam aos paren
tes e pessoas amigas o contrato de. casamento de sua filha

ISM:ENIA com O sr. Arno L. Schneider-:

OBRAS PARA SEREM
CONCLUÍDAS

CAMINHÃO
Vende-se um, marca In�

ternaciona:l, tipo L 180, to
talmente reformado. Tratar
à rua São Jorge 14 ou pelo
telefone 30.19

Vende�5e
I

ISMt::NIA E ARNO

copfirmam
Florianópolis, 3-XI-954.

Participação,
'

ENIO GALLADO FLôRES e SENHORA partici
p.am aos seus parentes e pessoas de suas relações o nas'

CImento de seu primogênito ENIO FLÔRES JÚNIOR
ocorrido na "Casa de Saúde e Maternidade São Se�
bastião", no dia 31 de outubro último.

Florianópolis 3 de noyembro de 1954

Restaurante . Rapoli
RUA Marechal Deodoro 50. .

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

, .1

3

.-PULMOSERUM�
Tônico

\ ;

Respiratório

OPOBYL·
...

.

'\+;., __", : �i��
FíGADO PRISÃO DE VENTRE

Os LABORATÓRIOS A, BAILlY comunicam aos' Srs. Médicos �ue as amostras
{

dos seus' diversos preparados eneentram-se à sua disposição, mediante requi-
�

sição ou pedido telefônico, nos escritórios dos seus Agentes:

RAMAR S. A. - Rua Mal. Deodoro, 528 - CURITIBA

FLORIANÓPOLIS

\8 Rotary C.ube Baggalôs e sobra
. _

dos para todos
de Florlanopolls .

Do .i�terêss�, de um en-

.
REUNIÃO DO DIA 4 DE NOVEMBRO DE 1954 genheI.co-a:_qUlteto europeu

pela questao sempre mais l
aguda das moralias surgiu
êste album que leva o en

derêço de todos quanto e

tão pensando em construir
seu prprio lar ou residên
cias alheias.
Partindo de estudos pre

liminares e necessários co

mo o terreno e a planta,
orientação em relação ao

sol, dimensões e aspectos,
luz e ventilação, colocação
dos móveis, o problema da
cozinha e da sala, etc., pas
sa o conhecido arquiteto a

apresentar em .plantas bem
detalhadas -e claras, incon
táveis tipos de bangalôs e

de sobrados, casa para fins
de-semana, casas de fazen
da, etc.

Indicações, cálculos, plan
tas, conselhos diversos tor
nam o álbum um precioso
auxiliar para todos quantos
tenham a profissão ou o in
terêsse situados na delicada .

.

'

preciosa e atualíssima tare-
fa .de resolver o sempre
mais agudo problema resi
dencial.
Em tôdas as livrarias ou

pelo Serviço de Reembôlso
Postal, nas EDICõES ME
LHORAMENTOS
Caixa 'Postal 8120 - São

Paulo

,

COUCAS?
FOTOGRAFIAS

Cólica. d•••t6ma,.
. Cólicas de'ff,ad.
Cólicas do. Int••tln••

C6I1c•• d. rln. - C6l1ca. ut.rln••
ALIVIO IMEDIATO COM

GOTAS
HEROICAS
CASA-

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS
BATISADOS - ANIVERSÁRIOS E REPORTAGENS EM
GERAL.

.

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

Chamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefon�: 3.022.
pelo

. ALUGA�SE
Otima Residência recem cnstruida

Cr$ A2.500.00 ..:.._ Tratar pelo Fone 3333
Gerente.

Aluguél
Com c Procura's.e casa de alu

guel, com jardim, três quar.i
tos, duas salas e demais de- '

pendências, inclusive quar�
to e, banheiro para empre
gada. Tratar no Apartamen
to 105 - Hotel La.Porta

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

_

Rua Padre Roma,43

AUX. TRAT. SIFIUS

U4PURÉZAS DO SANGUE?
. �

fMXIR Df H��UfI8ACampanha Pró-Nafàl·
das �rian�as Pobres do Estreito

VENDE-SEDia 27 do corrente, no Bairro Nossa
Fátima, terão inicio as Barraqum:has em

Campanha pró-Natal das crianças pobres

Senhora de
beneficio da
do Estreito.

Uma casa de madeira de
lei 6 x 7 nova, afim de deso�

cupar o terreno.
.

Tratar com o proprietário
a rua Antonieta de Barros
n. 214, Bairro N. S. Fatima,
Estreito.

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis, Terça-feira, 9 de Novembro de 1954 o ESTADO

ApfOlima-se a Orande·Competição de Be __-

PROSSEGUEM os PREPARATIVOS DAS GUARNICÕES QUE INTERVIRÃO DIA lS'EM DISPUTA DO TITULO MÁXIMO
BARRIGA-VERDE - SONCINI DIRIGE OS TREINOS'DO om DO MARTINElU - ACIDENTE COM O "QUATRO SEM"

'

,
'

,

, /
I DO ÁlOO lUZ

"-

O movimento nos galpões. OITO MARTINELINO

I
SEM" DO ALDO LUZ

nestas últimas semanas nun-
;

ca foi tão intenso. Há maior O consagrado astro de es- Lamentável ocorrência
preferência pelos ensaios ás porte-base' Silvio Ney Sorr-Í verificou-se há dias com o

primeiras horas da manhã cini, empresta' a sua colabo-. barco a quarto remos sem

I
e todos os sistemas estão r�ç.ã� ao MartineIli, clube patrão, adquirido p,elo Aldo
sendo empregados' pelas

I
dirigido nos velhos' tempos Luz em Paranagua para a

I guarnições na ânsia incon-. por seu saudoso genitor Li-j disputa do Campeonato Ca
I tida de alcançar marcas es- bório Soncini. O grande tarinense de Remo. O bar-
petaculares. ' ",-, campeão e recordista de a- co foi transportado até es'

tletismo é o orientador do ta Capital por caminhão, ao

"eight" martinelino, dírigín
do e acompanhando os ou

tros grandes centros como o

Rio, São Paulo e Porto Ale
gre. Os resultados tem sido
os melhores e a guarnição
rubro-negra está em condi'
ções de alcançar bôa classi
ficação .no monumental pá
reo de honra

.

Na próxima segunda- América do Sul, tanto que
feira, feira, data da Procla- já possuimos titulas de cam-

'

mação, da República, terá peões Sulamericanos e bra
lugar a festa máxima da sileiros, além de triunfos
canoagem barriga-verde. ções internacional e inter-

E não se fala noutra coi- país, o que c o I o ·C a
'

o

sa nas esíéras esportivas de testaduais dentro ,e fará do
Santa Catarina. ' país, pais, o que coloca. o

E com justa razão, por- nosso esporte náutico em

que o Campeonato Catari- plano de grande destaque.
nense de Remo, congregan- Vamos falar da regata do
síngnírícatívos em competi- dia 15.
Blumenau, são Francisco e Em menos de uma sema

desta Capital representa, na centenas de rapazes de
de fato, o maior espetáculo compleição robusta e dota
esportivo, em emoções, em dos, de grande coragem, in

movimentação e em entu- teligência e éspirito esporo
siasmo, fazendo acorrer á tivo estarão na ráia sul dan

baia Sul Multidões incalcu- do o máximo de suas ener

láveis da adeptos do espor- I gias e possibilidades técní
te que mais tem conSagradO' cas para ver a bandeira de
Santa -Catarina no cenário seu clube tremular no mas-

esportivo do Brasil e da tro da vitória. �' Martinelli· SONCINI TREINA O I ESPATIFOU-SE O "4
.

'.
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Aldo Luz,Martinelli, Ria
chuelo, Cachoeira, Atlânti
co, América, Ipiranga e

Cruzeiro do Sul ativam os

seus preparativos para a

sensacional manhã de se'

gunda-feira, quando ' esta
rá 'ern jogo o titulo máximo
do esporte remisticos de
Santa Catarina.

invéz de ter sido por via
marítíma, o que motivou
sério acidente com o mes

mo que teve espatifada a

sua ré. Para colocá-lo em

condições dia. ,15, dois car-.

pinteiros trabalham no gal
pão aldista e segundo apu
ramos por ,estes dias estará
pronto para rasgar as á
guas.

" .

VJ rada" do HoeaiuvaEspctaeular
Os�al��3�e��r�:il�0�b�t:� O auri-celeste derreteu sensacional e brilhantemente um dos líderes por 4 ����:ta satisfez-cem por

�i��a�:�:ox i�í����aoRr:::;;� X 2, após esfar perdendo por 2 x O - não soube o Paula Ramos conservar a si�: quadros formaram as-

pelo Campeonato de Profis- "
'

••••

"

'. • _
BOCAIUV1\ Bubi,

������ ::r;:;�'u� :=���:�: vantagem inicial - Fibra e classe, fator�s do tnunfo do vl�e-cam.�eao '�;�r�eeL�����m��r;Y;!�
��Zi���:��a u��ve����l.� Detalhes da luta de domingo pelo certame de profissionais ., Na parílda dos ���;.oito, Oscar, Mariano e

, i��::n�� dos lideres como

aspirante logrou o Bocaiuva conserva r-se invicto após estar, sendo' batido n�t,��te�:'t�!;-M�:���
te�:er:��u:��oi��à�iSa �:�= ,;_1 I� ����<t�'�; )� i� '$I'�� I _ por 3 x 1. ">", �:�éi��i�,J����t':i1(����li;
���:ao ��:1' ��o:��:: �:= BlllRJlP'"!---·_··

.. _--

._";-
.. -

j"',;r Ja��i \�:�l�' deveras en-

b
.

d itas O extrema, bem colocado, Os três tentos 'do tempo I
a vigilância de .Brognolí, I trio-final todos bons.

polgante o' [ogo dos aspiran-sem araço; m o mu1 as ve-
f f
'I

f d N " d d drecebeu de Edio e atirou final oram conquistados da obtendo de óra a área no�' '.o onze per e ar to os
zes ao ataque. NUm avanço

I 1 f o teso Como sucedeu entre os
sem. hesitação, ás redes. A seguinte maneira: vo e sensaciona tento que racassaram no 2 tempo, 1de Édio, o goleiro Bubi rea- titu ares, também se veri-
imprenssão geral, após o gol 1) Aos 20 minutos, num selou a gorte do Paula Ra-: exceção da ala Alipio-Wil- f ""

lizou arrojada intervenção N f b Ih
icou uma virada espeta-

mandando a bola para bem acima, era de que a pele' ataque de Biscoito qUe deu ,mos na tarde de domingo: son a ase iniciál ri a- cular. Perdendo por 3xl na
já estava pertida para o Bo- a Oscar e este a Jair, o ex- 4x2. ram intensamente Ney, Va-

longe com ,um possante so-
caiiuva e -que autros tentos trema conhoto de fora da I Analizando a conduta dos lério, Alipio, Jacó, Wilson e

la fase, os brquenses. já
co

. campeões da categoria, 10-
O· b' I do Paula Ramos não tarda- área fulminou rasteiro.

Bro-122 homens, temos a salien- E'dio. Wi1�on destacôwse
S oquenses nrocura- f graram ,empatar por 3 x 3,

d t.r A

t riam a surgir. " gnoli arrojou-se ao solo e a tal' no quadro vencedor as como a igura máxima do
vam a to o cus o ,o acer o

.pelota, batendo na trave, atuações do trio atacante time.
conservando d�ste a inven'

nos seus setores, o que con-, M d d' t
I
tocou as costas do guardião formado por Biscoito, Oscar

cibilidade.

seguiram pouquissimas ve' .

as na � ISSO acon eceu .'
d d' M' O" Oswaldo Meira foi feliz Rev.da: Cr$ 3. 770,00, con�

d d I
e aos 40 mmutos o "center" e entrou, m o ormIr no e anano. prImeIrO, em- sI'derada fraca.zes em to o o transcurso o

. , I f d d d' 2 2 b' 1 b na direção ,do encontro. Sua
período suplementar. Sem- ?scar. passou a BISCOltq e

I un2)
o as2rge es: .

x.

'h' orda aJgum�sd,,:e�d;es aI usas-
.. ..,..__ _•. ,;,.. "_"!r"�_"'_"_••..._ _

f' 45' este da extrema centrou ras- aos mmutos,.a se o ogo m IVI ua, me-
pre n� � �n.sIVa n3s P

mI-
teiro e Carriço num esforço uma bela 'combinação de' rece figU'rar como o melhor NOTICIAS DE JOINVlllEnutos mICIaIS pou e o au-
t'tA

, ,.

passes entre Oscar e Cal" dos '?2. Os dois extremas es' • .

la. Ramos exibir um train 1 amco conseguIU envIar a, '..
"I

. "

1
'

d f pelota ás redes mesmo as' rnco, com o apOlO de BIS- forçadissimos, prinéipal- (Do r' ondente)Inpecave , com a 'd: e�a e o
sediado por doi� elementos coito, cabendo ao primeiro a mente Carriço cujo gol sen- CO ,resp

,

ataque , em eVI enCIa, as.J
'

,
.

t d d t' 1
'. ,. d 'SSICO DO t· 2 2 00'0

, ,. d' 1 C d da retaguarda adversaria conquIs a o esempenpa e, saClOna marcou o llllClO a EMPATE NO CLA,' Ou ngger a -'. me-

conMtrar.lOh o pe o ao a n:s� Issso foi no periodo inici- mediante espetacular gol: "arrancada" do clube pre- " 'REMO, I tros - Troféu '!Conselheiro
sa ann a que, aquem aI' 3 2 s'I'dI'do pe·lo CapI'ta-o Fe'II·x. O t f" not'cl'ado J l' A III Vencedor'
suas possibilidades, limita- a.

"

1_ x3) 'aos 33 mI'nutos nova- Na II'nha me'dI'a todos segu.-
onsoan e ora 1 ,u lUS rp -' .

- teve lugar, domingo último, c.' N. Cachoeira com a se-
va-se a defender e vez por . b 1 R N

. -

M d
t d'·· d t d Na fase complementar o menlQ JaIr consegue ur ar ros" mormente omeu o na belá e aprazivel raia do guinte guarmçao: oacyr e

ou ra Ir1gm-se o re u o e
. . I Jaribatuba, o sensacional França, patrão; Hugo Rava-

Brognolií sem grande peri' que se venfICou o reverso

d d Ih O P I R clássico, do remo joinvilense: che, voga; Silvino Pozin,
go para o adversário.' a me a a'd fau � a-

Clube Náutico Atlântico x pr&a.
Favora'vel o prI'mel'ro mos passou a o enSlva pa-

O
'

-I I' 1 t-
' I ,

n
Clube Náutico Cachoeira. 2,0 -páreo - Classe NOVIS-

"half-time" aos paulaínos, r:: a defensiva dando �ca' eposl O are lea Com a presença de bom sini.os - Out-rigger a 4 "7
êste conseguiram dois lindos SIao a que seU

. antagoms�a

J
'

,

" ,número de torcedores dos 1.000 metros .:_ Taça "Fer-
tentos e o auri-celeste ape- efet�a�se a ,ll}alO:- e maIS

clubes litigantes, 'fazendo um nando Tilp & Cia." - Vence-
nas conseguiu tirar o zéro �e�sacI,onal ofenSIva destes

belo dia, cheio de sol, e com dor: C. N. Cachoeira com a
do marcãdor, isto no fi- ultamos tempos, transfor- C " , R f �g ateserveJ8S ,e e r. er o

.

_ a raia em bôas condições, Seguinte guarnição: ArthuJ;'
nal do tempo. O resultado mando um placard desfavo-

desenrolou-se o "duelo da ri- Me1:tens, patrão; Heinz Schu-
de2 xI, espelhou fielmente v��e� �e 2 x 1 numa bela

'I
'

LIlicores Dobar'.
'

validade" de forma renhida, lz, voga; Herbert Theilla-
o que foi o d�senrolar dos vItona pela contagem de

'passando a vantagem do cker, s/voga; Antonio Klin-
45 minutos, 4 x 2, com a qual logrou "placard" de um para outro kowsky, S/proa; Osmar Plo-

No inícI'o, Carric,o, apo's manter sua invensibilidade '

t'd t th-

fLORIANOPOLIS compe 1 ar, o que empres ou, ow, proa,
passar por doiS contrár;ios, no returno. Com a linhade' mais sensações ão decurso 3.0 páreo - Classe Juniors
t· f f frente batalhando como ra-

- •

O dtO
t'

,

4 2 000adoIrnouo fOI'nraal',oD'mu'aessmobelaazsePo'-_ ras 'vezes e a defensI.·v'a e- Roa Silva Jardim 18
a rega a, - u -nggers a -,

_

'No final' dos seis páreos metros - Taça "otto Lepper
't 'd d l"t xercendo marcaçao rIgorosa ,

d
'

���r�:::a a ��mqU�n�elr:i�:d: sôbre os a_tacantes. paulai- I (PRAINHA)_ Telelone 3800, =����:���n��rif�c::;seCI:::; :i�� co�e�c�e���n�:\!!�:��
desperdiçou., nos, poude o BocaIUva de- ganho três páreOs. cão: Lourival SChroeder, pa-
O dianteiro Barata atin', monstrar na segunda fa- Todavia, com tal resultado, trão; Heinz G. Woetehoff,

gido por Bonga logo �pós a se que, de fato, possuiu um o Clube Náutico Cachoeirá, voga; Waldemar Herbst, s/
conquista do gol inaugural, esquadrão respeitável. A· que ganhara na primeira re- voga; Norberto Haritsch' si
teve que deixar o gramado I creditamos qUe foi o esfor-

LIRA "TENIS CL'U'BE gata do ano por 4x 2 páreos, proa; Orlando Hille,
I

proa.

por 6 minutos. Ao retornar ço dispe:r:d�d? I!0r B�coito _

,

'

com 0_ empate havido nessa 4,0 páreo....:. Classe Nova-'

passou a atuar na .extrema que deu ImclO a, reaçaobo-I' , segunda regata; conquistou tos - Yole franche - 1.000

onde pouco se movimentou, quense, pois o jovem crack ,,"
--

as honras máximas do Cam- metros /- Taça "Rotary
visto que durante b resto foi. que' procurou desde o ,PROGRAMA DE FESTAS PARA O -M�S peonato do Rêmo de 1954 em Club de Joinville" ..:... Vence-

do jojo apenas fez número principio armar o conjunto, DE NOVEMBRO Joinville. dor: C. N. Atlântico com esta

Wilson assinalou o pri: através de jogadas rapidas Dia da Regata (14 ou 15) - Cock-Tail dançante. Com início às 10,30 horas, guarnição: Orlando Hille, pa-
meiro tento da pugna, aos e muita correria pela liça. Dia 21 - Tarde Juvenil das 16 as 20 horas a segunda regata oficial do trão; Nilson Ga�ta�i, va-

lO minutos, num "tiro" Foi justa e merecida a .itó- Dia 27 - Grande Soirée com a famosa Orquestra Ta- ano, patrocinada pela Fede- ga; Eudoro MoreIra, s/voga;
rasteiro e se n s a c i o n a I ria dos pupilos de Paraná, bajata de Severino Araujo. Reserva de me' ração Àquática de Santa Ca� Aldo Bergamann, s/proa;

que Bubi não conseguiu de- vindo, assim, beneficiar o sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16. tarina e prombvida pelo Clu- Francisco Persike, proa. .

te!:., Figueirense que ficou isola' be Náutico Atlântico, apre-, 5.0 páreo - Classe Estre-
,.. Coube ao mesmo Wilson I do na liderança e com o Nota - Nos .dias ,.13 e 20 de novembro os salões do sentou o seguinte

desenro-t,
antes - Out-riggers ,a 4,

-

u,mentar a diferença q,ecor- qu�l qisputará seu derradei- Lira Tênis Clube, foram 'cedidos ao Clúbé lar: 1.000 metros - Taça "Amigos

89s mais cinco minutos.! ro Jogo no Campeonato.
__

Doze de Agosto. 1.0 páreo - Classe Aberta- do Remo" - Vencedor: C. N.

I COLEGIAL 2 X
POSTAl2
No único prélio efetuado

sábado á tarde pela certame

amador, o Colegial empatou
com o Postal por 2 tentos.

No próximo sábado será de

cidido o título com a peleja
entre os invictos Colegial e

Bangú.

IENCEU INVICTO O
1.0 TURNO

Pelo certame carioca, sá
bado e domingo foram dis

putados os seguintes jogos:
Sábado - Bangú 2 x

Vasco O.
Domingo - Flamengo 1

x Botafogo 1, Fluminense 3
x Madureira 0, Portuguesa
1 x Canto do Rio 1 e Amé ..

rica 1 x Olaria O.

Sagrou-se, assim, campe
ão invicto do turno o rubro'

negro que perdeu apenas
dois pontos resultantes de

empates.

Cachoeira com a seguinte
guarmçao: Oscar Elling, pa
trãro; Waldy Fruit, voga;

I Herbert Just, s/voga; Alfredo
Hedler, s/proa; Leopoldo He

dler, proa.
6,0 páreo - HONRA -

Classe Aberta - Out riggers '

a 4 - 2.000 metros - "Taça
Jojnvíle Ir' - Vencedor: C.

N. Atlântico com esta guar

nição: Lourívat, Schroeder,
patrão: Harry Behnke, voga;
Wáldemar' Herbst, a/voga;
.Norberto Haritsch, s/ proa e

Marcos Hille, proa.
CAMPEONATO ESTADUAL

DO REMO

Após a brilhante regata do

dia 31 os Clubes Náuticos
Atiântico e Cachoeíra estão
em francos preparativos, com
o ilito de fazer bela figura no

Campeonato Estadual de Re
mo a ter lugar dia 15 do

corrente" na Capital do Esta

do, onde competirão com os '

"ires poderosos clubes locaís:
Aldo, Francisco Martinelli,
Riachuelo e os não menos

valorosos clubes de -Blume
nau: América e Ipiranga.
INTERROMPIDO O CAM-

PEONATO
Pai: aguardar a decisão dos

recursos feitos pelo Arnéríca
F. C. e C. A. Operárto con

tra o Caxias F. C. _. Campe
ão e líder invicto dos 1.0 e

2.0 turn,os, a Ligá, Joinvilen
se de Futebol ainda não pro
gramou os jogos'do 3.0 turno,
do Campeonato de Futebol,
cuja disputa, assim, acha-se
interrompida, tempor à r ia -

mente.
CERTAME DE JUVENIS
Auspiciosamente promovida
pela Associação dos Cronis
tas Esportivos de Joinville

(ACEJ), vem sendo realizado
sob grande entusiasmo dos
aficion!J,dos locais do espor
te 'bretão, o certame" Extra
de Juve�ís.
Em prosseguimento à sua

disputa, foram .efetuados
dias 30 e 31, mais dois bons
jogos.' <'

Na sabatina, O·América F.
C" reabilitando-se, venceu o

Anita Garibaldi F. C. que. se
achava na liderànça, pela
contagem mínima,

BASQUETE INFANTIL
Com a bela vitória que ob

teve f..rente à Sociedade Uni

ão.!Palmeiras, o valoroso

quinteto representativo da
Sociedade Ginástica Joinvile
assegurou a conquista do tí
tulo máximo do Campeonato
Citadino de Basquete Infan
til promovido pela Liga A
tlética Norte-Catarinense.
Nossos parabens, pois, aos

garotos da veterana socieda
de (q:ue é a mais antiga no

Brasil e talvez na América
do Sul, pois !oi fundada a

l858!)
LOURIVAL LORENZI
Incumbido pelo C. R. Fla- "

mengo do Rio de Janeiro,
para entrar 'em entendimen
tos com o excelente ponteiro
Vi do, Caxiás F. C. para efei-
to de, experiencia no "rubro
negro,1 carioca, esteve nesta
cidade o' conhecido despor
tista coestaduano Lourival
Lorenzi, ex-técnico da Sele
ção Catarinense de Futebol
de 1952, como tambem ex

técnico do Bahia E. C. e

,CaIlto do Hio F. C. de Nite-
rói. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 9 de Novembro de 1954 ,'I

BINGO SOCIAL�:�C.'-VIDA DA' SERVA DE DEUS'
ALBERTINA" .

Nos saiões do "LIRA TENIS CLUBE", no dia 10 de

novembro, com início às 20,30 horas, em beneficio da

e semelhantes".. Este aviso "Associação Cultural
.

e Recreativa dos Professores".

coloca à vontade os admira-
'

dores da Virgem Serva de I' Dez Especiais rodadas com lindos e valiosos prê-
Deus Albertina para o cum- mios:

primento fiel dos manda-

mentos severos e certos da E- 1a, Rodada: Um (1) jogo de 'tijelas de matéria

grej a. Também, para boa a- plástica
precíação dos devotos,/inicl.a

I

2a. Rodada:
o volume com a ORAÇÃO 3a. Rodada:
PARA.A BEATIFICAÇÃO DE 4a. Rodada:
ALBERTINA, que poderá as- refrescos
sim estar em todos os lares 5a. Rodada: Uma (1) torradeira elétrica
fieis. 6a. Rodada: Um (1) rico vaso de faiança, com lin- �

dos desenhos . �:", Organdy suisso branco, largo 1,15 75,00

Todo o texto do livro. do 7a. Rodada: Um (1) grande quadro com a "Santa +:.., Organdy suisso em cores, .larg. 1,15 :.... 80,00

Padre Braun, ilustrado far- Ceia" �t", Tule de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 100,00

tamente com fotografia dos 8a. Rodada: Uma (1) maquina fotográfica +:..; Tule de nylon Americano, bordado, largo 1,40 170,00

lugares onde viveu-e foi mar- 9a. Rodada: Uma (1) garrafa termica �. Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 200,00
tirizada a VIRGEM SERVA, 10a. Rodada: Um (1) grande e lindo abat-jourf pa- +.� Laise Suissa, largo 90 240,00
narra a vida dedicada, hu- ra sala de estar.

' .....1 Meio linho pi lençois, ·larg. 2,20 .. : ', . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140,00
milde e devota de Albe�tina Preço do cartão Cr$ 30,00 (trinta cruzeiros) � I ..:� Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 210,00
Berckenbrock.

Trabalh.mpoI'
. ,!� pm:o linho foi Irlandez em cores, largo 2,20 �........... 210,00

romanceado com dedicação, .�:.� Cambraia de ·puro linho Irlandeza, largo 90 135,00
não deixa escapar o mínimo " �:� Linho misto pi roupa de homem 50,00

pormenor da vida recolhida

PÂ_$
.

\ I�:� Puro linho para roupa de homem ., '. . . . . . . . . . . . . . . . . 85,00

!ta:ic�aaetl:aer;l.vnuaae,;e:sl�tiaaed�Os�d:e�ag�I�a�n'i= ,;�i:#�4S'í'!.!··�C.OJ �:�; ;��i�áI���I:ri�: . ����' ..1:�� . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : �5�9:,�0�0T."� Faile grosso em todas as cores, largo 90 .

des venerações católicas e do

l/A"
; . ..�� Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo 90 120,00

povo extreman:ente fideliSSi-*-"-\.., "

;; \: 4
..

,; '+.�l Faile escocez, largo 90' 40,00 1
mo aos preceitos da Santa ' ," �'. ftlJj" I ti Setin duchese, extra especial, largo 90 48,00 � �
Egreja Católica Apostólica '

.

OUIlAl1TE TODO UW "iíl". J.�.'" S ti d h artí lt b 1 g 90 39,00
I' '- lI. I '+"

e m uc ese, dr IgO mm o om, ar. � 1
Romana.

r "' � nos VAPl"JOS 'i\, �:.� San Jan, larg, 1,40 . .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 85,00 " �.
Recomenda-se por sua ele- ,. 't,

-,',;;�
-

�<� �t� Lonita Bangú, larg. 1,00 48,00

�Ivação es.Piritual.o livro do

M,JI
�"

.�,it
�

, Organdy estampado, a começar de 18,00 �. ,�
nosso estimado Revmo. Pe. {, _

ce- Opala estampada, a começar de 11,00 f 1

Bertoldo Alvino Braun. � �

-/ �
t; ." _ ..�J Fustão branco, a começar de 18,00 ' '��

.................. A. N...'
�

-

'"
iIll'" � � � , ..�� Tafetá escocez de algodão, largo 80 24,00 i"!l

'/ �I • ' � 1 C b d d d h' 1 80 48 00 t:..
r' ____J '+" assa or a a, esen os novos, arg. . . . . . . . . . . . . . . . . .., ,

� \
!'-----------------.---�

. ..:::=�
'" :�� Morin Ave Maria...... 19,50 ��

-�

--E-X-P-R-E-S-S-O---�'------
-----.--

..�� Cretone branco, largo 1,40 !!,OO �FlORIANOPOLJS I ti Cretone branco, largo 2,00 ,00 ;_._i,"".

. ::� ��::���: ������: i:�:: �:�� ::::::::::::::::::::::::::::::: !�:�� �:�
ANDRADE & KOERICH �i. Percal.j Iarg. 2,20 .90,00

"�'+"�Transporte de cargas em geral entre Florian6polis, :.�
Materia plastica lisa, largo 1,40 34,00 � :

. Curitiba e São Paulo T."'" Materia plastíca . estampada, largo 1,40 .•. . . . . . . . . . 43,00 r ,

.

Com viagens diretas e permanentes ..:� Toalhas plasticas Americanas :......... 59,00 �
Matriz: - FLORIANO'POLIS ..:.; Meias nylon pi' senhoras 44,00 s ..,J

Rua Conselheiro Mafra, 135 ..:. Meias nylon pi senhoras, malha 60 \ 59,00 �
Fone: 2534 - Caixa Postal, 4-35

..�.; .

Meias nylon Derby, pi homem ; , 65,00· 1�
End. Telegr.: SANDRADE : Colcha de seda cl bico, pi Casal 200,00 ��

Agência - CURJTIBA �t� Colcha de seda cf franja, pf Casal...................... 220,00
I

..��
Avenida 7 de Setembro 3320/24 +:." Colcha de pura seda cf franja, pi Casal -280,00

..��
Fone: 847 (Linha Paralela) 1 :.�, . �.��.
End. Telegr.: SANTlDRA -.r."... Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA,ORIEN- '.+

Agência: - SÃO PAULO
. ..�. rALI na sua campanha de forçar a baixa dos preços. I�t·

A íd d E t d 16 fi6/1678 F 3730 9 �+..... CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende. +.+
vem a o, s a o one: - - 1 T..'" ..
End: Telegr.: SANDRADE

.

..�. Rua Conselheiro Mafra, 15 -:- Telefone 3.493 - Florianópolis. �:....
Agências nc Riol de Janeiro e I'!m Belo Horizonte : ., .,. .. .."+
com tráfego mútuo até São Paulo eem' ii Emp'r"Asa �'_:"·"''''''''''''''''';_�'''''''''''''''���·''''''''''�'''''�'''�''''';''''�'''''·+'''''''''.t'''''''''''' � �

., ,.,_._,., •• ,., "" "" ""' ,., ,.,_,., � � ,., .••
�
",.ít � ;_+TY_" • � ••• J

d. Transportes Minas Gerais SIA.) .

Está já à disposição de to

dos os leitores católicos de

nossa terra e de todo o Bra

sil, o livro do Revmo. Pe. Al

víno Bertoldo . Braun, S. J.,

"VIPA DA SERVf\. DE DEUS

ALBERTINA BERCKENBRO
CK". Trabalho primoroso de

sacerdote afeito aos estudos

e às investigações da vida e

obras dos servos e santos que

se dedicaram completamen
te ao serviço de Deus, mes

mo pelo supremo martirio e

sacrificio da vida terrena, o

novo livro do Pe. Braun deve,

em todos os lares, ocupar lu

gar destacado para as medi

tações diári�s das virtudes e

dos deveres que a todos ca

bem no serviço da Santa E

greja. O estudo da vida da

serva de Deus Albertina é

feito com 'a mesma elevação,
a mesma piedade, o mesmo

espírito religioso com que foi

escrito a notável VIDA DE S.

MARIA GORETTI.
Abre o explendido livrinho

em foco, na Introdução, um
aviso importante que, deve

ser observado: "Recomenda
se a todos' os admiradores da

Virgem assassinada, se abs

tenham de tudo que possa

insinuar CULTO púBLICO,
.

como acender velas em sua

honra, chamá-la de SANTA,
.--

Edilal
JUIZO DE DIREITO DA

1

.

PRIMEIRA VARA DA

CO-IMARCA DE FLORIA-
. 'NóPOLIS
Edital de praça com o prazo

de 20 dias
o doutor Adão Bernar

des, juiz de direito da la

Vara da Comarca de Flo

rianópolis, Estado de Santa

Catarina, na forma da lei,
etc.
Faz saber aos que o pre

sente edital de .primeira pra'
ça com o prazo de vinte dias

,;irem, ou dêle conhec�men-Ito tiverem que, no. dia 23 PARA AQUELES QUE
de novembro próximo vin
douro, as 14 horas, à frente

do edifício do Palácio da

Justiça, a Praça Pereira e

Oliveira ,o porteiro dos au

ditórios dO Juízo, trará a

pdblic� pr_:gão, de venda .e
.

�A! 1/1 tJPA.
arremataçao a quem maIS

. i:JI(F, '-'VWIV

der e· o maior lanço

Ofere-I�er sôbre a respectiva ava-
'

liação, 0 seguinte: 1° -
. �L�::�__��

Um lote de terras sob n. «::ERL.
62, situado nesta capital no

I
�T -

terréno da Vila La Porta, PERFfiç/lÕ SEM /Gl/R!
com a área de 36m2 aproxi-
madamente medindo 10 me- _

tros de' frente para à rua

Irmão Joaquim, com igual
largura na linha de fundos,
onde extrema com terrenos
do tiro alemão, confrontan' CASAS E TERRENOS

do. por um lado, leste, onde .

Vende'se duas casas de
mede 36 metros com lote n. madeiras com agua encana

B6 de Isidro Neves e, de da e luz a rua Tereza Cris

outro' lado, oeste, na mesma tina: estado de novas rende

extensão, com o lote n. 58, 550.00 mensaes pelo preço
de Sofia Becker, adquirido de Cr$ 40.000,00 Duas ca-

"no ano de 1948 de Luiz 01'0- sas de madeira na Rua Tu

'fino e sua mulher, achando� pinambá a Cr$ 15.000,00 e
,

se devidamente registrado Cr$ 20.000,00 um terreno

à fls. 53, do livro 3 G, do de 12 x 30 a rua MAX
cartório do 1° ofício, sendo SCHRANM - por Cr$
o referido terreno acidenta- 30.000,00

.

2· terrenos na

do, situado no ,alto da rua cervidão Tupinamba de 10
Irmão Joaquim, avaliado x 12 com agua encanada e

por vinte e cinco mil cru' luz a Cr$ 15.000,00 Tres )0'
,zeiros. 2° - Uma casa de tos a rua Papanduva a

material, edificada no ter- Cr$ 10.000,00 facilitando-se
reno acima, coberta de te� pagamentos dos 3 ultimos.

lhas, forrada, assoalhada, Todos os imoveis estão si

envidraçada, em péssimo es- tuado no Estreito
tado de conservção avaliada A tratar com ô sr. Aris

por Cr$ 25.000,00 (vinte e tiliano Abreu Netto avo

cinco mil cruzeiros). Dito Mauro Ramos 4 sobrap.o.
imóvel pertence ao casal I ;��,�{:pj:»\!>"
desquitado, Isidoro José dos ----------
Santos e sua mulher Cata'
riúa, Joana dos Santos. 'E
para que chegue ao conhe
�imento de todos, mandou
expedir o presente edital
que será afixado no lugar
de costume e publicado na

forma da lei. Dado e pas�
sado nesta cidade de Flo
rianópolis, aos vinte e um

dias do mês de outubro do
ano de mil novecentos e

cinquenta e quatro. Eu,
Hygino Luiz Gonzaga, es

crivão o subscrevÍ. (a)
Adão Be1'nardes, juiz de di'
deito da laVara Confere.
Hygino �uiz Gonzaga, es

crivão ,da laVara.

DESÉJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Vende··se

-,·1: I

IGRANDE REUNIÃO DO

Um (1) porta joia prateado
Um (1) estojo de costura
Uma (1) barriquinha de vidro,

I

ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS
OS MELHORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MODERNOS TECIDOS,

MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL

LIRA TEMIS CLUBE Rejuvenescimento'
das Glandulas'

Sexuais·'SEMANA ANTI-ALCOÚlICA PROGRAMA DE FESTAS PARA O M�S
DE NOVEMBRO

Dia da Regata (14 ou 15) - Cock-Tail dançante.
Dia 21 - Tarde Juvenil das 16 as 20 horas
Dia 27 - Grande Soirée com a famosa Orquestra Ta�

bajara de Severino Araujo. Reserva de me'

sas na Joalheria Mulher a partir do dia 16.
I

Nota - Nos dias 13 e 20 de novembro os salões do
Lira Tênis 'Clube, foram cedidos ao Clube
Doze de Agosto.

Entre l:tS mais recentes
descobertas salienta-se o

processo de reju�enesci
mento glandular, �ujo tra

tamento vinha sendo moti

vo de.acuradas pesquisas,
De tais estudos chegGll o

prof. Voronof a sua sensa

cional descoberta que tan-
. tos benefícios tem trazido
à humanidade. Aproveitan
do os estudos gerais e in

troduzindo o resultado das
últimas pesquisas, foi ela
borada a fórmula de JU-
JVIGOLD - a qual reune
todos os. conhechnentos SÔ-'
ore o assunto. j'UVIGOLD

rejuvenesce o "Turgor
Vitae" proporcionando a re

cuperação das funções or

gânicas, dando euforia e de_

sembaraço de movimentos.
JUVIGOLD tem indicação
em ambos os. sexos. Nas
farmácias e drogarias ou

pela caixa postal, 4.306 -

Encerrou-se dia 31 de Ou-I 2) Artigos pela impren
tubrQ p.p. a Semana Anti-j sa afim de esclarecer a opi
alcoólica, em qUe se reali- I nião pública sôbre os mo

zou, em todo país, intensi- detnos processos de comba
va campanha anti-alcoólica. te ao alcoolismo como doen
Em nosso Estado foi o se- ça e ás vêrdadeiras causas

guinte o programa realiza-' dêste terrivel mal social.
do pela Sub�comissão de

I 3) Palestrá.' na Rádio
Alcoolismo:

IGuarujá
de Florianópolis

1) Circulares aos estabe- pelo 01'. Antônio Santaella
lecimentos educacionais e sôbre: "Higiene mental e

corporações militares, no alcoolismo". Palestra na Rá
sentido de alertar a mocida- dio Anita Caribaldi, sôbre a

de contra os perigos do al- SEMANA ANTI-ALCOÓ
coolismo. A êste r,espeito o LICA, pelo Dr. J J. Barr,e-
Dr. Kotzias deu explicações' to.

.

de carater médico aos dire� I Dr Antâ.nio SantaeUa
tores de estabelecimentos Presidente da Sub-comis�
escolares.. são Estadual de Alcoolismo.

CLUBE "DOZE DE AGOSTO"
PROGRAMA DO Mí:S 'DE NOVEMBRO

Dia 13 - Sábado. SOIRÉE, das 21,30 até às 2 horas,
Esta reunião 'será réalizada na séde do elegante
Lira Tenis Clube.

Dia 20 - Sábado. SOIRÉE das Rosas. Atrações espe
ciais, das 21,30 até às 2 horas, também na sede.
do cintilante Lira Tenis Clube.

Dia 28 - Domingo - Churràsco-Dansante, das 10 às
17 horas. Esta reunião será realizada na sede
do aprazivel "Coqueiros-Praia-Clube".

MISSA
LUIZA CONSTANTE DE JESUS

Manuel Ferréira de Melo e família convidam os seus
Tanto para l::)u!.KÉE das Rosas, reserva de mesas a par

tir do dia 10, como para o Churrasco-Dansante, inscdç6es
a partir do dia 20, serão feitos na Secretaria do Clube Do

ze, diàriamente das 8 às 11 horas.

parentes e amigos para assistir a missa que mandarão re

zar, dia 10 do andante, quarta-feira, às 7 horas da manhã,
no altar de N. S. de Lourdes, na Catedral Metropolitana,
pela passagem do 2° aniversário de seu falecimento.

Antecipadamente agradecem a quantos participarem
dêsse ato de piedade cristã.

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SOL-B'USILEIRO))
Florianópolis - Itajaf - Jainville - Curitiba

:�'-� _,.;� �M.. c.
__ 'f1.�.i

Age'"nCl-a· Kua Deodoro .esquina:da,

• Rua Tenente Silveira!

Vende-se
TERRENO

Vende-se na rua São Jor
ge, com 30 metros de Frente.
por 20 metros de fundo.
Poderá tambem ser vendi'

.

do em dois lotes de 15 po);'
120. Tratar à rua São Jorge
14 ou pelo telefone -3019.

FARMACIA DE PLANTA0'
13 Sábado (tarde) - Farmácla Moderna - Rua

João Pinto
14 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto
15 (Feriado - Famácia Sto. Ant,ônio - Rua' Feli

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

Trajano
21 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

jape .

;
25 (Feriado) -:- Farmácia Noturna - Rua Trajano
27 Sábado (tarde) - Farmácia Espérança - Rua

Conselheiro Mafra ,.

28 Domingo - Farmácia Esperanç'a - Rua Con
selheiro' Mafra

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Sto. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi
dto n. 43 e Trajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
via' autorização dêste Departamento.

.

Atenção
Pessoa idonea com fichà

..

ALICE MARSICO LEITE nos Bancos do Brasil S;A e
A famlha de ALICE MARSICO LEITE, profunda- Bank Of London & South

mente sensibiliz!,da a ,tO?OS quanto a confortaram e. America Ltd. Aceita Repre
acompanharam a .sua ultIma n:o�ada, �onvidam a todos sentaçõe? em geral para o
os pare�tes e amlgos para aSSIstIrem a missa de 7° dia, I Estado de Minas Gerais.
que sera celebrada na Igreja Asilo de Orfães, no dia. 10, Co.r.respondência. para a

quarta feira, as 6112 horas.
, ,_.,. � Cx. P6stal540 - Belo Hori,.;.

�'
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"O HOMEM PRECISA DEIXAR DE- ATUAR- COMO SIMPLES ANIMAL SOCIAl, INTELECTUAL f EMOCIONAL PARA RACIONALMENTE A
TINGIR A VERDADE INTERNA (PRESENÇA DE DEUS) E RECONSTRUIR A SUA VIDA� BASEANDO-A, NÃO NAS T RIVJALlDADES DA E
XISTÊNCIA, E SIM NO AMOR E NA VERDADE". �IS UM DOS CONCEITOS EMITIDOS_ PELO VICE-PRESIDENTE DA, INDIA, SR. SARVA-

PALlI RADHAKRíSHNAN, QUE CHEGOU A.O NOSSO PAíS, DURANTE 'O DISCURSO QUE PROFERIU NO' SENADO .FEDERAL

A Sucessão Presidencial
s�crificam ou transigem pe- tôrno de um nome comum. O do a debates, âpenas o fiz a mais particular: quer dizer, Portanto, parece natural que
la coisa pública". sr. Café Filho esforçou-se contragosto, pelos ataques como um "leader" do PSD, o PSD queira fazer, partldá-

CLIMA DE 1930 nesse sentido e o atual pre- que recebi. Mas; voltemos ao do partido vitorioso a 3 de riamente, o presidente em---------.-----.--------'....-:--- � Adianta·o governador: sidente chamou ao Rio o sr. assunto que me propôs, que outubro e que manteve suas 1955. Onde haveria um gran-Florianópolis, Terça-fetra, 9 de Novemoro de 1954
"Estamos vivendo momentos Gomes Maranhão, para as é o exame da sucessão rre- posições majoritárias no país -, de erro seria em transror-

.
.

. .' ,�;' �. 1 que recordam, sem dúvida, conversações a respeite. Hou- sidnecial. Recomeço com a "Entendo o seu ohjpti.vo" 'mar esse desejo e esse obúe-
.

�P f
- os que precederam a revolu- ve cogitação de nomes, até I afirmativa de que o êxito da - retruca-me sorrindo. "Mas,

I
tivo defensáveis do nosso

mverte-se o· 'tl� re eíto çào de 1930. Sob muitos as- hoje não revelados. Fomos, I sucessão se condícíona à uni- continuar�i a comer..:ar agn- �a�t1d� num� imposição p�_ii pectos, é como se a revolu- assim, fieis até o fim à n08- ão nacional e que essa união ra de um angulo mais pesse- Iitíca, inclusive por que nao
O bornhausismo, com

a,
tuoso incêndio estava gras- ção tivesse ganho um segun- sa política de mão estendida é a grande tarefa dos parti- dista 'B tendo em mente o haveria mesmo boa politícaínstítuícão da escola' da vida sando na sua cidade.

do impulso, espiritual e dinâ- aos adversários e ninguem dos, no momento". que você alerta: que os pes- em que o fizesse. Temos por-
e do regime de cargos para Si bem chamara, melhor

mico. Do Norte ao Sul há um atuou mais, com êsse objctí- TODOS OS PARTIDOS sedistas desejam produstr,. tanto a primeira hipótese. fie
os homens,. tem sido fértil no fôra atendido. De pronto, um nitido 'anseio. de renovação; vo, do que o general Cordeiro

\

Perguntou' ao governador de s,uas fileiras, o futuro um candidato pessedista, co-produzir novidades. grupo de soldados-do-fôgo
o povo pede claramente aus- de Farias". se me pode sumariar alguns presidente da República. E' mo produto de uma harmo-

A célebre cortina de 'ferro 'invadia a pacata Bíguaçu, teridade no trato da coisa IMPRESSÃO DE JÂNrO caminhos .naturais para essa lógico que o :PSD partido na nía inter-partidária ao país,da grei dominante, na verda- sob os olhos atônitos da po- pública.' O pleito de 3 de ou- Quando; ao fim, o sr. Et�l- umao, através das posicóes realidade mais rorte no país, excluindo-se dela.a agremía-de, não passa de uma cortí- pulação: tubro deu bons exemplos des- vino Lins me diz que em bre- que assumam os partidos po- pense num candidata presí- ção que não desejasse. se
na de bambú, ante a fragi- Mas, lêdo engano, para ta-

sas tendências. Como inter- ve irá ao Rio, perguntn-Ihe líticos e notadamente aque- denciaI de suas linhas de compor por este ou aqueleIida'de da sua constituição, manha pressa. O vultuoso in-
t ltc

. A .' • -
•

1 Ih 1
.

dei combate p Iitíco A j'f' 1 t· d PSD h
- pre ar a VI orra do (sr. Jamo que impressao pessoa . e es mais po erosos. o . S .,1' icu - mo IVO, quan o o IJU-

pois que o seu lema é a va- cêndío não passara' �-:,e um
Quadros, senão como uma deixou o sr. Jânio Quadros: "Aceitarei o seu convite" dades resídírâo, naturalrnen- vesse esgotado todos os seus

lorização das mediocridades. foguinho ... numa chocadet-
prova de que sua. "demago- "Confesso - responde.. - - responde o governador. 'te, nos outros partidos, e+na recursos, sua boa vontade,Por sôbre isso, há a acen- ra eleitoral ofertada pelo gia de honestidade" eçôou que .a principio eu o olhava "Irei a hipoteses. Mas, para UDN sobretudo, que é tradi-I sua capacidade de contem-

tuar a desoríentacão admí- ilustre Diretor da Penlten- .. -

zblí ? E P V
.

Ih eên -

d 11'e I cionalmente o noAS,) l' 1
.-

- na opmiao pu ica: m er- com reservas. ejo-o, agora, me or compr sao o I � , !j,. 'lV�. ponzaç�o.��s�:�t;�ad: ;es�:���i�i�:�t� ���!:�;�d!s!a:;�: ��:��'i��� �:�������u�:s�o :��i�m:�� ��:� �: ���:r: ��:�J�7�� �i���r ��eV���cad�::j�n:�a� ....._,_.
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a par de nenhum respeito às ela nao conseguiram extín-
angulos ínesperados n pois cípios que defendeu nas suas bandeira do "centrtsmo" ,

instituições democráticas e guí-Io... J havia um candidato de ou- campanhas paulistas. Depre- contra o "populismo' no O Exmo. Snr. Dr. Eugênio
às leis vigentes, que trans-

.

O registo vale, apenasmen-) tro Estado emilitar, . mas o endi, das nossas conversas, país. Não o fiz quando lhe Trompowsky" Taulois Filho,
formaram' os governos ude- te, para destacar a revolta'

I povo confiou riele e-seguiu a que de forma alguma será concedi aquela entrevista, da DD. Juiz Presidente da Junta
nistas em exceções das mais dos bombeiros que lá foram

sua pregação, certo de que candidato à próxima suees- qual saiu o que se chamou de .Eleltoral da 13a. Zona, aca

prejudiciais ao bom nome do e o baile que levo_u do chefe
I serão ratificados os novos são presidencial. E está na "esquema" com o meu nome. ba de firmar edital marcan

Estado e ao alto conceito do grupo, pela Ievíandade do métodos políticos _ 'deseja- lógica política que o sr. I.'â- O que sempre desejei não foi I do o dia 12 do andante, às 14
cultural e político que 'havia ato, o udenista Veríssímo. dos por todos": nio Quadros fiel aqueles ' unir êste ou aquele �grupo, I horas, para o ato de diplo-
adquirido entre as demais Coisas da "eterna vlgílãn- MILITAR E ELEIÇÃO príncípíos citados, só poderá 'robustecer esta ou aquela mação do Prefeit.o da capit�lcomunidades brasileiras, a cia"...

Pergunto, nessa oportuní- apoiar uma solução !Jl'e:31d,'n-1 tendência, mas reunis tôdas- e Vereadores eleitos no pleí-
série infinda de desatinos, dade, como o governador én- cial que o coloque em posí- as forças sadias do país, des- \tq de 3 de outubro p. passa-
de' proezas e de .causos dos

TIM cara o debate generalizado ção de coerência perante as te ou daquele partido, Gesta do. .

homens da "eterna", tudo' • • • sôbre as excelencías do can- massas que o elegeram. Essa ou daquela classe, em torno Assim, consumar-se-á a úl-
nos levando a supor que êles didato militar ou civil para a sua responsabilidade básí- de um propósito comum. !';fw tima etapa do Serviço Eleito-
ainda não aprenderam a CARTA N. 13

a nossa vida pública. ca perante o seu eleitor. En- importa que estas estejam ral, cabendo aos diplomados,
engatinhar na estrada da po- "Não vamos distinguir en- fim, senti que êle irá desio- sob esta ou aquela legenda, daí 'por diante, fazerem' por
lítica, carecem de amadure- Dona Mal'ina tre civis e militares" _ res- car para o plano nacional as nesta ou naquela região, com bem merecer a preferência bro do ano de mil novecen ..

cimento no trato da cOllsa Coletora - Estreito .ponde. "A tese de que os mi- idéias e principios que de- as suas peculiaridades p_plíti- manifestada pelo povo flo-
pública e lhes falta, sobretu- Está é a 13a: epístola. 13 litares não sensibilizam a 0- fendeu o plano de .são Pau- cas e locais. Em resumo. He- rianópolitano.
do, auto-crítiéa e senso do dá azar. Logo, hoje, a urna pinião pública foi inteira- lo". nhum partido deve ficar a;:: E"o seguinte o edital:
ridículo. Daí a série de man- 9ue vamos abrir (42a.. se�- I mente contraditada no últi- Cede afinal o sr. Etelvino fastado â.essa tarefa de .uni- "O dr. Eugênio Trompows-
cadas, no mais das vezes 'ção - Clube Tamandare) mo pleito. É fácil recordar Linp.· "De inicio, devo dizer ão nacional para slJcessão ky Taulois Filho, Juiz Presi
com prejuízos evidente$ pa- não lhe será auspiciosa. E' I alguns vitoriosos: o general que muitos políticos re.1pon.. presidencial o que �eria '.Im dente 'da Junta Eleitoral da
ra os cofres públicos... uma pauleira ,braba, Dona Bàrata no Pará, � general sáveis no Brasil, de um modo erro de resultados .:lefastos e 13a. Zona, Circunscrição do
Mas vamos ao que interes- Marina. Veja so: Gayoso no Piauí, o general geral, estão pecando pela 0- imprevisiveis, em. tudo aqui- Estado de Santa' Catarina,

sa. Cordeiro em Pernambuco, o missão ou pela prática de lo que de mau pam. a viela no uso de suas at!:ibuições,
/ Ontem, registramos o caso Senado coronel Juraci na Bahia, o conciliábulos secretos ou pre- brasileira, pudesse pro\'o�a.r: --- __

do coletorzinho de Içara, general Caiado e o coronel concebidamerite semt.. ,sec:re- Sempre defendi w;tct t.ese;F lt aque nada mais é do que
�

o I Nerêu .. . . . . . . .. 169 Gilberto Marinho no Distrito,' tos. Ora, os políticos Que es- f' incl'IJsive em entrevistas à ""e I'r Q'n' �espelho da situação :vigente. Saulo , 146 o tenente-coronel Porfirio da tejam rea�m:nte. a seniço oe i�_prensa: "é í�períosa a u- I_ �.
.

•

�Um mimo da beleza

brigadei-'{
Aristiliano -; 56 Paz em São Paulo, o general uma convlCçao, Isentos e ob- mao dos partidos, sem ex�

rista.· Konder . . . . . . . . 59
/ Felinto ( Müller em Mato j'etivos, podem soltar as pa- clusão de qualquer 'deles, a

Hoje, _esterioÚpamos a Grosso, além de tantos ou- lavras sem nenhum rece;o. menos, é óbvio, que :1.lgum
oportunosa visão do Pre- Câmàra Federal tros eleitos para as Assem- Isto é o que o povo quer, p: e- entenda de excluir-se"
feito de Biguaçu, que figura bléias estaduais e para o cisamente porque não ha 0:.1- "LEADERS DO P. T. B."
entre aqueles que martelam A. S. T. 160 Congresso Nacional". tra maneira de sondar as Veja por exemplo, o deotÍ,-

.

o seu sempre incompreensi- U. D. N.-P. R. P. .. 59 : CANDIDATURA JUAREZ reações 'Populares. Sem eSSl:<S te' que se 'abre em torno do
vel povo. Insisto: não será devido a sondagens - e os fatos lFlUi Partido. Trabalhista, e./{umi-
Na. verdade, o dito ainda Assembléia êsses mesmos exemplos que e alí o têm revelado. - as

I
nando-se a sua particIpação

não conseguiu se refazer do à candidatura Juarez Távora forças partidárias se expõem com esta ou aquel� agremiu-.
choque, pois faz côro de car- P. S. D. 113 tanto se torna viável? a tremendas surpresas. Creio ção política para a sucessüo
pideira contra a ingratidão U. D. N. 44 "A propósito _ comenta o que o medo da pahvra é o presidencial à ausência de
d� sua gente, a cada mo- sr. Etelvino Lins _

noticiou-I g:a.�de _mal ,inicial a corri.. Vargas, �o trabalhis�1O ou

mento, blasfema e lança a- Prefeitura
/ se bastante que eu havia. lan- gIr. do populIsmo, prodl.lzmt GU-

meaças, e de tanto dar tratos çado a candidatura do gf'ne- NOME E PARTIDO tros "leaders". Já em São
à bola, para extrair as armas Osmar

i"
. . .. 128 ral Távora à sucessão do !1l'e- I '�Se fosse pos.sível enfeixar, Paulo surgiu o sr. J3.Iiio (,:'.ta-

da vingança, a razão tem fa·- J. José 63 sidente Vargas. Mas isto não' em curta frase, o que mI:! pa- dros. Dentro do PTB existem
lhado, pela sobrecarga, ori- rol verdade, simplesmente rece o melhor roteiro para a

I
elementos do mell,or quilate

ginando imaginações apora- Câmara Municipal porque eu não poderia fa7.ê- sucessão presi?encial, diria: político, tais .C?�O os SI'S. 1-\1-
lípticas, como sóe ser a veri- lo. Citei-o, sim, como un.i e- nem personalIsmo, nem ).'e- berto PasqualIm, Marcondes
ficada em princípios da se- P. S. D. 93 xemplo de dignidade e di) a- gionalismo, nem pren.:!upa- Filho, Loureiro da Silva, A-
mana finda. U. D. N. 36

mor pela coisa pública. fIo ções meramente partidári.1s. lencastro Guimarães, Lucio
Dizem os informantes, Na próxima semana ter-

mesmo tempo, levei em con- Acrescente-se a tanto, que a Bittencourt, afora outros que.
e aqui vai o negócio pelo minaremos a apuração. E a

sideração o prestigll) que o fôrça da' legenda ter�mos também surgirão sem dúvi
prêço de custo, - que, pelas sra. ficará descansada até seu nome legendárIo possui que adicionar o valor do no- dá, das eleições de 3 de ou

tantas, do dia fatídico,. o Per- outubro do ano que vem, em todo o norte do país. E, me, levando em conta o tubro. Poi'"" que negll.): que
feitó, todo afobado,

-

tomou quandO repetiremos a dôse.
a propósito concordo eom o �rande .eleitorado . fl,utun,nte,

I
esses ?olític�s, na 1.egenda

Ido telefone e discou para o Com esses resultados é poso. general Távora qUiJ,ndo éle mdefemdo, apartldano. que trabalhIsta situam-se enke
Corpo de Bombeiros, nesta sivel que a sra. desista da opina no caso do netd>leo em última análise decide nos os melhores homens públicos
Capital, solicitando a presül1- vida pública. Não é sem tem- 1 que t�mos o dever de esgo� pleitos eleitorais. Recordan- do país? Em torno deles, co-
ca de uma únidade daquela po. tar todos os nossos cpcursos do o que lhe disse há pouco, mo é o exemplo do senador
�orporação, pois que um "ui- ", BUM. em favor da "Petrobrás". Se fujamos das tendências I.ea.- Pasqualini, pode-se estrutu-
- os fatos comprovarem que o 'ciónárias e do populismo exa- rar e fortalecer um PTB a1-

"VEICULaS" ... DO OUTRO MUNDO nosso esforço nacional isola- gerado, à procura do Ineluor tamente doutrinário � de
do não basta, então I�ami- equilibrio dessas tendências':. grande impor�ncia para o

natureza não especificada, nharemos noutras direç5es, UNIÃO -NACIONAL
'

quadro político do país. Ten-
que, por vários minutos, es-

que a experiência LA
.

de- Prossegue o governador: tal'. excluir esses sp.tores de
tiveram presente nos céus'

monstrando". "Mais do que nunca, depois oplmao política me parecedaquela região. SegundO ês-
ACôRDO EM PERNAl\UlllCO do-24 de agôsto a; taref!Í de objetivo não só errado como

·ses mesmos ci'rculos milita- I 1 t
.'

t
-

d t d
.

O sr. Etelvino Lins volta a união naciona se ornou 1m.. a e evas a 01', prepal'una-
res, esses "objetos", que se

comentar a impossibilidade periosa e urgente. Por isso, mos pura e simplesmente a
supõem sejam da natureza

do acôrdo político em Per- peço-lhe para fazer este pa- luta de classes, que seria, ir
dos já populares "dicos-voa-

nambuco, cuja falta de ';xi- rentesis: a quebra do) enten- remediável para todos nós

MISSÃO TECNICA' dores", não eram visíveis a
to parecé que lhe cau;;a visi- dimento em Pernambuco não insisto em que qualquer ten-.

I. olho nu' e foram calculados vel desprazer. "Mas - f:.d- me tirou o entusiasmo para tativa de exclusão, neste ou
\NOVA DELLI, 8 (U. P') -

,

'em nu'm'ero de 50, "aparece: verte - êsse fracasso não di- a luta, mas, deixou-me meio daquele setor part'idmio,Espera-se a chegada de uma
-

t..
..,

ram" nas' te'las em fo'rma de'.minui o meu e.sforço em. fa- abalado. A 'vitória nao !nô comprome ena a smcenaar.cmissão técnica soviética; na
_

ml'nusculos pontos lumino- vor da/união nacional. Aliás, deu qualquer euforJ.a, p:::>is dos propósitos de uniao nb;
terceira semana do corrente

sos. As mesmas fontes auto- vou lhe fazer uma revelft- meu desejo efetivamente era cional".
mes. Essa missão, que terá

-
-

A
.

h
..

CANDIDATO PES"_�EmS'rArl'zad'as na-o esclareceram as çao: mesmo depois da morte a uniao. s mm as prul1eJ-. \como obJ'etivo estudar os
1 r.·t 1tomadas pelo do presidente Varga.s, eu e o ras palavras, conheqdo o. Peço ao governa� G�· l!' e -

pormenores técnicos relati- providências
f geIieral Cordeiro, fi'�emos I pleit'o, eram no sentido de vino que continui a exami-'.' -;-. . -

.

de �u·ma' side .

governo·, nem.·· quizeram azer.vos a cnaçao -

uma'Última tímtativa de' cori:
.

que já não havia vencedores nar. a sucessão e a uniã:::> de!>rúrgica na India, abrangerá outros comentários sobre esse
.

ciliação em Pernambuéo, (,m
'.
nem vencidos, e, se fui leva0. partidos mas de um ângulodoze especialistas.

LONDRES, 8 (U. P.) - O

Ministério das Informações
divulgou hoje que as forças
do exército em manobras no

nort'e do país, registraram,
nas telas de seus aparelhos

.
de radar, varias "objetos" de

FAZ SABER os que o pre
sente edital virem que, pro
cederá dia doze do corrente,
às quatorze horas, na sala
do Tribunal do Jpri, no Pa
lácio da Justiça; sito à Praça
Pereira e Oliveira, nesta Ca
pital, à diplômaçâo do Pre
-reíto, ê V�readorés eleitos na
eleição' de t�ês de Outubro"cto
corrente ano.

Dado e passado nesta cída- ,

de de Florianópolis; aos qua
tro dias do mês de Novem-

. .

tos e cincoenta e quatro. Eu,
Osny Laus, secretário da Jun
ta, o fiz dactilografar' e subs-
creví".

.

Na oportunidade, chama
mos à atenção dos diploma
dos' que, no ato, deverá ser

feita prova de. quitação com

o serviço. militar.

A crônica esportiva do Rio assinalou que o Brasil
é o país dó vice. Em 1950, fomos vice campeões de fu
tebol; este ano, vice de basquete. Em beleza, Marta
Rocha foi vice. Na Presidência da' República terp.os
um Vice .

Se, entretanto, passarmos do terreno esportivo,'
político e plástico, para o econômico, o caso muda.

Em encalacramento s,omos campeoníssimos!
x x

x

TÉNORIO CAVALCANTI, na peroração de um dos
seus discursos na Câmara: - "Os jornalistas são os

legítimos guarda-civis da ordem gramatical desta Ca
sa. E os críticos, os mata-mosquitos da higiene mental".

x x

x

_
O governador catarinense, antes de 24 de agosto,

dava entrevistas, no Rio, à Ultima Hora. Depois passou
. para a. Tribuna de. Imprensa. .

�m Vozes da cidade, desse .zyrnal, há dias lemos
isto:

Afirma o governador Irineu Bornhau

sen, de Santa Catarina, quel embora o sr.

Nerêu Ramos venha declarando que ga
nhou as últimas eleições, a verdade é a

seguinte: o PSD. de dois senadores, fez ape
nas um; manteve o mesmo número de de-,
putados feclerais (quatro); e dos 18 de
putados estaduais perdeu tres vagas, fi
cando com 15. Enquanto isso, a UDN, de
4 federais' passou a 5 e de 12 estaduais, a

16, ficando como partido majoritário; não'
perdeu nenhum lugar de senador por não
possuir representantes.
Vamos pôr isso 'a limpo: jJ PSD teve, no pleito, u

candidato ao Senado. Elegeu-o! A UDN t�ve dois. Ne
nhum foi eleito. Os deputados federais da oposiçã
são cinco: Joaquim Ramos (PSD), Leoberto' Lea
(PSl:», AderbaI,. R. da Silva, (PSD), Nereu
(PSD) e Attílio Fontana (PSD).

Entre os 5 da UDN, um, o sr. Jorge Lacerda, é d
PRP.

Na Assembléia, a UDN elegeu 15 e. não 16. Igua
número elegeu o PSD. Entre os 15 da UDN,
Luiz de Souza, é do PRP.

E ... as forças. oposicionistas lograram,
outra vez, na Legislativo estadual.

Dos 16 prefeitos escolhidos a 3 de outubro, o go
vemo, com alianças, elegeu 6; 'e a oposição 10; inclu
sive o· da Capital.

Por aí se vê a vitória do sr. aomhausen!

. G U'ILHRME TA
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