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S. PAULO, 9 (v. A.) - A

votação obtida pela legenda
federal do PSD" em São Pau

lo, foi surpreendentementeOm�i. antigoDiá
rio de S. Catarina

elevada. O PSD conseguiu e

leger a segunda bancada' pes
'sedista, vindo logo abaixo do
PSD de MinaS. E a conse

quência aí está: nas articu

lações sucessórias, o partido,
que na campanha passada
práticamente não foi ouvido,
está sendo auscultado. E de
verá opinar, oportunamente.
Ressalta-se a esse respeito, o
pronunciamento do sr. Antô
nio Balbino. O governador e
leito da Bahia sublinhou'
bem a significação de São
Paulo e formulou votos no

sentido de que, desta feita, ci
pensamento do nosso Estado
pudesse exercer forte e deci
siva influência no encami
nhamento e na solução do

problema sucessérío.
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DE PÉ AS EXI
GÊNCIAS

VIENA, 9 (U, P.) - "Per

manece inalterada a exigên
cia do govêrno austríaco a'

respeito da retirada das tro

pas estrangeiras de ocupa
ção após a assinatura do tra

tado de paz", declarou o

chanceler Julius Reab em

entrevista concedida o jor-

N. 12.033
•

f CoQtesso InterlaciluJ de; Imprelsa,
Instalad,o -em São Paolo. Deleoaoões presentei.
A . representação da A..; B. I.

RIO, 9 (V A.) ,- Instalou- A comissão organizadora Irados, entre hoje e amanhã,
se, sabado, em -São Paulo, o do I Congresso Mundial de os srs., dr. Ernest Samphn
I, Congresso Mundial de En- Entidll,des de Imprensa, atra-" ter, dr. Joswig An Den, am
tidades de Imprensa, promo- vés do setor de propaganda bos da Alemanha, e o jor

, vido pela Associação Paulis- e 'divulgação, fornecerá aos nalista Rama, Ráo, da Fede-
'ta de Imprensa sob os aus- jornalistas �strangeiros um racão dos Jornalistas da In
pícios da .comissão d') lV conjunto de elementos infor- di�. Tambem o representan�
Centenário d'a Fundação da mativos, de todos os setores te do Paquistão, �. M. A. 7.u
Cidade de São P,aulo. O objc."" das atividades economicas, beri, deverá chegar hOje a

BRUXELAS, 9 (U. P.) - seguiu o estadista _ não se- forçosamente impop'lilares, tivo principal do certame É' profissionais e cultural dI} São Paulo, por via aérea. J6

RetOl:na,ndo c�e uma, viagem I ria s.ervi: ao inte�'ê7Ge do Entretanto, 03 erros cometi- reunir jornalistas de todos os São· Paulo e do Brasil. confirmou a sua particil;>n ..

ao BrasIl, o SI. Paul Van Ze- BrasIl, nao reconhecer as di- dos no passado- estão, sendo países, representando as di- I�ELEGAÇÕES PRESENTES ção no conclave, outrossim, 3.

TERA QUE PROVAR eland, antigo ministro da;s I
ficuldades atuais dêsse pais. reparados, e minha confian- versas categorias da impren- O I Congresso Mundial de Suécia, cujo delegado, sr.

S. Paulo, 9 V.A') - O enge- ftelaçõ�s Ext.eI;lor�s" �onfiou Há muit? tempo as P?rt.as ti- ça no futuro I do Brasil, é sa mundial, através das 1'es- Entidades de Imprensa reu- Malcom Bjoerkman, membro
nheiro Sebastião Corain, que a um IeclatOl do Llbre Bel- nham sIdo, abertas a ,m.na- completa, Seus recursos são pectivas entidades, a fim de ne representantes de Asso- da diretoria do Clube de Pu
há dias anunciou ter de:,co- gique::. algumas i�pressõ�s. I ção, e o atual govêrno por enOl;-mes, sua vontade pe a- estudar soluções para cs ciações de Jornalistas de di-' blicistas daquele país, chega
berto uma droga que cura o

- O desenvolVImento 111- certo deu o golpe indispen- cão determina um aumento problemas que compõem o versos países, alguns dos rá no domingo. O sr. Arman
cancer, foi convidado a com- dustrial e econômico do Bra- I sável contra 'ela, porém é notável da produção". I temário oe cujos itens aten- quais já se encontram em do de Aguiar, secretário do

.parecer per�nte uma Junta sil é fantástiço -'-- disse o sr, mais dificil sair da inflação, Após ter expr�ssado o vo- dem aos interesses daqueles São Paulo. Estão sendo espe- Sindicato Nacional de jorna-
Medica, visando a primeira Van Zeeland - E'-me dificil elo que nela entrar. As me- to ,de que os exportadores que desenvolvem ,sua ativi- "listas, de Lisboa, tambem iá
experiencia publica e oficial comparar o movimento da didas de normalização são belgas trabalham ainda mais dade prOfissional em,organi- confÍrmot1 sua partiCipação
,sobre a referida droga. Isso América Latina com a mar- com o Brasil, o antigo minis- zações jornalísticas. no certame.
foi determinado pelo Servi- cha hesitante da Europa. A

I
tro d�s Relações Exteriores Esse empreendimentoé tam- DEFICIT DO CAFÉ A Associação Brasileh'U de

ço de Fiscalização do Exer- di,ferença é como a 'existente concluiu:
" Bém um convite que o Brasil, S. PAULO, 9 (V. A) - Foi Imprensa será representada

, cicio Profissional. Três médi- "entre os' campeonatos de CENSURADO I
- "Como li Euro),JQ parece por: intermédio çla A�sociação de 3.162.408 sacas o "deficit" pelos srs.· Herbert Moses e

càs, que fazem parte da Jun- Fancorchamps e a procissão SAIGON, 9 CU. P.) - (') imóvel a quem: volta dêsse,s paulist'a de Imprensa, faz a na exportação brasileira· de Luis Ferreirà Guimarães,
ta esperam Corain há dúi� d� Echternach". (Trata-se jornal "Extreme Orient" o países da América! É triste, todos os países do mundo pa- café nos nove primeiros me-

dias para submetê-lo á pro- respectivamente do- grande I mais importante jornal de é perigoso, dar aos america- ra que enviem representan- ses do corrente ano, em com-

J O TEUPOva pela qual ele tanto da- autodromo belga e da mais lingua francesa em Saigon, nos do norte e do sul impl'es- tes a São Paulo, como dele- paração c�m igual .perí�do do
'

. _

' ,...
mou, nas entrevistas que velha procissão ritual do país apareceu, dia 6 com uma pã- são de impotência e de divi- gados de suas legítimas en- ano antenor. De JaneIro ai Prevlsao do, tempo até às
concedeu. O resultado des:::a luxemburguês, na mesma re- g'ina em branco. A censura I são. Ninguém deve ficar SUl'': tidades jornalisticas a fim de setembro ,de 1954 foram em-' 14 horas do dia io.
prova representará a glo,:ia gião). ' politica fez "saltar" um des- preendido se eu cor.kluir di- conhecerem o ciclópico de- barcadas para o exterior... Tempo - Instável, agra-
ou a condenàção para o refe- - "Do ponto de vista eco;- pacho anunciando o regI;es- zendo aos europeus: "Cave- senvolvimento da "cidade que 7.292.979 sacas, contra .... vando-se com chuvas ê tro-
rido engenheiro. nômico e monetário - pros- so dó imperador Bao Dai. ant consules". mais cq'esce no mundo". 10.455.425, em 1953. voadas.

"

D)__()�()�().....() () () ()....()....o�()-()---()'_'()....o������� ''-<)�()---()4111!1.)--(). Temperatura - Entrará
A vitória do sr. Irineu Bornhausen, em 1950, fOI rece- i

'L d
.

. ' Essa, entretanto, parece que sera tomada amda pelo em declinio.
bida e festejada como ving'ança de 1930, quando a revo- !

ega o 'rU Inoso
sr. Bornhausep, que dia a dia vem suprimindo esses postos, Ventos - Rondarão para o

lução apeou do poder grande parte dos homens que a ele .

"
numa corajosa confissão do erro de havê-los cria�o. quadrante Sul; frescas.

voltaram, em 1951. , '.. . ,

A esse tira e bota, os turibuladores palacianos denomi- T tto. O que mais prometIa fOi o que mais descurou: o pro- nam colocar tudo nos eixos. E' a falta de assunto e de ar-
empera, uras - Extremas

blema d t t de ontem: Máxima 23,8. Mí-
Inst<\lados no Palácio depois de vinte anos de ostra-

A
os rans�or, es.. ,g'umento para justificar um govêrno que nem mais sabe .

cismo, os reacionários de 1930 de logo se 'revelaram, l'essus- s nossas prmcrpals estrad�s, penosamente conserva-
o que faz e que se propunha a dominar o Estado durante

mma 21,6.

citando me'todos, praxes e expedientes superados pela evo- ?as por tantos 11lstrQS, viraram caminhos, intransponíveis dois deceni�s. ,

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

lução ,política, operada no espaço de tempo em que estive- a menor chuva. Os resultados do pleito de outubro vieram mostrar-lhe O RISO DA CIDADE...

ralll na' soga. Habituados ao poder conquistado pelo po- A conserva lJermal1eute, quc era o segredo do seu tra- que somente o respeito à Constituição é que lhê permitirá
der, àtravés a farsa das eleicões de bico-de-pcna, anuncia- fego, abandonada durante anos, acabou com o lastrea- concluir o prazo administrativo iniciado em. janeiro de

ram, afoitos e gabarolas, ql;e controlariam a chefia poli- mento que tinham. Por mais qu� o govêrno queira recupe- 1951. Esses resultados, que a coacção, o suborno e'a máqui
tica do Estado pelo menos durante vinte anos. rá-Ias, 1101' mais pródigo que seja o Tesouro eJ'll recursos na eleitoral suavizaram, indicam, no entanto, o inaior e o

Mas, já ao fim dos primeir�s doze meses de situacio- para rest,itui-Ias ao que foram. - não será mais possível mais rapido desgaste até hoje sofrido no Estado por uma

nismo, diante do espetacular fracasso administrativo que, dar-lhes a estrutura que tiveram, O sr. Irincu Bornhausen cyrrente da opinião política, O sr, Bornhausen e a sua

impacientava o povo, tiveram que urdir desculpas para ex-I comprometeu difinitivamente o sistema rodoviário catari- U.D.N. bateram aqui todos os recordes de velocidade no

plicação da inércia bornhauseana, Surgiu, li essas alturas, . nense, Desde, já, por isso, o legado que vai deL'\':ar ao seu :desprestigio, "Nunca tantos se dismilinguiram tanto, em .,�f.:-;
a primeira potoca dos salvadores: "o governador gástara o sucessor pode. ser previsto: uma' herança de massa falida. ;tão pouco te�po". O pior de tudo, entretanto, é que o Es- �;�t,,�:.';'I;;:_-':'.� �.' .

-"::>'":;;)"�

primeiro 'Il.no pondo ordem nali finan�as do Esta�lo. Fe!ta" () f�tu!? gO��l'llal�te 'barriga-verde terá.pela fre�te, c1es�e t.:"do. pagou. p.l.'eço �rl'esgatável por esses, quatro anos f1e fa- ,?J'�'Ú":�:'
com extraordinário êxito, cssa opcraçao, começallla a ,exe- o p.nmeIro dIa, o problema ,d� reconstrlllr as estiadas dcs- leuCla adlmmstratlva, ((.·��t{:'� '12

!<

:::��:::�:�:�:::=d�':�:�::::': �;,a:���n���� :� ':��:,��::::�:�:::a :::�:'a:::::v:n::p::':�:� ii�!u��n�!E:�::'�:�:;i�:'E:�:.�'t;iF::;=�:�:; u:�:� �:mo .,.::
povo_lUdibriado: o sr, Irincu Bornhausen ainda está �rl'l�- a.dmi.nistrador de 1956 ser�a a da ,e;xt,iJ1ç�� das barreiras ��r�ficado num �S.tíldo que sempre fez praça da sua pon'de-I. meu val�, antes
mando as coisas públicas. Da sua plataforma nada fOi fel- flscalS, atravessadas aos mllhal'es nos canllnhos do Estado. raçao e do seu JIUZO nesse setot,' I da eleiçao!

� G S ,� t "GRAMA DO OCEANO"

Consol'l OU'-se' o oveArno ce' a na�?aN�l���iC� ��,' :��qUiSa� �'��:r:u�:��:r :xie��:i���:
"Díscovery IF', acaba de zar- das partes do oceano. Num

1 par de Londres com numero- desses experimentos lançou-
ROMA, 9 (U. P') - O .prí- o desaf�o, pois" SO�ul1do �f�r-l No comunicado, os part�d.?s sos .cientistas e completa- se ao lago Escocês grande

meiro ministro, sr. Mário 80- mou, nao queria rícar SUJeIto que fazem parte da coalízão mente equipado com novos quantidade de fosfatos. Pros

elba, obteve, esta noite, a �i- à mercê do "gabinete. nacional, o Cristão Democra- aparelhos para descobrir uma seguiu para assinalar que se

tória política mais sens:;tclO- Um dos cinco pontos fun- ta, o Democrata Social, o Li- fórmula que poderia conse- os cientistas descobrirem

nal desde que assumiu o po- damentais em que o comuní- beral e o Republicano, rea- guír alimentos adicionais pa- métodos mais simples de pro

der, quando recebeu amplo cado anunciou acôrdo unâní- firmaram sua "completa ade-
ra milhões de pessoas . .o ob- duzír mais "grama do ócea

apoio à sua política par par- me foi a aprovação do golpe são ao programa e à política jetivo dos cientistas é medir no", o caminho estará aber-:

te dos quatro partidos que que o sr. Mário Scelba deu às I do govêrno do sr. Mário Scel- mais acuradamente a capací- to para o cultivo em grande
formam seu govêrno de, coa- atividades comunístas. ba". dade das áreas do oceano pa- escala de peixes nas águas
lísão nacional. I ra manter e alimentar os' fechadas.

Os quatro ' partídos p,',lbli- -_,

cardumes. O navio é'um ver- -------------

caram um comunicado de dadeíro laboratório flutuan- PRIVADOS DE
completa adesão ao pnmetro PERCAlCOS DE UM CIENTISTA te. As primeiras zonas que
ministro Scelba, depois de

. 1 serão estudadas são o Mar FALAR
uma conferência de oito no- S. PAULO, 9 (V. A.) - O curado, há cinco anos, pela do Norte e partes do Atlãntí- HAVANA 9 (U P) O AS PERDAS NA CORE-IAras, �ealizada pela manhã e engenheiro Corain é hoje o droga do engenheiro Coraín.

co, Ministério das Comunícaçôes '

'

a, tarde em Vl'la Madama, re- homem mais em evidencia no E adianta o médico baiano. ,

it
.

t
.

t
- ,

" Explicando os proposi os anunciou que res comen a- 142 091
·

t tsídêncía particular do chefe pais, face à propalada desco- ,"O monge foi restituidio à
da viagem, um dos cientistas, ristas de rádio, contrário ao • amerlcanos en re mor o,S,berta de um medicamento atividade normal, aprese atou "-

do govêrno. sr. Ronald Currie, declarou governo, foram privados, por I

O enérgico siciliano, se a- para a cura do câncer. Hoje sobrevida de cinco anos e o
que existe no. mar o que se dez dias, do direito de falar feridos e desaparecidoscha assim numa posição mais pela manhã, nada menos de caso foi constatado por mim .

b A'

d ,pode chamar de "grama do pelas emissoras cu a,nas", o
,i WASHINGTON, 9" (U. P.)sólída que qualquer outro po- 20'0' pessoas raziam .fila dian- e por várias sumi ades me- -

d d' oceano". Suas extensoes con- que parece, a pena e evi a
'lt· b I

11·tl·CO ítalíano, desde a queda te de sua casa. Eram paren- dícas da Bahia". , .

I f'
- Segundo o u Imo a anço

trolam enormemente o nu- aos comenta rIOS por e es el-

do extmto Alo ide De Gasperi. tes de doentes, médicos, jor- A propósito dos Impecílhcs tmero de peixes que podem I tos durante a recen e cam-

Os conceítos do comuníca- nalistas, etc. E o engenheiro que o engenheiro tem encon-
I it 1viver naquela' parte do mar. panha e e' ora.

'

do, que não deixam a menor havia desaparecido! Está es- trado para .demonstrar a efi- VILLALOBOS EM mortos, feridos' e desaparecí-
dúvida com respeito ao apoio gotado. Escondeu-se na casa ciência de sua droga diz o se-

OS CEGO,S T""tRA-O CARGOS
dos.

'

ao "premier", fazem dissipar de um amigo. cretário de Agricultura eh I CARACAS Este balanço não é ainda o

o perigo de uma possível cri- Equanto êle descansa, os Bahia: ' CARACAS, 9 (U. P.) definitivo, que só' será publí-
se ministerial, após a onda jornais trabalham. HoJe a "Todo homem que salta da Importante e louvavel iniciativa" \

Chegou a esta capital o com- cado, provàvelmente, dentro

de recriminações entre os "Fôlha da Tarde" apresenta órbita comum tem ele sofrer positor brasileiro Heitor Vil- de alguns aÍIOs.
'

membros dos partidos que dois depoimentos, 'um dos os ataques da mediocridade, RIO, 9 (V. A.)' - A Prefei- assistencia aos que estão prí- lalobos, ,que participará do A cifra hoje anunciada re-

fazem parte do gabinete. quais do secretário da '-Agri- Aqueles que deram um passo tura do Distrito Federal vai vados da visão, mantendo festival de musica a iniciar- presenta um aumento de 24

'Foi o sr. oíuseppe' Saragat, cultura da Bahia, o dr. Luís à frente foram sempre sacrí- criar um .servtco-para o apro- cursos, biblioteca, e ampla se no dia 22 'do corrente. De- sôbre: o total publícade em'

lider social democrata p vi- Pedreira Torres, médico, ex- ficados. São típícos os casos veitamento em cargos' espc- assistencia social especializa- clarou o notavel musico bra- 22 de julho último.
,

ce-presidente do Conselho de .assistente elo prof. Clemente ele Pasteur e Galileu". • cializados de numerosos ce- da. Na prefeitura, será crla- sileiro 'que seguiria para os Este montante de hoje se
Ministros, quem começou as Fraga, O depoimento é muito Diz conhecer o engenheiro gos que vivem no Distrito da apenas um cargo isolado, Estados Unidos a fim de di- decompõe da seguinte ma

dificuldades ao acusar o go- I sério. Cita, por exemplo, o Corain há 25 anos. "É um Federal. Em mensagem en- de provimento em comissão,

lrigir
vários concerteis da 01'-, neira: Mortos em combate

vêrno do sr. Mário Scelba de caso de um monge baiano, homem modesto, sempre de- caminhada à Câmara ele Ve- de chefe de serviço, padrão questra Sinfônica de Fila- - 23.000; feridos,' - 105.125;
não ter cumprido as refor-. desenganado pelos médicos e dicado a suas pesquisas fisi- readóres, o prefeito Alim Pe- CC-5.' délfia. -

desaparecidos - 13.006.
mas sociais que havia ·Pí."O- : cas".. � dro remeteu um, ::l'I'Le}:lfF,jr.to
metido.

.

,

'

J '

'

'r' ,

,
Agora- uma. pe.i'gunwnha I

de lei Cl'iàndo LIu D€]Ydii'f,a-
O sr. Saragat não.par�ici- i.EM V SITA OFICIAL nossa: "Os médicos que a- mento__de Assístenoia Social

pou da reunião de ontem, I VIENA, 9 (U. P.) - ? companharam experiências na Secretaria de Saúc1 � '.! As,

mas esteve presente o sr. A- i chanceler Jullus Raab fara, com a droga - como é o ca-
'

sistencia um serviço especia
mintore Fanfani, secretário I de 21. do corrente. � 9 de. �e- s� dó facultativo baiano - lizado q�e _ fic�rá Incumbido

geral do Partido Cristão De-I zen:blo,
uma

'.
VISIta orícíal nao podem fazer uma comu- da admissão oe cegos nos I

mocrata, que usou de toda a a�s E�tad�s Unidos e,: cana-l nicação ofici�l à Associação serviços da prefeitura em

sua influência em favor do da, anunciam os serviços da Nacional de Medicina? De- funções' compatíveis,
sr. Mário Scelba·. Chancelaria FederaL vem poder. E que esperam?" Esse serviQo dará 8,l1'!pla
O sr. Saragat também ha

via acusado o sr. Amintore
Fanfani de não apoiar o go

v�rno do "premier" Mário I

Scelba e o desafiou a aceitar

nal vienense "Neuer Kurier".
"A proposta soviética feita

na Conferência de Berlim

para a cessão de bases mili
tares em que pudessem ser

reagrupadas as tropas de 0- Assumiu o comando do

cupação após a conclusão do partido em nosso Estado, o

tratado não poderia em caso professor Lucas Nogueira
algum constituir um compro- Garcez que, brevemente, co
misso nesse domínio", arír-": mo porta-voz dos compa
moü igualmente o sr. Raab, nheiros, falará sôbre o pro
acrescentando que o govêr- blema da sucessão, expondo.
no austriaco não poderia tão o ponto de vista de São Nau

pouco aceitar qualquer ocu- lo e do partido, em partícu-
pação simbólica. lar.

revisado e publicado pelo
Departamento da Defesa, as

perdas americanas na Coréi�
elevaram-se a 142.091 entre

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

Impressões �e �Van leelan�um posto' no gabinete.
O sr. Fanfani não aceitou

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLlNICA DE: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA

DR. GUERREIR01
M E, "o I C O S I·Dr. Jolio·.Paupitzl O E S T j\ ri !; Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Gargant.

,.... "
.

Illh I
. do Hospital de Florianópolislun.RIO DE LARMO DR. NEWTON DRA.WLADYSLA'VoA:

.

. �� O. . A�:MINI��RAÇAO A clínica está montada com os mais modernos

CANTIÇAo D'AVILA W MUSSI E
.'

t d 20a enfer.. Redação e Ofícínas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade• x in erno a: Conselheiro Mafra, n. 160
- MlíJDICO - CIRURGIA GERAL e maria e Serviço de gastro- ULTRASON �Tratamento das Sinusites sem operação)

CLíNICA· DE CRIANÇAS Doenças de Senhoras enterologia da Santa Casa
Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxílíàr das sinusites e

A D U L T O· S P ti' EI t
.

id d DR. ANTÔNIO DIB d R' d J
.

(P f
Diretor: RUBENS A. .

inflamações do Nariz e Garganta)
.

.

roc o o,gla - e rIC a e o 10 e aneiro ro " RAMOS
Doenças Internas Médica MUSSr W Berardinelli).

.
. Gerente: DOMINGOS F. DE IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho.

CORAÇÃO - FIGADO Consultório: Rua Vitor _ Ml1:DICOS _ Curso de neurologia . AQUINO.' para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
RINS - INTESTINOS Meireles n. 28 - Tetefone: CIRURGIA-CLtNICA (Prof.. Austregesllo).. .' Representantes:

Cabeça €i Inflamações da Garganta e Olhos. E� muito li
'fratamento moderno da 3307� GERAL-PARTOS Ex I�terno do Hospital Representações A. S. La-

casos são evitadas as operações das Amigdalas
SIFILIS Consultas: Das 15 horas Serviço completo e espe- matermdade V. Ama;al. ea, Ltda. ; .'

ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringite$
Consultório - Rua Tira- .m diante..' cializado das DOENÇAS DE I Doenças �o estoma?o, Rua Senador Dantas, 40

e inflamações dos Ouvidos)
dentes, 9. Residência: Fone, 3.422 SENHORAS, com modernos ínte.tínos, fígado ,e vias-

_ flo andar. .

RAIOS X (Radiografias 'da Cabeça)
HORÁRIO:

_ Rua: 'Blumenal n. 71. métodos de diagnósticos e biliares; dos rins, utero e
Tel.: 22-5924 _ Rio de

REFRATOR. (Moderno Aparelho para R,ECEITA de
Das 13 às 16 boru. tratamento. ovários. J

. (OCULOS)·
Te!.: Cons .. � 3.415 _ Res.

I
SULPOSCOPIA _. HISTE- Disturbros nervosos.' ,aneRIlIe,Qpl'eJ'or Ltda LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de

- 2.276 _:_ Florlanôpolís. RO - SALPINGOGRAFIA Consultóric: Vitor Mei-
R F I' dOI'· .

.

lesões dos Olhos) .

DR
�

MA'·RIO WEN ua e ipe e iveira, n. INFRA VERME·LHO
,

-
- METABOLISMO BASAL reles 22. 21 --'- 6° andar, . G d P'

DHAUSEN Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. Te!.: 32-9873 _ São Paulo .

ran e ratica na Re�rada< de Corpos Estranhos de·

CLlNICA MlíJDICA DE' curtas-Eletrocoagulação - Residência: Bocaiuva 20
ASSINATURAS ' . . Pulm� e Esofago

ADULTOS E CRIANÇAS Raios Ultra Violeta e Infra Na Ca ital

I
ConsultoT'lo:, Visconde de Ou�o Preto 2 (Altos da Cas•

V Ih PI. Belo Horizonts
Consultório - Rua João erme o. A C'- 17000

n

no . . . . . . . . \:.. , Residência....,. Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365
Pinto, 10 _ Tel. M. 769. Consultório': Rua Trajano, A D V O G A DOS' '" estre Cr- 9000zsem L • • • • .. , Consultas - pela manhã H ít I A dConsultas: Das 4 às 6 ho- n. 1, 1° andar _ Edifício do No Interior

.

d 2 h .

a no ospi a - tar •

raso Montepio, Ano Cr' 200,00',
as oras em diante no Consultório

.,

Residência: Rua Esteves Horâráo : Das 9 às 12 ho- DR. JOSÉ MEDEI-

J Semestre ...• Cr' 110,00 I
Júnior, 45. ':fel. 2.812. ras _ Dr. MUSSI.. ROS VIEIRA Anúncios mediante con-

Das 15 às 18 horas - Dra.
_ ADVOGADO _ trâto, DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

Consult6río: Rua. Vitor OLHOS -' OUVIDOS MUSSI.
Caixa Postal 150 _ Itaj&.i Os origdnaia, mesmo do ULCERAS DO EST.OMAGO E DUODENO, ALERGIA.

Meireles,,22 Tel. 2675. NARIZ "� ·G1\RG�TA Residêucia : Avenida Trom-
_ Santa 'Jatarina _ publicados, não serão elevol- DERMATOL0GICA E CLINICA GERAL

::r!r�:�tas;:=as':,Q..,·uar:.. DR. JÚ,LIO DOIN*,'.'·
powsky, 84.

DR. MARIO LAU-' Vi���iréção não se. respoa- Dr Miguel"Nu·nes Ferre.l·ra
. aahiliza pelos concettos emi-

I
MI

Das 16 à� 18 ·hõ�u. . '" '(nEIRA' .'
,

, IDr. fausto Brasil RINDO tidos no:s artia-os &ssilll&dos. CONS. - A' RU� VICTOR MEIRELLES N°, 18, 10
Residência: Ruà;,.llpe ... �:,: MÉ!?IÇq:' ESPECIALISTA EM DO_I e I,� ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE ..

Schmidt,,23;....;... 2o"imelai-, ES�EÇIALISTA EM ENÇAS DE CREANÇAS I DR. cLAUnIO ..........&..w&�&_. _....- RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.140
.

1 T 1 3002 OLHOS" OtJVI:QÇ)S,NA-' ,"

apto - e. .•
lUZ E GARGANTA CLINICA GERAL BORGES I f

-

DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE- CONSU.LTAS: Das 10 às
.

ADVOGADOS n ormaçoes
. RAÇÕES .

.

12 horas. Fôro em geral; Recursos utelsMER'· GARCIA .

N b li T'b 1 •
Infra-Vermelho - e u r,

Cons. e Residência: 7 de perante o Supremo ri una

D.,lomado pela Faculdade zacão :..__ Ultra-Som Federa! e Tribunal Federal
Nacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem

Setembro n. 13. de Recursos. .

Universidade do Brasil operação) NO G
ESCRITÓRIO�

Ex"interno por concurso da Anglo-retinoscopia _ Re- DR. CLAR . li'Iorianópolis _ Edifício
Maternidade-Escola ceita de bculos'- Moder- GALLETTI São Jorge, rua Trajano. 12

(Serviço do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Rí- _ ADVOGADO _, _ 10 andar - sala 1.

Rodrigues Lima) nolaringologia (único no Rua Vitor Meirelles, 60. I Rio de Janeíeo _ Edificio
Ex-interno do Serviço de

. Estado) FONE: 2.468. Borba Gato, Avenida Antô-
, Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 ho- _ FiorianópoUs - I Dia Carlos 297 - sala 1008.

I. A. P. E. T. C.' do Rio de ras e das 16 às 18.horas
Janeiro Consultorio: _ Rua' Vi- _.;..'------------------

MédicG do HospitaÍ de tor Meireles 22 - Fone
Caridade 2675.

DOENÇAS DE SENHORAS Res. - Sua São Jorge,
- PARTOS-6PERAÇOES 20, - Fone 2421
Cons: Rua João Pinto n.16,

das 16,.00 às' 18,00
horas.
Pela manhA atende
diàriamente no Hes-

pe Schmidt, 38.
pital de Caridade.

CONSULTAS. _ nu 4
Residência:
Rua: General Bittencourt às 6 horas. MO�'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA

Residência: Tenente Sil-
'

GERAL
D. 101.

ITelefone: 2.692. veira, 130
-, .FONE - 3.165.

DR. ARMANDO'VA- Ô
'

. LÉRIO DE ASSIS UR· ANT NIO MO-
_ Ml1:DICO _

NIZ DE ARAGAO
Dos Serviços de Clbilca In- CIRURGIA TRimMATO-
fantiÍ da Assistência Muni. LOGIA

eipal e Hospital de Caridade! Ortopedia
CL1NICA MeDICA' DE Consultório: Joio PÍlIto,

CRIANÇAS E AOULTOS 18.
_ Alergia _

Das 15 às 17 diàriamen�e.

Consultório: Rua' Nunes Me.ri.os aos Sãb�do'8
Machado,.7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 18&.

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 PAKAISO

Indicador

,

DR. ROMEU BASTOS
PlRES·

..,... MÉDlQO .;
Com prática no' Hospital
São Francisco de Assis e na

Santa Casa dI) Rio de
Janeíre

CLINICA mnICA
CARD10LOGIA

" DR. VIDAL
CLíNICA DE CR1ANÇAS
CONSULTóRIO - Feli-

,

DR· I. LOBATO
.

FILHO MtDICO

:--
-

.oe"'� r-r

Profissional

Dr. Ylmar Corrêa
. CLINICA MEDICA .

\

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

Dr. -José ravares.lracema

Do Serviço Nacional de Doenças MetÍtai�.
Chefe do. Ambulatório de Higiene Mental.

Psiquiatra' do Hospital - Colônia Sant'Ana .

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-
terapia.

'

CONSULTAS: Terças e Quintas du 15 às

l7 horas .. Sabado (manhã)
Rua Anita Garibaldi, esquina de General

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Boc�iúva, 139 Tel. 2901

. Dr. Carlos f. :Eooelsioo
Médico dos Hospitais Americanos e da Força

O leitor enCfl!1trari, nu· Expedicionária Brasileira
ta coluna, informações que MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO .

necesslta,_(iiàr1...ente e de IDoenças de Sanhcj-as e Crianças - Partos - Operações
imediato: O Mais 'Moderno e eficiente Tratamento e Operações

das doenças de Serihoras. ' .

JORNAIS Telefone Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentrua.s ton

O Estado .. ,....... 1.021 �ur:s� zu.mbirl�s -�e ouvido, neurastenia, irritlbilÍdade,
A Gazeta

3.651,
msoma, Impotência e frigidez sexual em ambos os se-

Diário da Tarde 3.578 xos_ - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
'

Diária da ManhA •.. 2.463 Operações e.specializdas do ouvida, nariz, garganta,
A Verdade......... 2.0Ul s\llu�tes, pólipos, desvios do septo (nariz) Iabío partido
Imprensa Oficial 1.'88

-

pera�oes de hernias, apendicites, ovário, utero,
HOSPITAIS hemorroldes, adenoides, hidrocéles, varícoeeles e

. De Cuidade: varizes, elefantíazes-
I(Provedor) ., . .. .. '.114 C I R U R G r A E M G E R A L

(Portaria) . . .• . • .. I.OSI Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas
---......;._-----------------

.

Nerêu Ramoe ...••. 1.811 hemorroides cqm 6 injenções, sem dôr
'

�!i�:basiii; ·(C��·
1.167 TOPERAÇÕES E TRA_TAMENT...o D1\ TIROIDE (Papo)

ratamento e Operaçoes do estômago, fígado, vesicula ede Saúde) 1.161 intestino _ Tubagem duodenal.Maternidade Doutor Tratamento da Sífilis pelo processo Americano maiaCarlos Corria ..•. J.l11 moderno, em 3 ou 15 dias.
'

CHAMADAS UH- �écnica única no mundo para o tratamento do Heman:'GENTES
•.-1-

gíoma (manehas de, vinho) no rosto ou no corpo, comCorpo de Bombeiro. o> o>
. 100% de cura.

.

Serviço Luz (Reela- Receita de óculos - Tratamento e operação das ooençuPo�:�:e(�al�'c�;';ba:' 1.404 dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO
fETC. .

J

p(J�::::) (G.�b:
.

Del�:'
.

1.018 I\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA'
NOITE

eado) . 1.554 Consutérío: Rua Deodoro, esquina da Vida! RamosCOMPANHIAS D. l1esidência:' Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�'rRANSPOR'r. Torre.
.

AtREO,
T.AC ;..

I Cruzeiro do Sul .•• �
_____________________ ,

Panair .......•...••

Doenças do apare�o respl. Operações - Do.nças Formado pela Faculdade Nacional dé Medicina tini-

rat6rlo de Se.nhoras - Clinica

de.,
versidade do Brasil

"'UBERCULOSJ: RIo' DE JANEIRO
.1.'. Adultos.' '..

d S- M 1"RADIOGR.AFIÁ E RADIOS- Aperfeiçoamento na "Casa de Sau e ao igue
COPIA .DOS PULMõES .

Curso de Especialiaaç'o Prof Fernando Pa'ulino
.

Cirurgia do ',roru no Hospital dOI Servidores Interno p0r 3 anos do Serviço de Cirurgia
Formado pela' Faculdade 'do Estado Prof. Pedro de Moura

N!lcioDal de M�icina, Ti,sio- (Serviço •.:l.) Prof. lI.rla- Estagio por 1 ano ·na "Maternidade - Escola"
10zista e Tisiocirurgião do I no de Andrad.) Prof. Otávio Rodrigues Lima

Hospi;al Ne�ê� Ra_mos' I
.. Consu.ltas _ PeI. manhl

Interno por 2 ano �o Pronto Socorro

. Curso de especlahzaçao pela .

- x -

S. N. T ..Ex-int,erno e, Ex-as- no HC'Spltal d. Caridade. OPERAÇõES
Bistente de Cirurgia do Prof. A tarde, das 15,30.. CLINICA DE ADULTOS

UgO Pinheiro GQimaries em diante no . consult6rio,
.

. DOENÇAS DE SENHORAS
(Rl,o). á Rua Nun�s Machado'17, 'dCON8SyL1ToAS: No Hqspital de Caridade, diariamente

CODS: Felipe Scb.midt, 8S ..

d TIas as .

_ FODe 8801. EsqlLnl de 'l'l1'a ente.. e. No consultório, à Rua João Pinto nr.16 (lo and.)
Atende em hoi'A mareàda. 2.766. Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas.

Res: Rua Sio Jorre 80 � "" Residencia - rua

Presi"I RE�IDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 _ Florianó-.
FODe 289!J.

.

dente Coutinho 4.4.
. polIs. '. .' . • IIIII tIiii6iiI

_ ..•._ ... ".-.__ . __.-_ .._----_._----------------------�---------�---------

Lavando 'côm Sábao

�irgem ES]Jecialidade
da Cla. IIIZIL INDUSIBIIL-Jolovllle. (mlrea registrada)

ecoDomiza.se�Jempo e dinheiro·.
--------------�--------��-------------------------------

Dr. Ney Pfrrone Mund'

I.

1.700
2.5UO

3.553'1I.S25
2.402
Z.358
1.500

DR. ANTONIO MODESTO

Varl.
-

..,' ••...

DR. POLYDORO S. THIAGO ,

MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE-
RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE. .

AUSENTES ATE' MELADOS DE OUTUBRO.
ESTAGIO EM S .PAULG PAIt.l'1. ATUALIZAÇAO NO

TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMO�ES EM GERAL.

Lóide A'r.eo .

Real •..•.•.•••• 'J"

SCiUldinavu ••.....

HOTtiS
Lux ...........•...

Mare.Ue .......••.

Metropol .....•...

La Porta .

. Cat.lque •.••••.••••

CetraI ..•.....•..

·

••trela .••..•••...

Ideal •...•.•..•.•.•

ESmBITO
'DÚlQu. • .•• ' ..••••

1.021
1.278
S.147
1.111
1.44'
1.614
1.17]
&••5.

�.......��
,

,

\

Navio-Motor «Carl ... H.epeke>l
.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANÚPOLIS • RIO DE JANEIRO

O. .�scalas intermediárias em Itajaí, Sa�ltos, São S... ·

bastlao, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro' úlü..

mos, apenas .para movimento de passageiros. .'

I �, e�cal�s em S. ,S.ebastiãó, Ilha Bela, Ubatuba nÃo
I!IWP.!III'JI._

pre3'Udtcarao o hotano de chegada no RIO (Ida) e
ITINERARIO DO N/N "CARL HOEPCKE"

j

Viaoens, U J ti b J li �
FLORIANÓPOLIS - RIO ÁS 3d'.
fFOllS.-S. PAUlO·--RIO ., 4",.
FPOllS. � r.URITIBA'-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
('�117 J: IIU"" n('\ c: I II

Rio
.

6/11
'18/11
30/11

IDA VOLTA
Santos
7/11
19/11

1112

.

Fpolis !tajai
11/11 13/11
23/11 25/11

r-:.;t. \/' "l·e�!·�·!�·.�,"

>'t

. S�6ÁOY'RCt�t·. "..,

Esp ECIAUOAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Novembro de 1954
O .STADO ------------------------�------

----��--------�-------------------
•• rm

"O ESTADO"

sra. Berthilde D. Pa-

quete, esposa do sr. Carlos Parl,l·Cl·paça-ORoberto.Perez Paquet;
.

- sr. Avelino Maia PEDRO FORTKAMP ANTONIO M. BORGES

rriarã;�vem Abelardo

GUi-l, , SEN�ORA SEN�ORA
- �ta. Ivonue,. NiU!� Participa.m a V. Excia. e Participam a V. Excia. e

Maya, filha do sr. Luiz Go Exma. família o contrato de Exma. familia o contrato de
zaga May;

.

S .
I casamento de seu filho casamento de sua sobrinha

- sr. Mano o�za, ALBERTO com a Srta. MARIA com o Snr. Alberto
- sra Clara Brmkmann, Maria Neves Moreira J Fortkamp

esposa do sr. Henrique
Brinkmann;

sra. Margarida Step-

\

Hoje, 10 de Novembro, a Sociedade da Capital Fede
ral, com justificadas razões, exultará de, alegria com'

significado especial, quando o venerando casal, LUIZ pat
PIRES URURAHY e sua exma. esposa d. FELICIDA
DE TERRA URURAHY comemora, cercado de todo o

respeito de inumeros amigos, e admiradores e dos entes

queridos, o transcurso do 60l! aniversário de casamento. Com agraciosa e prenda-
casamento.' da sta. Maria Neves Morei-·

Ainda neste mesmo dia o venerando sr. Luiz Pires
ra, diléta . sobrinha do sr.

Ururah.y, alto funcionário publico aposentado, vê trans- Antonio M Borges e sua

correr o seu 800 aniversário natalicio. exma esposâ,' contratou ca-

,
Assim a residência do ilustre e benquisto casal, em samento o nosso jovem con

Cascadura ii rua Ruy Barbosa n? 229, se engalaná fes- terrâneo sr.'Alberto Fort
tivarnente, com as comemorações acima, bem como com kamp, filho do sr. Pedro
o enlace matrimonial da graciosa e prendada senhorinha, Fortkamp e sua exma espo
Ináh Bravo 'Ururaliy, Professera pela Faculdade Nacio- sa.

nal de Filosofia, com o Engenheiro-arquiteto sr. Hen- Ao.s noivos e exmas fami
r ique Mayer, e 'o batismo dos galante menino Cilber- lias as felicitações de O Es�
to, Claudia Luicia e Sergio. • tado.
sal.

.

Descendencia do venerando casal: NASCIMENTO Enedino Bat�sta .R,jbeiro e Sr�. pãl'ticlÍopam aos paren-1 - Dr. Gilberto Ururahy, médico casado com ,a
E 1 'festl-vnlnen

tes e pessoas amigas o contrato- de casamento de sua filha'
exma, sra. d: Célia Cardoso Ururahy, de '�ujb consorcio nga anou-se, -r: "'

-

" •

contam com os seguintes filhos: Gilce-Cardoso Ururahy, te,' no dia 8 do corrente, o
I ISMENIA com o S1'_ Arno L. Schnelder.

cirurgião-dentista, casado com a exma. sra. d. Arita venturoso lar do nosso' pre

Mattos, Ururahy, com uma filha Claudia-Lúcia; sr. cu. zado amigo Tenente T:mó

berto Ururahy Filho, casado com a exma. sra. d Yolan: theo Poéta, da Resei'\'�t da

da Bravo Ururahy, com uma filha, Eliani; 10 Tenente de Aeronáutica,' e .de sua exma.

Engenharia Si!via Cardoso Ururahy, casado com a espõsa d. Igná cía
' Poóta, com

exma. sra. d. Neide Chebbe Ururahy, com um filho, o nascimento de um galante

Gilberto; Gilda Cardoso Ururahy; Rubens Cardoso e robusto menino, ocorrtdo
. Ururahy, aluno da Faculdade Nacional de Filosofia; na Maternidade "Carlos ('81'

M�ria-Célia Cardoso Ururahy, aluna da Escola "car-I r�a'",e que re?ebeu. o nome de

mela Dutra";; Pedro Ney Cardoso Ururahy, estudante; 'I'ímútheo Poeta �Ilho, .

e, Luiz Antonio e José Claudio Cardoso Ururahy. I
Ao galante recem-.mt3elllo e

2, - General de Brigada Octacilio Terra Ururahy, I ao� �en�urosos genltor=s as

casado com a exma. snra. d. Idalina Bravo Ururahy. j reltcttações de O ESTADO.

contando com o.s seguintes filhos: Capitão de CavalariaI, ,

Luiz Pires Ururahy Neto, casado com a exma. sra. d.:
Ely Kaizer Ururahy, com os filhos' Heloisa, Lia, Luiz
Bisneto e Sergio; Ináh Bravo Ururahy; Neyde e Heloi
sa Bravo Ururahy, professoras pelo Instituto de Educa
ção do Distrito Federal; Maria Helena Bravo Ururahy;
Octacilio- Terra Ururahy Filho, aluno do Colégio Militar
do Rio de Janeiro; Fernando e Roberto Bravo Ururahy, I
alunos' do Colégio Catarinense, e Vanda Maria 'Bravo IUrurahy, aluna do Colégio /'Coração ·de Jesus", nesta

Capital.'
.

,

3 - Hildeberto Terl'a Ururahy, funcionário da Pre-
feitura do Distrito Federal.

-

4 - José Antonio da Silva Ururahy, � funcionário
publico do Estado do Rio de Janeiro, casado com a

exma, snra. Samiramis Ururahy, contando com dois
filhos, Marlene e Marise, alunas da Escola "Carmela
Dutra".

5 - exma. sra d. Marra Luiza Ururahy, casada com

o sr, Thomé Torras, alto funcionário da Companhia Te
lefonica Brasileira, contando com um filho, Alfredo Tho-
mé Torres.'

'

6 - sta. Zuleika Terra Ururahy,
Por tão gratíssima eferméride será rezada missa

votiva, seguindo-se o -

enlace matrimonial da St3.. Ináh 'e

o batisado dos bisnetes do venerando casal, Gilberto,
Cláudia-Lúcia e Sergio.

�s �omemorações desta data, pois, tornar-se-ão ines- I
queeiveis para a tradicional família, cumulando o vene- ,

r�ndo casal de gratíssimas recordações, 'com a renova-,
çao do mesmo amôr de há sessenta anos.

O ESTADO, respeitosamente, 'na pessôa do exmo. !S1-. General Octacilio Terra Ururahy, ilustre Comandan
de da Infantaria Divisionária / 5,a., com Quartel Gene- ;
ral em nossa Capital, formula prazerosamente os

=.res votos de felicidades sob as bençãos de Deus, ao ilus
tre casal e a exma. família.

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS -'

B'ATISADOS - ANIVERSáRIOS E ,REPORTAGENS E1H!
GERAL. 'IR O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O

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

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE:

NO LAR E,'NA SOCIEDADE
SONETO

NOIVADO

Alderacu Muricy

- sra. Flávia 'Simone de

Assis, esposa do sr. "João
de Assis, alto funcionário do

Departamento dos Co.rreios
e Telegrafas nest a.Capital;
- sra. Maria de Lourdes '

Bairâo Bonassis, esposa do
sr. Zenon Bonassis, alto fun ,

oionário da Penitenciaária
do Estado;
- menino Flávio, filho

do sr. Zenon Bonnassis e de

.
sua exma. esposa d. Maria
de Lourdes Beirão Bon

nassis;
- sra. Olga Camisão Sil

do sr. Pericles

Vou dizer-te, anjo meu, tudo que sinto,
Se acaso me sorris, quando te vejo;
Apaixonado, mal contendo o instinto,
Penso em magoar-te, a boca com meu beijo.

Nunca me deste, na verdade, o ansejo
De provar, meu amor, que não te minto.

Arme-me o peito a chama do desejo;
Pere-me a boca do sumo do absinto.

va, esposa
Silva;
- sr Tiburcio Xavier de

Oliveira, funcionário públi
co' estadual;
- sr. Jorge P. Krieger;
_J.. sr. José Antonio Bas

Deves bem te lembrar, quando eu te disse:
"Guarda teu coração, que esta tolice
Vai nos trazer, de magoa, alguma cousa!"

_ t que eu sabia que esta ardente chama
.

Transforma a alminha pura de quem ama

Numa triste e inquita maripôsa! ...

tos;

Flopolis, Out. de 54

-0-

Acontecimento Social
,

800 aniversário natalício - 60° aniversário de feli!!; con

sórcio - Enlace matrtmonlal - Batísados

•
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H OJ E NO PASSADO
10 DE NOVEMBRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1.483, em Eisleben Alemanha, nasceu- o gran
de e impoluto' reformador Martinho Luthero,
falecendo na mesma cidade em 18 de Fevereiro
de 1546;
em 1.555, chegou a Bahia do Rio de Janeiro, uma
expedição francesa sob o comando de Nicolau
Durand de Villegaignon; .

- em 1.645, travou-se nos arredores de Recife um

combate entre brasileiros e holanleses, tendo
Vidal de Negreiros e Fernandes Vieira repelin
do o Coronel Joris Garstmann;
em 1.822, fora mentregues aos Corpos da Guar

nição Militar do Rio de Janeiro as 'novas ,Ban
deira do Brasil e nesse mesmo dia foi içada pela
primeira vez nos mastáréus de nossa Esquadra;

, em 1.869, o comandante paraguaio
.

Canete, em

Sanguina-Cuê, foi derrotado pelo Major Fran
cisco Antonio Martins, a frente do 210 Corpo de
Cavalaria da Guarda Nacional;
e111 1.906, faleceu o Marechal Augusto Francis
co Pacheco;
em 1.937, foi promulgada uma nova Constitui
cão dos Estados Unidos Brasil.
� ,

André Nilo Tadasco
------------------------------- .

Alberto e Maria
Confirnlum
6-11-54

•__w • 0

P A R T I C LP A C A O
,

TENENTE a'IMóTHEO POETA
-e

IGNACIA POÊTA

Participam aos' parentes e pessôas amigas, o nasci

mento de seu filho TIMóTHEO POltTA ,FILHO, ocorrido
na' Maternidade "Carlos 'Corrêa", nesta Capital, às 6,30
horas elo dia 8 de Novembro do corrente ano.
._--- ----- ._-- o

Participação
João M. Schneider e Sra. partíeípam- aos parentes e

pessoas amigas o contrato 'de casamento de seu filhó ARNO
com a srta. Ismênía Ribeiro.

ISM1l:NIA E ARNO
confirmam

Florianópolis, 3-XI-954.

Partícípacao
ENIO CALLADO FLÔRES e SENHORA partici

pam 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 novembro' de i954

FOTOGRAFIAS

'Chamados:' Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022.

3

CENTRO EXCURSION,ISTA "ARNOLDO RAUI.. !NO"
- WEDICIQNÁBLQ-

FUNDADO EM 16-9·54

CATARINENSE I
_.- """ ::pa.....JOVEM

AGORA, QUE SuRGIU A TUA SOCIED�DE\ TERÁS
MAIORES OPORTUNIDADES DE CONHECER A

TERRA CATARINENSE. NÃO PERCA TEMf>O. EN

V(A- NOS HOJE MESMO. TEU NOME t: E:NOERE-
I

'

ÇO A CAIXA POSTAL. 489- FI..ORIANOPOLlS-S.C-

MISSA
LUIZA CONSTANTE DE JESUS '

Manuel Ferreira de Melo e família convidam os seus

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 M1CRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis "" Itajaf -- Joírivllle - "Ourítíba

."""_

AgeAn'�'.Fc- t-a�·� ••
-'·Kua Deodoro e8quina�da

Rua Tenente Silveira

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

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

. gelsing, avisa .á sua distinta clientela que, atenderá no

I vamenta em seu consultório a partir do dia 8 do cor-

I
rente

..........iõii.I;-._II!!_i!'!:.,. ..;._ _

-I
í

I i
-------------------------------------

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

AVENTURAS DO

Leve e saborosa para os paladares,mais exigentes
PILSENER -- Fone 3.800

,

���
A BALA
PERDIDA

�

....�iPJ__all.��d•• "'.,. ,_' jl1/iu..... ar. Go/U.i'•.ot.� �,l
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CURI1'ID n;uCIIAM�,"'RO�� ,'0> '''lIC�.,�
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A PRO'XIMA'RODADA DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS MARCA PARA O PRÓXIMO DOMINGO O MATCH ENTRE
AVAl" E GUARANI QUE PROMETEM OFERECER AO PU'BlICO UM DUELO SENSACIONAl, REPLETO DE LANCES EMO

CIONANTES. AGUARDEM-NO!

a ��omin�o o Antuci�a�.o par�Campuonato .

Catarinense �e Ruom
.

.,�' '''1:' I !�'ipc I �,,,.,.,. , ,,�>� r:jql>,,,,,,·r,,;.. .��-�-"'�'-:,""P.;c,W1lt'.
\'

. �
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QUATRO CONCORRENTES APENAS� AMÉRICA, ALDO LUZ, MARTINELlI E RIACHUELO,� DESGOSTOSOS COM UMA DE-
CISÃO DA F,A,S,C, NÃO VIRAO CACHOEI_RA E ATLANTICO - AUSENTES, TAMBEM, IPIRANGA E CRUZEIRO, DO SUL

POR MOTIVOSDE ORDEM TECNICA - DESIGNADAS AS AUTORIDADES

RIO, 8 (v. A.) � Impor-
tante reunião foi levada

.

a

DOZE DE AGOSTO, reteren-

J
efeito, 59.; f�il;a, pela manhã,

te a 3a. Rodada do 1.0 turno na sede do Automóvel Clube
do Campeonato Citadino do Brasil, quando os prínci
de Basquetebol; pais dirigentes da Federa-

e) � MARCAR, para o dia, ção Internacional de Bas-

13-11-54, com início ás 20,30, 1 ket-Ball Amador apreciaram
horas, um jogo entre o CA- os futuros certames-Interna
RAVANA DO AR E. CLUBE e cionais de bola ao cesto, es
um COMBINADO formado colhendo, como ponto princi
com elementos dos Clubes pal, os países em que serão
LIRA e DOZE DE AGOSTO disputados.

/

Será domingo e não no dia ,lf!IIIIIIl'r
seguinte, 15, a disputa do

Campeonato Catarmense de

Remo, foi o que ôntem, nos

informou o engenheiro Hei

tor Ferrari, operoso presí
dente da Federação Aquática
de Santa Catarina, Quando
fomos á sede da'entidade re

mistica colher detalhes da

grande competição náutica

que vem polarizando as a

tenções do mundo esportivo
da cidade.
Frizou o destacado despor

tista que a, anteclpaçào ell-'

controu o apoio dos clubes,
visto que é bem possível que
no dia 15 as condições do

tempo não permitam e, por

outro lado existe a possibili-
dade

.

de .efetuar a disputa lo ca;egOrizadO remador José
nos dOIS dias.. .. Bonifácio Azevedo Vieira, do
Portanto, dommgo proxi- � Aldo Luz

ximo será o dia ansiosamen-

te aguardado por milhares de

aficionados do popular es- brasileiro e sul-americano,
porte que mais tem digníf'í- pois já somos campeões sul

cado o nome de Santa Cata- americanos e brasileiro e

rina no mundo desportivo vencedores de várias dispu-

tas internacionas e ínteres

taduais.

009"' ...... -,..,...-.,..�.

Calcula-se
serão' os mais

que os páreos
renhidos e

movimentados de todos os

tempos, sendo difícil fazer
um prognóstico sôbre o ven

cedor da competição mator
do remo catarínense.

I

EM NUMERO DE QUATRO IOS CONCORRENTES I

Informou-nos mais o sr.

Heitor Ferrari que, embora
inscritos para o. Campeona to
Catarinense de Remo, os

clubes Atlântico e Oacnoei

ra, de Joinville, não virao.

E' que assim o fazem em sí-'
nal de protesto contra a de
cisão da F.A.S.C. que alterou
o programa da disputa, su
bstituindo a classe de barco
do 5.0 páreo; que era de "4

com", novíssimos.

�;.",,'W..

O 'grande campeão sul-ame

ricano'"Walmor Vilela, va

loroso defensor do
, Martinelli

FEDERACÃO ATLE'TICA, CATARINENSE
-

7· \

Nota Oficia.1 n 29-54"
REGATA INIERESTADUAL ENTRE

GAUCHOS E CATARINENSES
Resoluções do Conselho

,

Técnico:

a) DETERMINAR, a

perda de pontos' do CAJRA
VANA DO AR E. C. e do LI

RA TENIS CLUBE referen
tes ao Jogo de Aspirantes
realizado em 11' de Setem
bro do corrente ano, em vir

tude de, ambos, terem in

cluido em suas Equipes a

tletas não regularmente ins

critos, jogo êsse da 2a:. Roda
da do 1.0 Turno do Campeo
nato Citadino de Basquete-
bol;
b) � MULTAR, em .

Cr$ 80,00 (oitenta cruzeiros)
o LIRA TENIS CLUBE, � de

acordo com o artigo 34 . do

Código de Penalidades em vi

gor, por- ter incluido quatro
(4) atletas não regularmen
te inscritos no jogo a que .se
refere a alínea "a" supra:
c) � DAR provimento

.

ao

Recurso do 'LIRA TENIS

CLUBE, datado de 17 do mes

p, passado, anulando, con-.
sequentemente, a súmula. da
tada de 16-10-54 objéto do

referido Recurso;
I

CAMINHÃO
d) � MARCAR, para o Vende-se um, marca In-

dia 13-11-54; com início ás ternacional, tipo L 180, to-
19,30 horas, o jogo de "AS- talmente reformado. Tratar
PIRANTES" entre as Equi- à rua São Jorge 14 ou pelo
pes do'LIRA T. C.; e CLUBE telefone 3019

É grande a aspectatlva

,.
As prováveis guarnições

que antece�e �s momen�o's de S�nta Catarina, serão as

da realização da regata m' seguintes:
terestadual de vela, entre

o Clube Guaiba da capital COMANDANTES

gaucha, Iate Clube e Velei- PROEIROS
ros da Ilha desta Capital. Pelo Iate Clube: Walmor
Entre os componentes da Soares e João Soares.

embaixada gaucha que de- Gilberto Oliveira e 'Osni ,

verá chegar a esta cidade Raffs, Lauro Batistoti e Se

sábado próximo, dia 13 virá bastião Bonassis, José Mor

o campeão brasileiro da fim e Heitor Steiner

classe "scharpie" e corredor ,P:elo "Veleiros": Rafael

olimpico, FRED BERCHT, Linhares FO e Francisco

que é atualmente sem favor Vieira, Luiz Farias
.

e Ha'

algum, o maior velejador roldo Barbato, Pedro Soa
brasileiro de barcos da elas- res e Izaias Ulysséa, Jorge
se "scharpie". Barbato e Itamar Zille.
Será sem duvida uma be- Comenta-se ainda nos

la competição pois, reunirá circúlos veleiros da cidade,'
os campeões e' vice-cam- a possível inclusão na equi
peões brasileiros' do barcos pe do "Veleiros 'da Ilha" do
da. classe "scharpie 12m2" sexágenario velejador Ra

e sabemos que nossos rapa- faeI Linhares, .

o "Velho",
zes tudo farão para derrota- confórme é conhecido pelos
los

.

velejadores, que é realmen-
-ó, clubes da capital, es- te o "mago" da vela barriga
tão treinando com 'afinco, a- verde..
fim de, escolherem seus re- Aguardaremos com an

presentantes para esta gran- siedade a-realização de tão

de regata, que marcará épo- esperado acontecimento

ca nos anais desportivos da "veleiro".
vela em Santa Catarina. BARLAVENTO

-L-I"�� ,;:;w""'-' -�

atendendo as dísposíções da
N. O. 23-54 de 18-8-54.

Florianópolis, 4 de Novem
bro de 1954

(ass.) � Nívio de Andrade
Secretário

Conselho Técnico:
(ass.) � E'rico Straetz Jor:

(ass.) - Oswaldo Meira

(ass.) � ,Milton LemhkuhI

Visto: � (ass.) Roberto A.
Cintra - Presidente em e

xercicio.

V'ende-se

Também não virão Ipíran- mental certame que se apro-

I ga, de Blumenau e Cruzeiro xíma, a F.A.S.C. designou a�
do Sul, de São Francisco do autoridades abaixo: ../

Sul, por motivos de ordem Arbitro Geral � Eng Hei-
técnica. tal' Ferrari.
Desta forma, o Campeona- 'Juiz de Saida - Dr. Wal

to Catarinense de Remo, t�r Belo Wanderley e, verea

contará, este ano, com ape- dor Osni Mello.
nas quatro concorrentes que Juizes de percurso - Alei
são o' América, de Blumenau des Rosa, Alcides Elpo e Al
e os locais Aldo Luz, Marti- cino Millen da Silveira.

nellí e Ri�chuelo. Juizes de chegada - Ar-

noldo Regís, Pedro Bosco,

l1�niel Regis e Oswaldo Sil-
veIra. '* * *

Cronometristas - Aroldo: ••• 'A Diretoria do Iate
Para o contrôle do monu- P1essi e Oswaldo Meira. I

Clube, autorizou a constru-

ção de mais um galpão.
Destinar-se-á o galpão à
guarda de barcos sem clas-
se, isto é, barcos de pesca,
á motor etc.; (Bonita pro
vidência André, pois assim
satisfaz-se a gregos e tróia

nos).

. .. O Viriato presenteou
sua vela (2-10) ao Grilo,
que por sua vez, deu a vela
que havia ganho do Battís-

, totti, ao novo proprietáriopetição, em 1958.

1
do barco "Tamoio"." (Meio

NO BRASIL O FEMININO co.mplicado tudo isto, mas

fala que de real aconteceu)
A realização do II Cam-

* * *
peonato Mundial Feminino I

,_

em nosso país já era assunto � . ::.
O Taru ou .mao de

pràticamente decidido. Fal- ,pIla�, andou desa�land� o�
tava, porém, a última pala-' velejadores do Veleiros

vra. Esta foi dada ontem. para uma regata. Conforme
Nestas condições, em junho -declaração do mesmo, os

de 1957 assísttremos ao mag- velejadores novos são "ba
no certame das "estrêlas", grinhos" e os antigos "o«:

gões" (acho·te uma graça,cuja primeira disputa teve
lugar no Chile. "I'arú}.

.;-:. .........

DESIGNADAS AS
AUTORIDADES

OS PROXIMOS CAMPEONATOS
MUNDIAIS DE B4SQUTEBOl

Em ,1957 o Brasil será séde do certame
feminino

O CAMPEONATO DE 1962

NO CHILE O MASCULINO
. O III Campeonato Mundial

Masculino foi objeto de con

trovérsias, pois o Chile e a

Iugoslávia advogam o direito

de. patrociná-lo. Todavia,
prevaleceram os argumentos
dos andinos e os mentores da
F.I.B:B.A. resolveram marcar

Ficou resolvido, também,
que a sede do Campeonato
Masculino de 1962 só será fi
xádo durante o congresso das
Olimpíadas de Melbourne, no

o Chile para a próxima com- ano vindouro.

.....•...

"-;;'1.1.-, "r
.. ··

FarinhaAos Moinhos de
e Frigori.fieos..

.

A MANUFATURA DE CAIXAS MAPI LTDA. � Estabe
lecidos à Rua Martinico Prado, 178-, em Ribeirão Preto, Es
tado d� S. Paulo, com capital registrado de 1.000.000,00, com
prédio próprio, todo forrado, com área de 450 Mts.2 de sua

propriedade, a ?O Mts. da estrada de 'ferro, abrangendo para
negócios todo o Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está in
teressada em representar as Indústrias acima a base de co
missão. Interessa também outros ramos. Os interessados
poderão dirigir-se a mesma; enviando condições, bem como
solicitar as mesmas.

Becisão do Campeonato d8'!�j!�7a� õies�
SÁBADO PRÓXIMO, NO ESTA'DIO DA RUA BOCAIUVA. SERA' DISPUTADA A PELEJA MAIS. RENHIDA E SENSACIO
NAL DO CAMPEONATO AMADORISTA DA CIDADE, EM QUE SERÃO CONTENDORES OS INVICTOS ESQUADRÕES DO

��C_OLEGIAL. E BA�GU�, LlDER E VICE�LlDER COM UM PONTO DE DIFERENÇA. NÃO PERCAM!,
�-���--�,��-��----�.--����---

PELO ESPORTE
DA VELA

Dizem que. ..
-,
... Para o batismo do

"Zando", foi feita coléta en

tre os presentes, afim de
comprar um "caçula" para
brindar o recém-nascido. Eu
ao vêr tanta miséria dei ás
costas,

* * *

...A SAMDÚ possivelmen
te terá que fixar uma de su

as caminhonetes de socor

ro, na séde do "Veleiros",
pois, no domingo hove dois
casos de acidente cana vele"
[adores daquele Clube (La
mentavel o sucedido o· qual
felizmente não teve maiores

consequências, em virtude
dos mesmos terem sido so

corridos imediatamente).

* * *

o Iate Clube possue
um proeiro internacional,
zendo sido o Marfim encar

regado de treiná-lo. Vere
mos se agora o ex-campeão\

tira o "pé do lado", porque
conta com o Steiner, reco
nhecido como ótimo proeiro
e agora o argentino "Te

Gusta")

* * *

O pessoal do "Vel�i-
ros" passou o sabado e' do
mingo ú1timo treinando, en
quanto que a turma do Iate
permaneceu inativa. (Acha
mos que deste modo, os ve

lejadores do Clube da Pe-.
dra Grande, nunca sarrao

.

do nível de conhecimentos
que' possuem).

* * *

* * *'

Embora estando nesta

capital o grande velejador
catarinense .Ademar Nunes
Pires, infelizmente não po
demos contar com o mesmo

para competir contra os

gauehos, no proximo do
mingo, dia 14, em virtude
do mesmo aqui se encontrar
em tratamento de saúde.
(Desejamos ao Adernar bré
ve restabelecimento).

* * *

Até sábado
"

BARLAVENTO

.

O MELHOR JURO

5%,
I

" I

DfPOSITOSi POPULARES
I . r

BANCO AGRICOLA
RUA TRAJANO. 16

FLORIAN6pOLlS'

�.,
'1ft'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUADROS DE PESSOAL
RIO, 8 (V. A.) - Por de- I ções atualmente vagos só se

ereto assinado dia 5, o pre- poderá efetuar por absoiuta

sidente da República deter- necessidade de serviço, devi

minou ficassem vedadas damente justificada perante

qua,_is�l!er alterações nos o Departamento Nacional de

qu�dros de pessoal dos Ins- Previdencia Social.

titutos e Caixas dé Aposenta
doria e Pensões, que impor
tem em aumento de despesa..

Estabelece ainda o artigo se

gundo do referido decreto

.que as despesas administra

tívas das referidas entidades

serã,.o realizadas com a mais

rigorosa economia, restrin

gi1:ldo-se, especialmente as

relativas a deslocamento de
.

servidor,es e concessão de

vantagens. ° preenchimento,
'medi_ante admissão ou no

meação, de cargos ou tun-

LIMITAÇÃO E CON
TROLE

LILLE, (França), a· ur. P.)
_ ° chefe do governo rran

ces, sr. Pierre Mendes-Fran

ce, declarou em Lille. que o

objetivo internacional imedi
ato da França continua sen

do á limitação e o contrõle
dos armamentos que, se

gundo afirmou, �'é a base de

qualquer outro empreendi
mento.

VIVER!!! MORRER!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida!
.

SANGUENOL -- Tônico r'ks convalescentes, tônico

dos .� desnutridos. Contém excelentes elementos
tônicos: -- Fosfato, Cálcio,
Arseniato e Vanadato de Só
dio.
OS PALIDOS -- DEPAUPE
RADOS -- ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIAM -- MA
GROS -- ICRiANÇAS RA

QUíTICAS receberão a toni

ficação geral do organismo

Diário da Metr,opole
,

o PREÇO 'DOS BONDES que .tanto e tão assinalados

E A' DEMAGOGIA serviços prestam à popula
ção das cidades mais adian-

(ALvarus de Oliveira) tadas.

A falta de sinceridade e Os salários dos funcioná-

de. 'coragem para enfrentar rios têm de ser aumentados.

certos àssuntos leva o pú- É fato 'resolvido pelo pró
blico a não esclarecer-se de- prio acôrdo com o govêrno.
vidament'e, sôbre alguns dos E o material -- importado

m�is' complexos Plmblemas em grande parte sugeito a

,do. país. E quando se fala ágios, e o custo de' tudo

em matéria de preços de mais" não subiu?
\

Os o au

algumas utilidades, então, menta dos preços gerais

parte da imprensa se apro- que enfrentamos, não atin

veita para lançar suas giu os setores da Light? -

manchetes sensacionalistas Em' São Paulo os preços

e os homens, políticos ,ou das passagens subiram e

jornalistas, em busca de não houve grito.i Em Nite

eartaze de votos, fazemsua rói os bondes que são do

demagogiazinha. . . Mas é Govêrno, aumentaram mais

preciso racionar diretamen- de 40% apenas "por falta

te, sem nuances, embora po- de trôco". Qual a imprensa

dendo ser mal interpreta- que o combateu? Que bata

dos. . .

lha demagógica se travou

I Quem toca o assunto do em tôrno dêstes aumentos?

petróleo dizendo que a úni- ASI barcas e as lanchas em

ca solução. é a participação quento aumentaram nêste

de capitais particulares na- últimos tempos? Pagamos
cionais e estrangeiros, está de ônibus no Rio� desde 2

se "vendendo" ao capital até 5 Cruzeiros, preço de

alienígena. .. Entretanto o lotação! Pelei que se deduz,

país se debate em crise eco- só há uma culpada pelo alto

nômica das mais sérias pou- nível de nossa vida, a Gight,
co importando .os demago: 'j

o "pôlvo canadense", que

gos que o povo passe priva- quer nos "arrancar a cami

ções desde que tudo conti- sa", quando os seus meios

nui sendo "nosso". A fôme de transporte ainda são dos

será "nossa"e não há dúvi- mais baratos que possuímos.
da, . .

Os próprios jornais e o ca-

Agita-se agora a metrô Iêzinho que custavam como

pole porque a Ligt quer au- os bondes, 10 Centavos, ho

mentar os preços dos 'seus je estão em 1,00, 1,500 e

bondes, os grandes amigos 2,00 Cruzeiros. Por que en

da massa, aquêles veículos tão tanto barulho?

LIRA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS PARA O MES

.

DE NOVEMBRO
Dia da Regata (14 ou 15) - Cock-Tail dancante.'·
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.

Nota -- Nos dias 13 e 20 de novembro os salões do

Lira Tênis Clube, fora� cedidos. ao Clube

Doze de Agosto.

nUIOMAR NOVAIS, HOJE, EM
NOVAYORK

NOVA �ORQUE, 8 (U. P.) I essa orquestra, o concerto de

- A celebre pianista brasi- Schuman em lá menor e

leir�" sra. Guiomar Novais, inaugurou a estação rnusícal

abrírá, amanhã, uma tempo- de Louisville (Kentucl{y),
rada de concertos na Acade- interpretando o concerto em

mia de Musica de Brooklyn
. No decorrer da ultima

quinzena, a arttsta brasileira
abriu a temporada do "To
ronto 'Symphony", interpre-
tando por duas vezes, com

\

fá menor de Chopin. Tàcou
igualmente em 'rroís-aívtêres
na província de Quebec (Ca

nadá) e em Springficld
(Massachusetts) .

',�
;.

.'0 .�

I· N ]·E T E .,

•

ALMA NOVA
. / .

'

NO, MOTOR'DO SEU CARRO!
-,

cem

/

,

G.l.A. - a nova Gdsolina Texoco Acifmatado -.é o mais sen- .

sacional melhoramento a ser introduzido no campo dos com-

-

. '\

bustíveis. É uma gasolina feita sob medida �ara o sey carro

porque. foi preporada especialinente para as condições de

cllrnc e temperatura do Brcsll: G.l.A. permite o funcionamento

perfeito e seguro do seu motor.

U.M •
....:.. o novo Improved Texaco Motor Oil - é prepcrcdc

pelo afamado processo "Furfural". q�e assegura a pureza do

óleo para uso no motor de qualquer carro, Nesse óleo tão puro

foi agora incorporado' um aditivo especial iníbidor do des

gaste, oxidação e corrosão, que prolonga a vida do seu mo-

/tor e lhe garante uma [ubrlflccçõc ideal.

��'::; .

. !Ll,� , ,
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E LEMBRE-SE P R E ç O O MESMO!O

= POTÊNCII· SOB MEDIDI
\

\
" ,
,

PROCURE O SEU R E V E N D E D O R .T E X A C O

I
{,... r

THE TEXAS' CO'MPANY (SOUTH AMERICÀ) L.TD. - 40 ANOS A SERViÇO DO

;;r��.-� -y�
...._ " ..

. ....i.L.,
._._ _-'-- .. . ,_L_ ------- _..___---

- ---

.f •

•

V:-;-e-:-n-:d:-e--s-e�,---::B--:-:-AN�DE..--IR-A-BU-SC-A-IND-U-lTO_:__-·-·--'·-�GA-RC-EZ·S�UPE··R"""""'V______'ISIONA�A;··
RIO, 8 (v. A.) - No cor- sidio do Distrito Federal. So- RIO, 8 (V. A.) - Com a

rer desta semana o desen1- mente após a publícaçâo dr presença do sr. Antonio Ri-

bargador Eurico Rodolfo dâ
..

acor ao no "Diário da Justi- beiro governador eleito da

Paixão deverá fazer a entre- " .

f lt
.

.
ça serà ei o o processo pa- Bahia e do governador Lucas

ga dos autos de apelacão do
..

ra a perda do oficialato. Es-' Nogueira Garcez, o Díretorio

tenente Alberto Jorge Fran- se processo será encaminha-.· do Partido Social Democrá-
co Bandeira à secretaria da d

.

íd,� ao presi ente. da H.epú- tico de São Paulo realizou,
3a. Câmara Criminal, acom- blíca para a assinatura elo I ontem à noite, um" reunião

panhado do respectivo acor- d t d d t �

.,. ,

-, e,c�e o e es Ituiçâó. A ra- ficando decidido na ocasião
dão. Na primeira sessão que milía do tenente Bandeira
se seguirá à entrega será o prepara-se.i por outro lado,
mesmo publicado, o que im- para requerer indulto do cri

plicará na transterencía do minoso ao presidente da Re
tenente Bandeira para o pre- pública.

entregar-se ao chefe do exe

cutivo paulista a supervisão
do pessêdísmo bandeirante
continuando o sr. Cirilo Ju�
nior na présidencia do parti-
4°·

\

Um terreno, com 10 me

tros de frente por' 53 de
fundos, à Rua Altamiro
Guimarães.
Tratar com o sr. José

Mendes, à Ruá Conselheiro
Mafra nr. 99 (Telefone
3797), nesta Capital.

Preceílo do Dia
DR. ACHILLES

BALSINI
COMO EVITAR A DIFTE-

RIA

Advogado Na grande maioria dos

Campa,D'he Pr6-Na"a'"�'I" Rua Padre Romà,43 casos, o germe da difteria

•
desenvolve-se na garganta

das Crianças Pobres do Estreito �::'f=�;i,::,,!e�:=::
, .

DIa 27 _do. c?�r�nte, no Bairro Nossa Senhora de
ORIGINAL TEMPLO branquiçadas e originando-a

Fátima, terao ,mlclo as Barraquinhas em beneficio da RELIGIOSO f�ringite e a laringite dífté-

Campanha pro-Natal das crianças pobres do Estreito. BOGOTA',8 (U. P.) _ Está
ricas ( esta última também

.

em sua fase final a constru- �n.hec!da por "crupe".
_______-.-_......__..;_-:-__-=- .ção da catedral de salgema de 1 eali raramente, ogerme se

Zipaquira que está destina-'
oca iza nas mucosas que'

da a ser 'uma das maiores
revestem o ôlho (conjunti

maravilhas do nosso tempo.
va}, o ouvido; o· nariz a

traquéia etc...
'

Trata-se de �uma gigantesca
estrutura de salgema, cons-

.

Procure obter de seu

truída nas antigas minas de
médico ou n� Centro

sal de .Zipaquira, nas encos- d: Saúde; ins.truções
tas da cordilheira dos Andes

sobre os meios de evi'

'a 40 milhas ao norte da ca� ta,r a diferia. -- SNES.

pital colombiana. Suas pare-
des abóbadas, pilares, altares
e estátuas são feitos inteira
mentes de salgema. ° átrio e

as duas naves tem uma altura
. de 400 pés, sendo a cate

dral do tamanho aproximado
da famosa Notre-Dame de
Paris. Apesar de ainda não
terem sido terminadas as o

bras, já foi a catedral visita
da por 200.000 pessoas,

.

no

corrente ano.

v d
-

• en e-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 por
20. Tratar à rua São Jorge
14 ou pelo telefone 3019.

SUICIDOU-SE DAGERMAN
ESTOCOLMO, 8 (U. P.) - Anita BjOerk que se celebri

SUIcidou-se à noite do dia 4 , zara pelo seu papel naquele
o marido de "Mademoiselle filme. Com a idade de 31
Julie". Encerrando-�� na sua an D

I
os, agerman, que era co-

garagem, pôs em. funciona- conhecido escri.tor autor de

I
mento o motor do seu auto- de romances e peças teatrais
-movel e morreu as.fixiado. escreveu na sua última men-

.

Trata-se de Stíg Dager-I sagem: "Estou fatigado da
man, esposo da atriz suéca vida".,

.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

\

18AHCOdeC.�f�ITO POPUtA.--K-I'.

I
.

z AGRICOLA I I

.,:.. Rv.o:d�,16 ". ,

f"LORlANOPOLIS - 5ró..e�ic.rinó..
.
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Com a Biblía na Mão
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�,No Cenaculo)
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'

Quando eu era menino falava como mrnino, sentia
como menino, discorria como' menino, mas logo que

cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino,

(I Cor. 13:11). Le1' Efésios 3:14-19. \

O grande e erudito_filsofo e pastor inglês, Dr. Les
lie D. Weatherhead, disse: "Muitas e muitas vêzes,
tenho precisado quebrar o círculo estreito da minha Ifilosofia religiosa para dar lugar a novas descobertas,
ou conclusões, a que .novas experiências me têm levado. I

A filosofia não era bastante ampla para corter os fa-I}tos.'" ,

.

I

Estamos ainda com as mesmas atitudes e idéias que
tinhamos há anos atrás? Estamos limitando nossas men

tes às noções que adquirimos na infância e na mocida
de? Estão nossos horizontes de simpatia e compreensão
tão minguados que não vemos os outros nem nos im

portamos senão com a nossa pessoa; nossa família e nos'

sos amigos? '

INosso mundo não é mais largo que nossos corações,
nem mais elevado que nossas almas. Ponhamos em prá
tica o método de São Paulo: deixar os nossos próprios
caminhos e estimular nossas almas a crescerem até que
alcancemos algo da mente e da atitude de' Cristo.

ORAÇÃO

Faze-nos descontentes co mnossa pequenez nosso

Pai. Aprofunda em nós o desejo de obter a plenitude da
estatura 'espiritual de Cristo. Isto rogamos e mnome do
bendito Redentor e Mestre. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

"Constróe majestosas mansões, ó minha alma!"
, • SRA. GEORGE REID (Montaria)

Vende-se
Um ótimo sitio em São José, distando apenas 12

quilometros de Estreito,
. contendo o seguinte: Area de

320.000 m2 - muita mata com madeira de lei e qualida
de - Criação de porcos bastante desenvolvida _' Casa de
moradia de 5 x 8 e de engenho - Bananal com mais de
8,000 .pés em franca produção - Plantação de abacaxi,
batata doce, mandioca, abacate, laranja uvas etc. - A

gúa corrente em abundância - Instalação pàra criação
de porcos - Tratar com dona Ina á rua Max Lchesomm
N°'1161 ao -lado do Pôsto Dia e Noite no Estreito

, .

leiTE
Agência. i:

, de·

P,U blicidade .

- As 8 -Rs.-

Sessão Popular
JOBN DEREK - BRO'
DERICK CRAWFORD
- JUDY LAURENCE

ESCANDALO
No Programa:

ALUG,A-SE
Otima Residência recem cnstruida

.

Aluguél
Cr$ 2.500.00 - 'I'ratar pelo Fone 3333 ___;J Com c

Gerênte.

, l:aID P..taJ. tO
:rIem..',..
8.... QatarIu

""'---
...

I
CONFORTO abSolutô1'• Grande ECO'NOMIA

ECONOMIA absoluta-
Grande CONFORTO

-�
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AQUECEDOR EL�TRICO' - CENT�AL
Ca'pacidade:

100 a 1.000 litros"

s ,

�,\:i!.o'
�: ,r

AQUECEDOR

EL�TRtC,O

��4,
,tME�SÃO e

Capacidade 30 LITROS

.

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• J�to abundante' na- tampe
ratura desejada,

.
_
....

Fabricados n05 tipos •
. Jf",· ,,'_ "- _ ... __..J!

hori�o,,'aJ e vertico'� " .." ""I�'i�'1l:t�a;

O MiStURADOR DÁKO, de regu-

1agem instantaneo, permite o

maior escala de graduações de

TEMPERATURA.

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

revestida de maferial altamente ISOLANTE (lã de vidro).
Resistência do tipo tubular, inteir�mente blindada.
Controle automático de temperatura por: TJRI\:\OSTATO.

'

que proporciona grande ECONOMJA. "

l7JeJ(J '���e O QU;FABRICA�r
r

--

� :fãS : If..... , �
.. --

-------
__ ... _ ..

c »>

-,
-, C., RAMOS S.A. Comércio e

'

JUênc,ias
.

RUI João Pin_to, 'Fpolis.r ••Stl.Catlrina
�.--�-

..
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Investids
'Governo

CIDADE DE. dUATEMAL1\,
B (U. P') ._ A Assembréía
Nacional Constituinte inves

tiu o coronel Carlos CastilIo

Armas como presidente cons-

na" Presidência I

Constitucional na Guatemala
titucíonal da República da sessão extraordinária da As

Guatemala, por um período I sembléía. Depois de receber

que finalizará em março de a investidura presidencial, o

1960. coronel Çastillo Armas decla-

CLUBE "DOZE DE AGOSTO"

A cerrmôrria realizou-se na rou:

"Agora, a Guatemala tem

_-_;..--------------------
.. um 'governo legalmente cons

tituido e responsavel, com o

qual todos os outros países
do mundo poderão tratar.
Prometo expulsar definitiva
mente o comunismo da Gua

·temala, combatendo-o dura
mente".
Em seguida, assinalou que

não permitirá o funciona
mento de Sindicatos que te
nham comunistas infiltrados
e pediu honradez e trabalho
a seus colaboradores.
Pela primeira vez em atos

dessa natureza, assis1riu à
reunião da Àssembléia o ar

cebispo metropolitano, mon

senhor Mariano Rosell, que
.ocupou o lugar de honra na

Mesa da Assembléia, sendo
. calprosamen te ovacionado.

PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO

Dia 13 .:..... Sábado. SOIRÉE,' das 21,30 até às. 2 horas.

Está reuníào será realizada 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 Teriis Clube.

Dia 28 _ Domingo _ Churrasco-Dansante, das 10 às
.

17 horas. Esta reunião será realizada na sede

do aprazível "Coqueiros-Praia-Clube".

Tanto para lSulJ:{ÉE das Rosas', reserva de mesas a par

tir do dia 10, como para o Churr,asco:..Dansante, inscrições
a partir do dia 20, serão feitos na Secretaria do Clube Do-

ze, diàriamente das 8 às 11 horás. .

, ,

MA'IS UM CRIME DOS VERMELMOS··
•

WASHINGTON, -8 (U. P.)·
_ Üt Departamento de � Esta
do deu a conhecer que uma

super fortaleza voadora,
B-29, quando em 'vôo de ro

tina, em águas Japonesas;
na costa norte oriental do

país, foi' cercada por caças

.soviéticos, do tipo "Mig",
que, traíçoéíra e crímtnosa-

mente, abaterarrr=na. Segun
do a mesma fonte oficial, o

governo americano está ' re

digindo' enérgica nota ao

K:remlim, protestando contrà
mais essa deliberada provo

cação, exigindo puníçâo dos

culpados indenizações' legais
e amplas satisfações.

PAlA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXiMO'
EM 'CORTEZIA \

E ,EFICIENCIA
/

CONTINUA A UMPESA NA PÉRSIA'
TEERÃ, 8 (U. PJ _ O Tri-:

bunal Militar assinou ontem

a sentença de julgamento
deis 16 oficiais comunistas a

cusados de atos terroristas e

ínsutlamento de soldados
persas, além de traição à Pá- so que condenoulà morte

t�ia, por ligaç?es com

.poten-l
Fantanir, ex-ministro" do Éx

Clas estrangelras.. 12 deles teriar do governo de· Mossa",

foram condenados à morte· e degh; acusado. de crime' de

4 à prisão perpétua. Ontem lesa-magestade." .
.

FARMACI'A DE PLANTA0

AL'UGA-SE
.

Otima Residência recem cnstruida Aluguél
Cr$ 2.500..00 - Tratar pelo Fone 3333 - Com o

Gerênte.
.

Vende-se.

ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

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

Agência"'_ CURITIBA
Avenida 7 de Setembro. 3320/24

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

Agência: - SÃO PAULO -

Avenida dg Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91
End.' Telegi.: SANDRADE

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com trá,fego mútuo até São Pauio com a Emprêsa

d. Transportes Minas Gerais SIA.)

.Vende-se
,

Um ótimo sitio' em São José, distando apenas 12

quilometros do Estreito; contendo o seguinte: Area de
320.000 m2 - muita mata com madeira de-lei e qualida
de - Criação de porcos bastante desenvolvida _- Casa de
moradia de, 5 x 8 e de engenho - Bananal com mais de
8.000 pés em franêã produção ___.: 'Plãntação de abacaxi,
batata doce, mandioca, abacate, laranja uvas etc. - A

gúa correnteem abundância - Instalação para .eríação
de porcos - Tratar com dona Ina á rua Max Lchesomm
N° 1161 ao lado do Pôsto Dia e Noite no Estreito

.
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I
tem na vila de Tour-el- No-

;�ii''': ./ ---� • l.cA·c et'� �>'/'?}'r bel, o piloto' americano Ma".

��. }:- l" \9tO \he ser
p� cnotOf· 1�<:I!' -

'..,\' Kon_rad, que, num pequeno
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"....' tra�essia New 'Iorql�e-Paris,
"
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,", I• • H O R S f " .:""".. revivendo a façanha reaIiza� I .

,il�� SE" ..
"

j da a 27 anos atrás-por Ch::ú'- A., , .,��-'''''''_��_e _2.S_a�� H.R leso Líndemberg. o solitái-iô 'gência"((
" ,

aviador partiu às 19,30 horas

:;:a Distribuidor
de sábado e gasto�í na it.ra-· 'ide

� , .vessia menos 11 hor�s 'do que

� C. RAMOS S/A ,? seu precursor. Falánélo, .à· Pu bll·cl"dad·e'
,) Comercio _ Transportes

.

report�g�l11,.. �ax 'declarou
.

,

'. R J
-

P 9 F 1
estar saüsretto Mm os résul- it �_._-p ai

,
" I" ua. oao into, 'po L .

t dos i
' �1 :� '.

..� • ti

.
'

'

I
a os obtidos e' que o võo se ��l', '1'10.�a6,.U.

' �J processara 'sem novtdades t:J .,' 8ata c.tarIunão sabendo 'ainda si 'tenta�
---�---_ ..

--- - - --------
I' rá o retôrno. '

Rejuvenescimento
mesmo o rei aprovou a sen- 'd

'

GI d I
tença, que deverá ser. cum-'

..

as 'an u as

prida dentro de poucos días, ;' ·Sex.uais CASAS E TERRENOS

Na oportunidade, rege.itoli
.

o
Vende-se duas casas de

pedido de revisão do pro.ces.,' ..
Entre <1S mais recentes

madeiras com aguaencana-
da e luz á rúâ Tereza Cris

'descobertas .' salienta-se. o tina: estado de novas rende

proces,so de, rejU-venesci:. 550:00., mensaes pelá p;:eço
'menta, glandula'�, cujo tra- de Cr$ 40.0.00,00 . Duas c'a

tamento' vinha sendo moti... sas de madeira na Rua Tu�

vo de acuradas pesquisas. pinambá .a Cr$ 15.00.0,00 e

Cr$ 20.000,00. um . terr,eno
-De tais estudos chegGu o de 12?<: 30 a rua MAX

,prof. Vorónof a sua sensa- SCHRANM - por Cr$
cionaL;de�cober�a que tan- 30.0.00,00 2 terrenos na I
tos benefícios tem trazido cervidão Tupinamba de 10

13 Sábado. (tarde) ..._ FarmáCia Moderna Rua ,à hun-{ailida,de. Aproveütan-
x 12 com ·agu·a encanada t:

J9ão Pinto'
luz a Cr$ 15.000,00.Tres 10-

14 Domingo _ Farmácia Moderna _ Rua João
do os estudos gerais e in- tos a rua Papanduva a

Pinto
troduiindo o resultado das Cr$ 10.000,00 facilitando-se

15 (Feriado � Famácia Sto. Antônio � Rua F�li- últim�;' pesquisas, foi ela- pagamentos dos 3 ultimas.

pe Schmidt, n. 43 !Joradâ a.' fÓrmula de JU.:
Todos os imoveis estão si-

20 Sábado (tarde) - Farmácia Cátarinense - Rua VIGOLp _ a q,ual reune
tuad{) no Estreito

Trajano .

A tratar com õ sr. Aris-

21 D
.' todos _ps conhecil!lentos sôo t'l'a 'Ab N tt

omingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Tra-
li no reu e o avo

jano
' ore o assunto. j'UVIGOLD Mauro Ramos 4 sobrado.

25 (Feriado) - Farmácia Noturna - Rua Trajano rejuvenesce o "Turgor
27 Sábado '(tarde) - Farmácia "Esperança

�

- Rua Vitae'" proporcio:nando a re

Conselheiro Mafra
28

c�peração d,as funções 01'-

Domingo - Farmácia Esperança - Rua'Con- r- '. : 'd d
.

selheiro Mafra '

. ga'l'.llca�, an o euforla e de_

.
O serviço noturno será efetúado pelas farmácias .sêinbaraço· de movimentps.

Sto. Antonio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmi� JUVIGOLD tem indicação
dto n. 43 e Trajano.' '. e� ambos os sexos. Nas

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
I

farmácias e drogarias ou

Vl� autorização dêste Departamento. pela caixa postal, 4.306 -

VENDE-S·E
.

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. �

-,.�

Raios X

7

ápa:\"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: Hístero-salpíngogràfía com insufl�

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

'

'Medidas exatas dos diametros da bacia' para orienta-

ção do parto (Rádio-pelvimetria).
.

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

�·Ol -I- A
·

i.. ael10 . rau)'o
�(;irurg.Denfisfa

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

Rua Felipe Schimidt - 34 - sala I

•

r-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Apurada ula úiiaTe
Orleans

No egrégio T. R. E. foi apurada, ontem, a 16a secção da'
23a Zona Eleitoral- ORLEANS - que havia sido impugna
da. O resultado foi o seguinte:

Senadores e suplentes <,

Nerêu
Saulo

92
92

Aristiliano .

Konder .

22
22

Câmara Federal
83A. S. T.

U. D. N. 22

P. S. P. • ••••••• , •• "0 ••••••••••••••

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

60
24
27P. T. B.

Preferencial - Sandrini 38, Veroneze 8, J. O. Souza 6,
Reinaldo 6 e Pizolatti 2 - De Pata 17, Figueiró 3, Bagio 3,
Demai1 - Mazzon 20, Veronese 3, Gregório 1, Raulino l�
Machado 1 e Bernardo 1.

DIA 7 DE DEZEMBRO'

A's 19 horas 1. - Cortejo luminoso dos operários e

outros fieis da Paróquia de Brusque, reconduzindo a ima

gem de N. Senhora de Azambuja, de Brusque ao seu San-

tuário;
.

.

.

2 - Inauguração dos 15 Misterios do Rosário, cOJIlo
Monumento-Comemorativo. Orador Monsenhor Afonso

Niehues, Reitor do Seminário Menor Metropolitano;
3 - Bênção das Imagens, pelo Snr. Arcebispo Metro

politano;
4 - Ladainha cantada de N. Srá. - Alocução pelo Snr.

Arcebispo Metropolitano.

DIA 8 DE DEZEMBRO

A's 6,30 horas - Missa de Comunhão geral das Cri

anças e jovens;
A's 9 horas 1 - Benção e entrega das batinas aos

sextanista; do Seminário;
.

2 .-_ Solene Missa Pontifical - pelo Snr. Arcebispo
Metropolitano; em que tomarão parte os alunos do Semi

nário e vários Sacerdotes presentes:
A's 14 horas - Sessão Magna - obedecend� ao se

guinte programa:
1 - Canto do Credo - por toda a assistencia;
2 - Tese: Celebração dos Congressos Eucarísticos.

Alcance religioso social da observância do domingo cristão
_ pela Revmo. Pe. Bertoldo Braun S. C.;

3 - Hino Oficial do 36° Congresso Eucarístico Inter

nacional - pelo Côro do Seminário e, do Convento do
. Sagrada Coração de Jesus;

4 - Tese: A Igreja Católica e a sua missão civiliza

dora através dos séculos pelo jornalista Snr. Martinho

Calado J.nr.;
\

5 - Hino Pontifíoio - pelo Côro do Seminário e do

Convento Sagrada Coração ,de JesúS;
,

. _

6 - Tese: A's prerrogativjl.s de Maria Santíssima na

Sagro Escritura, na Tradição e no Magistério da Igreja
pelo Snr. Arcebispo Metropo�itano;

,

,

,7:- Hino das Gongre,gações MarianaS: - por toda a
,

assistencia.
NB. A Sessão M�gna se realizará no, Santuário.

l\;� 19 1)oras - :fIorl). Eucarística, destinada ao clero
,

e fieis do Santuãrib. "

,

NOTA':"':" Livro de ouro. No pórtico, do Santuário en

contra-se o Livro de Ouro para a assinatura dos fieis e de

votos de 'N. Sra. que desejarem assumir o compromisso de

rezar, diáriamente o terço 'do Rosário de Nossa Senhora.

ALMOCO' POlíTICO
,. ,

RIO, 9 (V. A.) - Informa- do, o gbvernador \Juscelino

se nos meios políticos de Be- comparecerá quárta-feita ao

-lO Horizonte que o governs,- almoço patrocinada pelo sr.

dor Juscelino virá ao Rio de /

, Janeiro depois de amanhã, Benedito Vahidares, onde es

para avistar-se com o gover- tarão presen�es os' srs. Gus

nadar Meneghj:!tti. Sabe-se tavo Capanema, Ildo Mene

que a iniciativa do encontro ghetti, Artur Santos. JuraCí
coube ao deputado Gustavo Magalhães 'e Francisco' A'

'Capanema, através do sr. guiar, .eleito governador no

Clovis:, Pestana, Por outro la- . Espírito Santo.

derrotav.icompareceu grande
número de pessoas, desta
cando-se o sr. Buto Bartas,
candidato à prefeltura de

Fortaleza, que obteve apenas
candidatos derrotados nas

I
cem votos ... Uma curíosída

:últimas eleições de 3 de ou- de da festa: foram distribui
;:tubro .promoveram no 001- dos "diplomas" aos candída
neárío Pirapora a "Festa da tos derrotados, , .

"

CONVOCAÇÃO

.
"

_ I
Convocamos os Senhores Subscl'ltores para: a 'sessao

Ide ASSEMBLÉIA Extraordinária á realizar-se na séde da,

'1
Associação Comercial, sita à Rua Trajano, 13 ...:..:.' so'Qrado;
g�ntilmente cedida pela sua Diretoria" à� 20 horas dó dia
ln de Novembro de 195;4, obedeceI).do· a seg_uinte ordem do

-dia:
'. ,

'

..:-' '7

a) '...::. Tratar da' 'Constituição "da sóciédáde';;e ,'�
b) - Nomear a comissão de peritos para: avaliação

da concessão de arrendamento; ,\

c) - Discutir os seus estatutos;
d) - Eleger a primeira Diretoria e Conselho Fiscal;

,

,e) - Fixar seus respectivos honorarips;
f) - J:;>eliberar sobre outros assuntos de iriterêsse social.

Florianópolis, 6 de outubro de 1954.

,
.

Ao 2â"bU�Regk'1 g,J !.º,� Conclave 'de repercussão lundial
dír a seguinte CIrcular: . • J RIO, 9 (V. A.) - A conte- nacionais, tais corno as Câ- parecer à Reuníão, c�e,'erá

/ D�utor Juiz Eleitoral
. _" \ r'êncía Econômica Interna- maras de Comércio e associa- procurar, tratar diretamente

CI�cul�r n. 82, de 6�1l-54 - ?omum.�o V,ossencI� q�e m�ri�ana,.a instalar-se. no ções indl�stria�s j:t pediram do assunto co�n!? ministro,entrega diplomas candidatos eleitos sera reíta mediante próximo dia 22, em QUltan- para ser, incluídas na obser- da Fazenda, pOIS .) certame,
exibição ?�ova quit�ção militar pt dinha, será um dos mais im-li vação dos trabaihos. Qual- certamente, é do máximo in-

Cordíaís saudações.
, portantes certames interna- quer outro organismo du ge- ·teresse para as Classes pro-

Flávio Tavares da Cunha Mello cionais realizados ultima- nera, aliás, que deseje com- dutoras.
Presidente Triregelei mente, no qual serão díscu- ----+'-.--'-------------------

-------- tidos os principais problemas "R'EVOLUCA-O" CIENTIFICAdas relações econômlcas con- '..'
tinentais. A reunião dos mi- GOETTINGEN,9 (U. P.) - vidade", Um fisico alemão de

nistros da Fazenda ou 'de E- Uma nova teoría nos permí- 29 anos, Burkhara Heím,
conomia dos países amertca- tirá libertarmo-nos da "Gra- amputado de ambos os bra-

nos requer desde já, ccmple- ços, cego e surdo, resíd.ndo

xo trabalho de coordenação na cidade universitária de

em sua organízacâo, o qual' Goettingen, anunciou que
está sob a responsabilidade PERONADA conseguiu, após nove anos de

do embaixador Mauricio Na- BUENOS AIRES, ;) (TJ. P.) trabalho, estabelecer uma te-

buco, secretário geral da - Os estudantes universítá- oría rigorosamente cíentíüca

Conferência. rios, informaram que .os últi-. permitindo suprimir a atra

A Conferência, Econômica mos locais em que runcíona- ção terrestre.
- disse à .reportagem o di- vam às 9 agremiações estu- O fisico, que não seria um'
plomata - está despertando dantis foram fechados pela desconhecido no mundo cíen

grande interesse, não apenas Policia Federal, no sábado e til'ico, ainda não veri:t:'.eau

eIJ-tre os países-membros da domingo. Outras noticias di- sua teoria senão no dommío

Organização dos Estados A- zem que as organízacões à'JS matemático,' mas pretende
mericanos, mas em todo o estudantes de Arquitetura e desde já utilizá-la nas "ia
mundo. Nela serão estudados Agricultura da Uníversídade gens intersiderais.

importantes problemas de de Buenos Aires foram re ...ís- Utilizando um campo de

raízes econômicas e procura- tadas e fechadas pela Poh- forças magnéticas, sua "as
das suas soluções, 1I.1ém das cia. tronave" poderia atingir a

vinte repúblicas amerleanas A medida é consequência lua em três horas e o plane
e do Canadá, com díreíto ao dã tensão entre as organiza- ta Marte em 55 horas. O apa
uso da palavra, mas sem o ções estudantis e a Policia, relho teria a forma de um

do voto - foram convidadas que começou no dia 5 de ou- ovo de 22 metros de díãme
as nações européias que pos- tubro quando se orrgmou tro, e sería rodeado de ur.,

.

I
suem interesses coloniais em uma rixa durante reunião ce- cilindro do mesmo diâmetru

nosso hemisfério. Por outro lebrada em honra dos ror- A energia eletromagnética e-
1

lado, países, corno a. Alema-: mandos da Escola de Enge- mitida pela terra seria ca .ta-
P. D. C. . ,.\ . .. 7

Ti t _

nha, Itália, Japão, Indonésia nharía. Em sua maIoria .. as da por um "transformador"
Preferencial - Joaquim 66, Saulo 4, Orlando 9, e Z Ievoutros.: já manifestaram agremiações estudantis SDO que a modificaria em .um

mann 4, Lerner 22, Mons. Bauer 7 e Novl 1. "Iseu interesse em comparecer anti-peronistas.
"

" campo de força magnética,
Assembléia Legislativl!- na qualidade de observarto- Um porta-voz dos estudan- suprimindo a gravitação ter-

P. S. D. . '.,: . . . 56
res, o que bem demonstra a tes disse que uns 85 dos seus restre e, em consequência, a

U. D. N. . ....................•
'

.•• '. 14 t d' ti' tãncí lid h' íd d t·c1 id d d .. t "

ranscen en a 'lmpor ancia 1 eres aviam SI o e ,i os, gravi a e a as ronave .

P. T. B. 43 da reunião" nesta capital, e que cerca de O cientista espera poder
P. S. P. . ,

1 Esclareceu ainda o embaí- outros 45 corriam o mesmo começar proximadente as ex-
Preferencial - Barreto 51, Lockes 4, Lara 1 - Moisés

xador, que órgãos interna- risco, em Eva Peron, capital' períêncías prátícas , que per-
14 - Bértoncíní 42, cecneto 1 - Verane 1.' cionais e não governamentais da provincia de Buenos Ai- mitirão verificar sua teoria.

Câmara Municipal se farão igualmente repre- Ires, A Policia não deu cornu- Os Estados Unidos e a Vene-

sentar
..
A ?nião panH�l?riCll.-1 n.icação sôbre os referidos in- zuela teriam feito abertas pa-

na enviara seu seeretárío ge- ' cídentes. . ra explorar sua descoberta.

ral, o diretor do Departa
mento E\!onômico e Social,
assim como outros admlnís
tradores. O Fundo Monetá
rio Internacional e o Banco
Internacional estarão nre
sentes, êste último. na res
soa de seu préprio presiden
te. Igualmente, organizações

CONCENTRACAO EUCARiSTICO�
,

..

MARIANA
Em homenagem ao 36° Congresso Eucarístico Intel'na-I '

donal e ao Centenál'io ela Proclamação do D?gma da Ima- T I,M'culada Conceição, no Santuário de Nossa Sra. de ,Azam-

buja, Brusque, Estado de Santa Catarina.

Caldas da Imperatriz
''':Comércio e Indústria S. I.

ESTAÇÃO HIDRO'.fERÁPICA e ENGARRf\FAMENTO DE
ÁGUA MINERAL

• • •

CARTA N. 14

Dona Marina

Coletora - Estreito.

Bom dia"
Na 36a. secção - H. K

José Boiteux - os resulta

dos foram os seguintes:

N O V A B E A T I F I,C A( Ã O
, ,

dos Estados Unidos para
sistir à cerimonia.

as-

Senado

Nerêu
Saulo

.......... 140
123
69
72 Tarcísio Gandolfi

Aristiliano .

Konder .

Câmara Federal

A. S. T 134

U. D. N.-P.R.P.. \. 65

,\
Assembléia

CIDADE DO VATICANO, 9

CU. P.) :- O papa Pio XII a

joelhou-se, ontem, humilde
mente diante da imagem df:t

monja itaJiana que aCfl.ba de

s�r beátificada. A beatifica-:
ção de Maria Assunt.8. Pallot

ta, da ordem, das mlssioni
rias franciscanas de \10. 'ia,'
se realizou, ontem, na Basi
lica de São Pedro na r)l';�sen

ça do seu' irmão Vincenzo
.Pallotta e da irmã Muddale
na Marsiali Pallotta, que 'ieio

Soaram as trombetas {le
prata -e 25 mil pessoas ada
maram o Pontifice ao dar en
trada na Basílica. Sua pre
sença desfez os ·boato.> Ce

que estivesse outra vez doen
te. A monja que acaba de IlH'

beatificada morreu em abril
de 1905. O arcebispo Luca
Cappozzi, que foi expulso da
China quando os comunistas
assumiram o poder, :leu a

benção ao papa quando se a

joelhou. Depois da cerimonia,
o papa voltou para n, sua re

sidência/de verão em Castel
gandolfo. O pontlfke, volta I
definitivamente para o Vati

cano, no dia 27.

P. S. D .

U. D. N .

97
ti3

Prefeitura

Osmar
J. José

103
64

Câmara Municipal

P. S. 'D. '.......... 75
U. D. N. ........ 59

QUER O SEU QUIHá 14 dias, Dona Marina,
-

procuro justificar a sua fa- NHÃO
ma de prestigiosa. Em elei- NEWARK, New Jersey), 9
ção, nao é! Com os meus (u. P.) _ A senhora ;Mary
votos por que melhore. A.' Mascus, especialista em

BUM. pesquisas cientificas, inten-
-----,------- tou um processo, por delito
PETROLEO PE- de contrafação, a Ç1ue respon-

RUANO derá o dr. Selman Waksman,

BELEM, 9 (V. A.) - Teve cujos trabalhos contribuiram

grande repercussão nos ,cir- para a descoberta da estre

cuIas comerciais locais, a no- ptomicina bem como para a

tíeia procedente de Lima, Fundação de "Pesquisas Rut
dando conta de que a com-' geri;" e da Companhia de

panhia petroUfera de perfu- Produtos Farmac ê u t i c o s

ração "Ganzo Azul" venderá "Merck and Company".
ao Brasil, diàri�mente, dois A senhora Mascus, que re

mil e quinhentos barris de clama 5.000.000 de dolares,
petróleo.

'

afirma que descobriu uma

Segundo à notícia, a' tran- nova especie' de organismo
sação será levada a efeito actinomiéetico, em 1937, do

por intermédio de uma firma qual afirma' que o dr. Waks

comercial de Manaus. Para man se. serviu para conseguir
fácílitar o transporte do "ou- a estreptomicina.
ro ngero", a companhia Afirma, além disso, que o

"Ganzo Azul" construirá um dr. Waksman utilizou esse

oleoduto desde as suas con- organismo depois que ela co

cessões de Agua Caliente até laborou com êle em trabalhos'

PÔl'to Puc'alfa. de pesquisas.

* * *

N,OVO CAÇA À JÁTO
CHINA LAKE, Califórnia,

9 lU. P.) - O menor e niais

leve avião de combate a j:;.llO,
o Douglas A4D "Skyhawk"
(Falcão do céu) foi subme
tido ontem a provas p{l1)licas
pela Marinha. O bombardei ..

ro "Bantam" vôou perante
uma multidão de visitantes

entre pessoal militar e espe
cialistas em avião, na base

aéronaval qe Inyorkern, a

100 pés acima do solo. No

controle se achava o piloto
de provas, Ro}?ert Rahn. I.'

"Skyhawk", que tem 'lo lllc:ta

de do, tamanho de muitos �t

viões de combate a jato. tem

Iuta:ação superior a mUltl!S

dêles. .

Buracos!
inaugural), na parte que lhe
competia?
optou o sr. Governador pe

la prrmeíra hipótese.
'

Mandou tapar o buraco que

'v Prefeito havia deixado "de
lambuja para a parte dele.

Estranhamos muítíssímo
essa atitude, porque como é
público e notório, é o sr. Go

vernador, fan irrestrito de
buracos. Vejam as nossas

estradas. Nessas sim, deveria
mandar cobrir os inúmeros
grotões que nelas existem.
E' pois com grande expec

tativa que estamos aguar
dando suas ordens 11O sentido
de serem tapados todos os

buracos em seu Govêrno.

O serviço de' encanamento

dágua na cidade de São Jo-�
sé, foi iniciado graças ao mo-�

vímento 'empreendido pelo
Prefeito sr. Silvestre Philippi;
que após diversas visitas ao

sr. Governador, conseguiu,
como autêntico milagre, au
torização para aquele servi

ço. Ficou combinado que ca

da govêrno, o,Municipal de
São José, e o Estadual, faria
uma parte.
A que coube ao Município

de São José, por intermédio
do Prefeito, ficou concluída
há dias, satisfazendo assim
aos justos anseios de dezenas
de famílias que já há longo
tempo vinham suspirando

I

por êsse [serviço. Com o en

canamento dágua para as ca-

slis particulares, ficaram re- ORIGINAL PELEJA
solvidos muitos problemas BADAJOZ, Espanha, 9 (U.
domésticos. P.) - Um veado e um bezer-

Ií. outra parte, a do sr. Go- ro, de propriedade do sr. Jo

vemador, por coincidência, sé de Pena, na Granja de
caiu agora', isto é, depois das Torrehermosa levam a efeito,
eleições, e como os resulta- diàriamente, uma ínteressan
-dos do pleito naquela cidade te luta, assim que se Ihes
foram desfavoráveis à União permite sair do curral.
Democrática Nacional, fica- O bezerro ataca com os

ram os moradores da ZONA ',chifres, e o veado a denta
da PARTE d� sr. Governa- das. Nãó há consequências
dor, com a pulga na orelha., funestas, porém a luta não
Será que êle mandará pa- cessa: enquanto um dos dois

ralisar os serviços? Ou será não se dá por vencido. A pe
que num gesto digno de um leja se resolve umas vezes à
governante, que quando se, favor de um, e em outras 0-

trata de uma melhoría, do i casíões a' favor do outro.
progresso para uma cidade e O curioso é que, depois de
em consequência para, o Es- considerar-se vencido quaÍ-'
tado que o mesmo .governa, quer dos dois, ambos comem

embora tivesse sido fragoro- juntos, em perfeita harmonia
samente derrotado, fôsse êle e não se acometem até o dia

mesmo, como é seu hábito, seguinte. O "match" é pre
dar a PICARET,ADA ínaugu- senciado díàríamente . por
ral (por rião.póder ser pedra numerosas pessoas.

, .

RIO: 8' (V; 'A�) - A nota
.� ,

curiosa é rorrrecída pelo' no
ticiário 'procetlente 'do, Oea.,.,
rá. A noticia informa que os

,
'

I

-'�,

".� .'
"

.
'

.
'

,Nada mais aguilhante do que uma eleiçào:ÚnlÚÍ."
, mal sucedi,da.

Há mais de 3 anos,os moradores da Praça da Ban
deIra e do Largo Osório, ex-Campo do Manejo, roga
vam providênciàs ao sr. Prefeito em benefício, daque-
las zonas residenciais. "

O que obtiveram foi nada de nada. Cada dia aque
la parte 'da cidade se tornava pior, que para ali dre
:navam o lixo e ali se fixava o zoo da cidade:' porcos
e cabras, vacas e .cavalos, etc. Até' um Canel-Clube
sem registro ali funcionava. No largo fôra instalado o

Refeitório dos Urubús, com o dE!pÔsito de tod;:L a car-'

niça da Capital. Todos os cãés e gatés 'vítimas 'de

'pneus assassinos iam- para lá, para o ajantarado ,ri-'
'xento dos corvos. Havia por l,á cordilheiras de lixo e

himalaias de detritos.' Grità:r e escrever contra aquela'
'Sapucáia era improcedente. O ilustre médico-prefeitó:,
só- dé ,raiva, agravava as' condições higiênicas daqueles
logradouro . Vieram, então', as" urnas. E, com elas, uma
vassourada em regra na situação munIcipal. O Prefei
to foi espostejado eleitoralmente. Apanhou de criar
bicho. Do primeiro ao quinto. O dr. Paulo Fontes foi a
.Donal Marina de Florianópolis.

Mas, milagre dos milagres: o pleito abriu-lhe" os

olhos. Mostro,u-lhe que os mun,icipes da Praça da Ban

,deira e do Campo do Manejo tinham o dever de votar
contra a situação. E o Prefeito, ao secar dos Fontes,
mandou limpaI) aqueles locais.' Em três dias fez O que
devia ter feito há três ano's.

No campo pSicológico essas ,teimosias são muito
frequentes. E contra elas o remédio especifiCO ainda ,é
o recomendado pela experiência dos nossos bisavós:
camboim!

'Santa e higiênica terapêutica!
Em nome dos habitantes favorecidos, agradecemos

as providencias sàneadoras e pedimos humildes des
culpas pelas pOl;retadas eleitorais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


