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iOm_il antigoeuri. d. S. (Itar'n.
Protestos· contra decisões
'EERLIM,/S (U. 'PJ - O ventude da Alemanha Oc�

dental a pedir ao parlamen
to federal que não ratifique
as .decísões de Londres,

,;011se1110 central dn Juvcntu

.te da Re'Pú�lica Democrática
'. Alemã, dirigiu um apêlo a to

dos os jovens alemães protes
tando contra as decisões de

Londres,
"Adenauer - declara êsse

"pêlo - vendeu criminosa

mente 500.000 jovens ale

mães aos mercadores ele cs

nhões norte-aneertcanos, pa
ra o exército norte-america-

LONDRES, 7. tu. P.) � O

secretário elo "Foreign Offi
ce" Anthony Eden, ao que se

informa melhorou hoje em

seu estado de saúele, depois
de um resfriádo com febre

.
.- __ . �_ .. _ !1I!!8�!!!.�:��1�b-��.a�_�,OM.-.��

Florianópolis, Sexta-Ielra.. 8 de Outubro de 1954 Cr$. 100"
_----

NO LE-STE GER,MANICO

Nos Correios haverá muitas
promoções antes do Natal

Pagamento de vantagens com efeito retroativo
RIO, I (v. AJ - O presí- nos, Funuonários !1á, que as- viria regularizar a srtuaçâo

1.0 _ E' possível que a dente da República, em eles- siduos, pontuais e eficientes, de mais de cinco mil servido-

Russia possa dar ao regime- I pacho de 30 de .s:tembro, a- permanecem na mesma letra res, entre postalistas, tele

títere da zona oriental sobe- provou a exposiçao que lhe há dez anos, principalmente grafístas, guarda-fios e íns

ranía em maior escala, foi apresentada pelo minis- na classe dos postalistas. A petores de linhas, de um mó-

2.0 -'Moscou pode efetuar tro da Viacão, contendo o concretização das promoções do geral.

dentro em breve nova convo- plano elab�rado pelo diretor

geral dos Correias no sentido

de regularizar as promoções
do pessoal do D. C. T.

CONFERENCIA SANITARIA DA Reui:üram-se, ontem, no LONDRES, 7 (U. PJ

,
.

.
.

.

gabinete do diretor do
.

De- Grandes quantidades de ali-

t ento O engenheiro Vi mentos e artigos de exporta-

A'ME'RICA LATI'NA
par amenro o j

-

_

eira da Cunha, o chefe da ção ficaram imobilizados. JjO
a-o de Provimento o tele porto, ontem nos navios e

t
. -

S:mtiago por ,secç
-

SANTIAGO, 7 (U. PJ -' 'a rcumao em. graf'ísta Magalhães e o sr. nas docas desta capital, em da-carne, depois ele rtescarre-

Represetnant.es das 21 repu- pedido expresso. elo go_verno Roberto Gomes Tarlé Filho virtude da greve dos estiva- gada, Os eletricistas e enge ..

blícas da Àmérica Espanh01a chileno. Sua_s dehbera�oes e
t Id netas dores que paralisou as atíví- nheiros das oficinas di! rt>D,a ..

.' d t 1 impor- para assen ar as prOVI e .

e Estados Umdos, a:em de acor. os er:o gran.ee, _

.

necessárias à efetivação das dades portuárias. racões, em número de 8 mil,
observadores da Gra-Breta- tancía para a O! gamzaçao, z

" Os grevistas pretendem suspenderam. seus trabalhos,
nha, Canadá, França e os I sanit�ria elos. _países �atin?- I PI������,�cÍo, nessa oportu- realizar gtgantesca maníf'es- na semana passada, ..üegan·
Países J3aixos iniciarão, ama- amencanos,}a que ne a nao

nidade por uma numerosa tacão ao Iargo do cais, como do que os patrões tinham

nhâ a décima quarta confe- só se tratamo os males, em
. �

d íd de to protesto pejas condições de despedido trabalhadores sem
., .... ,

"
_ forma teórica como também comlssao e serVI ores, -.

-

reneia sanítárta panamenca _' ,
, das as carreiras e categonas, trabalho e tempo extraordi- levar em conta o tempo de

na, na qual se estudará, (Ie se rarao acord?s }>arat a.tacaI declarou' o sr. Vieira da nárío. Em consequencia da serviço.
combater 'os diversos problc- a estes no proprro erreno, .

d
. .

t
-

greve, da 'qua 1 partttp '11'::1))1
, . l' I' 1 1

"
.

1 Cunha que a a mmlS raçao "" -

mas que afetam os pruses me usive os c e ��e o e SaCIa.
está providenciando para 20 mil estivadores, ,! de ca-

deste continente" dcsele, a ��r�nte a re,:mao, {�� .�e que tudo se faca no menor da 3 navios se-viram preju- NOVO ESTATUTOsub-nutrícâo dos povos ate a inicia amanha se ra ara,
d t

-

.

1 I 'dícados. Ate' agora estão ate- '

,
'

., ,-

'1 dír t ' espaco e empo passIve, (e u_

luta contra as enfermidades. ainda, ua eleíçào (O �rt� �I I mod� a rícar o assunto defi- t�dos 80 barcos. A greve a- JURIDICO
A l'j'r'adiac'io ela tuberculose, do- departamento sam ano

.'

t "I id t ti' té
,J�

L .L .,' � nítívamen e reso VI o an es 1}1ep,ça es ene er-se a e o CO}l- BERLIM, 7 (U. P.) - Os,
a políomíelrte; a malária e p_anarn.ePican� ,?:r:l u�'n_pe-' do próxi'mo Natal: . I', t,�elilte, d� onde 0r pQrt:m- técn�co�,J:los. t�es, f!.lt!Js. ,co-.'I

"

outros males que af&tam a nodo ele qna l'O nos, que. se- '

S' g' dtí< adiánr(} li .aos dos ha!án1.I;!�Me.s-'ênv�?j��l_· .
tw ·ntiS�á�i..Qi< Ai�l?trG'S' e, ,�_o' g,'t)vé-l'.'

Al1,.,i,l'íca Latina serã'Ü
-

\U'L1 'iniciá a 1.0 de, :fe,\W��ll'D. d� .,' :ibu_n., .,,' , "' .. ,,,�',, "', 'I' l'
.�' í

- -

,�
. ,.

_ é .- "
_

mcm 1'OS un.' c ...lülssao:te ?:r ea'Sog:l'a-m, ,de ..,.�at1asü,3 ;t';� no.,;f.éçle):$ll<ª1ffl!1�Q eU1preetI-
clbs principais, telnas ele que 1955; As ses.,oes s :ao presL

ela, iria entender-se, ainda seus co"legas 10ndrin03 e pro- derão na pr6xima sexta-t'el-, .

tratarão os delegados. elidas" pelo at\lal dlret?r dr.
ontem, com o dil'etor do D0- meteram tom�± "medidas;1- ra, a elaboração do tratado

StlaS c!ell'bel'ac,ões se pl'O- Fred L. Soper e contarao com

partamento de Aclministra- c}equadas'� caso a ca�·q;.l :n- que define o novo estatuto
longarão por espaço de 17 a pre�ença do c�efe da Ol:ga- ,�ão do M. V. o. P. a fim de glesa seja desviada pa,'1 A. jurídico ela República Fede-
dias. A sessão inaugural se rüzaçao MundIal de Saude,

coordenar as medielas exe:- Holanda. 1'0,1.
efetuará no salão ele Honra dr. Mar'colino Candau.

l'efer'ente'cutórias do plano
do Congr.esso Nacional, ama- ás prom,oções dos funcioni-
I'l.hã, às 11 horas, com a as- VOTO DE CON- rios.
sistêneia elo presidente da

ç VANTAGENS COM: EFEITO
República general C a r los FIAN A

RETROATIVO
Ibanez, corpo diplomático e ROMA, 7 (U. P.) - Os se-,

O sentictó dessa decisão é
,

cl 2"0 d"elegados da nad'Ol'es co�unistas e fascis- .

eerca e ,) .

de grande :J.lcance, não só pP.-
Argentina, 'Bolivia, Bras]}, tas quase se atracaram a

.0 critério observado, fixando
golpes ontell1, numa acalor8o-
d; troca de insultos durante
t�m debate sobre o acordo

italo-iugoslavo que pôs termo
á questão do território livre

ele Trieste. Os debates termi

narão amanhã ou sexta-nü-

1'80, com um voto de confian-

FUGIU -DA PRISÃO O
EX-INTENDENTE NAVAL

BERLIM, 7' (U.

ministro do ExteüJl' c!a

União Soviétic'a, V. M. 1\1010-

tov, dedicou o dia de ontem

a conversações secretf1.s com

os chefes políticos da Alema

nha oriental. Faziam-se con

jecturas entre as autori(l_a�es
ocidentais de ,que wt.) poete

ria ser prelúdio de novas ,me

didas soviéticas para a Ale

manha. O chanceler russa

chegou, cintem a noite, a es

ta capital, via aérea, com o

proposíto de assisUl' às ceri

mônias do 5.0 aniversário do

estabelecimento do regime
cOrÍmnis'ta na Alemanha ori

ental,' que se celebram ho-

je. .

Mas, algumas autoridades
ocidentais acham que Malo-

ColomÍ:>ia, 'Cuba, Equador, Es
tados Unidos, Salvador, Hon
duras, México, Chile, Vene

zuela, Haiti e outras nações.
O departamento sanitário
pCllamericano, que se reune

cada quatro anos concordou
em celebrar sua décima Cjuar-

RIO, 7 (V. AJ - Não há

muito tempo, o capitão-te
nente intendente naval, Dur
vaI Augusto Cat�ll'ina foi pro-

o Tempo
Pl�evisão do tempo até às

14 horas do dia 8.

Tempo � Em geral instá
vel.
Temperatura - EstiveL
Ventos - De Nordeste à

Sueste, moderados a frescos.

Temperaturas ,- Exti'emas'
de ontem: Máxima 21,0. Mí
t;lima 17.4.

DIFICIL OPERAÇÃO
CHICAGO, 7 ('tI. PJ - A�

chances de separação das
irmãs siamesas Andrews- nã,o
s.erão conhecidas durante vá
rios meses ainda - infor
maram hoje os medicas que
atendem às crianças.
Qualquer operação nas ge

meas, filhas de Wilfred e No
rene Andrews, nascidas sex

ta-feira última, só será leva
da a 'cabo depois de. um de
morado período de cuidadoso
estudo.

" Russia encerra um golpe polijico
tov tinha' em mente algo I cação para realização de COIl- pronunciar- á o discurso ele

mais que a participação nas terêncía das '1 potencias com maior importancià nas cele

cerimonias. Dizem estas au- o fim de discutir a unttíca- bfações de' hoje em Berlim

toridades ser provável que cão da Alemanha. oriental. E' possível que então

Molotov tenha vindo para
-

Acredita-se que _Molotov deixe entrever a nova políti

preparar novas medidas' po
liticas e lançar a réplica às

decisões das 9 potencias que
concordaram em' Londres
com' o rearmamento da Ale

\manha ocidental e em lhe

dar soberania. Diz-se que a

visita do chanceler russo faz

pensar, entre outras, nestas
medidas russas:

ca soviética sobre a Alema

nha e é quase certo que fará
comentários sobre as decisões
de Londres quanto à Alema

nha ocidental:

VINTE MIL ESTIVADORES EM GREVE
Mais de 11 mil estívadorc:

estão de greve há 3 dias, pp ..

dindo que o trabalho extra
não seja obrigatório" e que
deve ser exigida a separacúo

ha maioriaão
DAMASCO, 7 (U, PJ - A

contagem dos votos nas elei

ções parlament�res indicou

que nenhum dos partidos po
líticos contará por si só com

a maioria na Câmara dos

Deputados que conta 142
membros. O.Ministério do In-

tação foi realizada em 24'e 25
de setembro ultimo, tendo-se
efetuado eleição suplementar
a 4 do corrente para decidirpara as promoções por mere

cimento a rigorosa observân
cia da ordem de colocação
das listas, mas porque as

vantagens delas decorrentes
serão pagas com efeito re

troativo.

as representações em quc os

candidatos não conseg'uiram
a maio,ria necessal'ia. O mi

nistro elo InterÍl')l', Ismail
terior informou que os inde
pendentes conseguirão 60 lu
gares, o Partido Popular 30,
o Nacional, 28, e de Ressur

reição Socialista 16, o Soc\al
Nacionalista, 5, o Cooperati
vo, 2, e o comunif;ta, 1. A vo- Camara.

Kauli anuncia que o gabine
te, presidido pelo primeiro
ministro Sayid Ghazzi re.,.

nunciará no dia 16 <;lois dias

depois de se reunir a nova

ça.
Nos Correios, como é elo

inteiro domínio público, as

promoções estão com atraso
de vários períOdOS apesar dos

ap610s feitos, pelo funciona

lismo, às administrações que
se suceder nesses últimos a-

EDEN MELHOROU

"

no de mercenários". que, o confinou ao leito, em

O Conselho ela Juventude I seu apartamento, durante os

Comunista convidoU a Ju- últimos 'dois dias. .

"! .� .t

Para o Senado
Nereu
Saulo
Aristiliano
Konder ...

,

81.467
75.970
61.608
'60.908

ORIENTACÃO NOVA À CAMPANHA EM NOVA IGUAÇU- OS· COMUNISTAS
CONTRA A TUBERCULOSE "i TENTARAM APODERAR·SE DAS URNAS

I RIO, 7 (v. AJ - (J"Diario Foram porém repelidOS, adi
luta 'da Noite" noticia que "um anta o jornal, pela polícia,

grupo comunista tentou on- não se verificando nenhuma
'tem invadir o forum da 10- vitíma. Chefiou os arruacei-

DISPENSADOS I RIO, 7 (V. AJ;- O novo mente os hospitais na

RIOI 7 (V. A.) - O ,diretor diretor do Serviço N�cional anti-tuberculose",
da Previdência Social con- de Tuberculose, professor Re- No longo contacto que tem

firmou, ontem, a informação, ginaldo Fernandes, tomará 'tido com os problemas de sua

já divulgada, de que por en- posse depois de amanhã, no especialidade, o professor
quanto não se cogita em dis- !!;abinete do ministro da Saú- Reginaldo Fernandes chegou
pensar os médicos credencia- de. Falando hoje à reporta- à conclusãõ de que é neces

dos, do IAPETC, a menos que gem, disse o professor Regi- sario um. sentido verdadeira
os mesmos estejam infrin- la uo Fernandes: "Oitenta a mente sanitario à campanha
gindo a lei que próibé acu- noventa por cento dos do(m- cOl'ltra a tuberculose. Essa

mulações. ' tes ora internados são ab3- campanha, a seu ver, estava
ciliferos, isto é, doentes 'cu,jo talvez burocratizada. Dedica- RIO, 7 (V. A.) - Por de- Grande 'Oficial da Ordem do

escarro apresenta
.

resultado va'-se tambem ao ensino e à creto do presidente da Repú- Mérito Aeronáutico.

negativo. pesquisa. blica, acabam de ser admiti- ----

'Enquanto isso, anda;m pe-
dos na Ordem do Mérito Ae- O RISO DA CIDADE· ..

las ruas ,os contagiantes. E' ronáutico novas personalida-

preciso urgentemente inver- INFLAÇÃO PRO- des de destaque na vida pú
ter a ordem atual das coisas BLEMA NUMERO

blica nacional, salientando-

proporcionando isolamento se entre elas os srs. Washing-

h,ospitalar a estes últimos e UM ton Luiz Pereira de Souza e

entregando aos dispensarios NOVA IORQUE, 7 m. P.) Wences.lau Braz Pereira Go-
a tratamento elos que não - O ministro da Fazenda do mes, ambos ex-presidentes
transmitem a outrem o 'mal". Brasil, Sl:- Eugenio Gudfn, a� da RepÚblica no grau de

Assegura o novo diretor do firmou que a situação finan- Grã-Cruz. Em outras catego
Departamento Nacional de ceira do seu país se estabili- rias da mesma on1em foram

ITuberculose: "Compl'ometo- zal'á dentro em'pouco, o que ainda admitidos oficiais elo
me para esse fim a melhor lhe permitirá levar a cabo exército e da Aeronáutica,

'

aquipanar com pessoal e ma- seu programa contrà a infla- sendo ainda retificada a in- I
terial os dispensarios da Pre- ção, problema que qualifiCOU clusão do almirante portu- UDENILDA E nada ele

feitura, a fim d� que, assim, como senc!o o numero um elo guês Gago Coutinho do grau, conversas bobas sôbre
poeBam auxiliar mais eficaz- país. de Comendador para o de I RENÚNCIA, ouviu?
\ I

cessado pela Justiça Militar,
como incurso no crime de

peculato. O processo correil

todos os seus trâmites e o a

cusaelo foi' condenado a três

anos de prisão. Além disso,
foi êle considerado indigno
do oficialato. Durval Augustó
Catarino vem, por intermé
dio do seu advogado, lançan
do mão de todos os recursos

permissíveis no Código de

Processo. Presentedente, os

autos se encontram' no Su':'

premo Tribunal.

�nquanto aguardava o úl-

timo pronunciamento da jus- TROUXE UMA
tiça, Durval Augusto Catari-
no foi recolhido preso �o 'CONTRIBUIÇÃO
quartel do corpo de Fuzilei- WASHINGTON, 7 (U. P.)

ros Navais. Na madrugada de - O sr. Krishna Menon, fa

hoje por volta das três horas, lando em nome da India, pe
êle da�i fugiu, pulando o mu.- rante a Assembléia Plená-

1'0 e desaparecendo. ria� declarou quel' o acôrdo

Notado o desaparecimento concluido em Delhi, em ju
do preso, foram tomaelas vá- nho último, entre o primeiro
rias pro,-:id�ncias para a sua mino Nehru e o sr. Chu En

captura. Esta é a segunda

I
Lal, ministro das Relações

vez 'que o. mesmo Catarina Exteriores da Chinfl Popular,
foge da prisio. O comandan- definindo as relações entre

te geral do Corpo de Fuzilei- os dois países, "trouxe ,uma

ros, vice-almirante Silvio Ca- contribuição, cuja' importãn
margo, mandou abrir inqué.- 'c ia não se pode subestimar,
rito policial-militar para a- para a paz e para a estabili-

purar o fato. dade no mundo ,asiático".

ACUMULANDO,
SERÃO

federaisLeuenda�
Legendas federais,' conhecidas
no Partido até as 20 horas 'de
ontem:

Aliança
U. D. N.
P� S. /P.
r.n C.

54.094
41·377
3.219
5.884

Legendas, esta_uais
Legendas estaduais até as '20
horas de ontem, conhecidas no'
- Partido Social Democratico: �

P. S. D..
U. D. N.
P. T. B.
P. D. C.
p. S. P.
,P. R. P.
P. L.

. '.

37.716
29.464
7.904
1.052«r »

1.513
�.268

'28

Mais UOl Prefeito
.

Â ,-aliaAç,a,d.Q.PartidO Sqeial'Democratico
Earti® Trabalhista" -:e.ra�ileir0" sagro_\;l-se

vitoriosa em Rio Negrinho, élegendo para Pre
feito daquela importante comuna, o seu can

didato que é, assim, o quarto Prefeito opoci
sionista eleito a 3 de Outubro.
""----------,--------�-..;......;.----

((Olivia», improprIo
D;lCS aprovado

RIO, 7 (V. A.) - O Gabl' "Olivia", ora em reprlse em

nete do chefe de Policia, ten- alguns cinemas locais, distri
do em vista certas criticas buiu uma nota à imprensa
surgidas em torno efo filme esclarecendo que essa. peli�

cuIa, embora imprópria para
menores de 18 anos, foi a

provado pelo Serviço de Cen

PARIS, 7 (U. PJ - Anun- sura de Diversões públicas
cia-se, que o estado do anti-I em 13 de março de 1952, au ....

·go presidente do Conselho de torização essa que continúa
Ministros, sr. Laniel, melho- válida para todo o território
rou. A congestão pulmonar, nacional, não cabendo re

de que foi atacado o antigo exame de decisão daquele
chefe do govêrno', evolui fa- Serviço que permitiu a exibi-

voràv�imente. ção do filme.

MELHORA LANIEL

calidade flmuinense de Nova

Iguaçu, com a intenção de

apoderar-se das urnas que
ali se encontram guardadas.

ros o vereador Joaquim Frei

tas, candidato à reeleição pe
lo PSD com o apôio dos co

munistas.

Ordem do Mérito . Aeronáutico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Profissional
CLINICA DE.: OLliOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- do-

--

-,

\

J

D·R. GUERREIRO
M E D I C O S· ,I Dr. Dausto Brasil I

o E S T A D o "

Cliefe do Serviço de Ou�idos - Nariz. e Garganta
I r

" do Hospital de Florianópolis
'

,

,,' T S" AVA ESPECIALISTA EM DO-
i ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMÁRIO DE �ARMO ,. DR. ALFREDO DRA. "LADY .u.

I ENÇAS DE CREANÇAS. i Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO I CHEREM I W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO_-

I' CURSO 'NACIONAL DE.'
.

e CONSULTAS: Das 10 às TeDI.I'r3eOt202r ..-RCux·BPEoN-sstal�A·I.39 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLlNICA DE CRIANÇAS ANT
-

NIO DIB inflamações do' Nariz e Garganta)A D U L TOS· DOENÇAS MENTAIS ,DR. O 12 horas.
-RAMOS.

.

lONISAÇÃO JYIEDICAMENTOSÀ (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital I MUSSI Geren te: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicament�s (Tratamento de dores de;ORAÇÃO - FIG,ADO Colônia Sant'Ana.

- M�DICOS - Cons. e Residéncia: 7 de 'AQUINO.' Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitosRINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men-u-
CIRURGIA-CLtNICA Setembro n .. 13.

(
Representantes: \ casos são evitadas as operações das Amigdalas 'Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La-: ULTRA VIOLETA F::.1IO (Tratamento das FaringitesSIFILIS Impotência Sexual,

Serviço completo' e espe- \ ' ra, Ltc'a,
I

e inflamações dos Ouvidos)Consultório _:_ Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9.
cializado -das DOENÇAS DE Rua Ser.ador

, Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)Consultas �as 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - fia andar. I REFRATOR . (Moderno Aparelho para RECEITA dehoras.

. (métodos de diagnósticos e I
I Tel.: 22-5924 - Rio de (OCULOS)FONE. 3415.

. I tratamento. ,. Janeiro.
. ,I_LAMPADA de FENDA (Verifícaçâo e diagnostico deRes.: Uu� Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ msrs. DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos) ,Tél.: Cons. - 3.415 - Res. 54 Estreito

].
.

- 2.276 - Florianópolis.
-.

RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIElRA ,Rua Felipe de (j iverra, n. INFRA VERl\IELHO'rEL. _:. 6245.
_ METABOLISMO BASAL 21 - 60 andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos deDR. ROMEU BASTOS DR--,

-

MA'RIO WEN- Radioterapiap 01' ondas
,- ADVOGADO :- r-i.: 32-9812 - São Paulo Pulmão e Esofago

'

curtas-Eletrocoagulação -

Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Infra
- Santa "�atarin-a -

Na caPital" Belo Horizonte
'

- MÉDICO - CUNICA MÉDICA PE Vermelho. í DR MÁRIO LAU- Ano C,:$ 170,0(1 Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone ?365Com prática no Hospital ADULTOS ,E CRIANÇAS Consultório: 'Icua Trajano, I
.

RINDO
Semestre : Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francíscc de Assis e na Consultório - Rua João n. I, 10 andar - Edifício do No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 7p9. '1I\lontepio. e

.""'"

Anc Cr$ 200,00 '�S-----O
--'

--0- 6IG" TIVO
'Janeiro Consurtas: Das 4 às 6 ho- E:o,rár;o: Das 9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 DOENÇ. D APARELH ES -

'

CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI.
RGES

Anúncios mediante con- 'ULC���B���6g��G� ����g!NgÉ:k�RGIA.COh�:i��L�::AVitor' J�;�;��ê;5�ia;e�U;81��teve� Mg;�I�5 às 18 horas - Dra. A��OGADOS tI;��. originais, mesmo Di,o' Dr MI-uuel H-unes Ferre'l"ra( .

Rêsidêllcia: Avenida Tr.om- Fôro em geral. Recursos publicados, não serão devol-
IMeireles, 22 Tel. 2675.

) OLHOS - OUVIDOS -

t owsky, 04. ,..,erante o Supremo Tribunal vIdu-'\.. _

'

CONS. _ A" RUA VICTOR ,MEIRELLES N0 18, 10Horários: Segundas, Quar- N AHIZ' E GARGANTA Federal e Tribunal Fede'ral A_ �lreçao não se. l'espo�- ;ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.. '\ tas e Sexta feiras: --- -

de Recursos.
, s�blhza pelos. concelt�s em l-

RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3,140Dàs 16 às 18 horas. DR. JÚLIO. DOIN 1 ESCRITOR.IOS tidos noaurtizoa assmados.
_

'
.

'

.,
_

Residência: Rua Felipe! VIEIRA DR. NEWTON r ror ianôpof ís - 'Efliflcio
-..-_....-............_. Dr. 'Y'lmar I"orre- a..D'A'VILA ;:")ão Jorge, rua Trajano. 12

I I
- ..., USchmidt, 23 - 2° andar,

n ermaçoesEspecialista em: Olhos - CmURGIA GERAL - l° andar - ala 1. .":Japto 1 - Te!. 3.002.
S h Rio de .Janeiro - Edifíc io _Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças de en oras,(. ute ISProctulogia - Eletricidade Borba Gato. Avenida Antô- Iganta.

Médica n io Carlos 2Q7 - sala 1008.
Infra-Vermelho - Nebulí-.

Consultório: Rua Vitor O leitor enrontrarã, nea- Dr Carlos' F Engelsl·ngzação Ultra-Som MI' 28 T t f DR. ,CLARNO G. ta coluna, inf:lrmll"'Óf'1l que
_

• _.
/eire es n. - e�e OQ�: I '\ção Ultra-Som, 3307.' - �':"-<-GALLETTI nt'('el!sita, diàrlalllt"nte e de Médico dos Hospitais Americanos e da Força(tratamento de sinusite

Consultas: Das 15 horas -- ADVOGADO _ imedratu r
. I, Expedicionária Brasileira

'

sem operação)
em diante,

-

Rua ,Vitor Meirelles, 60. -

MÉDICO -:- OPERADOR _ PARTEIRO
IAnglo relinoscoPiad- OMo- Re�idência: Fone, 3.422 '��'"--,_ FONE: 2�468. JOR�AIS Tf!'efO!l�lDoenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operaçõesderno equipamento e to- ".

I 7"1 - Plortanópolís _ O "'stado S • ."S O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesRino- laringologia (único Rua: -Blumena n. . .".

--. d d d S hA Gazeta %.65 as oenças e en oras
.

no Estado) DR. !)IB CREREM I Diário da 1'arde S.57i -Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Horário das 9 às 12 horas
\ ADVOGADO ! Dlár íu da ManhA 2.46! turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,e das 16 às 18 horaVs Causas cíveis. comerciais. A Verdade %.•010 insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-.Consultório: - Rua itor

Imprensa Oficl.l 1.'S8' xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.Mireles 22, esquinà' com criminais e trabalhistas.
HOSPITAIS Operações especializdas do, ouvido, nariz, garganta,Saldanha Marinho. Cpnsultaa populare.

. De Caridade: sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) Iabío partidoRes. - Tr. Urussanga 2, Rua Nunes Machado, 17 (Provedor) . . . . . .. ,a.IU _ Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,apart. 102.
�_____ (esq. 'I'íradentes) \._ sob�." It_tv........ (Pertarta) Z.OS' hemorroídes; adenóides, hidrocéles, varícoeéles e'

DR. VIDAL 'po - sala 3.� :.. l..fAji-i(IíiiiI...IIiiíIIi....� :���:�Ra�:.:::::: ::�:� \C I R' U ';r3�;,;le�n�az�. E R A LCLíNICA DE CB1ANÇAS
São Sebastfão (Caa. Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,CONSULTóRIO - .l!'eli-

d_,. Saúde) _ 1.153, hemorroides com 6 injenções, sem dôr
pe Schmidt 38 I O J

'

T I
Maternidade Doutor OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)CONSU�TAS - D.� 4

J r. ose !lvares' racema' Carlos Corrêe .... :.111 Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula eU ÇHAMADAS UR- intestino - Tubagem duodenal.às 6 bQ�as.. \
.

I
MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maísResidência: Tenente Sll-1 GERAL Corpo de Bombélro.

I'SUI moderno, em 3 ou- 15 dias. .

I veira, 130 '.

Serviço Luz (Recla- Técnica única no mundo para o tratamento do Hemaa-FONE - 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais... . ..ml;lçóes) %0404 gioma (manchas de vinho) no' rosto ou no corpo. comChefe do Ambulatório de Higiene Mental.":':
--

ljolicia (Sala Ctomls- '

. 100% de cura.
Psiquiatra do Hospital - 'Colônia Sant'Ana. .,

lIáriol � 1.0!� Receita Ide óculos - Tratamento e operação das doençasConvulsoterapia pelo eletrochoque e car-

:1 p.ylicla <Gab. 11""le-, dos olhos: ,PTlHIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
��::;��. ,Insulinoterapia. Malai'ioterapia. Psic�

, n.f��ÁNHiÁs· i>.' 1.59-1

ATENDE 1 QUALQUERET�'OR� DO' DIÁ E DACONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às I' 'í'RANSPORT, NOITE
17 horas. Sabado (manhã) AF;REO Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal RanlOs,Rua Anita Garibaldi, esquina de General ,'fAC, \ 1.700 Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da
Bittencourt. ('ruzeiro do Sul 2.500 Torre.

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te!. 2901 Panair... ..... 3.553 -.--.-------�- ' ��

---:----___....-:;--��.-I�:f�!A·'���·:::::::: �:!��!Navlo-Motor «Carl Hoeocken'r 'R�.l ..........•... %.358: RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇASClUldinav.. .•..... 1.500 Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO l>E JANEIROaOTi:lS Escalas intermediárias em ltajaí, Santos,' São Se.Lu", . •. . . . . . . . . . .. %.02l bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-Maare.Uc Z.276
mos apenas para movimento de passageiros.Metropol 1.147 As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãoOperações Da-.nças Formado pela Faculdade Nacionat de Medicina Uni- La Forta ••.•..... 1.31] prejudicarão o horário de ch,egada no RIO (Ida) fiDoent'as do aparelho respi- 'd d d Brasl'l C. Iq I ��.

"

S h' Clini d verSl a e o f. ue ••••••••••• .- SANTOS (Volta)ratório de en or8S -- ca., ,

O .�RIO DE JANEIR Central ••••••••••• I.'.TUBER.CULOSB P.dultos.
Aperfeiçoamento na "Casa de Saude 'São Miguel" ••trela ...

,

........
' 1.17] _�, _RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de E�peci.liaaç'o �

Prof. Fernando Paulino Ide,al • •• . • .• •• •. •• 1.•5.

p�_$ O.I
COPIA DOS PULMOES

no HO"lpital dos S.rvidor6lS Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia EnSt.qTRu.·,ITO
.

,

#�j'l"

C r
Cirur"ia do Torax

P f P d d Moura "f SFormado "pela Faculdade, do Estado
.

1'0. e ro e,
E 1"

• ',' • . . . • • • • v

,f H Estagio por 1 ano na "Maternidade - sco a

la
Nacional de Medicina, TisiO" (Serviço -di) Pro. ,,1&-

Prof. Otávio Rodrigues Lima l./ , �logista e Tisiocirurgião do I no de Andnd.. ) 2 d P t Socorro E J *,
_, "

,

,,�Hospital Nerêu Ramo·s Consultas' _ Pela manhA
Interno por a�x': ron o. mpregau8 � .' _ ,DUIWfTE TODO DIA ,�Curso de es�eei,alização pela rio Hflspital d. Carld.d•. 'OPERAÇÕES / "- no·� IIAn'::JO &. tt:S. N. T. Ex-mterno e Ex-as-

d d 1530lul CLINICA DE AD1JLTOS Precisa"s8 de uma em-

I" ..

'

.J tll-tl<L J" \fI1f:!Ui!toe:f!t;�eh�ii::rSl;u�:::"O:� emAdi::;e 8'no �onsuÍt�rlo: DOENÇAS DE SENCH?dRAdS d" t
pregada para trabalhar em

.". D��'·R�'iit
.. ..

CONSULTAS: No Hospital de an a e, Ianamen

e'4.,'ipôrto Alegre. Pàga-se bem
_� '. :,�. �,_

",'
•

,

,(Rio). á R'llS Nunes M.êhado 17,
�, ".' �_

. ",.
.

'

S bmidt 18
' das 8 às 10.

Tratar á Rua. Felirlt' '::::::;.

»
'" _" _

tons: fehpe C �,' r;SQ11,n. d. Tiradent••. Te}, No cons\lltório, à .Rua João .Pinto or. 16 (1� and.) j • _ . ... � �- Fone 8801.
, 2766 Diariamente das 10 às .12 e das 14 às/16 horas.

• Schmidt n. 119. TJ):LEI'�O- � �I �, JAtende em hoora ma,rcad:a. . .

Sh 1 129 FI'
,

•Res: Rua São JOlrare 80 -, Residenc�a - rua

presi"IRESIDENCIA:
- Rua Du"te ute, .

- o"ano-
NE: 3.177. �

Fone 2895. � dente Coutmho 44. I, polis. -

I '- '

,

-------------"-------- ,-------------_--_,_---- -----------

dentes, 9.
HORARIO:

Das 13 às 16 horas.

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

/

DR. WALMOR ZO
MER GARCIA

DtJlomlâdo. pela Faculdade
Nacional . de Medicina da
Universidade do Bras!1

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Rf',rviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima).

Ex-interno do' Serviço de
Cir,urgia do Hospital

t A. P. E. ·T. C. do Rio de
Janeiro

Médícc do Hospital de
Caridade

DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS-OPERAÇOES
Cons ; Rua João Pinto n. 16.

das '16,00 às 18,00
horas, "
Pela manhã 'atende
diàriamente no Hos

pítal de Caridade.
Residência:
Rua: General Bittencourt

O. 101.

Telefone: 2.692.

DR. ARMANDO VA- DR- ANTONIO MO
LÉRIO DE 1\SS�s. NIZ DE ARAGAO

- MÉDICO -

CUWRGIA TREUMATO-
Das Serviços de Clínica In- LOGIA
f�ntil da As.sistência �uni- .

OrtopediacIpa] e Hospital de Carldadtl, Consultório: João Pinto
CLlNICA 'MI1:DICA DE 18.
CRIANÇAS E ADULTOS Das.15 às 17 diàriamen'it'

- Alergia -

Menos a02 Sáb_ado8Consultõl'io: Rua Nunes Res.: Bocaiuva 185.
Machado, 7 - Consultas das l<�olle: _ 2.714.
15 às 18 horas.
Residência: Rua Marechal

G:,Jilhp.rme, 5 - Fon e: 3783.

Dre Ney Perrone Münd
'

DR. H E N R I QUE
PRISCO PARAISO

DR I. LOBATO
FILHO M:e�DICO

./

-- ,._..,.......----�-

Lavando- com 'Sabão

\iirgem ES]Jecialidade
da Cla. \VITZEL INDDSTBllL-J8Invllle. (marca registrada) ,

.. _,_.. ,�_�()�o_�,!�a_:-�� jempo � __ �_!����!�o '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"o ESTADO"
.

. II �!�t! ]":b.����!po!!L��!��:'d��J!� instituiu a C,in�01a
NO

\

L.6.e E NA sorIEDA'O'E da lavrá de artistas pa: derna, que êste ano alcan- Comissão Nacional de Be-' O VINGADOR rando. �o resto do elenco,
� " ' trícios Os -premios

.

uiclu- cou grande sucesso, tendo las Artes, que pela sua le-, londe há uma performance
em ";"edalhas de ouro, ;e estendido de 15 de maio tra e pelo seu espírito V}:, (The Fighter) que chame a atenção, apa-
prata e bronze, menções até 30 de junho do corrente saincentivar em, nosso pais lrecem

ainda Vanessa Bro-
honrosas, e ainda viagens ano.

"

as verdadeiras vocações ar- Direção de Herbert Kline wn, sem, nada fazer, e a

aó, exterio� .e pelo país -

II 'Atsim vem sendo cum- tisticas. ( Produção de Alex

Gottieb-ISimpatica
ROBERTA HAY'

. A Comissão Nacional de " Cenario de Aben Kandel e NES, a namorade GARY
Belas Artes cumpre a I Herbert Kline-Baseado em COOPEa, em RETURN TO
sua missiio.

, I THE MEXICAN de Jack PARAD1SE, de Mark Rob-
RIO, (Agência Nacional) i Literatice de London- Fotografia de Ja- sono

- O Museu Nacional de mes Wong Howe - Musica Apesar' dos pesares, en-
Belas Artes franqueou o ' composta e dirigida por Vi' tretanto, assiste'se o filme

I
seuõê? Salão ao público ca-

•

\ '

cente Gomes até o seu final, pois como,

rioca, com exposição de 438

S'a I allltttlo fatores positivos, existe o

trabalhos, sendo 297 pintu- Elenco: Richard Conte, subljnhamento musical de
ras,:'24 esculturas, 2 gravu

I
Lee J. Cobb. Vanessa Bro- Vicente Gomez, com solos

r 2 it t 54 d
I Alderacy Murícy ,Itrangeira e subestimou meus

k 1 R b ld das, arqui e uras, e- I . , .'-vn, Fran Si veira, o er- de guitarra, nos mo es e

ras, 54 desenhos e artes' 'I'íve, há P?uCO tempo, uma' modestos. C?nheC�mentos d� ta Haynes, Hugh Sanders, TERRA EM FOGO (Cri-
gráficas e ,59 t d ',. palestra amistosa com al- nossa bíblíograf'ía. Pasmei,

M ti G 1 CI ',::'
d R h d B k' ar es ecOI ZI- ! •. "" .

'_ ar marra aga aU'e sis) e ic ar
'

roo s, e
tivas,

"

g.uem sobre. htel'atur.a e mu- fulmma,do, diante ele tao
C tl t' t

'
,

- -.

t t di
- '\ ar ,e on e ou ros ainda a excelente fotogra-

N d 1 001 ,SICa, que nao me deIXOU boa convmcen es con ra icoes e, 'AI' G tli b U ··t' d A fia de JAMES WONGa a menos que . I. -

A'
.. -

d
.

-

- �

ex o le - Tl.I e r-

t b Ih fc
, impressao opmiao e mi- arrependido de ter tocado, no. '2Ira a os oram submetidos .'?" ,

. t 195 H'OW lori d d
I' a'

. ,-

d b
'. nha interlocutora caIU,. no assunto,' desconversei para

tis s -

.
: ' va orizan o, e ma-

I apreciaçao a su -corrus . . , . A historia de The Fighter ira excepcI'onal "luta de
-

ízad I meu conceito, logo de 1l11ClO, música, sôbre a qual, a bem,. ' nel '

, """

J. q. DE ARAUJOJORGE I
sao

�rganl�\ ora, o que de-
pela preferência demonstra- da verdade, confessei, logo de autória de Jack l!Iendon, box, no final, assunto com o

,
_ '

' tista ra

.t .u� eresse dos ar-
da pelos escritores estrangei-' de início, pouco ou nada en- é a historia do Mexico sob a qual já se havia familiariza'

ANIVERSÁRIOS ,za, filha do sr. José Piazza IS as pa ricios ?ela mostras
ros aliada ao descaso para tender. Logo, eomo era de es- ditadura de Porfirio Díaz, do quando trabalhou ao la-

I ',I - menina Marly Guata- de a�te_ patroc.ma�as pela os. que escreveram e glorifi- perar, veio uma torrente de do Mexico de Pancho Villa lôo de ROBERT ROSSEN
FAZEM ANOS HOJE: '

,

gazes filha do sr. Ibá Gua- fomlssao Nacional de Be-, caram o nosso idioma ..Ten- nomes de compositores céle- de Juarez, temà que tem, em CORPO E ÀLMA (BO-
I '

,-.

I tagazes dos Reis :
as Artes. '

.teí a defesa da sublimidade bres, dos mais antigos aos, proporcionado a realização' dy and Soul). J,

_ Capitão Virgílio Dias, "_ menina Jú1ia Maria, I
,

«

,e da grandeza ele uns dez es- mais modernos, alguns dos de valorosas obras do cine-'] O VINGADOR é, entre-

, da Reserva Remunerada �a 'filh.a do sr. Eliziario lV!acic:l, Julgamento e prêmios crítores, brasileiros e portu-: que eu mais ouço e aprecio. ma. tanto, uma obra sem impor-
"Policia MJlitar I, _ m�nina An:a Mana, f1- i

I" gueses, que mais' leio e co- Apenas a minha interlocuto- Viva Villa! de Jack Con- tancia, e da qual se guar-'

".:it'_., _ =. Waldir .L�matqul?, 'lha d6 dr. Wilson Paulo U�a se�an,a "
a�tes

..

de nheço, lembrando, in�lusive, ra com o mesmo desembara- w�y ou' J,:_arez, de Willia� dará uma lembrança ape-
'.

auxiliar de gerencia do C�-
. Mendonça ! termm,ar a exposiçao, o que, que, SNUS ,obras transpuseram ço e a mesma ,desenvoltura Dieterle sa� ,exoelentes re- nas efemêra, devido a at-

fé PontoChiC!
' se �ara a 30 de o�tubro, de- i fronteiras e �ào, hoje, uni- com que criticou Machado de .. o a p r e c 1 a v e 1

'.
VIVA mosfera de improvização

'_ sr. Elias Paladiní ., ' NASCIMENTO I verao ser conhecl_?os os re- I versalmente conhecidos. Mas, t Assis, H. de Campos e cami-I presentantes deste CIclo, do, que a caracteriza.
_ sr, -Silvio José de Sou-]

-

"

' ! sultados. �m sessao sec;re!_a, I �1inha .intei'l�cut?ra, jovem e lo_: Jalou d.e l.indas composi- qual tivemos, recent�mente b clima épico que carac'

za ' ,I Esta em f�stas ° lar do?S memblos_ da. comIssao ' ImpulSIva, :C0l alem e chegou. çOEÇs mUSIcaIS, dando-lhes I ZAPPATTA, de ElIa. K�- teriia o assunto" não foi
'_ sra. Néri�a Ferreira de nosso distinto amigo sr. �o- Julgadora va? delIberar. a I a impetuosidade de julgar e. auto�es diferentes; . zan, possivel�en�e o mspl- conseguido por Herbert

Souza, esposa '·do sr. Elpidio dolfo Silva e exma. esposa �ue� .conferIr os
,
premIOS I condenar aqueles de

.

querr� :VaIdade perdoavel, num rador desta dIsphcen�e pr�- Kline, que, além de dirigir
Souza Jr.

- " I,doná Lidia Hostim da Silva, mstItUldos anualmente e' falei, atribuindo a seus ele-" baile a rigor em D,1eio a se-I dução, de Alex Gottheb dI-
com insegur;;ll1ça o elenco,

_ sra. Anita Ferna:t;1des,
I

pelo nascimento do galante que constam, de: medalh.a I feitos a razão ,de' suá estran-I das, perfumes finos, música .. rida sem inspiração ou e�' colaborou, ,no cenário, com

osa do sr. dr. P,edro Da- menino que na Pia Bàtjls' de .ouro (duas), como pn-, gerice. Ab'usou ele minha ig- de "jaz�' e "champagne". 'I tusiasmo por Herbert Kh- Aben Kandel, que tem a

��PFernàndes de Souza
, I mal receberá ,o nome de lnC:lro; medalha ,de prata i norância sôbre lit�ratura es-' Mas isto é sintomático, I ne.,

'

.

4

seu credito' a historia e cen-
"- sra, ,Elin Bonsfild Te'l Dànte Rodney. Aos pais e (C."�CO) como segundo pre-I - A 'abra que �em un: de� narizacão do excelente fil-

za, esposa do r. João Ba� ao recem nascido os nossos 111;1,01 �edalhas de bronze e I desenro�ar mor;ot�no e mex me de� ,f\natole Litvak (Ci'
tista Teza ; votos tle um futura ple:Qo menç.oes honrosas- co�o "f. � <"'o', \ '

"

I pressivo, esta lmpreg�a- ty For Conquest) Dois Con-
_,... Sta. Mariza Luci Piaz- de felicidade.. I terc;Iro. e quarto �remI�s. R-e"s�,-ta- 'U�, -r'-a":"u" te'

-

Na,p'ol'l-
')-

I da
de constante conve<:_Io- tra uma Cidade Inteira.

Serao amda cqncedldas VIa- .

nalismo e as interpretaçoes ,_ ,

,
'__'___ --_._-- gens ao estrangeiro por dois do elenco não consegblem, \

anos e viagens pelo ,país, RUA Marechal Deodoro 50. de um modo geral, ir além Ipelo espaço de um ano.
Em Lages, no sul do Brasil, o �elhor! : do terreno do' s�perficia�is' 11ROCA SE. Desco,ilt�' especial para os senhores, viajantes. I mo que caracterIza a maIO- , -

,7 DE OUTUBRO ; São Francisco), naséeli Jo- Incentivo ás arte's plást,icClS' ',' ria dqs filmes de aventura,
I

'

,A data 'de hoje recorda- �sé Antonio Marinho, vindo, X '

., ' � �_;_.._ 'que nos vem de Hollywood. i"� ,\ ,

nos que: \ .

I
a falecer em 13 de Març? < A Comissão �acional d� '. ,

,;.:;' ,", "
O mexicano, de que fala...._ Troca-se um automovel

_ em 1.645, foi assinado d.e, 1853. Foi um do� part:' Belas Artes, crIada. p�lá le'l
,

.'
"

rh,�"BE 15 DE OUTUBRO o título original da historia, CHEVRbLET "STYLE-
chamado manifesto do cIpantes' da Revoluçao MI-, 1.512 de 1951 destma-se a "_

.

'l,'L,t), ' de JACK LONDON, é um MASTER" 48 de uso par-p
-

- ..,--' d""'8�2 c-uJ·a'.'liís1Órüf'incentivar-a�·a:Ttes.",.lástÍcas)"",�"�'''''�'-''ii'''�'''''''''�:",,,,,.,,,,,,,, .. " � . ' ..
-

,

... ' v""l "
.

" ,

, di�ito, éom que os mora-lneIra e.1 '±,
�, ,,j "'" ,',�_-',"" ,.'riI�JJTANTES-'CONVITE ",dó·s rhúitôs'que se � v-'ficúlaÍ',-4'�põftà§,' em liom

',d6res de Pernambuco "se escr,eveu; .. .

_-"< '"e',
em Jil9s:C?, pm�. a�r:1irlfeS:{f",,2' ':':'�"""Â�iict,tiri���'â� Sodeclade tem a g'rata, satisfação ta'refrn' cont�� >a :�pressaa?€ es�ado.. de conservação, por

l'evoltaram contra .o dorrü', - el1l" 1.1331, o .GeneJ;"al exposl,çoes \e VIagens de es- de'
, "

,Porfil,rlc> Dlãs, t0rnando-se outro MA IS NOVO, das' ,

PP' tdI' cõnvídar as gentís senhoritas do Clube, pa'ra faze': d.o.n1'0 holan,des', I José Maria intol de,IxMoto I
u o aque es qUIe p.roviem a "guerrilas", adeptos ,e

marca ,CHEVROLET, DOD-- rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo' d_ m 1.64'5 Fernandes reuniu no Arsena e a- , sua v.ocaçao pe o pll1ce , pe' , Francisco Mad�ro, lutan o GE ou FORD, 4 ou 2 pOI'-e,
d '1' 1 '1 b'l vindouro, quando será realizado o' tr,adicilonal BAILE

VI'el'ra foi aclamado 'Gover-! rinha as forças o governo

I
o CInze, ou pe 0 ,UrI .

ao lado do general Duran' tas. Procurar o s·r. Da'rl'oI C dAI DE GALA, comemorativo ao $eu 33° aniversário de ,

nador por certidão assina-, para comba;erMO . �po e, nua mente promov1e
fundação,

" "

go, contra os :'fe?erales".. 'no POSTO SHELL, em Ti-
da no ArraI'a',1 Novo pelos Artilh.aria" a arIll"a qu� ,

C
. ,.

d"
. . - No papel prmclpal da hls- J'ucas S C' omunlCamos as mteressa as, que as lnscnçoes po- . .

' , . .

CapI'ta-es de Pernambuco; ,se revoltara na 'Vespera, su-
d

-

f'" d S
.

d
,'.' tórla' 'R'chard, Conte tem

, erao ser eitas ate o ia 12, na ecretana as 19 as 21 ,. ,

.

_ em 1.650, os hol.ande-: focando o movime��o; horas dos dias úteis. __.. " desempenho apagado e sem

es foram repelidos em um,
-em 1.840, os ,farrou-, expressão, como, temuacon- I

'

" f l'd Florianópolis, 26 de setembro de 1954 dataque feito.! a Estancia do,pi.lhas �ram, repe lOS, no c::::::, Ary Wolf de Castro'� 10 Secretário tecido ultimamente, des e I

E dAguiar; IRIO Can�a�, neste Es�ado, '

<

que deixou os estúdios �a mprfga a
_ em 1.794, em Lisboa pelo CapItao Taborda; pArf.-'c."p.aça-O 'E'mpreg ",1& {'Í �!e,

2° TH Century, onde haVIa I Prec.isa-se de uma empre-
,faleceu João Pereira Cal-I - em 1.940, t�opas ,ale- lIlI UI lh... _ se projetado com um ator gada.,
das, que fora 'Governador mães invadiram a Rumâ- Osny Raffs e Senho:'a �.I.I�I�I de excelentes recursos. I Paga-se muito bem. .

'de algumas das Capitanias nia; I participam aos' parentes e Precisa-se de empregadas. Em um trabalho esforça- I Tratar à rua 'Tiradentes
do Brasil; ,

'

i - em 1.943, ?S trop�s a-, pessoas amigas, o nascimen', Tratar no Restaurante Ro- do aparece Lee J: Cobb, in' nO 7 (sobrado).
_ em 1.803, na póvoação liadas entraram em Capua., to de sua, filha, Maria Ali-' ce, ocorrido dia 25 de se- terpretando o g,eneral Du-

de Porto 'do Salgado (Rio " I

---

I POUSO
\

.

\

Pervaguei muito tempo á proc�ra de um pO'USO

como alguém que batesse em vao de,�ortà em porta,
� meu olhar, parecia perguntar ansIOSO:

,
- ?

.

h 1 conforta?
.quern me da sua mao . . .. quem mm, a ,a ma

Caminheiro sem Fumo, a alma já quase morta,
'via ao longe o caminho intérmino e sinuoso ...

_ (quanta coisa afinal na vida se suporta
antes de conseguir-se um pouco de repouso!

Mi�h.a vida era assim... - uma estrada vazia ... ,

E 'eu cominhava a olhar buscando o que surgisse
á frente -- e ao meu redor tudo aos poucos fugia. , .

,
,

Até que te 'encontrei!'- .. E se não te encontrasse,
_ talvez que, há muito tempo leu já não existisse!

;- talvez que há muito eu já não caminhasse!
,

H OJ E NO PASSAD,O

8 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1624, no acampamento' do Rio ,vermelho, pró
xi'mo, a Bahia, faleceu D. Marcos Teixeira, úm dos

combatentes contra os holandeses;
em 1711 Felix José 1\1achado de Mendonça, nomea

do' Gov�l'naelor, desembarcou em R't!cife, sendo re

cebido pelos partiçlos rivais, terminando a guerra

elos "Mascates";
_ em 1713, foi instala(�a a Vila de São João d'EI Rei,

1
em Minas Gerais;

,

en1 17!)ü em Recife, nasceu Frei Canéca, sendo fu

zilado e;11 23 çle janeiro de 1825, como um dó� már

t-ires da l1epública;
ell� 1799, no Rio de Janeiro, nasceu Evaristo Fer

reira da Veiga, jurisconsulto, vindo a falecer em 12

ele maio ele 1837;
em 1353 em Cam!)os Estado do Rio, nasceu o in-
,t ,

Csígne orador ela campanha abolicionista Jos,e ar-

los do Patrocinio, que veiu a falecer em 29,de janei-
ro de 1905, no Rio ele Janeiro;

/<

em. 1863, em SflO LuIz do Maranhão, nasceu o poé
ta Catulo da Pa:ixáo Cearence, vindo a falecer no

Rio de Janeiro em 10 de maio de 194(,);
.

em: 1863, a Divisú6 de Encouraçados da E.,squadra
Brasileira, comandada pelo Barão da Passagem,

_ rompeu fogo ,contra os infantes paraguaios que os

tilavam Ahgusturra, pondo-os em fugà.
André NUo 'I'allasco

..
Particpação

.
"

TOGO SEPITIBA ALBERTO' JOÃO
TEN

KERS�
e

MARIA DE LOURDE VAZ
'_. SEPITIBA

e,

FRANCISCA PUERTÁ
KERSTEN ,

Têm o prazer de participar o contrato de casamento
de seus filhos '

(
THEREZINHA JÓE

Que confii:mam !

Fpolis, 30/9/54 Fpolis, 30/9/�4.

PAItA AQ�ELES QUE
,

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEllA

e EflCIENCIA

•••

PreceHo dó Dia
ÁGUA, VEíCULOS DE

DOENÇAS �1_- ---'�=:;J_/-

- /
/Desde épocas remotas e

atribui � ágúa usada na ali

mentação a propagação de
certas doenças: Estão neste

caso, entre Qutras, as febres
'tifica e paratífica. Hoje está
comprovado experimental
mente que'a agua de consu

.mo é um çlos fatôres da pro'
,

pagação dessas molédias.

Evite as {e'bres e para
tífica fervendo ou, pe<lo
menos filtrando a água
destinada a beber.
SNES.

'AVENTURAS DO ZE-,M,UTRe:TA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

(

NOM�ROS DO CAMPEONATO. DE
PROFISSIONAIS

JOGOS' REALIZADOS
'"

, !

Guaraní :3 x Bocaiuva T
Paula Ramos 3 x Atlético 2

Imbituba 4 x Figueirense 1
Avaí 2 x Paula Ramos.l
Bocaiuva 3 x Imbituba':2 �m Henrique Lage
Figueirense 2 x Atlético 1
Imbituba 1 x Guaraní O

fi.vaí O ,x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva 1

.
Paula Ramos :3 x Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avaí 3 x Bocaiuva O
Imbituba 3 "x Atlético 2 r

Bocaiuva 2 x Paula Fia'moi'" 2
Avaí 2 x Guarani 2

Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbitubà 2 x Avaí 1
Pa�la Ramos 2 x Guarani O
Atlético 1 x Avaí 1

Figueirense 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Guarani 2
Atlético 3 x PaulaRamos O

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

Figueirense 2. x Atlético 1

Figueirense 3 x Avaí 1
Imbituba 3 x Guararií O
Bocaiuva 3 x Atlético 2 ,

ARTgJ-IEIROS
Danyr (Figueirense) .

Lando (Imbituba) ...............• "
•..

.Pacheco (Figueirense) ,
.

�

E'ricq (Atlético) ..

Pítpla (Guaranf) .

Barata (Paula Ramos) .

. Jaír (Bocaíuva) ..

E'dio (Paula Ramos) ,' �

Fernando (Atlético) : .

Xuxú (Imbituba) ',' .

Oscar (Bocaiuva) J •••

Rodrigues (Avaí) .

Harley (Imbituba) .

Valério (Paula 'Ramos) '
� .

Waldir (Imbituba) ..

Anastácio (Guarani) .

Lauro (Atlético)·.................. .

Wilson (Paula :r.!.amos) :..
Zacky (Bocaíuva) ..........•.........
China (Bocaíuva) -

: � ,

Jacó (Paula Ramos) .

Saul (Avaí) .

Hercílio (Bocaiuva) .

Ernani .(Imbituba) .

Biscoito (Bocaiuva.......... . .

Carriço (Bocaiuva) .

, Caréca (Imbituba) .

Néde (Avaí) ..... '........•............ ;

Bolão (Avaí) ........•..........•.•...
Manara (Avaí) ......•...•••• • .•.•.•

Duarte (Avaí) ..••...••..••••••••••••

Guido (Avaí) '

......••

Cabano (Imbituba) : ......•
.

Nenem (Guaraní) � .

Vitor (Guaraní) .

Oséas (Imbituba) .

Renê (Paula Ramos) ; .

Amorim (Avaí) .

Adílio (Bocaiuva) ...•...........•....
Nizeta (Guaraní)' .

Poli (Guaraní) .

Sombra (Atlético) .

Giovani' (Atlético) .

Plácido (Figueirense) .

Betinho (Figueirense) .

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

NEGATIVOS
Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva

Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético
Tião (Imbituba), a favor do Bocaiuva .

Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Outubro de lV54 o .'fADO

2,a. feira inicio do' C, \mp nato Escolar
SEGUNDO NOS INFORMOU O PROFESSOR ÉRICO STRAETZ JUNIOR, INSPETOR DE EDUCAÇAO FISICA, O 3° CAMPEO
NATO ESÇOLAR E 0-20. CAMPEONATO NORMAL REGIONAL DE FLORIANÓPOLIS' E M(JNICIPIOS VIZINHOS, TRANSFE-

. . . .J I . i .

RIDOS DO MES DE SETEMBRO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR, SERAO INICIADOS NAl PRÓXIMA SEG8NDA··FEIRA,
ENCERRANDO-SE DIA(17, NA "SEMAN A DACRrIANCA".

----_--_------------�------------------�/------------------------ ?

"O O
TABELA DO RETURNO DO CAMPEONA- 30 CAM'PEONATO-ESCOLAR E 20 CAM-!.

TO DE AMADORES' PEONATO NORMAL REGIONAt DE FlO-�
PIA gD-A�OC.E;TÁDIO ir����g: �.o���fgial ,RI·AN�OjPOllS E M;UNICIPIPS VIZINHOSI��'Radium x Bangú DIA 30 - NO ESTÁDIO

I C o N, V ITE' .

Postal x Ipíranga DO IPIRANGA
DIA 16 - NO' ESTÀDIO Colegial x Postal

DA F. C. F! Ipiranga x Radium A Inspetoria: de Educação Física do Esta-:iiili"
Bangú x Ipiranga ,DIA 6 - NO ESTÁDIO dó fêm a máxima satisfação em convidar asB,
Radium x Colegial DA F C F .

DIA 23 - N� ESTÁDIO Postal x R�di�m' .autor'idades e o povo em geral de nossa Capi-
DO IPIRANGA Colegial x Bangú tal para' assistirem áo 30 Campeonato Escolar

ARQUEIROS VASADOS' .e 20 Çampeonato Normal RegiOllal de Floria-
LeIo (Guaraní) : ' 16 .nópolis e Municípios visinhos, que a mesma

•••••�•••••�.' -. 'promoverá durante a Seman ri C'
.

Bubi (Bocaiuva) ,....... 14 a ra ,rIança e

Miltir:h.o . (I��ituba) 13: que constará do seguinte: I

Soncmi (Atlético) 12 V I' iból N'E tádi S t C
'

Tatú (Avaí) 10 o ei o - o sranro an a atarina
Mafra

.

(Figueirense) '......... 8. - Dias 11 a 15 de Outubro.
Alcides. (Paula Ramos) ........•.•.•• ;..... 7 Atletismo - No Estádio do 140 B.C,
Brognoli (P. Ramos) 6

D' 16 17 d O b
'

.

Asdrubal (Figueirense) 4,' IaS
.

e
'. e utu roo

.

Aldo (Bocaiuva) :............ 3 Durante as solenidades de Abertura do

AdolfinhopEJ1���ADÉS' MAXIMAS····'····· 1 Canip�onato, no diá 11 de Outubro, no Está
Erasmo, do Guaraní, no jogo contra o Bocaíuva: dio "Santa Catarina", o E�mo Sr. Dr. Secre-

desperdiçada.
.

tá d Ed
-

SaúdA' A •

Orlando; do Figueirense, no �ogo contra o Imbítu- ·�:1O. � • ,

ucaçao, au a e ssistência So-
ba: desperdiçada, ':, cial dirigirá unia saudação à nossa Juventude

Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu- Escolar.
" ba: desperdiçada: . .

Valério, do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí:
convertida em gol.

Lauro, do Atlético; no jogo contra o Figueirense:"
convertida em gol.

8 Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Avàí:

5ldesperdiçada.
r

I RIO, 7 (V.A.) -. A sorte I Mas nem a FIBA ·nem os

5 �
.. � �àpkYt d6 Boc�iúv,aírno jogo. contra o Atlético: con- do basquetebol bras.ileiro e-

I principais concorrentes ins-
5 vertiqa em _gol. '., . \ t o que é,m�s sério o fenome' critos concordaram E viu"

3'
\ (t;lii'do,' do Avaí, i):q::,jogo cl,Tl\ntrd oi,Guaraní. conver- I do esporte nacional foram se a Confeder'ação Brasilei-

3 tida em gol .,'
•

Ilançado's pela Confederação ra forçada a manter as da-
3 Giovani,' do Atl�tico, no jogo contra o Avaí: des

I
Brasileira de Basquetebol tas já conhecidas, embora

3 perdiçada. que, honrando os compro- se encontrasse sem um cen-

3 E'rico, do Atlético, no' Jogo contra o Figueirense: misso assumidos com o tavo em caixa e' ainda de- rias, pois, é o que interessa.

3 convertida em gol../
.

mundo terá de iniciar no. vendo despesas do Sul-A: (O resto é silêncio).

3 Betinho, do Figueirense, no jogo' contra o Avaí: próximo dia 22, o II Cam- mericano Feminino, pois a

3 convertida em gol. . peonato Mundial. E vale subvenção do governo de

_s I Ha�ley, do Imbituba, no jogo contra o Guarani: recordar que não :e trata São Paul?, na importância
3 desper-diçada. l de urna aventura mconse- de 400 mil cruzeiros, ainda

f _E'rico, do Atlético, 1/0 jogo contr� o .Bocaiuva:

con-I
qUel1te ?u _leViana. Não, os não foi paga, embora decor-

2 vertida em goL, . .;, .

I" .responsaveis pela C. B. B. ressem meses daquele cam-

2 EXPULSOES cerraram o planejamento do peonato.
.

2 Trilha,. do F}gueirense, no j,o�o contr� � ,Imbituba I cert�me .de �ô�as. as, ga- O POVO SU�VENCIO-
2 Frederico (2 vezes) do Atlético, nos Jogos contra o rantías ímagínaveís. So se ' NARA
2 I Bocaiuva e o Guaraní. ..

" ,

comprometeram perante a' Surgiu então urna idéia

21
Adilio, do Bocaíuva, no jCilgo contra õ Atlético

I
F e

de.
r aç ã o Internacional que

pOderá. co.ntornar a si-
2 Manara, do Avaí, no jogo contra o Atrético após receber dos governos tuação e salvar o bom nome

2 Duarte, do Avaí, no jogo .contra o Atlético. federal e de São Paulo, a esportivo .do nosso país
2. Cazuza, do Atlético, no jogo contra o Avaí. declaração peremptória de Ela é simples, viável e so

2 Abelardo do Atlético, no jogo 'contra o Figueirense que não faltariam as im- bretl,ldo, constituirá �ma
1 Jairne, do Figueirense, no jogo contra o 1mbituba prescindiveis subvenções.

'

inovação 'em nossa vida es-

1 Waldemird, do Bocaiuva, no jogo contra o Atlético. Mas, por fôrça dos aconte- pbrtiva. Por ela, o próprio
1 JUIZES QUE APITARAM cimentos que' àbalaram o povo que tem n'O esporte o

1 Oswaldo Silveira, .9 vezes pais, os 'compromissos não seti maior e mais saudável
1 Oswaldo Meira, 8 vezes foram mantidos. Tentativas divertimento que, mediante
1 Os:valdo Ra�os" 6 v�zes J

foram f:ita�, buscando urna uma simples antecipação na

1, Joao Sebashao da SIlva, 3 vezes transferencla do campeona- compra dos ingressos, ga-
1 Gerson Demaria, 2 vezes to para épocas melhores, rantirá meios para primei-

, 1 Francisco Prazeres, 1 vez "

1 Saul Oliveira, I vez ""�)lVf'l�� )P':'1I
1 CLASSIFICAÇÃO
1 PROFISSIONAIS

-

. Gentil,mente ofer�cida pêlo grande des-
1 1° lugar - Figueirense, 5 pontos perdidos portista Catarinense, Osmar Cunha, o realiza-

"

1 2° lugar - Imbituba, 6 pontos perdidos d d' E d'
'

1 30 lugar _ Paula Ramos, 7 pontos perdidos or O sta 10 Santa Catarina, o Iate Clube
1 40 lugar - Bocaiuva e Avaí, g'pontos petdidos recebeu uma belissim'a taça, para que a mesma

i I 5° lugar"- Atlético e Guaraní 12 pontos perdidos
I

seja'disputada em futuras -, regatas, a CópaASPIRANTES
"O C h"

.

1 smar un a .

1 1° lugar - BocaiuVa, 2 p.p. A C'
20 lugar _ Figueirense, 7 p.p. opa em referência será disputada em

3° lugar - Paula Ramos, Imbituba e Avaí, 8 p.p. 13. regatas ou 5, cbnfórme as vitórias dos parti�
4° lugar - Guaraní, 11 p.p. clpantes. I I
5° lugar - Atlético, 16 p. p. I

PRóXIMOS JOGOS' I A Cópa "Osmar Cunha" ficará em posse
definitiva do velejadoi.' que <:op.seguir' 3 vit'ó
rias consecutivas ou 5 alternadas.

PELO ESPORTE
/ -

DA VELA
. üizem quer:

. .. o "Veleiros" está com

sua séde social pronta, gra

ças aos esforços de alguns
associados, que aos sábados e

domingos para ali convergem,
afim de trabalharem na re

modelação do Clube. (Espe
ramos que os outros associa

dos sigam o exemplo desses

abnegados) .

x x

x

• •••
J Em virtude de atual-.

mente se encontrarem em

capital, não foi aceita a pro
reforma, os clubes de vela da

posta formulada pelo Clube
Guaiba de Porto Alegre, pa
ra a apresentação de sua fa-
mosa equipe de "Scharpie"
em nossas águas. Aguarda
remos, próxima oportunida
de).

x x

O Isaias descobríu um

novo método de pintar bolí ..

nas e saias de leme. O mé-

I
todo

conSi.ste
no seguinte: A.bolina ou a saia de leme de-

-vem ser pintados no chão,
afim de que a tinta penetre
nos póros.

x x

x

... O "Velho" andou' es

pionando os barcos do Iate

Clube, juntamente com o gri
lo. Esperamos que o mesmo

tenha ficado bem impressio
nado quanto ao estado das

embarcacões do Iate.
-

x ,!,
,x ,

O Iate Clube fal� êste
ano nas regatas, em desfilé
de modas, Opinamos, para
que o Clube d:\t Pedra Gran
de faça um desfile de vító-

x x

O POVO SUBVENCIONARA' O MUN
·DIAL DE BOlA AO CESTO

x

• .. O Iate fará a tão es

perada abertura da tempora
da 1954-55 no próximo sába
do. O co-Irmão' "Veleiros" fa.:.
rá no domíngo e a Federa

ção (dizem), por sua vez, fa
rá no próximo dia 17 .......

x x

COPA"OSMAR CUNHA"

1
1
1

Dia 10 de Outubro - Figueirense x .Paula' Ramos
Dia 17 de Oútubro - Atlético x Guarani
Dia 24 de Outubro - Bocaiuva x Avaí ,

x

o "Velho" pretende 0::
ferecer uma feijoada a todos
os velejadores, em sua casa

de verão na Lagôa. Alega o

mesmo qu� ainda irão fez, em
virtude .da falta de "cosi-'
�lheira". (Achamos que a des

culpa pouco convence pois,
�àbemos que na Lagôa, existe
"una "bôa cosinheira").

x x

x.
Até 4a. feira ...

Barlavento

ra despesas. Assinaturas da::;
3.000 cadeiras, que as 11
rodadas do campeonato,
serão postas à venda na

próxillla quinta-feira. Elãs
oferecerão dupla vanta

geIT,l: a" primeira de garantir
os melhores lugares do mo-

, númental ginásio do Mara�
canã e outra, a de poderem
ser vendidas pelos seus pos
suidores, para urna ou mais
rodadas. Trata-se conse

quente, de, um pequeno em

prêgo de capital, com fina- .

lidades patrióticas e que po_
;derá ser recup�ràdo com

vantagem.
.

. I'
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A PRÚXIMA RODADA, EM DI'SPUTA DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, E DA�·MAIS SENSACIONAIS E �i:
:i: EMPOLGANTES: PELEJARAO FIGUEIRENSE E PAULA_RAMOS,·O FAMOSO "CLÁ.SSICO

.1
DA DISCIPLlN,A". ESPERA�SE :i:

;i: UMA ASSISTENCIA DAS MAIORES NO ESTA'D,O DA R�A BOCAlUVA, DOMINGO PRO'XIMq.� :!:

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

de' Papelaria
Importante Companhia Importadora, deseja nomear

M k T b RELATÓRIO DAS NACÕES UNIDAS

DE PITIGRILLle -na �!a�a frente ou no ,RECOMENDA MAm'R AMPARO'
_B;��,��ts::���p;�P�!� I���g��d:a�!�i: - Coloca:', ECONOMICO AOS PAíSES LATINO-

para e'vlalar
.

d·esperlll·c'I·O de', carne
grande revista fen:inina, � :uma ?ruz, se a resposta e AMERICANOS ."

.

'

,

U" .

.

modista Elsa Schiaparelli, negativa. RIO, 6 (V. A.) - O Banco desperdício suportável, e .. '. I 90 a 120 dias, acarretando

nas'cida na Itália, residente 12 - Irrita-se cada vez WASHINGTON, 6 (U. P.) cionais de crédito, cujos prés- Nacional elo Desenvolvimen- 82,5% (representados por I um enorme desgaste do ga-

em Paris e célebre no mun- que as portas do trem se
_ Um relatório técnico das I timos para o ,f�mento .�COriÔ- to Econômico está elaboran- matadouros municipais e do, que equivale a uma per-

do, relatou a origem de sua fecham no seu nariz? Nacões Unidas recomendou, mico na América Latma fo- do um programá mínimo, a charqueadas) simplesmente da de dezenas de toneladas.

fortuna: 13 - Trata de matar os hoj'e, que a América Latina ram inferiores por têrmo mé- curto prazo, para ser execu- "jogam fora" o gado ,de cor- de carne.

- Sou neta de Giovanni mosquitos antes de ser pi- .receba cerca de um bilião de dia em 100 milhões de dóla- tado pelas emprêsas priva- te. REALIZAÇõES DO PLANO

Schiaparelli, o astrônomo cada? dólares, por ano, em investi- res anuais, nos últimos a- das, sociedades mistas ou au- AS VIAGENS O plano de repressão ao

que descobriu os canais d: 14 - Temguarda-chuva? mentos estrangeiros, inclusi- nos". Acrescenta: o relatório tarquias estaduais, destinado Além disso, as viagens dos I desperdício da c�rne rrt:
Marte. Vivi em Roma ate 15 - Suas manias inocén- ve um aumento quintuplo que "no passado.ca participa- a solucionar o problema do rebanhos, desde as zonas da' construção de armazéns, rrí-

os vinte anos; casei-me tes fumo, brinquedos meca- l dos empréstimos elo Banco ção dos tundos internacionais desperdicio da carne; o pla- criacão no interior de Mato gorificos, matadouros índus

com um polonês, que me nicas, chiclets, lhe dão um
'

Mundial e do Banco de .Ex� em inversões públicas foi a- rio prevê gastos iniciais de Gl'O�so: Goiás e norte 'de Mi- tríais, fábricas de laticínios e

levou a Nova York e me sentimento de culpa? I portaçâo e Importação, para proxímadamente de 20%, 886.milhões de cruzeiros e 21, nas, até os estabelecimentos (principalmente) a melhoría

abandonou sem um centavo 16 - Faz economias para seu desenvolvimento econo- enquanto nos últimos anos milhões de dólares e, com- de abate, duram às vezes, de elos transportes.

e com minha filha enferma. se proteger contra os enven-
i mico. A recomendação foi não ultrapassou de 30%. plementares, de 365 milhões

Uma manhã, em, 1922, ca- tuais "duros golpes" do des-l formulada pela Secretaria de cruzeiros e 5 milhões de

minhava sem destino pelas tino? da Comissão j)ãra a América --- - dólares.

ruas quanto uma rajada �e 17 - É Iivre o homem em I Latina das Nações Unidas,
mau ....QUIlO'

O .problema do desperdício

vento. atirou a meus pes cada um dos instantes de em relatório sobre a coope- da carne resulta, segundo a-

uma nota de vinte dólares. sua vida para escolher sua ração internacional na poli- IIIBI [IEOSUTlDO purou o Ministério da Agrí-

"Mektoub!". Esses vinte dó- existência e encaminhar a tica de fomento latino-ame- (SILVIIIÀ) cultura, do desgaste dos re-

lares me permitiram supe- própria sorte? ' Iricana. Prol:õ.e-se que se tra- GRANDE TONIOO banhos nas viagens das zo-

rar a crise e encontrar um 18 - Sentir-se-ia conten' te do relatório na conferen- nas de criação às de abate, e

emprego. Reunindo. algu- te em saber exatamente co- cio. economíca ínter-amerrca- dos processos falhos adota-

, f
.

b b tômi na, que será inaugurada, no dos POl' 98% dos estabeleci-
mas economias, parti para mo e eita a om a a omi- -

b Ih
.

ca? Rio,' a 22 de novembro pró- A VISITA.DE HOLL,\�D AO mentos abatedores, tudo isso

Paris, onde tra a e1 em

t d 19 _. Seria o homem mUI'- ximo. O relatório manifesta PERU importando num prejuízo a- vara Capital e Interior, pessôa do ramo ou que queira
costuras. Havia encon ra o, ...,

'em boas condições, lã dé to mais feliz se pudesse co- I "profunda .preoc�pação'� ?ela
.

L,IMA, 6 (U. P.) - 0. dc- nual de 4 bilhões de cruzei-

côres vivíssimas, que com- nhecer seu próprio futuro? !
"falta de mversoes surícíen- putado vítor Silva Ba:1(,!st.e- ros. iniciar. Cartas com referências e experiência para Rua

h I, 20 _ Procura transferir tes durante os últimos anos". ban, comentando a visita de PARALELO 16

binei com desen os espa-

I O t d t f' tar:
, Esse prejuízo se verifica na

lb.afatosos. Meus tecidos ti- para os outros a responsabi- ex enso ocumen o 01 Henry Holland, secre ar,»aét-" SANTA CLARA, 27, Apto. 801 - RIO DE JANEIRO.

lid d l' us erros? apresentado recentemente ao 'junto de Estado dos Esta10s região de 3 milhões de quilo-
veram a sorte de agradar a 1 a e pe os se ,. .

I
_. , t d d ít d

21 G d 1· Conselho SOCia eCOnOl1l1CO e

I
Unidos disse que o Pera ía- me ros qua ra os, si ua a ao

uma colonia de, armênios. - uar a os a Imen- ... ' ,

t
.

di
,. SOCIal Inter-americano pelo vorece uma mudanca no IU- sul do paralelo 16, na qual se

Um milionário me comprou os m IspensaveIs num ar-
..

. -

r
' •

".
_ " t 8601 d b h

quarenta "pullovers"; com
,., di difi

. diretor da Comíssào, mas na mo da politica norte-emert- concen ram '/0 o re an o I Amano para os las 1 IceiS, .- .

d ,,' t " .
' .

boví 80m d b h
'

)
d ,--- 1 ocasiao, am a era secre o. cana tendo em VIsta tCU:9.- ovino, -/0 o re arr o SUl-

O dinheiro, aumentei meu como os e greve gera, ,- .

dí 7701 d
. -

I
'

f I d di
'

. ? -
A Umao pan-americana IS- la mais compreensiva e hu- no e /0 a crraçao e e aves

capital e 'compreendi que guerra, a ta e .m�elro. tribuiu, hoje, o resumo do mana. do Brasil.

devia orientarme para as 22 - Tem convicçoes pO' relatório O relatório além O deputado santístebcn Dos estabelecimentos de a-

côres agressivas, os dese- líticas? de fris�r a necessid�ele de declarou, ontem �-n;it.(�c pe- bate localizados nessa região,
nhos vistosos, sem vacilar \ 23 - É perigosa a motoci-

proporção muito mais eleva- rante a Camara que a visíta 15,5% .!lproveitam mal a ma

ante aquilo que de início, cleta? .ía das írrversões estrangeiras de Holland tinha causado a téría-prtma com margem de

Parecesse berrante e con- 24 - Parece-lhe que não
na' América Latina, consigna '

f I
.

t
d d

... mais pro une a simpa Ia, mas

trário à tradição. .
tem dinheiro em quanti a e também sugestões sobre o acrescentou que se notava na

E a grande modista ter- suficiente? Fu'ndo Especial ínter-amerí- j. J id. política dos Esta os '�!n: 05
,

mina suas confidências, re- 25 -{ Possui u}ll barôme- cano de empréstimos, e sobre a falta de conheclmentq j)r,-

petindo a e�clamação árabe tro? medidas interiores para com- ra fazer face aos veruadetros

"Mek-toub", que quer dizer 26 - Pensa alguma vez bater a inflação tarifas e interesses e necessidades uos

"estava escrito" no paraiso ou no inferno? preços mundiais de matérias países americanos. Como e-

- Em síntese, a senhora 27 - Conta e reconta o primas. "Além de manter um xemplo, citou o projeto de

é fatalista � exclamou o dinheiro \ao recebê-lo no, ritmo mais elevado de pro- . desvio de águas cio lago THi

repórter. guichet de um banco, em- I dução, a América Latina pre- caca, na zona chilena ele An

,

- E como poderia deixar bora atrás de você existe cisa de mais inversões es- tofagasta, que fÔ�'a apl'esen

de ser fatalista - pergun- uma longa fila de impacien- tra�geiras, tado. a Holland, ser,do tais

tou a costureira - depois tes? Recomenda-se que se fb:,e águas de exclusiva mber:ln:�
d '1 28 P

. I t
de maneira a harmonizar

da avéntura dos vinte o a- - OSSUl uma' an er- um limite 1).11nimo ele invcl'- elo Peru e Bolívia.' _,.

d b I ?
com :;LS d'emais construc.ões

res,que cairam a meus pés na e
_
0;;0. sões estrangeiras de, um bi- Também se referiu as cle- \ .

naquela manhã__Q_esolada? Se não perdeu a paciên_; liã.o de dólares anuais. Su- claracões desfavoravcis' cl(�

f
PRESO NO MÉXICO do Parque Ibirapuera, Um

\ Partindo desta autorcizada cia, se está' certo de ter' põe-se que de'Ste 'total das Holla�d' na CfÜl:e:vistCt • (W� 97 O anlv'8,·sa'r·10 ME'XICO 6 (u.P)\ Jai
grande galpão semi-cilíndri-

d 1
- .

'1'
-

d>::' '

Z o in e
-

de 300 350 mi- d' b
.

- ,

�' "d-
,

V -

,. .
- -

co servirá de cobertura aos
ec araçao, um pSlCO ogo

I n:arca
o. �pm. uma, �ru, S v rsoes, a conce eu so re RS (quo,_as e· •

f me Rosemberg, ex-chefe
.

de trátores"--e implementos do
idealizou um "test" que ca- SIm da prupelra ser1� e os lhões' de dólares seriam de exportação· de a�H(jlü�' do pe71'do Instituto de' Polícia �a Guatem�la, duran. 'lTltimo tipo, Importados da
da um pode experimentar não da segunda ( atenção, capital particular. Portanto, ru e sobre a sobprama das te o regIme comul1lsta de Ja- Inglaten:a � Estados Unidos.
consigo próprio, a fim de para não confundir), faça, precisam-se dos flmdos pú- águas territori.ais, qt,le h�ora,' S'urdos ..Modo" cabo Arbenz, que foi preso O restante da g'l'ande área
responder à pergunta "Sou a soma, Acima de vinte blicos internacionais num os Estados Ul1ldos tl'fI,tam de " pelas autoridades mexicanas

'f 1 t t 1 d 650 70
- �escoberta será totalmente a-

fatalista ou não?" É com- pontos, e ata ista; 'entre os o a e ou O milhoes limitar a 3 milhas da costa, e com variQs correligionários,'

posto por uma dupla sene 8 e 14 é superticioso, porém de dólares anualmente. Isto Peru, Chile e Equadm' a es- RIO, 6 (V. A.) - O Insti- jardinado, devendo também

de perguntas. ' ,aind.a baseia. su,as ambi,ções suporia um aU:llento conside- tenderam até 200 milHas em ,tuto Nacional de Surdos-Mu-
�____

servir para exibição dos últi-

"

. dos comemora hoj e o seu 97° mos modêlos de caminhões,
Primeira' sene Faça' no hvre arbltno M�nos de ravel. �as, o.p:raçõ.es das

I
defesá neces,saria de snas l'Í-

uma cruz no caso de que e�s- .8 pontos: carecé de confi- atuais mstItmçoes mterna- quezas mantimas.
aniversário de fundação, As- VISITA A ESPANHA O edifício principal possui
sinalando a passagem da da- amplo salão envidraçado e

ta seja a sua opinião ou sua ança no fut"\ro e perturba - 'W,� - __ ;., - . - - ..
- """_.� .•�� �

ta. histórica, a sua atual di- será destinado a apresentar,

re�po't�ã�t';�:��, bela,. I ��;õ:!di��t:�. mil preocu Ainda o a lundamento do ;:i:�idf:�:" r���'�,;;:g;;,�c�� En������:e'" :.�U Vi;';' ao ::., '��·�l�i:::�::: :�:�:
Existe apenas a morte, e Mas, fatalIstas ou não" ' ,

às 7 horas desta manhã, com porto de Valencia, Espanha, los eSl'Jeciais. Um chassis cor-
basta.' todos podemos encontrar

S
-

P I
a missa que será rezada na

um grupo de unidades da tado demonstrará o funcio-
2 - O tempo resolve tu- um remédio para nossas ao au o sede daqu'ele estabelecimen- Sexta Esquadra norte-ame- namento do motor e da nova

1 desditas. No caso em que o
.

co. .tG, devendo as demais cele- ncana, constituido de por- transmissão automática,
3 - O dinheiro não dá total seja superior a 20, ain- LONDRES, 6 (U. P.) _ A para a Grã-Bretanha sem bracões terem efeito a partir ta-aviões "Coral Sea", do O cinema ll(calizado à fren-

felicidade, da pode tomar emsuas. d' 1 o "as cruzador "Des Moines" e va- te do sala- d t w.' idificuldade de obter infol'- máquinas nem rádio, para as nove 1 r '

. ,

o e au omove S,
'

4 O d' h
. . mãos o leme da existência,'

.

d t
.

b 'b'
,

f'l- m ell'O que se m' mações junto à Marinha bra- ser desmontado em Greeno-
nos es TOleres, so o co- eXI lriJ, 1 mes especialmente

verte em pensões é dil1hei- no caso em que a soma seja sileira está obstando o in- I' ck (Escócia), à noite de 4 de
mando do, vice-almirante selecionados, em sessões des-

-

d'd
.

a o d' l'nferior a oito, não tem se- 'rholnas Coolb t· d.

1'0 per 1 o, pOlS S c n 1- quél'ito que está sendo levado novembro de 1951, quando, •• • '
S. ma as a grupos especial-

ções econômicas transfor- não que dizer a s� mesmo
a cabo n�sta Capital" sôbre' durante uma tempestade, IO)eltoD partlcu. mente convidados, revende-

�am os aposentados ou q\.le sobrevenha "
um justo dores e públ' o 1

tA d "
a causa ela perda do encou- perdeu as amarras cios rebo-, bOd e I

lC em gera.

pensionistas em eternos re orno as cousas e que I racado brasileiro "São Pau- cadores a umas cento e trin- ilS �e I roo D o N�sse mesmo, local, em_deter-
b I d a felicidade está para che- ,: " � ,

.

'
.' G P .-

- - nlInad dUI' a os, ,-,. lo , ha tres anos, segundo ta mllhas elos Açores e fICOU

I ar IClp!ll.çao
os peno os, serao feio

5 - O mais belo amor gar:. Se acredI,ta,
r �lrmamen- declarou hoje o Ministério

I
à deriva. A seu bordo iam oi- 90 cérebro. de ";I, tas exposições de caráter ins-

não dura senão algum te01- te, ISSO aco�t,ecera. de Transportes, to operários especializados
Horst Buechler e Senho- titucional, sôbre o controle

pO. P,a.�a a h,lgIene de nosso, O navio de 19.200 tonela- britânicos, porém não se te- um doeu te ta tem o prazer de partici-I de qualidade de producão e

6 - O êxito é apenas uma eSPlI.ltO" e. recomendav�� das, estava sendo rebocado

I' ve
mais .not,íc. ia do navio. par o nascimento de sua fi- manufatura local de pe"ças e

- questão de sõrte, fazer baIXaI a soma ao mi O Milll"terlO de Transpor
lha MARION, ocorrido no. componentes.

. d
� .,",

-

NOVA IORQUE, 6 (U P) I d' 29 d b d7 - Acontece o que deve mmo, antes que e nosso -'l.._ tes iniciou, ontem, o inqué- .',
.

,. Ia- e ;;etem 1'0 e 1954 Os visitantes do Pavilhão

acontecer. fatalismo nos c�rem as gra-
, , .

I rito, para' apurar a causa da
- Anun?lOU ontem a .nOlte na Maternidade Dr. Carlos Ford serão, certamente, "1.-

8 - Apresenta com pra' ves lições �q. ':lda. Um .mu- mo unwa resposta, apanhou I perCla do "São Paulo", espe- �,srei Le;Is �tr_aus6' ��e�de�-� Correa. . ,traidos pela inovacão criada

zer seus amigos a suas ami- çulmano dlngm um dIa a UI�l pun,hado de pedras e as rando-se que o mesmo dure
e a omlssao lVl e -

por aquela firma, de fornecer
.

d t b d nergia Atômica que se ha- t-
gas, e vice-versa? um derviche estas uas a Irou a ca eça o muçul' uma semana.

' cal' oes postais alusivos ao
,

'

1
- via conseguido injetar parti- I

9 - Atravéssa a rua sem perguntas: "Se Deus esta mano, o qua, enfurecido, Grande parte do trabalho cuias de hidrogêniO, com o
V Centenário de São Paulo,

observar as faixas e os si- presente em toda parte, por se apresel!tou ao juiz O de desmonte e preparação auxilio de um doente atingi- CASA
a fim de serem preenÇ.hidos

nais? I que J'amais o vi? Se nada derviche se defendeu dizen- do navia para seu lomw re-
e endereçados no local, pelo

d
- do de câncer avançado. \ '

10 - Acha ridícula a acontece sem a vontade ,de o que não tinha feito ou- boque até a Escócia havia si- Precisa-se, para casal, publico, comprometendo-se a

pessoa que apanha alfinetes

I
Deus, por que :astigam tra cousa sen?o es.co�her um do ,realizadO pela esquadra Esclareceu o sr, St\'aúss que podendo ser por contrato de Companhia a enviá.-Ios a

na rua? meus pecados, s,e nao posso argumento IrreSIstIvel pa-. brasileira, no Rio de Janeiro. 3 anos qualquer parte do mundo.

I
o principal interesse dessa

11- Ocupa, indiferente- eómetê-Ios seIT,l a permissão r? �esolver as dúvidas teo- Waldo Porges assessor do experiência (fôra de ,seu car- A trátar no Cabo Subma-

'mente no trem um lugar
I
dii'vlina?". O dl3rviche, c{)- 10glCas do querelante: Ministério de Transportes, taz terapêutica cujos resulta- dno,'Rua João Pint�, 26

, ,

"

Afirma este homem, se' manifestou, na sessão de on� dos somente serão conheci- com a Ger,encia.

'-.

_j_ nhor juiz, que lhe doi a ca- tem, "que se encontrou con- dos mais tarde) está no fato
r

I(1)�11I::i5� I) I'I � I�'
beça. A menos que eu veja i siderável dificuldade para de ser agora possível à uti

, �
,

.

I I _',
� t\r a sua dor de cabeça, não: obter informação da seç,ão lização dos raios de ciclotrem

_ _ . _ _ _ _ L! acréditarei, tal como ele 1 de reparações da Marinha em seres humanos. Declarou
não crê em Deus, porque brasileira", sôbre a forma em strauss que foram projeta- RIO, 6 (V. A.) _ Expira o

(O REGULADO� VIEIRA) (

não o vê. Além disso, pre- que se preparon o navio pa- dos os protons no interior da Aluga-se. um predio em prazo fixado pelo Banco dO'
A mulher, evItar' do.... tende que eu seja castigado I ra a viagem. massa serviçal a fim de re- apartamento à Rl.j.a Anita Brasil para que os orgãos

..UVIA AS COLICAS UTER�N.-\S pelas pedras que ati-rei à Porges declarou:
1 duzir à atividade da glându- Garibaldi 83 tratar a Pra- de divulgação regularizem

t':lIlprega-se com V8nta,,�m 'pau sua cabeça. Mas, com que - "Infelizmente tôdas as' la pituitária. ça 15 de Novembro nO .16. sua situação financeira pe_
combaler �s Flores Brancas. C011- .cIireito exige minha conde- l)l'ovas fornecidas I)ela es- ------------------------ - rante aquele estabelecUnen-
�s Uterinas. Menstruaea fi IP'" o nação s: a�re,d. ita que o ho- quadra do Brasil, que.podc- FO'TOGR'"AFIA--'S to oficial de credito. São

parto, e Dores 1I0S odrlol• mem nao e lIvre .em seus ,mos apresentl1l� ao tnbunal
'

,
os seguintes os orgãos que

It podero�o calmante e Retld... próprios atos, porque tudo, I terão a forma de questionã- ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA 'CASAMENTOS _ foram notificados, com esse
-do" por excelência. inclusive as pedras na ca-, rios cobertos pOt' uma decla- I BATISADOS - ANIVERSÁR10S E REPORTAGENS EM proposito, . pelo Banco do

"'LUXO 'SEDATINA, peJa .,IU. (;um· beça; são "Mek-toub", isto' ração juramentada, obtida

I
GERAL. Brasil' "Ultimá Hora", 'Ra

.>rovada eficacla é receitada PU' é, eAstã? escritos com ante- pôr intermé�io do_ embaixa- R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal 5"0 dical", "O Popular'�, "A
médicos ilu.trel. cedencla, portanto inevita- dor no BraSIl. Nao temos. ESTADO". Vangua.rda", fi a estação

FI.UXO SHDATINA encóôtn.."...m velmente, no grande livro, provas orais das pessoas que' Chamados: Rua COllselheiro Mafra nr. 160 ou pel& radio-emissora "Continen-
toda parte. do destino? fizeram o trabalho". 'Telefone: 3.022. tal". '

lPLANO

Heprcsentante

Ford' vaí expor DO
,

que Ibirapuera
,

Tendo arrenuade uma

fai-I
Ford Motor Company esta.

xa de terreno de cêrca de termínando . a construção de

3.500 metros quadrados, a seu edifício próprio destina

do à exposição de todos os

seus produtos.

Har-

O "stand" da Ford ocupa
área construída de 700 me-SIGAMOS O EXEMPLO

Proibido, no D, F" o "Bingo"
'RIO, 6 (V. A.) - O chefe 'autorização de 29 de janeiro
de Polícia baixou portaria I ele 1952; do então chefe de

proibindo o "Bingo", inclusi-I
Polícia general Ciro Rioj)ur

ve' nos clubes, por considerá- dense Rezende,

lo jogo de azar, apesar dumu ,

tros quadrados, colocando-se
entre os maiores expositores
independentes do importante
certame industrial ora leva
do a ereíto no Parque Ibira-

puera,
O moderno conjunto ele só

lidos edifícios que compõe o

Pavilhão Ford foi desenhado

PREOIO

JORNAIS E EMIS
SORA EM DEBITO
COM O BANCO DO

BRASIL

/
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Florianópolis, Sexta-feira, 8 de Outubro de 1954

-omprimentc situada, na Re-

.
NOTÁVEL OBRA FILANTRÓPICA -!Ctn em a s l��t�,a�':ir��c com o �r.

y::tj -: u� �:�:;enc�� �!� u:n����i�����O �a�� I
.: ','lLDO FREITAS.

reano de 34 anos de idade, ele poder' comprar arroz pa- ,

está pintando quadros e, ra as, crianças, chegando i�Sa-O Jose' ;
BRODERICK GRANFORD

dando aulas de belas,artes mesmo a adquirir um pe-: 1.1 , j- BETTY BUEHLER
para levantar. fundos para gueno restaurante. i As 3 - 8 horas. I RICHARD KILEY em:

Ajudarei a alguém a chegar-se a Cristo no dia de hoje
.sua clínica rriédica e su:i� O sr. Ye, que foi prisío-

'

."PRÉ ESRTÉIA" I O I�COGNITO
Igrejas ·naCoré,i,a. Q pastor neiro dos japoneses durante SOBE,RBA REALIZAÇÃO I No Programa:
Ye é formado, pelo .Seminá- mais 'de dois anos, não pOS' DRAMÁTICA .QUE É UM; Noticiaria Guaiba Nac

,
' .

8

- lia Teológico' Pnesbiteriano
,

suia nenhum curso especia-: JJ,JSTO ORGULHO PARA I Preços 7,60 - 3,50.
O AMsA8IShoDraRs'AMA'TICO E'Tudo e nosso. (Cor. 3:21). Ler II Pedro 1:1- .

de, Seoul, e casado ' 'G,Q'rn a lizado de arte, mas gostava
I
A CINEMATOGRAFI- '

,

. -.
'. ',' ,'dra.- !yong-duk' Chung.crné- de desenha)'. Em certa épo- CA -

NUNCA FOI ELE [ ••, 19 :? ig !.3J
MOVIMENTADO F!LME

CO�ENTANDO � pos�Ivel aposentadona d� �mston dica: formada ela Faculda- a uand' d di m TÃO AMADO CO I � tu !t. ,._(�r � DO IDOLO no PUBLI�
Churchlll, certo escrltordísse: "Nenhum carvalhmho pode- a de M di

. PR' .

d
c, q. ,,9 se e cavaco

UA
'

MO
• t_ CO'

ria crescer à sombra daquêle soberbo carvalho". Na mesma A e. e e I�ma. eun.m o. todo ardor a essa arte, no- Q NDO SE DEFªON',
_

-

I TOÍ-IN DEREK -___ DONNÂ
semana, um comentarista esportivo referia-se ao fato dd' Sl1'�� economias, const���l·am tou que começou a haver TOU COM O ESPECTRO As 8 horas REED . ,

brilho de uma tenista internacional estar sendo empanado
dois . templ?s,_ .auxiliando procura por seus trabalhos DA MORTE! LETICIA� PALMA .-

AN'l IDO�� DOURADO
- por dois outros notáveis jogadores' há tanto tempo que era:' t�ben:',o.s órfãosdésampa- Com o lucro" comprou a JOHN YVAYNE - MAU� �DRE SOLER - em:

N' .

'. .'. '- rados,: VItimas da,...guerra I, dei . t
_ 'REEN O' HARA VIC

o programa. ,

duvidoso que ele pudesse conquistar o titulo de campeao. As
I "

'.,.. �,' '. _, ,i .rna er�,� _para a co�,s ryçao - - " Atual. Atlantida Nac.
conquistas de certa mã� fizeram tanta �ombra à vida de .,

' ,A���aO de cQr.:npaI�ao p�� ,d� edlflcro. de sua Igr,eJa,. TOR McLAGL�N - 'I MULHERES
_

SEM I Preços 7)60 _ 3,50.
s�a filha que esta permaneceu desconhecida. Qualq�er na-. l�� o,r aos d� Seoul que, v�_ I Q Reverendo Y,;m-ho fOI ;;VARD BOND em. AMANHA

Imp. até 14 anos.
çao pode prestar tanta honra a uma dada personalídade-a . v�a:n na m.aI� absoluta ma .contemplado com uma bol-, DEPOIS DO VENDA- No programa: '

'

ponto de sacríficar o desel'ivolvlmento de liderança, entre?s sena, o mmls��o corean� I s� de est:l:i'dO'�, nl1m� Univer- .'
_

' VA_U' I Noticias da Semana ,Nac.
seus próprios ,cidadãos. Os amantes do esporte podem i9cen- c0y?eçou a edificar o P�I .

sidade a�erIcana �m 1953) .,'
"
(Technícolor) Preços: 7,60 3,50. /

tívar tanto um 1il.H, dois dos componentes, de uma equipe; que meL:o .templo em 1�48. LIa .tendc acertado, pOIS a con- ,No Programa:', I Imp até 18 anos.

cheguem ao PCll'ítÓ de tírar o 'estimulo aos demais. Uma fa- a Bíblia para as crianças e siderou como uma boa 0- Noticiario em Revistá Nac.
míliá'pode"..afrouxar dinheiro e dar tanta atencão a um dos' lhes ensinava hinos eriquan- portunidade para. levantar Precos: 10 0.0' unico. As 8 horas,
seus membros que 'clté'gue a,' dejxar' os' outros prejudicados to suacespôsa tratava dos fundos para a obra de pro- Censura Livr,�'. 10) Filme Jornal Nac.
no seu des€Jnvolvfm-eht6;::. ,:__ , '''-\�':' " doentes. I teção à sua amada petiza- "

;.; '.� \.�,""� 20) TRAGEDIA ADVER-
como é·diferent� � 9-.u�d�·� �p�e�e�}��o I}O Novo,,Testã- I O referido,;;,.. pastvr tam� da: ,\ '

'.

',_ , ir I iíAiJ As 8 horas. TENCIA Com: Kirk Grant
menta! Na pre,se;lÇa de Cnstô, oportunIdades nunca dantes. ,

_ ,.:_ III!!!!I![_ 30) MI S T E R IODA
wnhaclas,são descobÚJas. Sl:las palavras respiram libérdade 4UTOMOVEL, 1°) Esporte na 'rela Nac. AFRICA' Com: Buster
e alivio. Pessoas com\uls s,e tornam vultos de prOjeção mun-

$fS�I'f�l�nD Vao" 'd
As 5 -8 horas. 2°) CACIQUE BRANCO Gla'Qe. 10/11Eps ...

dial Todos podem partici�ar do pe_rdão e do amor recria- " � yDar a ' NERVOS DE AÇO E PUL- Com: Johnny Weissmuller 4°) O FALCÃO DA
dor de Deus, por Jesus CrIsto. -

Vende-se um VANGUúR, SOS DE FERRO LOGRA" 3°) LOBOS DA NOITE FLORESTA Com: Herman
v

I ,>;,:JA ano 1!H9 em petfeito es- RAM :VENCER A ÚLTI- Com: Richard Der:ming Brix. 11/12 Eps ...
ORAÇÃO" tado de conservaçà0 MA FRONTEIRA DA

I

Preços: 6,20 - 3,50. Preços 6,20 - 3,50.
,

.

)'1 ,'Tratar na CASA LONDW3;S. NAÇÃO Imp. até 14 ano�. Imp. até 14 anos..
Quebra, pelo teu amor, as 2adeias, de nossa escravidão, I ",

_-.,- _

nosso Pai. Rogamos-te que nos libertes. Enche-nos, de ti I 'r;
mesmo para que cumpramos nosso· destino na vida. Por

I 1
,Jesus, nosso Senhor" que deseja sejamos verdadeiramente i
l,ivres. Amém,.. '

Com a Biblía na Mã'o" CINE, SAO JOSE'

<,No Cenaculo)
"

QUINTA-FEIRA, '7 DE OUTUBRO.
_

Ninguém vem ao Pai senão por mim. (João 14,:G). Ler
Lucas 23:39-43

Não faz muito veio ter comigo um moço espiritualmen
te aflito. Segurando um Novo Testamento perguntou-me
ansioso: "Onde encontrarei neste livro a palavra que me

traga paz e descanso? Não posso dormir por causa dos meus

pecados .. O Senhor se apartou de mim; não posso chegar
me/ a Êle". Mostrei-lhe o texto: "Eu sou, o caminho"... e

outros textos a respeito do perdão dos pecados.
oramos juntos. Êle orou assim: "Muito obrigado, Se-,

nhor, ,tu preparaste o caminho, até a mim tu dás permissão
de andar por êle. Muito obrigado, ajuda-me a andar con

tigo e conduzir outros pelo mesmo cam:inho".
Antes de sair êle disse-me: "Obrigado, o sr. mostrou

me o caminho. Agora tenho paz".
Pode o homem chegar-se a Deus, como Pai amoroso,

sem Cristo Jesus'? Nunca; nunca. Jesus mostra-nos e único

caminho que conduz a Deus, o Pai. Êle nos diz: "Eu sou o

caminho, a verdade e' a vida". Êle nos conduz ao Pai. Êle

abre os nossos ,olhos para que O compreendamos. Êle 'pro
porcíona-nos o gôzo de viver com Deus por causa da vida

que nos dá. Portanto, com razão Cristo diz. "Eu sou o ca

míriho ... 'ninguém vem ao Pai, senão por mim".

ORAÇÃO
f .- ,

Pai Celeste, ajuda-nos a amar os teus caminhos, a amar

a Jesus Cristo, o caminho que nosleva a ti e te traz até nós.

Neste amor permite-nos viver, contudo não nós, mas Cristo
em nós, o Cristo que nos ensinou a orar, dizendo: "Pai nos

so, que estás nos céus ... " Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

SEXTA-FEIRA, 8 DÉ OUTUBRO.

, PENSAMENTO PARA O DIA

Cristo ql!fer que' sejamos participantes de seu espírito.
. '

�

, ORAÇAO/EM:FAVOR DOS RRESOS I
(.sNA) - Orações .'

em "especial de oração pelos en-
i '

favor da. reabUitação 'dos, carcerados tornCl'u.-se um MJ�
presos foram feitas em evento aj:maI desâe 195.2, .l (!!jJP
4.000 igréjas, ?a África do mas pe�a p�imeira �ez �st� / O Centro de Irradiaçãc
Sul, na Rod�s!a. e nos Pr9� I

ano as Igre]�S fora aa Afn- Mental "Amor e Luz" realiza
te�orados bntamcos da A

I c�do Sul umram-se a,o,mo- sessões Esotéricas, todas as se
fnca. Vlmento.. gundas feiras às 20 30 à rua

.

Milhares de presos \se .

, Eo!am . fei�as, também, 'Conselheiro 'Mafra' 31 _ 20
aJoelharam, em suas eeIas oracoes por todas as 'pes- d

' .

ao s�rem fe�tas as. orações soa'; que -tll�balham e�tr,e inE�'TRADA FRANCA
por eles: FOI a maIOr 'cam- os presos, tals como Os JUl- ,

panha de oração, em massa, zes, promotores, oficiaisj de I
.

at� agora refll�zada na pa�': J�st�ç�, a polícia e os f�' ParticipaçàO
te sul do contmente. O dIa ,c�on,a�lOs em ge�al _do M!-

JOSÉ URBANO HEIL E L;

_'_(.. ,_'" _ ._..

msteno da JustIça. SENHORA
'. "; 'O;CORREIO FAZ SUA PARTE NA Tem o pré\z�r de partici-

.

,<1 _/,'. .

,'. :.� par aos s�us paren,tes e,')
�:�. rlROMOrA-O nA PAZ . pessoas amI�as o nas�mlen'l

. ';,' [' \.i. ,1)' to de seu fllho, ocondo no

"
'.' ,," ,,'

. '_ ". '!-1' 20-9,-54 as 18lfi horas.1
(SNA) ___:. A Comlssao !l0ngá e sangrepta 'história r.la .'

d D C 1
'1

dos Correios, da Câmara de do .mundo, poucas vêzes se ta mA�termda e
. r'B 1J�r �11

D�putados dos Estados Uni'- viu tanta ans�edàde pela pãz orl'bela que na pIa
d
a '�naf j'

dos, unani�emente �pro- como agora:', �isse o legis' �Tc: e�0'1
nome ,e o�;e I

vou um proJ,eto de leI que lador de MIchIgan em um
e 1'0 er .

"

cria a chancela com a ius- discurso na Câmara ,quan-' 1,

crição "Orai pela Paz". A do anunciou a aprovação _----------.....--nmm'l'l'Tr"---------,.
medida, patrocinada pelo do projeto pela Comissão.'"

� GU"
d

'

Qft\':1 .....

Deputado Louis C. Rabaut, I A verda e é que temos V""'autoriza o Diretor Geral experimentado, sem um

dos Correios a providen- sucesso real, tddos os méto-
'

:�.'
ciar a chancela com êsse

1
dos humanos conhecidos C��100 00 :1'::": ;. mf'; /Com ês�e valoV' V. S.

"slogàn" para tôdas' as paJ;'a ,obter à paz. Por que rf :. ::': : " ó.b�i�á. umc. Cclnt", qué
agências de é.orreio de pri- \

não se voltar para Deus? ',)
•

'. :: : ...
- ....

'

lhe ..ende ..á. jul"O com·
r

� •
•

•• •

pensb,dóV'meira e segunda classe, nos ( Importa que nós, como ,� ,e

Estados Unidos. t uma república f}lndada sô- fS������ª��mm.�: levd. ....;. p<l.rc. SUd. �esidên-

O sr. Rabaut disse' que 'o bre conceitos religies.ós, e ii II ció. um liOOo e útil presente:
"slogan" lembraria os ame� como um dos mais fortes ' um B-ELístlIMO eOFREde J4ÇO CROMADO.

ricanos da herança espiri- pilares da cida.de do mundo N'C':O ,A', GP�O�'ISChOJO'e0,' LNoOVAOtual que ,possuem, e,' ao livre, trabalhemos como se .

II""( ..

,mesmo tempo, seria o por- tudo dependesse de nós e '

n...a VuUCV/lO-, 16
tador 'de unia importante oremos co'mo se tudo de- n.ORIANÓPOLIS _# SANTA CATARINA _�.J.j

'ao ·mundo; '!Na. pendesse. de. Deus"

;,. PARA AQUELES QUE
)ij

J DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA)J.

S(fl1 /Ç"U/JL

•

o ESTADO

HOJE '_ PRE' ESTRÉIA
'

\

Apenas uma vez em cada' geração ... surge' um
filme como êste!!!

GRANDE PREMIO DO LEAO DE PRATA
PREMIO CATO'LICO
PREMIO DA CRITICA
MEDALHAS ESPECIAL DE ME'RITO DO PA

RENT'S MAGAZINE
SETE NOMINAÇ6ES DA ACADEMIA CINEMA

TOGRAFIA DE ·HOLLYWOOD.
DETENTOR DE 2 "OSCARS" DA' ACADEMIA

CINEMATOGRAFICA DE HOLLYWOOD.
3 \[EZES PREMIADO NO FESTIVAL DE CINE

MA EM VENEZA.

: CAMPEONATO
AMADOR
Conforme prometemos,

damos hoje o selecionado
da última rodada do 1° tur
no do' cert�me amador. vi
tal', Arilton e Polleto; Osni,
Murilo e Domar; Anante,
Telê, Célio, Vermelho e

Batista. O crack da rodada
roi o arqueiro ,colegialino
Vitor, que sexta-feira, á
luz dos refletores, cumpriu
brilhante atuação.

I
A l\.1:ELHOR DIREÇÃO: JOHN FORD
A MELHOR FOTOGRAfIA EM CORES

- JOHN WYNE -r-' MAUREEN O'I-IARA - BARRY
FITZGERALD - WARD BOND VICTOR MAC
LAGLEN - FRANCIS FORD.

PRECISA-SE QUAR
TO

Procura-se, no centro ou

proximidades, alugar quar
to com entrada independen
te, para uma pessoa sem

.

Comédia dramatíca que empcl;S'a, arrebata 'e
. cl1....erte com muita comicidade da qual se desenca
deia o dnama que originou as aventuras elo homem
silencioso nas terras da IRLANDA!

Cênas que encerram a rnaís humana e comove-
'

dora ternura!!! ,
•

IVende ·.t:.eI-IERBERT- J. YATES·- apresenta: ..
Uma casa de alvenaria, re-

A Obra PRIMA de JOHN FORD. nem-construída' medindo ..

_ Côres por Technicolor ",30m. de frente por 8,40 de

pensão.
Tratar

.VIEIRA
com

LA

)

MILTON
PORTA
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_-

Guarnição Militar
floriaóópolils

ATENÇÃO CANDIDATOS A ESCOLA DE

SARGENTOS DAS ARMAS:
I

De ordem do Exmo General Comandante

Guarrriçâo, levo ao conhecim�nto dos candidatos,
lendário dos exames de seleçao a Es S.A.

.

desta
o ca-

1) EXAME FÍSICO:

Ai provas dêsse 'exame serão realizadas ás 0800 ho

ras dos dias 14, 15 e 16 do mês corrente, no Estádio do

. JAo B C, na seguinte ordem:
DIA 14: a) Corrida de 100 metros. b) Salto em altura

com impulso. c) Trepar.
DIA 15: a) Salto em distâncià com impulso. b) Levan

tar e transportar um saco de 30 kg a 100

metros. c) Lançamento de granada,
DIA 16: - Corrida de 1000 metros.

. OBSERVAÇÃO: Para essas provas os candidatos de
·verão levar uniforme de, educação física

(calção, camiseta e sapato tenis) �

2) -EXAME, INTELECTUAL:,

As provas dêsse exame serão realizadas, ás 0800 1
horas dos dias 18 e 19 de mês, corrente, na Sala de Ins-

trução de Oficiais do 14° B.C., na seguinte ordem: I

DIA 18: a) Português. b) Aritmética. I

DIA 19: a) Geometria. b) Geografia do Brasil. c) His-

tória, do Brasil. •

OBSERVAÇÃO Para êsse exame os candidatos deverão I/. levar: régua, transferidor, esquadro., com

passo, lapis, caneta-tinteiro" borracha, não
sendo permitido levar livros, cadernos de
notas e mata-borrão

, Florianópolis, 5 de Outubro de 1954.
EDIWAL' OBERG

CAPITÃO AJUDANTE GERAL

, Parmacías de Plantão
,�

Q
I �--..... e,

•

o 'serviço noturno. será efetuado pelas farmácias Mo- ,

derna, sto. Antônio é Noturna, situadas às ruas João Pinto;
Felipe Schmidt e Trajano.

A presente tab<lla não poderá ser alterada serI} prévia

-

I,\gênciàw:" noa Deodoro esquínana
Rua

\ Tenente Silveira
.

··�erlde-se
Vende-se um compressor de pintura, um oxigenio
"

'

con�pl�t_o co� bico novo e um motor Dodge 103 H.P,
1;.,,; •

. Stana�rC V:e:r: e tratar na Rua R;ui Barbosavl.dd.

'"Expre's-slo, ,Flpolisoriaoó
ANDRADE" & ,KOERICH I

Tra'nsporte de êa,rgas em géral entre Florian,6,polis,"

.

Curitiba e São Paulo. ·i
Com viagens �Ú�etas e permanentes I

.Matnz: _:__;KFLORIANO'POLIS '

Rua Conselheiro Mafra; '135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 4,'35

"

.End. Telegr.: SANDRADE
Agência �-,- CURITIBA

Avenida"7 -de , Setembro 3320/24c

Fone: 847 (Mnha Paralela)
End, Telegr.: SANTIDRA

Agência: _:_ SAO PAUL9
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Tel'egr.: SANlntADE
Agências no Rio de Janeiro e' em Belo !"I0rizo'nte
com tráfego mútuo até São' Paulo coni-a Empr'êsa

.
,

de Transportes Minas Gerais SIA,)
.

,

Florianópolis, Sexta-feira, 8 (te Outubro de 1954 /--- '/

----,.

t MISSA DE 7-· DIA.' DOIa cidade com Dloilo··venlo
Rosato Evangelista e família, Antonio Evangelista ·280 qUilome Iros à bdra uo' canal de veuto.· SDfí�

e familia convidam aos seus parentes Amigos pafa as-,
.

CI·8ote·mante grao'de· p'�ra colocar unia ,.8vlo·aSsistirem' a missa de 7° dia que mandam rezar na Cate- V U V II

dral Metropolitana na próxima quinte-feira .dia 7 as 7 A aviacão alemã contí- ros, e IQ campo de experiên- 280 km/h. Neste vento, o
horas pelo descanso eterno',de seu pae JOAn EVAN� nua a esperar pelo sinal de cia de novos conhecimentos. modelo em estudo tem de
GELISTA

" .

partida que, depois de um aerodinâmicos. O canal é dar as suas provas sobre

Antecipadamente agradecem a todos que compare- longo período de proibição, de tal tamanho que se, po- uma espécie de estrado cen-

cerem a esse ato de fé cristã:
J

deve soar brevemente. Por dern colocar nela aviões tral, Atrás de vidraças pro'
'enquanto os peritos dedi-' desportivos. Criaram'se con- tectoras de grande espes
cam-,s'e' intensamente . aos' dições idênticas às que sura os engenheiros obser
preparativos .e ao trabalho' prevalecem no espaço o vam o efeito do Vento e me
de investigação

_ científica .. que permite calcular exac- dem a sua acção sobre as
_ Neste sentido a cidade de tamente a resistência ao 'ar, diferentes partes do avião .

Stuttgart deve ser a mais objecto do trabalho intenso O canal permite observar
activa da Alemanha Oci- dos cientistas que procu- e calcular exactamente are' .

dental. É seu desejo vir a ram deste modo novas so- sístência, os esporços late
ser brevemente a cidade luções dos problemas aero- rais e o impulso vertical,
com o vento mais forte, o

'

dinâmicos. desvendando todos os de
centro da investigação ale-los aviões devem ser cons, feitos que o avião em ex

mã no domínio da aviação. truidos de maneira a ofere- perrência ainda possa ter .

Nos [instittrtos da Univer-' cerem a menor resitência Como, por enquanto, a

.sidadk Técnica trabalhase possível ao ar. O canal as- ,"águia alemã" ainda anda
incessantemente. O progres- semelha-se .a um cano com de asas cortadas pelas te'
so mais recente- é o canal as dimensões de um túnel. souras dos aliados, a in
de vento construido'" em No canal há uma espécie dústria automobilista apro-
1940, paralizado em con- de zepelim com uma roda veita o canal para os seus

'sequência de danos sofri- de hélices enorme, acciona- 'e s t u dos aerodinâmicos.
dos durante a guerra e que' da por dois motores de Também neste domínio ofe
agora voltou a funcionar. 2.500 cavo Quem fôr apa- recem se as mesmas pos-
A indústria automobilista nhado pelá vento destas hé- sibilidades como o mesmo

e a aviação interessam-se lices é lancado pelo canal objectivo: as linhas ele
vivamente por esta grande fora como �se fosse uma fo- gantes e estéticas da forma
instalação que deve ser o lha no outono ou fica cola- aerodinâmica
berço de novas constru do às paredes. O vento a-Ições; de' aviões e helicopte- tinge uma velocidade de Greçor Wengenberg

,

.

' 9 Sábado (tarde) ___': Fàn,nácia Esperança - Rua Con-
: eelheíro Mafra.

�

.
.

10 Domingo - Farmácia E'spê'rança -'-::.'Rua Conselheiro
': • \ ..... � . I

Mafr'a. ,
"

. -

,

'.

.. .' 16 Bábado _(tf).J:.Ç.lg) .-=- r�nn,:iç�.á tl}i)·é:.1;::-:-���1�'t��pe_ �._�
Schmidt. ,

17 Domingo - Farmácia da Fé -'Rua Felipe Schmidt..

23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

PiÍlto.
24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João. Pinto,
,30 Sábado '(tarde) - Farmácia sto. Antônio - Rua Fe,-' ........

lipe Schmidt n. 43. �-----_;:;;;;;;_-----------�-------:-

31 Domingo Farmácia sto.· Antônio - Rua Felipe'
Schmidt n. 43.

Raios X
Aparelhagem moderna e completa para qualquer examfl

radioló'gico.
, ,

. Radiogranas e raclioscopias. ,\,
Pulmões e coracão (torax),' ,

Estomago - intestinos e figado (colecístografla).
Rins e bexiga (Píeloguafía).
Utero e anexos: Hístero-salpíngografia com Insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade,
Radiografias de ossos em geral, ,

'Medid'as exatas dos diametros' da bacia para orienta

ção do parto (Rádfo-pelvímetrla) ,

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.'

Pa.rtícpaoao
TOGO SEPITIBA

"IALBERTO
JOÃO· KERS-

.

e' 'TEN
MARIA DE LOURDE VAZ e

SEPITIBA I FRANCISCA PUERTA
KERSTEN

Têm o prazer de participar o contrato de casamento
. de seus filhos

THEREZINH,A JÓE
_ Que confirmam

Fpolis, 30/9/54 Fpolis, 30/9/54
, \

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

, .

rr» �"'J.
/' ,-�Vt6KO
7

...._

..
'". ,.u.

'<, f. RAMOS S�A� Comércio e Aoêuc.ias
RUI' JQão Pinto, 9 Fpolis•.••St••Catarina

--::I�_C,._ii)
CONFORTO absolutoj
Grande ECONOMIA!

� ,���
AQUECEDOR . EL�TRICO CENTRAL

Capacidade�
100 a t :000 litros

F,abricado, n� tipoa
horizontal e vertical.

Distribuidor. �\.,. __ '"

PAR� AQl!ELES .QUE

DESEJAM O MAXIMO
..... � -1'"0.

EM COR1..J;Slt\,-
E EFICIENCIA

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

revestida. de material altamente ISOLANTE (lã de vidro>,
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• 'Controle automático de temperatura pot' T_F.RMOSTATO.

que proporciona gr�nde ECONOMJA,
;,,?-- ' _. __

1
"'. '

..GARANTE O QUE FABRICA
I

'ii! �-. .r:

,,�.

I

':' J..��
'liliii��

J,

,.

C.' RAM05 , S/A
Comercio - Transportes
Rua João Pinto,' 9 FP91L

PlRFEiCR"b SEM /GVIlL
CIUIITIIIA

ECONOMIA,i\bs'olüta::
'

Grande CO,NFOR1fO':·-·
. "�

- ..
_-'

____
"'"

.

AQUECEDOR
/ - ..

ELE1:R"ICO
\

)

F�4
.' M�.R�ÃO e ,'.CHUVEI RO�iIio.IIo._

Capacidade 30 LITROS
. ,

• Construido intei ramente de

". cobre.
• .Aquecbnento ultra rápido.

•. Játo abundante na ternpe
ratura desejada .

O MISTURADOR OÁKO, de regu·

togem-
-, instantan:o, permite o

maio', escore de graduações de,
TEMPERATURA.

,/ ",

f -. I

'J��,1""
"

_"._
....._

"o
,

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO ESTADO

Manoel B. Corrêa arte e seu conjunto de re-

Brevemente, Aldo Beck, gras teórico-prática, mas,
o pintor, filho, desta encan continuarei a frechar', os

tadora ilha, irá expor .seus que privado da "presciên
quadros. O autor destas li- cia inata", conforme se ex

nhas, antes de tecer seus pressára tão felizmente Ale
louvores ao artista, visitou- xandre Herculano, querem
o na sua oficina de traba- esbulhar ero seu legítimo só

lho, o�de já sóbe a mais de lio, ,as obras daqueles que
duas dezenas de quadros a legaram à sua época, à nos

produção do novel artista. sa e à futura. "Zeitgeist"
Aldo Beck vem se revelan- expressão de Hegel, Só C' I'Sllaolsmodo como paisagista e fol-, que bem poderia se aplicar O r .'

.' ';

clorista do pincel. Como ao estado crítico que vem'
.

I á O 'J"8 pS-Opaisagista, destaca-se a ma- atravessando a arte nêste sa var ,t '.,
rinha e assim deveria sei, século.

'

(SNA) - O dr. Toyohike
pois êle vive rodeado de be- '''Os autores modernos. -' Kágawa advertíu que o Japãe
lezas caprichosamente cria- ,que são realmente modero e o Oriente enfrentarão um

das, pela natureza. A pro- nos, mas não atuais, por- triste 'destino "a -menos que

dução foclórica 'está intima-. que não têm 'o sêlo da eter- 'c�nquistemos as almas do>:

mente 'ligada à', marinha, nidade - morrerão e desa- trabalhadores" para .o -Cris-
892 -

983 pelos hábitos daqueles que parecerão sem deixar ras- tíanísmo.

l.()33 do mar tiram o meio de tros", fttqu,antq que as O famoso evangelista, e li,

v _, f subsistência. obras dl\lduêMs gigantes �a
. der; trabalhista japonês; teve

Qual o artista que não pintura, � Renascença, sao a "Oportunidade de falar em

;:.�;� sería arrastado a fixar na imperecíveis ás críticas e uma sessão especial da. za.

tela ou no bronze os moti- as revoluções socio-cultu Assembléia do Concílio Mun-
Aristiliano . - ..... - . . . . . . . . . . . . . . 1.113 -

,
. díal de Igrejas, há pouco I:e-

1 1.150 vos naturais, de que é tão rais.Ado fo ' . . . . . . . . . . . . .

d alizada en,1 Evanston, Estados
XA'+'XERE . prenhe de beleza e que Nosso Estado, in epen-N "Unidos.

Nerêu .
1.687 cerceiam esta borbulha de dente dos artistas que pas-.. , - ,.....

terra nos domínios de Ne' saram pelas escolas de a-
Não obstante o movímentó

Saulo , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.1Q8 trabalhista cristão no .Japão
Arístílíano 996 tuno? AS.' baías, as enseadas"1 perfeiçoamento, conquis-, ter -dade grandes pas�6S ;�:r)ciS,
Adolfo '.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.002 os cabos, as praias, as pe- tando a láurea, só conferida

últimos 40 anos, disse,.',êle, temII dras, que, às vezes, dão-no?
I
aos que 'se projetaram na sl'dÔ severamer..íte'pF'éjudicad�

Prontos" os planos para,
a imprenssâo dum arqui- arte pictóric,a,.como Mali' p�la compêttçãodo co�unis-
pélago, os montes com de- -verne, Martinho de :H�ro e

mo, materialista e de tradí-

d
clives suaves e de fragas I outros, também possúe os ções nativas.

,

a
....

' ,·:Ia·bncaça- ,. 'e, I,rato res .

.0gtemes, o matizado da \ autodidata�, que, arrastados O líder japonês também vê

_

' vegetação rasteira e da 1!r- pela vocação e peJa perseve- o Cristianismo estar sendo

Fala á Ireportagem o ceI. etapas distintas. As 100 má- bústea que serpeiam o can' rança em aperfeiçoar SUíl in- embaraçadO pelo. "materia,

Joelmir C. de Araripe Mace- quinas operatrizes da F.N.M. junto de acidente,1S geo'grá- gênit'a teIÍd�ncia artística, lisma científico do Japão, que
do, novo diretor da Fáblica começarão por construir .. ficos da ilha de Santa Cata- como:. Willy Zumblick, Eu- ensina .0 agnostic_ismo ao::,

Nacional de Motores - Com 65% do trator ou ,seja as rina - eis o eterno motivo gênio Colin e Aldo Beck, I trabalhadores", e. pelas tra

l)�laVras �ada se resolve - suas partes. Máquinas·opera.� que inspira e faz' criar! vêem, <1entro do Esta�o e dições que incluem uma

Vamos sair do ponto morto e trizes àdicionais farão o res- O nosso. artista, imune da fórá dêle, tornando�se co-
í grande variedade

'.
de reli-,

fabricar; to do trator com exceção do endemia modernista que nhecidos pela arte que con'
.

giões. '

RIO, (Agência Nacional) - motor: é a segunda etapa, vêm se acentlaand'l em nos- sagrou os mestres da pintu- {-.-------------
"Uma indústria não se cria que já r,epl'esentàrá nessa sos dias - endemia esta ra universal. I

nem ,se desenvolve à base de fase 85% da nacionalização. que imprimiu um cunho Os amant�s 'Clo belo te- CONTINUA
siniples palavras" - disse à A última etapa prevê a fa- I1special na arte,' pois, na rão, breveni'ente,. à oportu- AVANÇANDO).,.impl\ensa o n"ovo diretor. da bricação do motor no país, história desta atividade es- nidade de julgar e avaliar o

VEN.EZUELA, 7 (U. P.)_
Fáblica Nacional de Motores, para o/que será necessária a piri:tual dos povos ela mar- valor dos quadr?s ,do seu

O ciclone "Hazel" pequimo
ceI. Joelmir G. Araripe Mace- instalação de uma oficina cou uma época como a ida- autor, cuja áurea de mestre

mas violento cont'inua avilll� Ido. _ especializ�da. de média que precedeu a já 'se esboça em A�do �eck, çando com �eus ve'ntos de
O novo diretor foi acertar Renascença, sentindo os pois, seus. traços sao fIrmes 170 quilômetros ?or hora, pac Ios ponteiros com o Ministro INVESTIMENTOS DE CA- estuantes efeitos da força e expreSSIVOS e as co.res, ,

ra as.(ilhas holandesas, situa-
da Agricúltura, que se mos- PITAIS que arrasta à contemplação,' harmoniosamente com.bma- das ao largo da costa da Ve-
trou vivamente interessado copía com fidelidade o po- das, exp.re'Ssam a, �eahdade nezuela, constituindo tarp.

h 1 da fa' Até hOJ'e o capital partiéu- l' cl b d d t os qu�em con ecer os panos - !Croma' o que a rever era- os varIa os mo IV "bém uma' ameaça mais dis,
blica 'para a construção de lar não se interessou, em in- ção matiza - não se dei- despertaram a percuciente tante a Cuba.
tratores no Brasil, para a vestimentos na fabrieação de xou vestir pela falsa estrin- ateneão do piQtor.
motomecanização da lavoura. tratores, pois nos homens de

ge do modernismo que avas- Ta�bém, a sens,ibilidade
negócio em tal ,ramo, onde a sala as camadas sociais. O

I artística. de Aldo Beck, vol- PLANf) SOVIÉTICO,
SAINDO DO PONTO MORTO interferência do Estado era

que nos vigora o alento pe- tou'se para o bucolismo WASHINGTON,7 (U. P.) _diréta e permanente. .

lo esfusiante entusiaslp.o � campesino, pois as telas que Antes de terminar, ontem,
Falando à imprensa depois Precisamos importar, con- arte da pintura, da escultu- retratam pedaços, de nossos

.

t IvI'
.

t· clul.u o CeI. Joelmir Macedo,
-

d d
seus trabalhos, a Assembléia

da entrevi& a com O' lUiS ro
ra, dá música e da poesia é sertões, onde a vi a os Geral da ONU ratificou, por

da AgrI'cultura, o ceI.
.

Joel- para satisfazer às necessida- b h' b .'

'. ,sa er que a, em ora cons- que moureJam ou VIvem, unânimidade, a r�comenda-
mir Macedo disse que o titu- des da lavoura, mas e tam- t't' .'

g'l d'" '1 se esco�a sem" as alterna�n�.
. 'bem necessário conciliar os dI uAadUlm pu I o, ISCt�PU os ção da mesa, consistindo em

lar da Past'a da Agricult�ra .

t' d
_

t' I
e er que, em ar IgOS e cias citadinas, mostram a acrescentar à ordem do dia

assegurou "o mais 'decidid6 a- m eresses o paIS nesse se 01'
f � .

.

,

delI'cadeza de sentI·m·entos. d
-

1
.

-t·
. .

.

1 t
-

d t
con erenclas, expoem o pe- a sessao, o p' ano sovle lCO

pôio no senÚdo de' qüe
.

os com a Imp an açao a au 0- ,

d' t do ri'osso jovem artista. para a redução dos arma-
mesmos planos possam 'ser suficiencia em matéria de I �IgO. que o mo

erndIslmo, rtaz d f d' 'a CrIanca e ao 'a o escen e . "O pintor eve azer p mentos e a interdição das ar-
Postos imedia-tamente em e- ,tratores, para soerguimento. . �, , .

'

,

e modernizacão da lavoura. Imprm�lUdo-lhe no espll'lÍo mundo o. espelho de suas mas de destruição maeiça.
xecução, saindo' do ponto <O

, um falso conceito de perfei- emoções, fatos naturais co-
morto em que se encontr,am. çao. mo a floracão das,árvor,es na

DELEGAÇÃO Não porfiarei com os se- primavera: o dourar das.es-

CINGALÊSA quazes dos chamados mo- pi-gas na época das colhei- NO :C. N. PESQUISAS
dernistas, como também tas" Eis a ,grande verdade RIO, 7 (V. A.) - O presi
com os que secundam . os e, que sorrÍent,e da pena' de dente da República assi_nou
admiradores da música, do I um �steta da força de Os- d e c r e tos exonerando d,é
versso e da estatuária mo- ! cal'

.

Wilde é que pbderia' membro do Conselho Delibe

dernista, isto porque ,tal-! sair tão claros conc�itos. rativo do Conselho Nacional

vez, 'como Benedeto Croce, I Visitando a exposição de de pesquisas, o pl'ofes�or AI
que confess0u 1lemer pres- Aldo Beck 'é qjle se poderá

I
varo Difini e .nomeando para

sentir frágil até a lógica i avaliar o s�,u· valor como ar'
'

as mesmas funç��s o pl;ofes-
C0mo arma à inversão da· tista. : ' sor �ernardo Gels�l.

RESULTADOS FINAIS

ARARANGUA

Nerêu
Saulo

•••••••••••• 0.1-' •••••••••••••

••••••••••••• o ••

-

••••• ô •••••
'"
...

Aristiliano . . . . . . . . . .

• Adolfo .

BRUSQUE
Nerêu
Saulo
Aristiliano ',' .

Adolfo .

CRICIUMA
Nerêu
Saulo

Arístiliano -

.

Adolfo : .

lIERVAL DO OESTE
Nerêu
Saulo ..... 0'0 •••••••••••••••• , •••••••

Arístílíano ..
' .

Adolfo '
..

.

,

INDAIAL
Nerêu
Saulo

.............. .

i'"
0'0 •••••••

Arísttliano ','
.

Adolfo . 0 : .

JARAGUA DO SUL .

Nerêu
Saulo
Aristiliano ' .

Adolfo � .

LAGUNA
Nerêu
Saulo
Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

MAFltA
Nerêu
Saulo

I
•..•.•...•• 'I' ..........••.•

• 0',' •••.•
,
•••••••••

Aristiliano . . . . . . . . . .

Adolfo .

TUBARAq

1.514
1.506

T'

1.865
'

1.8;15

4.648
3,755
2.569
2.922

4.345
4.312
2.178

,2.188

1.105
1.098
747
747

1.274
1.058
1.989.
2.094

2:542
2.542
3.554
3.554

.

3.794
3.480
2.390
2.224

3.409
3.3(11
1.076
1.119

Nerêu ", . . . . . . . . 5.661

Saulo , , ,

-

5.373
Aristiliano :-.............. 3.016 f

Adolfo ; . . . . . . . . . . . . . . . . 2.784
PIRATUBA

Nerêu
Saulo . . . . . . . . . . . .. . �.

Aristiliano . . . . . . .. . " .

Adolfo' , ,.: .

SÃO BENTO 1)0 SUL
u

Nerêu
Saulo
Aristiliano .

Adolfo , _.

S1iO FRANOISCO DO SUL
Nerêu
Saulo

PRONTOS .OS PLANOS
•

...:Í'

864
858 ./

1.369
1.353

891

_ Os planos para a fabrica- � NQVA DELLI, 7 m. P.) -

ção e progressiva nacionali-I O primeiro I?inistro do Cei

zação dos tratores já estão �ão, sir Jo'bn E:otelawala, che

prontos e foram levados a e- gou a Bombàim à tarde de,
feito pela fábrica "FI:AT" de ontem, chefiando uma dele

Turim, vencedorá de' duas 'gação cingalêsa, que partici
concorrências realizadas com 'pà:rá, no fim da seman�, das
o objeto em apreço. conversações com o govêrno
Os planos comporta� tres indiano,

, JOINVILLE
Nerêu
Saulo

............ � ;'.� . 5.118
5.421

,Aristiliano ( .. .. .. .. .. .... 7.811

Adolfo
,............

7.115

RIO NEGRINHO
Nerêu 1.045

1.020
8Í7
819

<saulo ..

Arístílíano . . . . . . . . . .

Adolfo .

S1iO JOSÉ
. Nerêu

\

Saulo'
", •••••••••••••••••• '.0 •••••• 2.359

2.073
1.571'
1.557

Arístílíano . . . . . . . . . .

Adolfo ,

-

'\" '

IMARUl
Nerêu
Saulo

\.2.330
2.326
1.031
1.042

Aristiliano . . . . . . .. . .. ,

'

.

Adolfo .

/
XAXIM

Nerôu
Saulo

1.295
1.061
603'
634

Aristiliano ' .

Adolfo , .

ALDO BECK E, A SUA PI NTURA

Operários especializados
"INSTITUTÕi:DE APOSEN- Quanto ao Imigrante es-

TADORIA E PÉNSÕES "DOS' RIO, (Agência Nacional) - trangeíro, de que o Brasil re

EMPREGADOS'· EM TRANS- Maior seleção dos imigrantes almente necessita, pois o seu

PORTES E CARGAS que demandam o Brasil e mercado de, trabalho se am

maior àssístêncía' ao imí- plia cada vez mais, exigindo
grante nacional, sobretudo pessoal técnicamente qualífí
no Nordeste - eis as díretrl- cada, as recomendações do
zes básicas da nova admínís- Presidente Café Fil,ho são no

traçãç do Instituto Nacional' sentido de que o nosso país
de Imigração e Colonização, receba trabalhadores espe
agora confiada ao sr. João cíalízados, não apenas para
Gonçalves de Souza, elevado acompanhar o alto progresso
pelo Chefe do Govêrnà do industrial brasileiro, como
seu cargo de diretor técnico também para cobrir inúme
do INIC para a presidência ras atívídades reprodutivas
daquele. importante órgão da do' cmapo.
administração pública.

I
"

Recebemos e agradecemos:

o oovo DelegadO
do tAPBTe

Florianópolis, 4 de outubro
'de 1954.

!lmo, Sr.
i - Tenho a honra em co

municar a V. S. que nomeado
por Portaria da Presidencia
desta Instituição, assumi, em
data de 1° do corrente mês,
o exercício do cargo de De.

legado Regional dêste Insti

tuto, neste Estado.
2 - Colocando-me -ao in

teiro díspôr de V. �., espero
poder contar com a <;UfV va

lfosa colaboração 110 ,>entido
de intensificar-se cada vez

mais, em nosso Estad:J, o de

senvolvimento da'Prcviden
cia Social.

3 -' Valho-me da oportu
nidade para apresentar r. V

. ,

S., no ensejo,' os meus pro
testos de, estima e superior
consideração .

Atenciosas Saudações
Lauria�o Gomes de Almeida

Delegado Regional"

ESCANDALOS AD
MINISTRATIVOS
WASHINGTON, 7 (U. P:)

- O procurador-geral Brow
nell criou ontem uma nova

unidade, na Divisão Criminal

do 'Departamento de Justiça,
a fim de tratar do número
érescente de casos decorren

tes dos escândalos na Admi

nistração Fee\er,al de Habita-

R'ova pOlitica imigratória
Para os imigrantes

.

estran- cia.. dentro de suas possíbi
gelros: maior seleção I?ara o lidades.
imigrante nacional: maior

assistência

Areas estratêgteasI�struções diretas ao Presí- O INIC, ao qual está reser-
dente da República" vada uma tarefa de largo al-

O sr. João Gonçalves de cance social e econômico, es
Souza afirmou que a orienta, tá organizando as suas ati
ção a ser seguida pelo INIC vidades, passada a' fase de
foi traçada pelo próprio Pre- instalação. Como não podia
sidente da República, que a deixar de ser, gozarão de
transmitiu ao Ministro da A- prioridade nos planos do Ins
grícultura e a êle pessoal- tituto regiões consideradas.
mente. i estratégicas dentro do terrt-
Assim sendo, o INIC se em-

.

tório nacional como: Nordes
penhará em organizar -e le- te, Bahia, Valê do São Fran�
var avante uma série de pro- "cisco, Sul de Goiás e Máto
íetos de,'co�nização no Nor-

I

Grosso, que pelas suas con
deste, para procurar conter -dições peculiares, exigem
o exodo de nordestinos e as- maior assistência do Institu
sístí-Io

.

da melhor maneira to Nacional de Imígração "e
possível, na sua própria ter- Colonízação, pa,ra; inte&;râ
ra. Quando migrar, :J Instí- las no ritmo de" progresso e
tuto procurará da mesma produtívídade do resto do
forma prestar-lhe assístên- país. _. I

FlorianóJ)olis, Sexta-feira, 8' de Outubro- de 1954
�

I

loteria �ó- Estado
I' a·'Extração de OOlem
10.593 - Cr$ 200.000,00 -'Tuba_;:ão
2;772 - Cr$ 25.000,00 � Araranguá
2.670 -.,Cr$ 15.000,00 - Joinville
3.043

.

Cr$ 10.000,00 Caçador
1.760 - Cr$ 5.000,00 - Concórdia

./

.... , p:�
,� Re.cehEúfioS: "Senhor Guilherme. Tal:

Baix�!an\ Ulna lei para o pior prefeito do Sul do
'Mundo: .

.

.

Lei 2312,' de 3 de setembro c__ Diário da 'Uniãb -de
9 do,mesino mês.

'Àrtigo 12 - A COLETA, O TRANSPORTE E O
DESTINO FINAL DO LIXO DEVERÃO PROCES$AR
SE EM CONDIÇõES QUE- NÃO TRAGAM INCONVE
ENTE A' SAÚDE E AO BEM ESTAR PU'BLICO, NOS
TÊRMOS DA REGULAMENT4Ç1i0 A SER BAIXADA.

Como o senhor é advogado, pergunto se isso se

aplica à Praça da Bandeira, à rua transversal da anti

ga Blumenau e a outras zonas em que andam botando
o lixo por,,9r,de;m, do extraordinári� prefeito que tanto
tempo tiveinos de aturar? .

'O Regulamento devia trazer. um artigo assim:

Artigo n .. tal - 'O Prefeito' que tiver emporéalhado os

logradouros públicos com o lixo coletado fica obrigado
á retirá�lo imediatamente a sua custa.

Parágrafo' único - Se o PrefeitO' fôI' médico, fica
suspenso do .exercício da medicina.

Seria bom se o Regulamento fôsse, feito logo, a

tempo de pegar o Prefeito 'Anti higiênico pelo calca

nhar, pois o mesmo está (Graças a'Deus!) de saída ...
i

B. C. M."

, De pleno acôrdo. Só um detalhe: isso de pegú pe
lO calcanh�r não' esJ;.á no figurinô.

O clássicO mesmo e pegar pelos fundqhos!!!
x x

x
I

Qutra'1carta: "Dr. Guilhernle.
Nós" os seus velhos leitores, estamos esperando pe

los frechaços:no insultador-mór de todo 'o mundo, isto
ê, no Deputado Coca-Cola ..

Dizémos deputado porque êle naturalmente está
eleito. Pudera! Com aquela quantidade' de cédulas de
�Taça! O povo estão espeJando� .. João Bitter". /

Calma, sr. Bitter! Você sabe que a púericultura é
muito rigorosa na dietética. O garoto ainda está en

gaskado com o que j'â, 'engoÍiu, está engolindo e vai

engolir. Não no sufoqqem!
x x

Se a vitória fôsse deles, nós já estávamos surdos de
foguetes. E nossas casas destelhadas.

O estoque era enorme. Mas, como me confessou o

Pantal,eão, "'sempre esportivo:
- Estamos vasados� E tivemo� que fechar o almp- ./

J

xarifado!

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


