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RIO, 12 (V. A,) - A 3a.

Câmara Criminal (composta
de três desembargadores)

"Vou governar independentemente dos partidos.· Este é o meu compromisso"
RIO, 12 (V. A.) - "O nosso objetivo principal, se real

��I
mente, for conítrmado pela Justiça Eleitoral o resultado

10.
.

D" ,
elas urnas, será o de elevar,! Rio Grande do Sul no cena-

m51. antllO .a- rio nacional" _ declarou o sr. Tldo Meneghetti,. Acres-

I,io d. S. Catarina centou, depoís, o governador, eleito do Rio 'Grande do Sul:
,"Vamos governar num�lima de harmonia e de trabalho.

Ano XLI Apelo para que todos os ganchos esqueçam os ressentímen-

I'
tos das lutas eleitorais e unam-se pelo bem ao Rio Gran
de do Sul. Nossa conduta no governo será igual á nossa

M, 12.011 conduta durante a campanha. Não mudaremos de modos.
.... Sei que a peleja foi árdua e difícil. Tivemos de vencer

- c_ I'- o.. o adversaríos valorosos. Justamente por .ísso o nosso triunfo

Cr$. 100 aumenta de significação. Por enquanto, sou apenas o pre-
----------------- feito de Porto Aleg·re. Mas governador do meu Estado, só

peço a Deus que me torne digno da conl'íanca que milha-

COnt -I rmada pena d ft Tenen te Bande I- ra ;1:: (��.:'a�:h:�lO�:�:,��taram na minha

11essoa,
e úos parti-

,a U Declarou o sr. lIdo Meneghettí que a sua vantagem,
Na sua oração, 'J sr. Ro- os autos levados à aprecía- 'sação, afirmou que a defesa hoje pela manhã, era (le' vinte' e oito mil votos; Esperava,

melro Neto pretendeu apon- I estado psicológico elos jura- ção de jurados mais équílí- agiu fora de tempo, pois as porem que essa margem diminuisse para vinte mil. "E, já
tar como õrro judlciár:o a dos, todos êles .influenciados brados ê serenos, nulidades, contra o anda- é alguma coisa, sobretudo se atentarmos }1a.·!J, as condições
decisão do Tribunal do Juri. pelo clima do momento, dos- menta do julgamento, devem em que foi eonseguído o nosso triunfo.

'

Expressou, ainda, que ;; favorável a Bandeira. Fora de tempo ser apresentadas antes' da- Pizemes uma campanha de distrito 'em distrito.; visi-

sentença foi consequência do Solicitou, por fim, fossem o. sr. Nilton Sales, da acu- quela fase. tamos 'duzentos e oitenta e seis localidades ruraís, alem
-------.

�--- de oitenta e nove cidades. Esperávamos, pois, vencer. Ven-

"T do e' falso do prl·OCI·pl· o fl-m" MERCADO DE cemos em sessenta e quatro municípios e perdemos em

U 'O a CÂMBIO vinte' e oito". Disse, depois, o sr. lIdo Meneghetti: "Vou

governar independentemente dos partidos. Este é o meu

N
-

b" .' .-,- • O •
RIO., 12 (V. AJ - No mer- compromisso com a Frente, Democratica. Está claro que

ao a pac.o po 'I.I�O. en.re sva .. cado de cambio vigoraram, recrutarei -nela os meus auxiliares Imediatos, poiS'; entendo
ontem nesta capital, as

se-,
que nos seus quatros se encontram os melhores homens

d'o Aranha e Janio Quadros' guintes taxas: Compras: elo- do Rio Grande tIo Sul, que me acompanharam nestaárdua

RIO., 12 (V.- AJ - Come- feita, à tarcle e nos segum- dessa natureza com o sr. Jâ- lar, 62,40; libra, 170 cruzei- campanha. Não deixarei a Prefeitura, pelo menos por en

çaram a Chegar ele São Pau- tes termos: "Tudo é falso, nio Quadros, agora ou em ros; escudo,' 2,14; franco quanto. Espero ficar nela até o fim do ano, pois ainda te

la notícias de que os srs. 0.$- do princípio ao fim. São' ex- qualquer outra época. Sábado -rrancês, 0,168; lira italiana, nho muito que fazer em Porto Alegre. Ainda não comecei

valdo Aranha e J:lnio Qua- ploraçôes pol i t i c a S sem e ontem estive isto sim na 0,097; peso argentino, 2,30; a pensar nos nomes do Secretariado". A uma pergunta do

liras teriam firmado um pac- maiores consequencíus. Não minha fazenda, em co�pa-' peso 'uruguaio, 18,80. Vendas: reporter, diz, por ultimo, o sr. lIdo Meneghetti: "Recebi o

to politico tendo em vista a estive em S[to Paulo. Não nhia do general Flores da dolar, 63,20; libra, 17� cru- telegrama com que o senador Alberto Pasqualini se con-

sucessão presidencial. On- mantive qualquer contacto Cunha e outras' pessoas". zeíros: escudo, 2,20; f,ra�co gratulou com a minha vitoria. Já lhe respondi hoje pela
tem, o ex-ministro da 1"a- francês, 0,174;' lira italiana, manhã. Infelizmente, não }lOSSO divulgar os termos da

zenda desmentiu tais, ver- 0,104;' peso argentino, 2,38;' resposta, porque o senador só deverá recebê-lo lá para o

versões, As noticias de hoje, MENE,GHETTI A PASQ'UAllN,1 peso uruguaio, 19,40. meio-dia".

porem, eram mais positivas.
pois afirmavam que o sr. 0.S'- Embora vencedor se cong' raíulavaldo Aranha estivera sexta-

feira passada na capital
paulista, onde se avistara com o vencido
com o sr. Jânio Quadros.
Mais uma vez, portanto, o

ex-titular da Fazencla teve
ele J;llar á Imprensa. Desta

--------.------------------------------------------------�---------------
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copã.
Bandeira, tão logo seja pu

blrcado o acórdão da Câma

ra Criminal, será degradado'
(ser-íhe-ão arrancados os

galões de oficial da FAB) e

transferido de Santa Cruz,
onde se encontra, para a Pe-

confirmou ontem, por una

nimidade, a sentença elo Tr�
bunal elo Juri, que condenou

a 15 anos de prisão o tenen

te Alberto Jorge Fr�n(;o Ibn

deírn, autor do crime do 89,-

,TAIPEH, Formosa, 12 (U. bardeiros nàcionalistas Ian-
, '

"

,

PJ - A China vermelha caram 100 mil folhetos ele
destacou o 4.0 Exército para propaganda, ontem à noite.
a area continental de Amoy, nas cidades litoraneas da
do lado oposto da ilha na-' provincia de 'Fukien, numa

cionalista dt: Quemoy - se- extensão de 150 quilômetros
gundo informou a Ag--:ncia ao largo do 'esh'oito de Fol'

Bo.NN, 12 (U. P.) - "Na-
central ele noticias, o.s bom- mosa. ,

da posso dizer a respeito dró EM FASE,FINALforma e da dat:l de um even

�J��lt�n��e��n�:l��r!�Sa jl�� I GOVERNADOR DO RIO G DO SUL a· constrocão da us(gl bldroelelrlca
gamos que a nossa adesão "

'

,

•
�

d Sa- F
·

seria muito importante, ten- PORTO. ALEGRE, 12, (V. A.) - Faltando apenas o re- O O raoclsco
cio em vista o reforço de co,- sultado de dois' municípios a votação para Governador é Rro., 12 (V. A,i - Tele- Francisco, uma vez ql� já Ias testes do primeiro. A ul-

-O_O_O_O__O-G operação entre os povos li- a seguinte: arama da ,cidade do Salva- ent�-ou em funcionamento tima comporta da barragem
vres" - declarou o sr. Adnan MENEGHETTI.... "_.. 374.562 clor informa que se prevê um gerador de sessenta mil de Paula Afonso foi fechado

ROBER'TO MASSAT MOURE

IRepl'esentaciones de Maderas, Menderes, presid e n t e elo PASQUALINI, , .... , . , .. , ... , .. , . '. 346.052 para o mês proximo o fun- "quilowats", devendo outro ficando completamente do-
Rio Negro 1272 Conselho turco, antes de sua METZLER .. , . , . , , . , . , .. , , , . . . . . . . . 63,863 cionamento da grande usi- le igual potencia ser acio- minado o braço principal da

RoDuil'eMcción �elegl'áfica: ROMA·
partida IJara Ancara, 'BRo.CHADo. .. , , , ... , , .. , .... , , , . . . 7.492 na hidl'O-elétrica de São nacio tão log'o se concluam corrente, vedando-se assim

ontevldeo (Ul'uguay)
-

,
, ,

'

tI::�;��::=���;:i��:;:,;:';"--Meõlliàs-Coiiscr,e'õii'-���::::,:�':;i�:::;;��;:�;�: ���:a�::a:'�,�a d'�;�:
'udenista de ,Santa Catarina, acaba de llroval·, da tribuna dindo a casa de uma senhora, mas entl·ando numa l'epa.·- O ministro da Agricultura,

,

da Câmara Federal, que reg'l'essou ao Rio sem sc penetrar Essas afirmações não se coadunam' com ás responsa- tição I)úblic:l, a cuja porta lima vistosa lllaca indicava a atendendo o requerimento
ibs causas que levaram seu partido à âerrota. I bilidades do orador, enfeixadas na pessoa do militar refor- COLETORIA ESTADUAL. da Companhia hidro-elétri-

E' que, mal clteg'ado d�� Provincia e ainda não' refeito mado, do lll"ofessor (le Direito e do representante do povo. ca de São Fi'ancisco, estabe-
(las emoções do pleito, e do perigo por que llassara seu.O sr.'Wanderley Junior não }loderia esquecer essa sua trí- Agindo com absoluta serenidade, os deleg':lclos oposi- leceu a título precario as

consllÍCUO nome, deitoú fal:1.ção no Palácio Tiradentes pa- ll!ice posição e trocá-la pela de leviano abusado, mentil'o- cionistas, que surpreenderanl,_,ali várias infrações _ uso tarifas e condições para o

ra (lefender-se da notícia de haver invadido aqui uma co- so consciente e (lifamadol· vulgar. do prédiO como sede partidária, di�ribuição' de títulos fornecimento de energia elé-

letoria estadual, afim ele retirar títulos eleitorais e clistri- Fê-lo, no entanto, para deslustre dos seus antig'os ga- alll'een(Hdos, de presentes aos eleitores, etc. - de ime- trica proveniente de Paulo

bui-Ios aos eleitores". Iões, }la,ra pesar da �ua cátedra na Faculdade e para des- (Hato le�aram os fatos ao conhecimento do dr. Juiz, Elei- Afonso até a determinação'
Sc a noticia da Ag'ência Meridional não fôra posta douro do mandato que os catarinenses lhe outorgaram. toraI da i3a. 'Zona. Transportando-se para aquele local, completa do investimento, o.

com absoluta fidelidade - e nada podemos depôr a res- Os fatos que, no dia 3 de outubro, se verificaram no determinou êsse magistrado varias providências, sendo, na sr. Costa Porto teve em vis-

peito llor que ig'nOl'amos a íntegra do telegrama daqui ex- Estreito, eram, na sua expressão verdadeira, do inteiro co- ocasião, acoml1anhado pelo dr. Romeu Moreira, Procura- ta o que propôs a Divisão de'

pedido - não há negar ao venerando llelHltaclo 'o direito nhecimento do sr. Wanderley Junior, que deles participou dor do T.R.E.
'

Aguas do Departamento Na-

de retificá-la. com intervenção não só inexplicável, como ainda afronto- Antes, no entanto, que naquela Coletoria se lll'ocedes- cional de Produção Mineral.

'Mas o fato é quc a. n,otida, pclo menos na parte repro- sa à Justiça Eleitoral. se uma pericia, determinada pelo dr. Juiz Eleitoral, '0 de-

duzida pelo discurso elo sr. Wanderley Junior, está niàis Ali, naquele sub-distrito, naquele dia" não houve putado Wanderley Junior invadiu as depei'tdências da re-

consentânea: à verdade §o que as, explicaçõcs dadas ao ple- a invasão da casa de uma senhora. () que houve foram partição, apesar dos protestos dos funcionários da Justica O RISO DA CIDADE···
nário da Câmara. As palavras do sr. Wanderley Junior, re- providências da fiscaliz;itção partidária e das autoridades que as g'uardavam. Pôs assim, aquele deputado, as su;s
produzidas 11elo Correio do Povo, de Porto Alegre, e pela judiciais, para llôr côbro a uma série de g'raves infrações imunidades parlamentares a serviço do crime, possibili-.
Gazeta, desta Capital, causaram aqui estarrecimento, pelo à lei eleitoral, que ali tentavam praticar uma coletora de tando que da Coletoria fossem retirados os títulos eleito
caviloso recheio de' falsidades que contêm. E o naipe des- rendas estachtaiS:, e outros, mancomunados com o espúrio rais, ali retidos. E ainda se deu ao desplante de represell
sas falsidades não é daqueles que se precise pesquisar, por Prefeito da Capital. tar ,contra um funcionário da Justiça Eleitoral, que se

isso que s�'presenta espontaneamente, públiCO e notó� A casa de uma, senhora, a que alude o sr. Wanderley 01)ÔS a sua inqualificável atitude.
rio, testen{unhado e sabido de ciência própria. por um rol Junior, outra não era senão o edifício da, Coletoria Esta- O egrégio T.R.E., há dias, por unânimicIade de votos,

.... imenso d� pessoas da melhor classificação, na cscala so- dual, transformado, em todas as suas dependências inter- mandou arquivar essa descabida representação contra um

cial e mobV de Florianópolis. nas e externas, em campo-de-'concentração de eleitores. servidor que apenas cumprira o seu dever.

Vejamos um tópico das explicações do sr. Wanderley Efetivamente, a Coletoria Estadual do Estrefto, no dia O exposto, muito embora em sintese, indica a que ex-

Junior: Ido pleito, foi tl·ansformada em .sed� da U.D.N, e a funcio- tremos de falsidade chegou o deputadO Wanderley Junior,
"No dia 3 de outubro foi, efetivamente, inva- nária Marina Alves, coletora, pôs a, serviço desse pai·tido no seu discurso, na Câmara.
dida a casa de uma esnhora, presidente da Ala até os fichários e arquivos da repartição, como' ficou exu-' As líistórias de jlgressão a crianças, de bofetadas em

Feminina 'de um sub-distrito da Capital (lata- berantemente comprova�o, com a apreensão e �resenta- senhoras grávidas, de ponta-}lés, etc., constituem um ca

rlnens'e. O ato, porém, foi praticado pelo, pre- ção ·de unidades (lesses utellsHios ao egrégiO Tribunal ,Re- llítulo à parte. Delás amanhã trataremos, lamentando, no

sidente do P.S.D. local, acompanhado lios srs. gional Eleitoral. entanto, por antecipação, que um eleito da gente barriga-

:::ssO::,a�l��s a��i:�h�!�na�a�l�m:sdis�rib��=::/I devê!aCeO::::l;:c:=�:d:::n:Oa:s!:��is�:ll��i!Õ:: l�::�::::· :��::�s:od�l;:;�:i�l:�:: (:;��u:: ::ss�â:��:o�:��::\;!:
ponta-pés e bofetadas nas senhoras e crian- de expe�tente comum, não requisitadas para os trabalhos (te cultura pl·etelldeu negar e manchar, afirmando menti-
ças".

" eleitorais,
, "

"

'

. ras cOllsciente!l.
.�������/�=-�_�����--r-���

nitenciária.
Requererá revisao

Conhecida decisão' dos de

sembargadores, o sr, Romei

ro Neto, advogado de Ban

deira, anunciou que pedirá
revisão do processo que será

julgada pelas câmaras ou.

turmas criminais' reunidas,

Julgando procedente a revi

são, o Tribunal poderá alte

rar a classíficaçâo da infra

ção, absolver o' réu, modifi
car a pena ou anular o pro

cesso, (art. 626, dei Código de

Processo Penal).
A absolvição implicará o

restabelecimento de todos os

direitos perelidos em' virtude
da condenação, devendo o MISSÃO DE ES-
Tribuna,l, se for o caso, ím- TUDOS'

,

ppr. a medicl� de segurança
., � "J,

' ',�. "

cabível (art. 627, elo CPP). I liNlUERPIÀ, L (\f. PJ-

Quesitos de nulidade

I
o. explorador belga Marcel

A 3�. Câmara inspirou seu
Roas acaba de ser encal:r�

pronunciamento nos quesí- gado, pelo Mu�eu. Etnografl
tos de nulidade apresentadas co, cle uma, r:llssao .de estu

pelo sr! Romeiro Neto e que
elos na Amenca Latma.

.se baseiam: l°) - redação,
defeituosa e obscura ',le um

'quesito referonte às agra
vantes; 2°) - dispensa de
uma testemunha (�cte1'l11eS
Machado) minutos ar.tes do

o ·Iransporle "Custódio. de Melo"
Construido no Japão acaba de

PORTO AI.EGRE, 12 (v. A.) - Expressando os seus

agradecímentos pelos termos do telegrama que lhe enviou ser entregue ao Brasil
o sr. Alberto Pasqualiní cumprimentando-o pela vitoria To.QUIo., 12 (U. PJ _ o. mo tipo, o "Barroso Pereira"

I
a 10 de novembro próximo

nas urnas, o sr. lIdo Meneghetti, gnvernaãer eleito do Es- transporte dê tropas de . também destinado à Esqua- nos etaleiros da "Ishíkawa-
tado, dirigiu ao seu principal competidor no pleito do dia '

4.300 toneladas "Custódio de dra brasíleíra, ficará pronto jima".
3 o segulnte telegrama: "Senador Alberto Pasqualínl, Se- ,Melo", construido no Japão
nado Federal. Agradeço sensibilizado os'cumprtmentos en-

para o Brasil, foi oficial- CONTINUA NA AlEMAN'HAvíados pelo eminentê amigo pela minha vitoria elelteral: mente entregue à Marinha
'

.
' ,

"

;:E���;'E�,�r OUtllbr�. S�Ulla:ç,� a,t"nCiosas�, ...... "'I�D�), bl'asi_l��:::7' 1�u:lEã:a c� il1lÚn�'t !'M....��;!"� B��bnyl, .lt. .LY, 1'.) .- o.
t que se de$t)nrololl á' ,Dardo ministro do Exte'fior da Rus-

do citado havia, no porto NOVO ACORDO sia, V. M. Molotov, no '7.0
desta capital., LISBOA, 12 (U. P.) - De- : dia' dê vísíta à" Alemanha a-

o. více-aflnírante Osvaldo pois de nove semanas de ne-I rtental, se acha, em Leipzig,
0.. Storino, 'presidente da gocíações, foi assinado, ao, onde foi inaugurada uma

Comissão Naval Brasileira, meia-dia de ante-ontem, no Feira' Internacional de A

re�ebeu o "Cus�odio de Me-, Ministério de Negócios Es- mostras. Molotov foi acom
lo do sr. ToshlO Doko, pre- trangeiros, o protocolo que panhado de Wa-Iter Ulbri
sidente da companhia cons- estabelece as bases d'o novo cht, vice-primeiro ministro e

tl'utora "Ishikawajima". acôrdo comercial luso-argen- líder do particl() comunista
Um segundo navio do mes·- tino, da zona oriental.

--------------- -_,--- -�-

o ,4° EXERCITO CHINÊS EM MARCHA

julgamento, sem f.lutüJ.'iz:lç::!,c
da defesa; 3° - dispcns3. de
,um dos jurados, sem consen

timento d,a defesa; 4°)
quebra do princípio da in('c"
l11unicabiliJac1e' das teste
munhas.

"NADA POSSO
DIZER ...

"

Não chore,
nha! Podia

Ainda temos

Uclenildi-
ser

um

pior!
ano

llara entrar.,.

. ,. na históriar
- Não! Na ba'rca!

'F

"

�,:�:'--,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA Dl!: OLliOS - 'OUVIDOS - NARIZ E

ProIíssional J

DR. GUEANRREIRO
M D'

"

I c' 0- ,

'5' --I' O'r. faus tü B,rasi-i'r" '

...

Q ',c, E S T A DQ, Chefe ,do Se'rviço d-e Óuvidos _ Nariz, e' GargantaE I do Hospital de .Florianópolts.

,
'

,�
,

7 -, 11' ,VA I,ESPECIALISTA EM DO- i' ADMINISTRAÇãO, A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE LARMO I DR. ALFREDO URA. "LADYSLiA

I ENÇAS DE CREANÇAS'I Re,dação e. Oficinas, à �ua Aparelhos para tratamento das doenças da, especialidadeCANTIÇÃO
"

,CHEREM j W. MUSSI CLINICA GERAL Cônselheirn Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO --- ! I '
. e

.

..

CONSULTAS' D 10 às Te}. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites liCLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONA'L DE i t
-

'
' •• as

Diretor: RUB.ENS A. .' inflamações do Nariz e Garganta) .

A D U L T O'S DOENÇAS MENTAIS :DR. ANTONIO BfB 12 horas. .

RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. J�E para Ionisar Medicamentos [Tzatamentc de dores de
. ;ORAÇAO - FIGADO Colônia Sant'Ana.

- Mlí::D1COS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'l1 muítos'RINS - INTESTINOS Doençasnei-voaas e men- CI1IVRGIA.'CLlNICA Q b 13 Representantes: casos são evitadas as coperações das Amigdalas
'

, �,etem 1'0 n.
,

.

L "Tratamento moderno da tais, GEHAL-PARTOS Representações A. S. a- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites.

SIFILIS I impotência Sexual.
S'

-

I t
'

spe
\

ra, Ltda, e inflamações dos Ouvidos),.

.

.:

'Rua Ti'l'ãdentes n, i erviço ;omp e o e e,

D

-

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

R Ser ct r Dantas, 40 RAIOS\X (R di 'f' d C b )
'Consultório ,- 'Rua '1'\ra- 15 às 19

cíallzado das DOENÇAS E ua "a o
a regra las a a eçadentes, 9. Consultas das

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - [,O andar. I REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de.

horas. . ,

TeI.: 22-5924 Rio de' (OCULOS)
HORÁRIO: métodos de, diagnósticos e , _

Das 13 às 16 horas. '
FONE: 3415. .

. 'Itratam�!lto.
'

Janeiro. lLAMPADA de FENDA (Verlficaçâo e diagnostico de,

R
Res.: Rua Santos Sara íva, SULPOSCOP'IA - HISTE- DR. J,OSÉ MEDEI- Reprejor Ltd21• lesões dos Olhos)'I'el.: Cons. - 3.415 - es.

54 Estreito', ,

vRua Felipe de ()liveira, n. INFRA V'ERl\IELHO- 2.27B ...:;. Ftortanõaolís." :'
'l'EL 624'5 P..O � SALPLNGOGRAFIA ROS VIEIRA ..

---,-=-'_.: -
,

' • ,- . -

- METABOLISMO BASAL 21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de COirpOS Estranhos de-

-
'

- ADVOGADO _

!) S- PI" ,DR'. R'O'ME'lT B'ASTOS
'

[)R;-,-'MA-RIO U'EliI."T.: '. Radioterapiap or ondas Tel.: 32-987u - ao au o Pulmão e Esofago -,n _l''4' Caixa Postal 150 - Itajaí. SSI"TATURAS
" I

, '[curtas-Eletrccoagulação - ,A H, Consultório: Visconde de Ouro' Preto 2 (Altos da Casa/PIRE;S DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Intra
' _:_ Santa 'jatarin,�-=-__", Na Capital -, I '

'

Belo Horizonte
'

,

_,:.. MÉDICO _

CUNICA MímICA DE Vermelho. MÁRIÓ LAU- Ano ,
' G.e 170,0(1 Residência _ Felipe Schmidt, 113, ,!'elefone 2.365Com prática no Hespíta! ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Icua Trajano,

DR.
Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSáp F'rancisco de Assis e na

" Consultório - Rua João n. 1, }O andar - Edifício do RINDO No Interior das 2 horas em diante no Consultório"'; Sa�ta.Casà �t 'Rio de
I Pinto, 10,- TeI. M. 769. Montepio. e

{ ,,1JI;;'_',
Ano ... : ..... c-s 200,00

JaneIro, I
. Consultas: Das 4 às 6 ho- Horá+.o : Das 9 às 12 ho-

'

,

Isemestre "" Cr$ 110.00'- DOENÇAS' DO APARELHO DIGESTIVO -

CLINICA MltDICA, ras _ Dr. MUSSL DR- CLÃUD-IO Anúncios mediante con- ULCERAS DO, ESTOMAGO E LDUOCDENO, ALLERGIA.raso

'd R' E t h D 1')0, }>, '-"ES tr âto, : ", DERMATOLOGICA E C INI A GERA
'

. CARDIOLOGIA,
,

Resi ên c ia : 4a s evee "Das 15 às 18 oras - ra. Ii:) ,\ou

Os- origi�ais,'me;smo não
'

Dr MI-Doei Nune's -Ferrel"ra' 'C.onsult6_rio: Rua Vitor
I
Júni?r, 45. Tet 2·st2• MUSSI. ADVOGADOS

Residêucia : Avenida Trom- Fôro em geral. Recursos publicados; n,ão serão devol-
I

.

l\/.[eIrel�s, Z2 Tel. ,2675.
OLHOS - OUVIDOS -

powsky, 84. j.;erante o Supremo Tribunal vidtf'\.. _: _ '

,
CONS. -,- A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 1DHorários: S�g.undas, Quar-I. N i\!{JZ Ê GARGAl'IITA , Federal e' Tribunal Federal A_ �lrec;;ao nao S6, l'espo�- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta ferras: '

')IN
----,-- -------,,---�

.ie Recursus. s�blhza pelos. concelt�_s emi-. RES _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3,14V
. DR JULIO D( 1 '\ CRI ORI tidos nos artli'KlS asaínadoe. . ,

,
Das 16 a's,18 horas. " •

.-
.

,

. ES T OSD' li. NI',:\\''1'0N ..!Resídêncía. Rua F.lip�' VIEIRA -.. rIor ianópo
í

is ...::l Ed�ficio
- .........__...... _ ........._ Dr. Ylmar CorrêaSchmidt,23 _ 2° andar, I

. ,
. '� .,D�AVIL� ,';;ão .Jorge, rua Trajano. 12; In',o'rmações CLINICA MEDIéA

" 1 _ T 1 3002 "Especlahsta em: Olhos - CIRURGIA GERAL ,- l° andar -{sal'a.l. I, U ..

apt e
I 'I R' d J i "'d'f' i CONSULTAS das 10 - 13 horas

. . .•

Ouvidos -I Nariz 8 Gar-. Doenças de Senhoras 10" e . ane ro --:- ", I J(' _o . uteísI 'f EI I
.

ld d Borba Gato. Aven ida An tõ- Rua Tiradente 9 - Fone 3415DR. WALMOR ZO-, ganta. ",'
.

Prnct» Ogl�édic:
e rrct a t'

nio Carlos 207 _ sala 1008.
.v'

1---cF--E---------MER GARCIA Infra-Vermelho' - Nebuli-
Con sultór io : Rua Vitor '---._.-�.-----,------,- O leitor encontrara, nes- O'r 'Car OS n'gelsl·n'gD�lomado pela Faculdade z�ção 'Ultra-Som Meireles n, 28 _ Tetefone a DR. 'CLARNO Gó ta culuna, infnrmlll:út'e que _ .,

. Nacional' de Medicina da çao Ultra-Son;: "''3307.' GALLETTI I n<:"·e,,,�itJl. diàri.roe�lte 'e de Médico dos' Hospitais Americanos e da Força'Univetsidade do Brasil (tratame:gt� - de slll��lte 'Consultas: Das 15,horas _ ADVOGADO _ I iru('(iilltu: , I Expedicionária Brasileira'

.Ex,interno por concursp � sem operp.�ao) '. "

em diante: Hua Vitor Meirelles, 60. MJtDICO _ OPERADOR _ PARTEIRO
,,' Materiiidade-�scolá" !Anglo l'e�mosco:pla _, MQ- •

Hesidência,: Fone,3.422 FONE: 2A68. [JOftNAlR Tf!lefon. Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações,,- "(��.z:viço, "(I,o' Prof; O�távlo i �:rno �q.t�lPafe�to d(,O�o- Huà:' Blumenal n. 71. - 'FlurianõpoliM - O �!ltlido .. ,....... S.OU O Mais Moderno e eficÍ'ente Tratamento, e Operações
,. "Rodrigues Lima).·, I, mo- arrQgo ogla

i umco, _ . A" Gazeta ' 2.65' das, doenças de Senhoras
_

' Ex·interno do"'Servlço de

I
no Est�,�o).. " I,. '-DR�DIB . éHEREM ---

; Diário da Tarde 1.,57i Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-.

Cirurgia' d(), Hospital . H9�arlOl�a�91�sl�2 horas
ADVOGADO --.., Diária da' ManhA,.. 2.�63 turas, zumbinos de ouvido, neufastenia, irritabilidade,

.

(. A. P. E. T. C. do Rio de e a� as oraVs. ,Causas cíveis. cOIherciais, A Verdade ..... ".. 2.010 insônia, impotênci� e fri'gidez sexual em ambos os se-Janéiro "I
Consultorio: - Rua ltor

imprensa Oficial 1;'88 xos /" Tratamento pré-nupcial e pré-natal.Mé�Jicc.' do' HospitaÍ de -r\ Mireles, 22, e�quin� .. com criminais e trabálhistas.
HOSPITAIS Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,. Caridadé I Salàanha Marmho. "

.

'Con8ultQ.$ populares Doe Ca'ridade: sinusi,tes, polipos, desvios do septo (nariz) labio partidoDOENÇAS DE SENHORAS, Res, -:- Tr. Uru�sanga 2, Rua Nunes Mac�atio, 1 i (Provedor) , 2.JU -:-. Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,
-:;- P��TqS��P�RAÇOES I·

apart. �02. ,--;�--4.��",,� ,\ (�sq rTiq8d�1fitts} f';:' sobra, '
'

" '(P�',�far18)""'i' '; 1.031 hemQ!,roides, adenQÍdes, hidrqcéles,- ,._varicocoeles 8r,f;;,jn�:,".Rua.J.�li�Pmton.16, '. "r(rR-_-YI1)�L'-i'· 'rI !_� i'-�L.-.;-:i '

.'7 "" .'." ��Uêu RaoJo•..•... a.8a1 ",l varizes, elefantiazes.�'·;' ,
,',

dás 16'.00 às 18,00 t'· ,t! o
': Sii;. ,", "", . ,;\ /r'!�,,:tll*"J', ,_' l- -'�Jiljtar ." .. ,." .. 1.157 C I R U R G I A EM G E R A L-,'

horas.
1 CLtI)f-ICA DE' GRlANÇAS j

.'

' \ .

,
,..

•
,,' i: "" \",'-.}�", r /,' 'J��J;�'fã��SebllstlAt' «(.aa Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Pela manhA· atende CONSULTúRIO-- FitU-i .. -- '----'---, <"-.-

"

' ,i '. , :'.',",:, • ,y-;I,:"�� ,�d", Saúde):; '1.153 hemorroides com 6 injenções, sem dôr

.

::'�::a::�'g:r�:;!�8- peC����iT�S _ 0•• 41' D'r" Jose� <1"a4vr;a'"lr'fel;:ltíêêml'}·� ��:::::1ag:r:,.:ut��. '.111 ��!!��E;��!�õ������g�, 1:!�!��eZ�r.°!ReSldênci�: ,

b
. ,I·,.

,
"

":-,'
,

'
, '" CHAMADAS UR· intestino :_ Tubagem duodenal.

Rua: General Bittencourt, "l� 6, .o-:as..
. S'iI- MÓLE'ST�AS NERVOSAS E MENTAIS .;_ CLINIC� '�'GENT�S . '\

Tratamento da Sífilis pelo, I�roces�o �mericano, maisI .Resldencla., Tenent. .

.

GERAL ., Cnrpo de ,fJombélro*,

1.1131 moderno, em 3 ou i5 dIas.
"

.

,
D. 101.

I veira, 130
.", '. '

, ,.8ervh;0 Luz (Recl.-! Técnica única no mundo para o tratamento do Heman�Telefone: 2.692. FONE - 3,165. I. Do Serviço Nacional d��Do��ças ,�M�nta:is. . '-' !,Dações') .••....• \: 1.0404 gioma (rnanqhas de vinho) no rosto ou no córpo, com,; ,I ,

_

1
.

,Chefe do Ambulatório de' Higiené" ���tal. ,'��"'I-POlicia (Sala Cúmla- 100% de -cura.
'

.DR� ARMANDO VA- IOR- ANTONIO 1\10- Psiquiatra do Hospitàl' - Cólônia/Sanf'A1tã. "" ;,::, .' ',eário) i •• , , •• , ., !.OJ8 Receita de óculos -;- Tratamento e operação das doençasLERIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO - Convulso�erapia .

pelo elet.r.ochoq�,e e :ar-" :' I Púticla <G�!:). Dt;ioe-
_,

dos olhos: PTIRIGIO, C,A'-';'ARATAS, ESTRABISMO,
- Ml1:DICO - diazol. Insulu,lOterapla. MalarlOterapla. PSlCO- "8ft'), ..... ;... 1,1>54 ETC...Dos Serviços de' CHnfea ln-

CmURGlA TUEUMATO-
terapia. ,

.

'

I'OMPAN'HIAS U. I '\TENDE A QUALQUJi�R
_

HORA DO DIA, E; DA
fa.nt-iI da As.sistência ,M.uni- -o��Gp'��8. CPNSULTAS: Terças e Quinas das 15 às I TRANSPORT. NOITE
clpal e Hospital de Carldadt!. (' nsultório' João Pi.nto. 17 'horas. Sabado (manhà� A�REO,

I Consutório: Rua Deodoro, esquinà da Vidal RanlOs,CLtNICA 'MJ1:DICA DE (18:Jo,. Rua Anita Garibaldl, esquina . d. Ge�eral l' t\ C ... , .. , . , .. , .
" 1.,7011 Residência: .coqueiros, Praia de Itaguacú 'Casa daCRIANÇAS E ADULTOS

lJas 15 às 17 diàriamente Bittencourt. ! ''''Izelro do .HuJ .. :. 2._5110, Torre.
- Alergia -, Menos ao� Sábados RESIDENCIA: Rua B�cáiúva, 139 Te!. 2901, \ �Panajr .. ", .. ,.... ;:��: Na'Y·lo,.Motor «/Carl Ho'eoc"'ke>'-�onsultório.: Rua Nunes Reg.: Bbcaiuva- 185. I' "arie ., ..... , ,..

,Machado, 7 - Consultas das Fone: -,2.714. ----'-,--- 1,{1111� A'reo 2.4li2
15,às 18horas.·

I·
HuI ' .. , .. """, ...

, �.;58, RAPIDEZ _ CONFORTO _.SEGURANÇA
,

Ue'sidência: Rua Marechal DR. fi E N R I QUE .

:,' �'��'����,IíV.11111 ,."... � ••)O(), Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIROGuilhl>.rme, 5 - Fone: 3,783.
PRIS'CO PARAISO Dr. Ney, ·pr"Drron'é 'M,und

'

I Escalas intermediárias em Itaja!; Santos, São $8-
� ,Lu'! .. , .•.•••.•••. %1121 hastiiio, Ilha Bela, Ubatubi't, s'endo nestes quatro últi-DR I. LOBATO i MIlU'fPltk .. , •... ,.', %.2'115

mos apenas para movimento de passageiros.FILHO MIUlICO '}l�tropoJ �,3:147 As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubat1Lba nãoOperações '_ D04!nças Formado pe1a Faculdade Nacional de Medicina Uni- La Forta , J.J:ll p'rejudicaríio o hD;rário de chegada no RIO '(Ida)' "'O"'e,npas d,o apare'ho ,respi. -

'd d çl B' "1 ,j r. 1-
"

to �.d"
.,. "

de Senhoras - eliniu .de
'

, verSl a, e ,o ra�l' . ,u "ue' .1•••
.:_;.

• • •• ........ SANTOS (Volta),
.ratório _

� RIO DE JANEiRO ", Central ••••.•,... ,. J.'"TUBERCULOSE Adultos. "

I

'Aperfeiçoamento na "Casa de Sa�de S&O '�iguel" ••trela .•••• _..... 1.171RADIOGRAFIA E RADIOS- ,Curso de Especialilaç'o '. Prof, 'Fernando, Paulino, '

'

Id�.l •••••••••.••• '.'5'·COPIA' DÓS :PULMOES
no !Ho'lpita] d\os Servidores',.. Interno por 3 anos dQ ,s�:fv,iço, de Cirurgia, ESTR.ITOCi,rur;'ia, do Torax "' P d d·M DI'

•

do Estado Prol. e 1'0 e' oura
, JlQU. '

••••••••• , ••Fo.rmado Pélla Faculdade
.

Estagio por 1 ano na "JYlàternid�de _ ES9'qla" '_, _

Nacional de Medicina, Ti,sio- (SeT\'iç� ,a.) Prof. Ibc1a-
" Prof. Otávio Rodrigues Lima

' ,

logista e, Tisiocirurgião do I no de Andr�d,) Interno por 2 ano do P,fonto Socorro" C,"

E g' dHospital Nerêu Ramo,é
, Consultas _' p.la manha'

_ x -
,

"I Ibpre a' a','Curso de especialização pela H ,.'·t 1.1 C--'d"d. PERAÇ -ES' -.
E riO (\:>D1 a u_' ILU '" , O O <

I P' d .S. N. T. Ex-mterno e �-a.s-
,

•

CLINICA DE ADULTOS
'

, reClsa-se e Umtl em-'iÚstente'dé Ciruriia do P,rof.' A tarde, das 15,30ha.,
DOENÇAS DE SENHORAS, pregada para trabalhar em,VaI} Pinh�iro Guimaries em diante no. cO,nsult6rlO. "

" ','

C 'd d d" t I I..

CONSULTAS: No Hospital dé, ar! <,l, e" larlaillen e Pôrto Alegre. Paga-se bem. I
,
(Rio). á RI.l8 Nunes Mach..do 17, das 8 às lO, '

"

," JCons': Felipe �hmtdt, B8
r�'iql1'n.-d. Tlradente. l.i. No consultói-io ,à Rua João Pinto nr.16 (10 and.) ; ,Tratar � Ru� Felipe.

- Fone 8801.
27St!: D'l'arl'amente d�s lO/às 12 e das 14 às 16 h,Óras. ,Schmidt D, 119, _ TELEFO-Atende em hora IUI'Cad:a. .' u.

,
,

1 129 FI
'. � ,

Res: Rúa SAoJ'()lra-e 80 _ , Residencia - rua

presi'I,RESIDENCIA:
- Rua Duarte Shute, - < onano-

NE: 3.177.
Fone 2893. dente Coutinho 4,4. polis. -

"
_

--------------�----�,-- ----------��---------.....---_,;.--------:---------�---_.. .------------,---,--�-"'----- ...---.---' ____"..,..,._.�-.--

Lavando� 'co,In Sabao !�"

\{irgem EsJ3e�ia"id·?d�
da' Cla. WBTZIL INDMT,BIAt,�J8ID,vllle., (marca re,glstr_du)
.,

,

'

'

e(ODOIll'iz8.;8e"�;'eD1po ,e dibbe1iro" ,

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

Indicador

(

o.

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

PA�$ .-w COJ
,1/ ,A'S "fi�� ." OORA/'lTE,rODO DIA ,t
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.

nos \lAPcj(JS
. <
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, Quarta-fc.:ra, 13 de Outubro de 195<1, 3

"o ESTADO"
NO, LAR E NA SOCI.EDADE

A! DUVIDA
E' nova a aparição. mas, sendo .nova, é a mesma

Que, há muito, me 'procura e sé me foge há muito!

Se a apalpo eí-Ia. esgueirar-se em coleíos de le:�llU;
Se a sigo, só lhe encontro um rastilho rortuít,i.

•

Para bem defini-la, embalde, resma a resma,

Todo o papel estrago. Em vão traço o circuito

Em que a devo prender. Se agora é atra avantesma,
Logo é o jogral que ri num ridículo intuito.

Ora é duro pedrouço ora é um frouxel de paina;
Ora o olhar amortece, ora lhe aviva o lume;
Ora agita as paixões, ora as paixões amaina.

O gesto elo perdão e o gesto ultríz resume,

E eis-te mal esboçada em tua eterna faina,
Sócia eterna elo Amor, fonte do eterno Ciume.

EMILIO, DE MENEZES

--0--

ANIVERSÁRIOS

FRANCISCO AMÉRICO
BARREIROS

Blperimente boje
TORRADAS COM CREME
'DE CAMARÃO

Ocorreu' ontem o aniver-
sário natalicio do sr. Frarr INGREDIENTES:

cisco Américo Barreiros, 1fz garrafa de cerveja
diligente fúncionário da 2 xícaras de água

-Car'los Hoepke S A. e nos-
-

1 colher de chá de pimen-
so prestigioso correligioná- 'ta

,

rio no sub-distrito do Es- 1 colher de cha de sal

treito;: onde, como Presi- 1/2 quilo de camarões fres-

dente da Ala Moça do Par- i cos e bem lavados
..

tido Social Democráti�o', I 200 gramas de queijo

tem sido um batalhador in- 1 colher de mostarda

cansável da causa oposicÚo-, 1 pitada de pimenta' em
nista. i pó
Abraçando-o cordialmente! 4 gotas de môlho inglês
levamos-lhe, com involun-I 1 pitada de sal

tário atraso, nossos votos de
felicidades.. ,MANEIRA DE FAZER

i 1 - Derrame numa caça

II rola, a cerveja com as duas
xícaras de água, 1 colher

� sta, Liz Lopes Viana, de pimenta e 1 colher de"
- sta. Guiomar. Concei- I chá de sal.' I

ção Gonzaga.
.

I 2 - .Quando estive: fere,
- sra. Maria da .Glória vendo, Junte os .camaroes, e

Medeiros Dutra, esposa do I deixe ferver filais dez �i:nu·.
S1;:. Heitor Dutra, .alto .fmr-, tos. - .

-:.,'
c'o, . .0;. ..

--:'
• ...<�'#

cionário do Corrêios e Te::'" I 3 - Retire. a panela do
learafos nesta Capital fogo e deixe esfriar. Retire
':_ sra. Capitulina de Sou- então os camarões e limpe-

"za Serratini los muito bem. . I
..L sr Tomaz Bobo de Fi- .

4 � Coloque uma pane-

gueiredo . -Ia em banho maría e ,nel.a
- sr. Eugenio da Silveira, lderrame a metade d� líqui- '

músico da Policia Militar do em que foram cozidos os

do Estado camarões, o queijo e de-:
- sr. Altamiro Almeida, mais ingredientes. Quando',

conceituado comerciante em o queijo estiver desman:
chadq coloque os cama- I

co- rões. Sirva sobre torradas'
amanteigadas. (APLA) I

FAZEM ANOS, HOJE:

nos�a praça;
- sr. Luiz Orofino,

merciante
- sr.' Jaime Mendes, fis-

cal da Fazenda Estadual;
,

- menina Vania-Maria,
filha d; dr Heitor Ferrari,
engenheiro' do Serviço do
Patrímonio da'União;
- menino Geraldo, filho

do dr. Manoel da Silveira,
advogado residente em São
Paulo.

Vende-sé
Uma casa de alvenaria,

situada a rua Bulção Via- I
na" n", 71. Preço de ocasião. I
Tratar com Francisco

I

Büchele Barreto, á rua 24"
'de Maio n". 433 -Estreito. I

DR. ANTONIO MODESTO

LIRA TENIS CLUBE

CLUBE 15 DE OUTUBRO

'.

��el'(;u Ramos

Sn'ulo 'Ra�110s
Arístiliano Ramos ., ;,
Adt.i,o Konder .. ,., .. , .

Câmara

Alíapça f'SD-PTD . , .

U. D. N .

I? S. P: ., ,

P. D. C _., .

Assembléia
P. S. D ; .

U. D. N.
P. T. B.
.', S. P.
,'. D. C.
t'). R. P.

_.

.'. L.

, I

12'"- z.ona 13:1 Zona Total
8.'185 12.45,1
7.364 10.90'7

3.9ô9
. 3.543
2.'174 4.34,6

'1,3]'7
6.3JO
6,8192,502

3.525 7,G73
2,521

-

4.142

380 D28
135 435

2.651 5.533
2.339 3.548
917 2.068
546 1.455

162 'i97
38 145

45 46

11.103
6.G63
1.308
620

8.134
5.887
2.985
2.001
659
183

.91

Osmar Cunha .

João J. de S. oabral

Pi-eí'eltu dê Plú:riauúpolls'
12a Zona
3.104

Manoel ele Menezes
.Jedl'o Lopes Vieira

Vereança
.'. S. D

.

J. D. N
.

.J. T. B.
" D., C.
? S. P.
'. T. N.

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

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

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

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

lotos em branco
.

I'otal cios votos válidos ...

Q. E
.

.J. S. D.

J. D. 1'1.
? T. B.

p, S. P.

P. D. C,

13a Zona ·Total
6.303 9.412
4.277 .6.8)10
2.17'1 2.963
619 995

4.775 7.331

3.439
I

5.§17
1.941 2.6796 O país inteiro
1.709 2.104

1.221 1.9.(l4
5�5 728

518 726

21.089

2.533
786
376

2.556
2.178
733
395
683
193
208

1.406

Q. L. Sobras
5 ' 1 6
3 2 I 5

1 1 2

_1 1

1 1

11 4 15

l '''') Dados sujeitos à revísâo, , embora de pequena
monta, 1)01' isso que a'Junta ainda não termi-

nou os seus trabalhos oficiais.
_)

------ ---

---�--_.--.. -----�----------�-----

H OJ'E NO
13 DE OUTUBRO i 11 de Setembro de 1874.

. : Foi um brilhante Oficial do
.

Adata de hoje recorda- Exército e comandou os
nos que:

.

. 1130 e 14° B.C.; de Joninvile
em .1.711, An!onlO de ! e' Florianópolis.

Albuquerque, entã.o Go' André Nilo Tadasco
vernadar de Minas Gerais, ,__

'

__

.QR. POLYDORO S. THIAGO·
' .

I em marcha com destino ao

MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIlJM E RADIOTE- 'Rio, recebeu a noticia de
RAPIA DO r·iOSPITAL DE CARIDADE. I terem os �rancesos 'se apos-

AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.
. sado da cidade; I I

.

\.
_

,I _ em 1.822, alguns pOlf-1ESTAGIO EM S .PAULO PAh.n úTUAL;rZAçAO NO tos fortificados da Ilha de
TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMORES EM GERAL. Itaparica foram recon.heci-I '.

dos 'por uma esquadrilha I :' .

,

portugueza; .

I ';I. -:- em 1.832, o General ;.

Labatut, no acampamento
de Correntino, recebeu a

rendição do Coronel' Joa- FOTO'GRAFIAS. b .

I

quim Pinto Madeira com .'Dia 16/10/54 - Sábado - Bmgo Dançan:e: �m a.
1500' tes Este ape-

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENT9S A ELETRO-TÉCNICA avisa' à sua distinta fre-
nifício da irmandade de Nossa Senhora das Vüonas. . dmsurgen 'd 'd" I BATISADOS

- ,1\NIVERSARIOS E REPORTAGENS EM guesia que manterá abertas as suas secções de venda
. .' , .

P
.

d zar os termos a ren 1 .

,
.,Dia 17/10/54 - Dommgo -, �Olree . romOVl a pe- -

1 1
.

. -

'

,GERAL. ' todas as terças e sextas feiras até as 22. horas. Procure
lo Lyons Clube. Sho� de Rt'mato Mursi e seus artistas çao, Pdu ,u

ou

I pord p1'1soles I R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do .Tornai "O conhe,cer sua nova secção de presentes, instalada no 20'

." D' t
"

.

e sen o Tec ama o pe osReservas de mesas CGlm a respectlVa Ire o.na.
. '.. l't' d C I ESTADO". I ' pavimento, pois a ELETRG-TÉCNICA tem o máximo.

��:n;��o�o����c:: aOmo���
T I cfhãi�a3doo2s� �na Conselheiro Mafra nr. 160 ou pelo prazer em receber sua visita, que antecipadamente agra---------

I
d V'l d

e e one. . �. , 'deçe.
'

e executa Q' em 1 a o
�

"�3�;0 a 28'de Nove�bro de

AVENTURASI em 1.869, chegou a São

DEBUTANTES - CONVITE Estanisláu, com o grosso do
A Diretoria desta Sociedade, tem a grata satisfação Exército Brasileiro, o Mare-

de convídar as gentís senhoritas do Clube" para, f�ze- ch� Conde
.. d'�u, em ope

rem séu "Debut" em a nohe de 16 de outuoro, pr.oxlmo, raçoes de guerra contra o

virioom;o, qu�ndo s�; á realizado o tradic�onal,�AIt.E ,ditador do Paraguai; .

DE �ALA, comemorativo: ao seu 33° amversarlO de, - em 1.943, a !taba de-

fundação. clarou querra a Alemanha;
Comunicamos às interessadas, que as inscrições po- - em 1.944, faleceu em

derao ser feitas até o dia 12, na Secretaria, das 19 às, 21 Fl�rianópolis o General, �71horas dos dias úteis. BrIgada reformado OtavlO

Florianópolis, 26 de .setembro de 1954 ,Valgas Neves, nascido em

I......An Wol Cast1'P - 1° S�cretáiiq São José, neste. Est do, em.

PASSADO

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

isto é verdade: '-:,'�� ..

�
....�

rl1 �Vrl1
t em cada 6 fumantes prefere Cigarros

'�/ �
.'

I
Uma frota de camionetas percorre

Continental

"
sempre novos

- .. urelerelela nacional
'JM " •• U·'O SOUZA CIO' C..... fO'

'---�-'-'-----'--'-

·,Diário��tla Metrop(Jte�' ��-�·:�,��)���i'r·re·no
,

- \ Vende-se um terreno
.

com a area de 588- metros
MUDAR, OU CAIR NO nais ou estrangeiros, enfren- quadrados, á rua Victorr

ABISMO tando a gritaria dos nacío-
Konder' (antiga Blumenau).

,
nalistas Inveterados, ou cha-

Tratar com Francisco
(Alvarus de Oliveira) furdaremos .num verdadeiro

Bücheli Barreto, á rua 24
cáos "econômico. E
Um exemplo mais novo

de Maio, n. 433:- streito.

pode ser citado, o de Peron

v-
._

I'

dmudando a sua política, con- " eM. e-seclamando a ajuda dos capí- • III

.taís estrangeiros, fazendo a

pelo para que cooperem com

êle no desenvolvimento
.

da

Argentina. 'Até mesmo com
- =veito ao seu- petróleo, re ..

conheceu os seus recursos

próprios incapazes para tão
cedo quanto precisa, chegar

- -.--,----.-__o-

e alto suficiência. plos bem marcantes :)a1'<l o

c: tamos a miúelo o exem- Brasil tornar por base. P�'e

,ln ,"p Volt R, Rednl'\r1" ,.,�- cisamos sair da negra situa

quecidos de que os estran- ção em que nos debatemos

geíros nos orientaram tecnt" financeira e econômícamen
camente, ajudaram-nos ii.. te. Não vamos nos vender ao

'nanceiramente, Por que não estrangeiro. Não somos eu

usarmos o mesmo ,�i"L;F') treguístas neste sentido. Mas

com o petróleo? O Canadá precisamos acertar a sua

conseguiu I emergir «o (II)S� partícípação honesta �é<:l);(,:"

curantísrrío para uma era de e 'financeira no nOESO pro

progresso fantástico. HojE: gresso. Só assim caminha.. re

sua moeda é a de maior

va'J
'110S com mats rapidez nnra

lar do mundo. Por que? Poi'- ara ele evolução e de contor

WG abriu suas fronteiras aos' to para todo brasflerro. Lír�

elinheiros alienígenas, _hiCh;-1 tar que som�� nacio�alisli�s'síve para a exploração �lO e que tudo . e nosso , 1:101-

petróleo. Estão aí dois exem- rendei de fome?

Temos fugido um pouco
da nossa linha habitual de
comentários que se relacio
nam com' a vida da metró

pole, com seus problemas ou

os que est�o a ela ligados in
tímarnente. Tecemos consi

derações em torno da situa

ção econõmica do país que é
das piores. Certamente que
não vamos nos precipitar n')
lo abismo a cuja borda esta
mos há tanto. Mesmo P01;-

'Um automovel citroem
49

, Completamente equipado
e com Rádio.
Tratar na Empresa Auto

Viação Catarinense

jue o Brasil progride ele nní

te quando os políticos dor
'nem. E há a afirmativa ele

"jUe Deus é brasileiro.
Mas não temos outra saí-

Atenção

ia, ou mudamos por com

pleto nossa orientação com

respeito à partícípação dos
P,h crcurare., '1acJO

,
• ,

..
, �;.J. ...

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

�

Em Lages, no sul do Brasi'l, o melhor!

De�conto especial para os senhores viajantes.

�------------------"'--

•

00 ZE-MUT'RETA
é 460/?n, (.IM'" a:;}J1.
POSIÇAl:> MIA/IIA",

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 13 de Outubro de.1954 fi

VENCIDO EM 'CURllIBA O ;o�.�:������t�) 1:_ Os jO��
'. 'CARLOS RE.NA'UX lqui realizado$ pelo Cam-

\' oeonato da la(. Divisão da
uando suas investi- Liga JoinvilelÍse de Futebol
lamente os catari-I' ofereceram os seguintes re-

ptiveram bem pró- CURITIBA,' 12i-'�V: lU L Nos festejos pela passagem sultados: no sábado-� Amé
� desempate, desta' de mais um aniversário do Coritiba F. C., que hoje com- rica 2 x São L�iz O.e.domin-.
is por infelicidade I pleta quarenta e seis anos ele vida, realizou-�e domingo, go _ Caxias 51 x Ipir.anga O

paulista, quando o
I
no Estadio "Belfort Duarte", uma partida interestadual DorÍlingO 'lindouro terá lu-

I Mário, a.Ssediado. amistosa, eny:�e p _clube an�vers3:ria.nte e o E. '·C. Carlos �ar' -,o \)nterr:;P}lento dQ_ se

vante contrário em �e_naux, de Brus'�-ue,. campeao �atar�nense de 19.53: O 00-" guhdo \i.lrno ao certame com

�ecurso, dentro da: ntlba F. C., depOls de uma partida. disputada de igual para! a realizacão do sensacional

i.gosa, atrazou a bo" igual sagrou-se vencedor, havendo Dullio marcado"o ·tento· >:'él{i.ssicó';-Caxias x América_
o goleiro, porém a- da vitória aos 25 minutos (1:1 primeIra fase.

\
__

.

damente," de modo A renda atingiu a importancia de Cr$ 30.0°9,00 e na BANDEIR ANTe 5
�, saindo do arco, arb.itragem, com. um trabalho perfei�o esteve,1 o uruguaIo I

' H 1:.., •

ele maneira impre'- Juho Salsamendl.

X
� ------------------------',.

,ss����eaf�:T�t:-;�;I--.--_- \ CAle.ARA'. 2 Campeonato ::Paulisla: Não "bemo, o'de,tino
ente, e indo pára

C O
' que se reserva ao capítulo

de fundo, rente ac -AMPE NATO DE AMADORES:,,' C
·

I·�·
da educação dos adultos.

teral direito da me� ". O rl'o 'Iaas Ad T
. .

'arneci'da'. COLEGIAL
Defrontaram-se, domin�go .,

" ,.', .

.' ,
.

mI

Imots steJa o maiS prb�-'"

.

' .

. 'último, em Alto do Ribeirao, . 4-_ missor, a en a a responsa 1-

mbrava'se, pois o
em partida amistosa, a equi- Mais uma rodada foi disputada pelo Campeonato Pau-' lidade dos homens que le'

a vi'to'ria dos "bar-
.

"1 g' la P' T!.l -

E' a seguinte a classificaçfj.o do Campeonato Citadino' pe do Baindeiraute, <local e lista de Futebol do IV Centenário. iS m para o aiS • .I!. es nao

'des", que o estavam de' Amadores: do Caiçara, de Saco 'dos Li- O choque-rei do futebol bandeirante, entre São Paulo poderão recuar diante de
tldo, por sua melhor 1.0 lugar _ Coleg'ial, 1 p,p. (invicto) mões, uma das nlell;lOres .e- e Palmeiras, terminou favorável ao primeiro por 2 x 1. O um movimento que, embo-
positiva atu;;lçãó! '2.0 lugar - Bangú, '2 p.p. (invicto) quipes da nossa várzea.. Santos abateu o Guarani de Campinas por 2 x 0, a Ponte ra não isento de erros, en-

�r'ada a primeira 3.0 �ugar -- Radium, .4 p.p. I. O jogo agradou pela mo- Preta goleou o Ipiranga por 5 x 1, o XV de Novembro de tretanto, como outros mo-

(ação, com o mesmo 4.0 lugar � Postal, 5 p.p. vimentação e pela disciplina Piracicaba levou a: melhor sobre o ·Noroeste e o Jüventus vimentos sociais de enver-
a" do tempo regula- .

5.0 lugar - Ipiranga, 8 p.p. reinante em campo, fatores foi vencido pela Portuguesa' pelo escore de 2 x 1. gadura, fixou uma época e

: 1 x 1, tev,e lugar a A primeira rodada do returno (Radium x Bangú e I principais para o bom a11-· Com os resultados dos jogos acima, a classificação é1tficilmente se apagará da
a, sendo que 'esta, Postal x Ipiranga) não se efetuou sábado' devido ao mau'damento de uma partida, passpu a ser a seguinte: no.ssa memória.

.

e regulamento, en- tempo, ficando transferida para hoje à noite no campo O time do Caiçara" jog'an- 1.0 - Corintiüans :' 2 Ainda acreditamos no p_a-
se-ia tão logo fôsse da rua Bocaiuva. do em tílrde inspirada, foi 2.0 � São Paulo � '. . . . .. 3 triotismo e nas qualidades
lado "goal", com a 'vencido, pelo seu valoroso 3.0 - Portuguesa de D�sportos 4 de equilíbrio <Los represen'
ondente vitória da' , e. leal adversário, .pela alal'- ,'1.0 - Palmeiras e Santos :-........... 6 tantes do povo. E porgue

.

do seu autor. I' MUITO BEM'
'

mante contagem de 5 a 2.' 5.0 - Juventus e Ponte Preta 7 acreditamos, esperamos que,
is de. pequenas eS-1

..' a Os tentos do BaÍüleirallte, 6.0 _:_ XV de J1tú : :......... 10 antes de se findar a atual
�ças no meio do pés�

I
foram ássinal:Hlos 'por João 7.0 � !-inense :

',' . ;. 11 legislatura, esteja pronta a

�ramado" do Pacaem- RIO, 12 (V. A.) /,-- Considera-se já coroada de êxito a (contl'a),'c- Alcltle<", e do Cai- 8.0 - Guarani, Noroeste e XV de, Piraci'caba 12 Lei de Diretrizes e Bases e

estiram os catarinen- campanha para salvar o m Campeon,ato Mundial de Bas- çara, por Acácio, de penali- 9.0 - Ipiranga e São Bento 15 eloquentes paginas, a edu-
rigosamente: aos 2 quete. Mais de 1.000 cadeiras foram vendidas na prim�ira . dade máxima e Mário. São os seguintes os encontros da prólXlma rodada: cação dos adultos, essa

,I!!;, à entrad� da área,
I reunião do comité que lançou a inédita campanha, res': O árbitro da pal'ti(b foi fi Hoje, no Paé�'elhbú �. Corintians x Noroeste mesma educação/'que, como

!ulento "center" Da- tando apenas 65% das 3.000, mais ou menos, para serem! sr. Bonateli, que teve um dc- Sábado, no Pacaembú - Palmeiras x Ponte Preta disse Joseph Hart, "é a que
autor do primeiro ,colocadas .. A primeira tentativa rendeu

.

três milhões e sempenho reg·uiar. , .Domingo ___;. Noroeste x Juventus, XV de Piracicaba x pode salvar o mundo da
d l\i, _c;li�p+!-tP!l: seiscentos mil cruzeiros, que' está par,cialmantc sa�- Na preliminal', hnllvl' 11m Corintians, Guárani x Linense, . 'Santos x :}ÇV qe J�ú e escrita, como uma das mais

�i.}1ário (que. ;-;: ::t :::�tu:içio. "-O

'empate'dê 1 a 1. Portuguesa de Desporto� x São 'Paula. destruiçãO".

Como na Inglaterra, a

educação dos atultos deve

nta Crat',arlna nosK-'1'1 dOSE' MaRFIM �JlEITOR STEINER, OS ����à�u��sfe��eed�::�;o�:�
t .'

l J, VENCEDORES DA 1 REGATA DA Em nosso meios mais séria
"

.

,.

. .

'.
.

. a a

.

tentativa nesse sentido ,-foi

C C
.

C U[I'STA
.

a Campanha lançada, em

JogOS Un iversilários Brasileirts . tid��:o�:;: Iti:.�����Tlá;��� v��,ed:, o b",-. �;f:f�:�d�iiç���Ei���
'1' I' g P 1 R d H 'I' Malt

'

P
a .

por alguns, mas com since-no .pre 10
..

piran ,a x ,}.- eportagem . e e 10 I on erelra te Clube a abertura da tem' co "Pioneiro", trupulàdo
ra confiança por muitos, pa-UAÇÃO me.lras, :-eahzado saba.do an"

.' '. parada de vela 1954/55, pelos arrojados velejado.res,t f' b rece já não há mais duvida
,0 DA FCDU erior, ora uma arreara p�- .

.

_

..

." A
com a realização da próva José Morfim - comandan-

de terça-feira, ra os atacantes do Palmei- pretensoes dos poderosos gloríôsa de um pequeno SO" "Cia, Antartica Paulista", te e Heitor Steiner -:- pro- quanto à sua benemerência.
nto o ruidoso iras), levan.do a m.elhor e.lo- paulista, cumulou de tre- bre um grande: abraçado.s' participando tôdos os bar- eiro. Em. segundo lugar che·.

Contam-se por milhares os

d f d 1 1 d brasileiros dos mais afas-
enorme expec- go, es erm o VlO ento tiro, menda satisfação e.

delírio iI.'manam.ente, at etas e i-! cos classe "Scharpie", gou \1barco "Biriba" tripu-
d 1 t t h I tados rincões admitidos

.

á
no mesmo 10- e.n eI.'eçou. a p.e o a, em ra- todos. os' -compon.entes da rig�n.tes, ..

uns c o.ra.vam . co- Foi dada a saída ás 9,40 lado selos "brôtos, Carlos
1 1 -

- matricula nos cursos de en-
Municipal de ]et?l'la melO. Cl�CU o ar, p�ra 1 del�gaçao catarmense, os I m.ovldos de alegria e outros horas, com a participação Alberto Cardoso '(picapáu)
com o mesmo o angulo direito. superior quais em pleno gramado do \ vIvayam _ frenetlCa�ente, [de 6 barcos. Saiu na grente _ comandante e Lauro Jo- sino supletivo, e, por igual.

d t d N 1 I 1 d l-número, os conduzidos à ci-
,ingo: Manuel .a .lT�,e a e e son, sem P?s' Pacaembú, davam p ena ex' como to os os pu moes, o o barco "Gavião" que aos sé de Oliveira - proeiro,
'�deração Pau- síbilidade de defesa para es- pansão de sua . esfusiante nome de sua querida terra! I

poucos ia se distânciando de' sendo\ esses dois barcos os vilização.
�bol, que tivera

'1'
te! \ I alegria, num comovo

edor es-

I seus adversários, mon.tando ún\i�:)s 'a' completarem o. Na velha Albion, sobre-
areial e enérgi- Espetac�lar "goal" que a

. petácular que somente po- (Continúa na proxima a la bôia bem na frente, se- percurso. tudo depois da última guer�
não do agrado! um te.mp.o, ilquidandc as I deria oferecer a vitória, Edição)

......'
cundado pelos barcos. "Pio- Felicitamos os vencedo- ra, condeceu-se ao proble-

.

s, os quais sou- IR T.I)., .1" l' l,t 'j I
neiro" e "Bruma". Mas 'ao res e esperamos a repetição ma importância fundamen-

aram a ameaça- se aproximar da 23. marca do feito, nas futuras eompe tal; novas diretrizes pro-

oderavel do seu de percurso, o barco "Gaví- tições. ,
. curou-se imprimir a lei de

acímento na ma' PELO ESPORTE DA' VELA, CAMPEONATO DE ão" 'perdeu o comando, em Achamos que a comissão educação de 1944. Segundo
eira, para a con- virtude de avaria no leme, de regatas, rtãh deveria ter John Mackay Mure, numa

peleja inter- Da em q e PRO.·FISSI·O'NAIS: 'indo bater na boia., sendo permitido a realização das reportagem .versando o as'

IZ U '. : .
, '. desclassificado. Passou pa- próvas nêse dia, em virtude sunto, "a educação dos a-

'i, então, a pror- O Morfim não acreditava: que estava na frente, na 1MBIT'UBA! ra 1° lugar o barco "Pionei- das condições 'de vento pre- dultos é considerada hoje
n seus 17 minu- regata de domingo, perguntando de quando em vez ao H ro", acossado de perto pelo judicarem enórmernente o como abrangendo aulas re-

\ rutar, observou- 3telner: será' que' estamos mesma na frente? �11J1:1l1 J.:nilr';J;"
.-

!�;';:" "Bruma", que, quando co- brilho da corripetição. Sem gulares e cursos sôbre ma-

lhor que no do- x x I '

J.tealizada a rodada de do- meçou a díminuir
'

a distân- navegarmos 'aproximada- térias práticas e, intelectu-
uralmente mais x .ningo, o certame citadino de cia que ó separava do "Pio- mente 6 mezes, impossivel ais, que vão

.

do xadrês e

s agora, e, esti'l
. .. O Cabral tem aparecido no Iate Clube, afim _?e, ?rofissionais de 1954 passou neiro", partiu o "Maca'co" seria estarmos-em condições a música até à jardinagem

ela possibilidade verificar o estado do mat�:ial dos. �arcos e �ar instrUç?e� 'ter a seghinte classifica- de bórdo.: tendo sido obri- de enfrentar 0 forte vento, e história. A significação
nsagradora vitó- 10 pessoal de seu Clube, sobre o ViStO. (EsplOnan,do hem .. ção:: , gado .a abandonar a próva. como :o material. Opinamos dêsse campo e a maneira

arinas", mais se-I Cabral) 1.ü lugar - Imbituba Atlé- Abandonaram tambem a 'para que as comissões de pela qual frisa a mudança
e mais,entusias-I_

x x tico Clube, de �Henrique La- próv� os. ��;co�__" 4.rabut�" I
regatas, futUl::a�_nente estu- na concpção da eduGação

tiraram-se á luta x
?;e, com 6 pon�os perdidos. e o Cairu, por terem Íl- dem aos condiçoees de tem- dos adultos." Certamente

Os "Lightnings" não competiram na reg'ata, de do� F'
.

t 'b
. .

e vigor e, pouco 2.0 lugar - igueirense e cado cheios dAgua e impos' J
po, antes da realização das con n um para 1SS0 o re-

) decorrer dêsses mingo no Iate, por motivo do forte vento Sul. Achamos a 'Pattla Ramos, 'com _7 P:P'. sibiJitados de !lavegar, de- I próvas. sultado da experiência dei'

antes 17 minutos' resposta pouco convincente, pois, os adeptos da classe 3.0 lugar - AVal e Fl- vido ao fórte vento Sul.·1 Barlavento. xada nos súditos do rei pe-
h I sempre afirmaram ser o "Lightning" mais "valente" do ' -

c egaram apre- .

b
. ." I t"

�ueirense, com.9 p.[J. I la luta entre as naçoes no

tA' t 'que o "scharple". (Sabemos que o arco e maiS va en e, 4.0 lugar - Atlético e Gua-I continente. Uma Fu:ndaçãoecnlCamen e, a' , . _
-

10 um futebol quanto a guarlllçoes ... ) :'ani, com 12.p .. p. Nacional de Educação para
lvo e vistoso, im-

x x

\ _., Adultos foi sugerida como

avíssimas situa-
x va1rfual campoea-o re.conhecimento do moder�

, . . .. A eqtüpe do "Véleir'Os" qúe enfrentará o Iate Clu- ..
.

.

.

�o adve��ano, nas i be no próximo domingo, dia, 17, se�á a se�ui:nte� C�bral, � CAMPEONA"TO 'C-ARIOCA FLAMENGO ��i�:���!� ��:t;�� ��:��ltava-se
.

o tento
Ha, Grilo e LagQeiro. Faria e st. Onofre: PO.l'tug'uês 'e Pu- de'.' asp'laranfes o .

.

'.
.

-

1
'. :.

, . ,. da recuperação do que se
reza. (Fac,am forc

.._a,"pbis, o pcsso.aI do Iate _d_i.z, que.a .'.,'c,o-
B

a J'
Apenas quatro partidas foram efetuadas domingo em

f
.' , . . convencionou chamar "o.s vez.es, para e� b vai funlar")" :" f' ,

"'o -" t .. <
•• "'� ,

, �; .,. QCalUVa
\. :lisputa do Campeonato Cariooa de Futebo,l a saber:

)S paulistas, e por
ra

':,:! ,_,._- 'x .,..c\ X ' ." ., ,'.' t :"; -� ",

.. ,

. .} , São <erist
..o#:; á.tl,J��,1,1lp}iJ;,ttn�.e�,J.}... }:,9.lJl renda de Cr$ homem marginal", êsse a

e dos avantes da ' , . • i I
•

•
, ,-. quem foram interdictas as

x 113.622,00. ,I ., 1 1

d
_.

19.0 caiu o reduto
... Em virttid� do forte vento qUf;l\'einou domingo, o '1.0 'lugar Bocaiuv:\, f' América 2 x Madúreir_�� 1, ,sendo o primeiro gol dos -luzes a instruçao ma1s e e-

UPE' t )
.

" . l:<' • -
" , mentar. A Fundação repre-

. 'Veleiros", transferlu'a ·regata.'.dé abertura da temporada, .l).p-: (invic o , llnericanos/obtfi:l'o pelo catarinense . Leônidas que mais
. " . .

t sentaria a"síntese de -um es,.
na qual serial disputada a taça "BarbatinJw". <Bonita ati� '.,�.o lugar - Avai, InioJl u- Llma vez comandou o ataque. Renda: Cr$ 109.369,10.
tude a da cori1issão' de regatas do "Veleiros", impedindo os· ba 'e Paula Ramos, 8 pp. Portuguesa 0., x Bonsucesso O, com renda de Cr$ 'fôrço cooperativo, de in"

3 I F'g el'l' 'II"" o - . constestavel autori.dade,danos que poderiam ser causados pelo vento) .0 ugar -. I'U '- ..;�, ",21.380,00.
p.p.' I Canto elo �1id 2 x Ol�r1a 2. Renda: Cr$ 19�627,00. que coordenaria consoante o

4.0 lugar - GuamnL 11
. CLASSIFICAÇÃO., repórter ing�ês, t8das' as fa-

p.p. ' r Faland-o ainda a realização dos classicos é_' a seguinte cilidades exi'stentes em -es-

. 5.0 lugar - Atlético, 16 1. classificação dos clubes após a ultima ro�ada:-
. cala nacional para a execu-

p.p. � 1.0 Flamengo O p.p.; 2.0 Vasco da Gama 1; 3.0 Flumi- cão de um programa em que
nense e América 4;,.4.0 Botafogo e Bangú 5; 5.0 Madureira, �e compreendesse; como ho'

J; 6.0 Olaria, 11; 9f.O São Cristovão, 12; 8.0 Portuguesa, 13; mem educa80, aquele "ca-
).0 Bonsucesso e Canto do Rio, 14. paz de se entreter a si pró�

PROXIMOS JOGOS prio, a um estranho e de
alojar uma nova idéia. Se
nã'o pode entreter a si

proprio, e uma carga para
si. Se nãõ pode entreter

o um estr'anho, é um ser anti-
,

social. Se não pode alojar
um'a nova idéia, não tem

.. 'lu-gar, numa sociedade de
mocrática. Fornecer-lhes es'

sa capacidades a tarefa da
educação ....para adult0s".
Transita no Congresso a

Lei de Diretrizes e Bases.
Elaborada por um grupo de
especialista, haveria de ne

cessàriamente se ocupar
daquêle aspeto da educação
no -Brasil. Entretanto, já se

fala 'em alterações do pro
jeto,

,

A EDUCACÃO �
I

DOS ADULTOS
Rubens Falcção

� � .. � • � .. � .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • •. ,. .. • .. .. .. .. • í" .. • .. .. .. • .. .. • • • • ..
�.."." " ...,.,..,. . "," . .. ...,.,..,....,.,.., .

.
�

).

aque, em que o

eirante ficou livre
antamento do seu

Lle foi em dir,eção
extrêma Vevéco,
is de se livrar dos
em notavel joga'
trada da área, en-
arqueiro' _ Nelson,
!l11pulsionando de
o a pelota, fêla ul

pouco acima o tra

tlperior, perdendo
cional oportunida-

x x

Completando a oitava rodada teremos no proximo sa

bado, no Maracanã, o Classico Botafogo x Bangú· e no do

mingo, tambem no Maracanã, o "super classico" Flamen-

I , x

... O Macaco apereceu no "Veleiros" domingo, sendo
por isto recepcio,n�do pelos presentes: (Apresentamos ao

Macaco, nossos votos de düradoura permanência)

BARLAVENTO .
CAMPEONATO
JOINVILENSE

Até sábado ...

ausou enorme sen',

pequena assistên
�üe.

zoo x Vasco.

"Assim sendo, o lílona rodada será transferida para
outro domingo, isto é dia 24.

A-CIDENTE-FAJAL

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

MILÃO, 11 (U. P') - O campeão italiano de iatismo,
Mario Verga, foi vítima de um acidente mor,tal sobre o

lago Iseo, durante uma teptativa contra o recorde mun

dial de velocidade !Jara
..

"racers". Seu -barco virou a 150

mts. da margem. e soçobrot�, quebrando-se.
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:�pital privado
BO lado da Petrobrás

Flor::::1: :�o1is, Quarta-feira, 13 de Outubro, de 1951 (1 ..... ,,..,�"

!lIu�na� o í�i�� o in
RIO, (Agencia Nacional) endereçou ao Presidente da, to Federal foi abolida por

- Setenta estudantes da Câmar� dos Deputados, sr," .recente portaria do Chefe
Faculêlade de' Direito já Nereu Ramos uma missiva, de Policia. Tal serviço será

iniciaram as suas atividades em que encarece urgência feito pela Rádio -Patrulha,
como fiscais da COFAP para a votação do projeto cobrindo a rede viária.

nesta Capital. Ao todo são que determina a reorgani xxx

70 rapazes, que trabalharão zacão do sistema ferroviá- No intuito de colaborar

sob a orientação do assis- riO' brasileiro de� proprieda- com o Govêrno, Café Filho,
tente jurídico da, presidên de da União, transforman- es 'firmas mais representa
cia daquele órgão. Falando do-as em sociedades. anô- tivas do .comércio carioca,
no ato de posse dessa tur- nimas.: O objetivo básico do no setor de loja, decidiu

ma estudantil, o General projeto, 'pondera a carta não majorar um centavo
P�ntaleão Pessoa afirmou presidencialv.é garantir as sequer �os preços, até" o dia

que se responsabilizava in- ferrovias administração uni- 31 de dezembro do corrente

teiramente pela atuação dos ficada, estável e isenta de ano .. Os lojistas que aderi-

universitários - fiscais. influência políticas, dando- rarn à iniciativa colocarão

C· h
·

ti.
'

xxx lhes oportunidade de uma em suas vitrinas um cartaz

'_- ijtt1 mi"" �'�'� 8' n ,a me r I o r Ia
o centenário de nasci- operação econômica e efi- com uma mão espalmada.

� menta de Lucia de Men- ciente. Espera-se a adesão de ou'

donça, um dos fundadores xxx tras entidades do comér-
A reportagem de A NOITE, em contacto com numero- d

"

da Academia Brasileira de Uma das mais ricas e cio, ataca, ista, varejista e
sos membros da comissão, pode adiantar maíõres detalhes '

dos debates, P",o in/vós do privilégio que ora desfruta o Es- I. Calheiros Bomfin los na balança social, trans- Letras, foi solenemente co- bem dotadas bibliotecas do da indústria .

.

tad�ara ess�xploração} seriam criadas leis paralelas Poder-se-ia dizer que a formaram-se, pela educa' memorado na Casa de Ma- país, a do Ministério do Tra- xxx

que permitissem a divisão, por exemplo, como se faz no Ca- educação de adultos e ado' ção, em elementos de edífi- chado de Assis. O estudo balho passará a funcional O jogo do "Bingo" que já
,

d
,- lescentes, em moldes pró- cação do sistema social. sôbre a personalidade, a em horário noturno para esteve muito ern

'

voga na
nadá e em outros países, as regioes petrolíferas, em zonas e:

de dez mil hectares quadrados, que seriam então entregues ximos aos at�ais, nasceu no! Esse o ativo da Campanha vida e a obra de poeta roi atender a consulentes in- Capital da Répública, ge-

a pessoas físicas, brasileiras ou sociedades estrangeiras ou primeiro ald�am�nto ",indí- 'I Nacional de- Educação e feito pelo "imortal" Adel- teressados. Mais de 40 mil ralmente com 'finalidades

brasileiro_estrangeiras aqui organizadas, com o fim de pes- gena que os jesuítas inva- Adultos e Adolescentes, mar Tavares volumes estão à disposição beneficentes e se realizava

quizar petróleo.
'

' diram" na sua ânsia de con- Não é possível esconder-lhe xxx de funcionários, estudiosos sempre com prévia autori-

Onde o "ouro negro" for encontrado será dividida, en- ! quistar e espalhar a fé os méritos. Uma mostra inédita em e profissionais liberais. Co- zação é beneplácito da po-

tão, aquela ou (aquelas áreas em sub-áreas de 500 quílôrne- (1 naquel� primeira fase da co- ,matéria de exposição gráfica gitase também da criação lícia carioca, foi definitiva-

tros quadrados, à maneira de um tabuleiro de xadrez, com Ilomzaçao. I
foi aberta ao público cario' de uma seção para facilitar mente proibido e enquadra- \.

quadros brancos e.,pegros, ficando êstes últimos com' a em- Mas êles visava� par�i' ca. Trata-se da I Exposição as consultas por parte de do, como jogo de azar, no
.

íu a rí b t bIt t ansfizu raçao Brasileira de Publicacões estudantes -do ensino de parágrafo 30 das C�ntraven-
presa, que consegu�u a esc� er a e o� ,rancos com a Pe- I

cu armerite a
,

r
,b

l
�

trobras, que podería explora-los ou leíloá-Ios a outras em- das almas barbaras e pu- Estudantis. Mais de meio' grau médico. cões Penais. Todas as auto-
.

prêsas, n�nca [ámaís àquelas já detentora de poços; para ras do indio da Terra �e milhão 'de impressos estão I xxx ;izações já concedidas
.

fo

assim evitar o monopólio. Santa Cruz. Contudo, obje- dispostos epa�mesas e "stan-I A fiscalização de veícu- ram canceladas peloChefe
tívava-se por assim dizer, a ds", demonstrando a

ope-I'los
nas barreiras do Distri- de Policia.

'

'Estimulo pela concorrência formação intelectual se bem rosidades dos meios estu

que aproveitando prunordi- dantis, em matéria [ornalis-
.'Ds defen ,es ela tese argumentaram com a necessída- almente é causa de Deus, tica. I

ele de estimular a iniciativa estatal através da concorrên- As primeiras notícias de xxx

cia, ao mesmo tempo que se atraia o capital estrangeiro pa- fontel:'"tórica que temos .
Aos que pensam que as

ra a pesada empreitada, como o fizeram a França, a Itália, do ensino organizado nozes que consumimos por
a Holanda e outros países de indústria petrolífera nascen- adultos, de iniciativa .ocasíão dos festejos do Na-'
te, I cial ou oficiosa, vêmnos tal, nos vêm exclusívamente

Alegam ainda que enquanto o Conselho Nacional do das proximidades do ano de do exterior, podemos apre
Petróleo se vem arrastando lentamente, há anos, 'vamos 1864, "quando a Província sentar os seguintes infor-
esgotando divisas com a aquisição do combustível no es- do Amazonas institui uma mes fornecidos pelo Minis'
trangeíro, anualmente. Esses gastos se elevarão ainda mais cadeira de língua e gramáti- tério da Agricultura. O
quando tivermos a mecanízaçâo integral ela lavoura, ca nacionais, visando' raci- Brasil já cultiva 524 hecta-

Ainda hoje o sr, Eduardo Schtnidt Mendes deverá pre- litar as relações com o.s in- res dessas amêndoas que
parar o seu relatório, a fim ele apresentá-lo ao plenário da dias e se preocupa com ins- \ rendem atualmente 284 to-
Nona Mesa Redonda, para sua aprovação total, ou com as tituir o ensino prqfissional (n�ladas.. Inicialmente só o

modificações que julgar conveniente. para as tribus indígenas." IRio Grande do Sul e Santa

hlTra�s�rito de liA NOIT�" - do dia 16 de setembro de I ,Na Bah�a há referência: I
Catarina produziam nozes.

19::J - fg".ltD, .

."
I "a furrdaçâo de escolas no- Agora já se conta com a

, - ._".
'

�" " !turnas parar adulto,,".·, No llroducão do Paraná, para
! Rio, falase da educação de

10
cori:ente ano .-

.

a. -"

VIVER!!! MORRER!!! adultos em emprf-sas .ndus- , .xxx

triais e agrícolas. A Baixada Fluminense
Depende tio sangue, o sangue é a vida!

'

I São, Paulo cogita da edu= terá, em breve, mais dois
SANGUENOL - Tônico ,des, convalescentes, tônico. cação para os .ndu.s e da núcleos coloniais, com agri-
do.s desnutridos. C:0r:-tem excelentes elem�ntos I fundação de cursos notur- cultores estrangeir,os e bra'

t;jnlco�: - Fosfato, CaISI?, I
nos para adultos, Ji"ll MaL\) sileiros, dentro ,do sistema

Arsel1lato e Vanadato de bo- Grosso ha refe,·3ncia a es· já posto em prática pelo
dia.

_
colas primárias nas b, Instituto Nacional de Imi-

O ..
...

b Ih
r

os PAqDOS - DEPl\U.rE" deias públicas. Minas Ge- '. Igr,aç�o
e Colon�zação.. A S Cientistas e�tao ata an-

Rj�DOS - ESGOTADOS .- rais projeta em 18ü1l,,"ulnc( p ,�-
- cnacao desses nucleos VIsa

.

MAES QUE CRIAM - MA- educação para os núcleo; ar IClpaçao
I °a'II,ambeanstteI'CcI,iomsena�O}aepI,gteaAnlerCo]'aS

I
do conl-ra as ca'rl'es dentaria"sGROS - CRIANÇAS RA- coloniais es�rang8ircó, e es- L-

� QUíTICAS receberão a toni- colas para aldeamentos in" JOSÉ URBANO HEIL E República.
,

por D. Carlos Moraes de Entretanto, nem mesmo

fi cação geral do organismo díger.as". SENHORA xxx -; Castro êsses poucos felizardos que
Ceel anos depois daquelo:. Tem o prazer de partici-

.

A Petrobrás assÍl10u con- Recentemente, algumas recebem a água assim bene-

primeira "invação" jesuíti- par ao:; seus parentes e trato com a "Drilling and cidades do Vale do Rio Do- ficiada, e aqueles que têm,
ca dos domínios índigenas, .Jessoas amigas o nascimen' Exploratiou'Comnany", em- ce, como Colatina e Gover- por acaso, a boa sorte de

para a conversão fie almas 'o de seu filho, ocorido no preza especializada em per- nadar' Valadares, começa- beber água 'naturalmente
pela educação' religiosa, o lia 20-9·54, as 18% horas. furação de poços petrolife- ram a receber água potável fluorídrica, podem se dar ao
Governo deliberou encaI'ê.Y la maternidade Dr, Carlos ros para atuar no Brasil. à qual foram adicionadas luxo de descu,idar de sua

� problema nácional do Corrêia que na pia Ba1risnal O _contra-t-o terá a vigência quantidades controladas de higiene bucal A Associacão
analfabetismo face-a-face. recebeu o nome de José de dois anos e visa sobre- flúor, destinado a comba- Americana dé Odontologia,
Definiu:lhe a extensão e Pedro Heil. tudo o preparo técnico de, ter e evitar as cáries den- um dos mais entusiásticos
fixou os remédios. E com2-

- brasileiros Ina perfuração e tárias. Isto é apenas o iní' pioneiros da fluorização da

çou (em 1947) a luta sem
�

_' produção de- poços .de pe- cio de Ulll extens,o progra- água potável, nos r,evela
tréguas contra ignorância. tróleo, facilitando-lhes in- ma, hora em planejamento, que a máxima redução na

De lá para cá milhões de TllSSDI IlHIIIotllTEU clusive treipamento espe- que, numa época não muito careação dentária qu� pode
. brasileiros já forp.m recu-

Yl'laO [RtOSOTAOO
cializado no.s Estados Uni- distante - assim o espera-', ser esperada é de 65%. E

perados para a sociedade. L dos. mos - abra�gerá uma lar-
I Isto

- a.i d: nó;; se aplica
De cegos mentais passaram

(SILVEIRA) xxx ga porcentagem da popula', aos prevrlegIados que _be-
'1 videntes. De fatores nu- GRANDE TÓNICO O Presidente Café Filho ção brasileira.

Ibem água fluorídrica du.
--_._-�--- rante tôda a vida. Portanto,

," '\ mesmo os bebês que nas-

VrAJ� CONf'O'RTAVtLMt:NT-E' \
cem em 1954, nas zonas de

,

CO ...."

Irra O "Ul ""O 1l1'\ Ia"I L águas fruorídricas, devem
I".,� ':' V OKM� ser mantidos em constante

L,Og :?.,'"",U" "-.,LA. ,g DA .�..
".J'

estado de alerta contra a-

_
_

""1 queles insinuantes inimigos
.

. -.-. .j:�'JY microscópicos que, causam
'" aos dentes, e daí à saúde

geral, tantos danos e male
fíciõs.
E isto significa escovar os

dentes depois de cada re·

feição. Significa também
usar fielmente o fio dental,
para limpar todos aquéles
estreitos vãos entre o.S den-
tes, os quais a ,escôva de
dentes não pode alcançar: A,
escôva de dentes, um bom
dentifrício e o fio dental
são as nossas armas pes
soais com as quais devemos
lutar, incansàvelmente con-

'tra as cáries. O seu den· '

tista terá o máximo prazer
de lhe dar os necessários
conselhos de como usá'los,
quando você o procurar, pa-
ra as suas consultas regula-
res ,duas ve�es ao ano.

As classes conservadoras deverão sugerir ao govêrno
radicais alterações na política petrolifera brasileira recen

temente inaugurada com a criação da Petrobrás,
. O assunto foi debatido ontem, em duas reuniões, pela

manhã e à tarde, pela comissão constituída para estudar o

prOblema doS combu�tiveis, e cujos resultados deverão ser

,apreciados hoje ou amanhã, Relo plenário da Nona Mesa

Redonda das Federações das Associações Comerciais, do,

Brasíj, ora reunida no Rio de Janeiro,
.

Por sete votos contra dois, faltando apenas os sufrá

gios dos delegados de São Paulo, .9, comissão aprovou a su

gestão de solicitar ao govêrno a intervenção da iniciativa

privaqa na pesquisa, exploração, refinação, transporte e co

mércittdo pe�leo brasileiro, trabalhando paralelamente
com a Petrobrás, Não importa que esse capital concorrente
seja braSileiro ou estrangeiro,

A busca do "Ouro Negro"

Com a Biblía na Mão
l!IC�i'fl

(No Cenacul-9)
QUARTA-FEIRA, 13 DE OUTUBRO

�---- .�_I

Alegrai-vos sempre. (l Tess. 5:16). Ler Sãlmos 67 ou

Rom. 11:33-36

-( 'i ADMrrf�tMoS o mundo em que vivemos como coisa con

sumada, Gozamos as dádivas, mas damos pouco crédito ao
I'

Doador, nosso Pai celeste. '

Quando servi como pastor em Soochow, tive como pro

fessor um missionário, Dr. W, B. Nance. Certo dia êle deu I

uma caixa de bombons à minha filhinha. Ela ficou ocn

tentíssima, Cedo de
-

mahhã., no dia seguinte, ouvimo-la
cantar:-"Vovô Nance, felicidades ao. sr. Bato palmas, feli

cidades, felicidades ao sr.". Minha espôsa perguntou-lhe
porque estava cantando tão cedo, de manhã. Ela respon-'

deu: "Ontem, o vovô Nance me deu uma caixa de bom

bons, Os bombons são doces; a caixa é linda. Eu estou a

gradecendo o presente por desejar-lhe felicidades". Ela era

bem pequena, contudo tinha fundo, no coração o senso de

gratidão, .

somos nós agradecidos a Deus pelas muitas bênçãos
recebidas através das coisas essenciais à vida e pelas extra-,
ordinárias; e, sobretudo, pela maior de tôclas as dádivas,

seu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador?

ORAÇAO

Nosso Pai, damos-te graças por teres criado êste uni-
- versa maravilhoso, Agradecemos-te porque depois de ha

veres criado o mundo continu�s operando n�le, Implora
mos-te f'ue enchas os nossos corações de gratidão e ação
ele graça;,;? Em nome de Jesus, Amém.

.

PENSAMENTO PARA O DIA

Quanto mais pensamos, mais, agradecemos.

DORES ij?'� � � ;
,

nas �1J t�.:�:.'h �X1�
!

,: A_s dores cruciantes nas costas. :Z,) r-� �'_i'/I' (�'
sinais para que V,S. desconfie dos �,,�,; , J,ç: \./A
rins. Estarão €Ies funcionando COI'I:._c.- /,' \ �'\\

.�� p
�, 1,1, "!Á Vmente! or certo que náo l O ex- II' , '-:--\.

cesso de ácido úrico, uma impureza III ��_.J'Í' ,....".
contida no sangue, deixando de ser iii ---.----'/:

"

I!f,filtrada pelos rins e eliminada pela �"

bexiga. espalha-se por todo o orqanisrno.
localizando-se, principalmente, nas.juntas. o que oca-

Em vidros de 41) siona todos esses sofrimentos,

e 100 pílL!lãS [ porque não se livrar de uml vez de
tudo isto? Basta. apenas: que V.S. faça
LISO de uma série das afamadas e jã mundialmente coheclClas

Pílulas De 'VVitt para os Rins e a Bexiga. as quais lhe
-

tri'lrtó p!ivio imediato e restaurarão a sua vitalidade.

.Partlcpacao
TOGO SEPITIBA

I ALBE,RTO JO,ÃO KERS-
e . TEN

MARIA DE LOURDE VAZ.
. .

e

SEPITIBA FRANCISCA PUERTA
.

i KERSTEN
Têm o prazer de participar o contrato dé casamento

de seus filhos
THEREZINHA

Que confirmam
Fpolis, 30/9/54 Fpolis, 30/9/54

JÚE

---;If
�ANCOdeC�f[\IT{) P-OP:ULAR:I'I ' � AGRICOLA - ',I I

.,: " ���,16 . ",'
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A penicilina e a sifiliSllrmandad::� �e!8:r'oRisaril'C
A PENICILINOTERAPIA de 14,1%; no Sudoeste da I Diminuição na arrecada-I' F t' 'd'd d N S dR' CINE SA-O JOSE' NA TELA: FURIA PER-

ONTR'II A METALO I '. d 0601. 3101 té
_

d
.

t d
. es tJ.lt a es e . . o osarw \ VERSA Com'. Robert AI'-C fi - 'Asla, e , /0 a 10 e a e çao e Impostos es a ualS

,

'

QUIMIOTERAPIA 15070 em certas populações e federais, em consequência De ordem db irmão provedor convido os irmãos e As 3 7,45 9,30 horas. mstrong

,

_

Dez anos. a�?s a. i:qtrudu- , da Ir;_dia; no Egito� �e. 0,29% de psicose sifilítica (1950) I f'iées em g;r.al par� as fes_!ividades que em honra de N.
" Horario Extra" NO PALCO: Ranchinho I

çao, da penicilina no trata- a 27/0; e na Etiópia, de $6.790.000,00 I
S. do Rosário realizar-se-ão no proximo domingo, 17 NUNCA HOUVE UMA e 'I'erezinha

mento da sífilis, a OMS le- 4,2% a ,8270. Manutenção de cegos si- do corrente, e que constará de Missa de Comunhão Ge- MULHER COMO "GIL- ,SENSACIONAL SHOW

vou a efeito uma avaliação O custo da sífilis para a filíticos (1949) . . . . . . . ... ral para os irmãos e demais fiées às 7 horas, Às 10 horas DA"
' COM OS ARTI$TAS DO

das clínicas de tratamento comunidade é extremamen-' $18.750.000,00 Missa Solene com Sermão ao Evangelho e as 16,30 horas GLENN FORD _ RITA RADIO NACIONAL

em 55 países. Compilaram- te elevado. Nos Estados Uni- solene Procissão com o andor de N S. do Rosário. HAYWORTH No Programa:
se' respostas-de 277 clínicas dos, investigações feitas em, O valor, .economIco _ d: O irmão Provedor solicita o comparecimento de "G I L D A" Jornal na Tela Nac.

universitárias e de especia- 1949 e 1950 mostraram que' certas medidas prevenir- todos osIrmãos para o maior brilhantismo das festívida-T No programa: Preços 15,00 - 7,60.
listas renomados, no campo o custo da psicose sifilítica e I vas também foi calculado. 'des.. Noticias da Semana Nac. Imp. até 14 anos.

d�s doenças venéreas che- da', cegueira sifilitica era o Estima-se, 'por exemplo, que Consistório em Florianópolis, 11 de outubro de 1954. Preço: 10,00 5,00, Igadas do mundo inteiro, e seguinte: I rio Estado da Califórnia ' '

Erico Rosa Imp, até 18 anos.

faz-se um estudo detalhado Manutenção de pacientes (EE.UU.) só a obrigatorie- 10 Secretário �
.••

'-Pl�'-Il.'��!IIItIllPJ�'em 294 programas de trata- atacados de psicose sifiliti- dade de exame de sangue I J
• '! • I �

mento. ca (1950) $41.162.000,00 pré-nupcial permitiu ao

CASA LE ILA
"

.•• Ir =:,.
Essas 'investigações de- Diminuição de' renda'Í.n- Estado economizar. . . . . .

' --

monstraram até que ponto dividual em consequência $1.295.364,00 por; ano, em -'- As 5 _:_ 8 �s.)
- I

a penlcilinoterapia substi- de psicose sifilítica (,1950) produtividade humana e JOHN WAYNE _ MAU- As 8 horas.

tuíu a clássica metaloqui- )86.489.000,00 tratamento. UMA DISTINÇÃO EM SERVIR REEN O HARA em: " 1°) Bandeirantes na Te-

mioterapia (bismuto, arsê-' DEPOIS DO VENDAVAL la Nac.

nico e mercúrio). Um total Artigos para cavalheiros, senhoras, senhoritas e (Technicolor) 2°) AZAS DE FOGO

de 65,3% das' clínicas con- crianças, v. s. encontrará na Casa LEILA. No programa:
. Com: 'Robert Stack - COL"

sultadas usavam penicili- Lindo sortimento em toalhas, crivos, ,rendas, bor- Esporte em Marcha Nac. loeri Gray
, •

na sem qualquer terapia dados, perfumaria e artigos para presentes em geral. Preços: 7,60' - 3,50 Tecnicolor

coadjuvante; 28,9% usavam •
Faça uma visita à Casa LEILA _ Rua Tenente ' Censura Livre. 3°) CUMPLICIDADE

penicilina combinada com
•
• Silveira" 25.

• Com: Wip Wilson

��I�as !:�!;��u��i��r::- Com êsre valo� V. S. b_, m =�?J ,,, �:��J�·:;�ti1:'��os.
sem penicilina. TÔdas as

6.b�i...6. uma conta 9ue J - - - -_.a rii�
lhe ..ende�.6. jul':'O COm·

clínicas norte-americanas e pense.dol"
'

52,2% das' européias usam e

1 �Etlllsss�����.•� leve ...;. pd.�Ô SUd. �esidên-
apenas penici ina. ::

I eie, um lindo e úhl p�ese,.,te:A dosagem de penicilina
um BtLÍS!iIMO e.OFREde AÇO Cf?OMADO.

mais comumente empregada
para todos os estágios da' ,.,

ft:..'COA.' GP"'O�iC·hOJO·c°LND\AJOsífilis venérea de primeiro 11::1 1-' ir,!I

grau é de 4.800,000 a . . . . . .

.
� cJwF_MJo, 16

6.000.000 de unidades. A FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

,-

menciona muitos outros

contágios extra-venéreos da I
sífilis, tais corno a vacina-

'

cão direta contra, a varíola. I

�ircuncisões, transfusões d� Isangue, agulhas de tatua-

gem, etc. I
, Durante a segunda g)1er-

,

ra mundial observou-se uma!
severa recrudescência da I
doença, em muitos países. I'

,

Calcula-se que hoje em dia
há vinte milhões de pessbas ,

portadoras de sífilis vené- I

rea, elI) todo o mundo. IA maioria dos casos de
sífilis ocorrem durante o

período mais produtivo da

vida, na maior parte das ve
zes entre as mulheres, que
são infectadas em idade
mais jovem que os homens.
'A ocorrência' da sífilis ve

nérea varia consideràvel-,
mente de ;região para re

gião e' de uma zona para

,outra, dentro do rriesmo

'país.' Na Africa, ii n1édia é

Viagem com segurança
e rapidez

'

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO
-

,<SOL-BRASILEIRO)
'Florianópolis - Itajal\ - Joinville - Curitiba
.. \�

.

Agêllcia: Kua Deodoro esquina da
. Rua Tenente Silveira-

a

co ()pera tívtsta

mundo um movimento co-

I operativista, que está conta
giando as nações, sobretúdo

o Brasil vem desen ld \l'!l1-
do desde 1931 o seu "istema
cooperatiVista, de qu� Süe;
?aulo já apresenta 'um gnln
de exemplo a ser seguir!') pe
los demais Estados.

CURITIBA

f!'ol'lllação de líderes rurais'

'-"_

O cooperativismo,,começa
na Escorá

Um ,dos líderes cooperati
vistas do Brasil é:--sem tiú',i
Ja, o sr. Fábio Luz Fi.lho,
:heJe da Secção de Organi-
,.:aç,ão de Sociedades Coope.
['ativas, do Servico de Eco
!lOmia Rural, do

�

Minis�édo
da Agricultura.
o coop�rativismo escolar é

o. estágiq inicial dos futal'os

'coopei'adores, pois é na f::f-
cola que -se modela êste ma

I terial maleável a crial1ç�l.
,

que, assimila, com a prátle'l

I
copperaÜvista (is "princípio>
�lementares de economia pu
ítica, disciplina de. difkil
nclusão n� currículo es !3-

lar.

..

in em a.s

- As 8 - Rs
GLENN - FORD - RITA
HAYWORTH I

I

duração média do tratamen-
___,. -,--_

to va�ia de io a 15 dias, C011- �,�����W�.���t(q;('::,;�.:::;,_:."j'IJ��&.��ll\lI���,
forme a região. r ·

d
-

d A'
., - -

o .inquérito levado a e- ",OmUll-1Ca O a lo ssoclaçao
f�ito pela. OMS revela que - III M d.

..

a sub;ti�uição '90 t:a�amen- Catarinense e i e rema
to clássico de arsemco e

.

bism�to pela periicilinotera- I, A Associação Catarinense de Medicina, no ciever I ,..-----'----------------'--'-'------.-.

pia intensiva resultou numa J de esclarecer, cientifica ao público que os médicos cre

I Iec.onomiadeaté$10porca- denc�ados,junto � =t= Institut?s de Aposentadoria_e mp -ntando no -Brà�i1
. so visto que o tratamento Pensoes foram dispensados � asslm, resultou suspensao ,

,

P;l: pen.ic,ilina é mc:_is rápido, I' da 'assistê�ci,a méd�ca, aos re�pectivos ass03iados. '

m t� 111 a I.d d de
mais eficiente e nao requer _ Os médicos prestavam sua colaboraçao dentro de

visitas frequentes do paci- jparcos vencimentos, cui:nprindo sacerdotalmente o exer

ente aos médicos e às cli- cicio de sua nobre profissão, e eles mesmo foram surpre- Formacão de líderes
�
rurais 'lquelas que ainda estão elas

nicas. . .1 endido_s com a or�en: Ministeri�l .de dispensa em massa. c?op,�rativistas -

A. jmpo�- .síf'ícadas como subdesenvcl-

,
Nao cabe "'POlS, a classe médica qualquer re�ponsa- (tanCla

.da Escola no l1!OVI- . zídas, no setor' econôrníco.
FATOS E NÚMEROS SÔ- 'bilid�d� n� atual situação de det�rmiI'lados Institu.tos de me?!o ��o.perativ.istà :-; Ex�-, '" O Escritório Intemaei<1nal

,

BRE A SÍFILIS iPrevldencla.· . '_, '

\ 1 ". pencnCI,a, Pf!�� �,�ut,):p��b.a�\ dq c!;fll'ab'�lho vem insi�tir,do
. , Florianópolis 11 de outubro de 1954. nos - Faia a report��eI):l o. iom os líderes coopemtivi,:-

A ,sífilis é uma doença i
Dr. Miguel Sanes Cavalcanti s�. Fábio Luz filho, um dos tas em todo o mundo no sen-

muito antiga, e surtos e epi-I Secretário.
'

propagandistas do movimen- tido de se implantar POt· da-
dêmicos de> sífilis vêm ocor- to associativo brasileíro pas um regime ãe conscn-n,
rendo há séculos. Nas cída-] cia cooperativa sobrttudn
des costeiras da China, uma' ;r '--'-'"-"---�'-"- RIO, (Agência 'Nacio:1al) nos países acima meneiona ..

infeccão semelhante à sí- Existe atualmente no dos.

filis �ra 'outrora conhecida
como "Ciume de marinhei
ro"; a Bíblia menciona a,
"Prgag de Moab" e, depois'

�-----

da descoberta do Novo I
Mundo, por Cristovão Co- ilombo, essa doença ,era co

nhecida como "MOl'bus I

Gallicus" ou, lU-ais tarde, I
como "Moléstia napolita-
na". Ida como "Morbus" ou, mais
tarde, como "Moléstia napo-

Ilitana". '

I
, O agente responsável pe- '

.')':

�aalfií���:" � �a"r;::�nt7s� I ::�{1}�;:
tória da doenca êle tem sido I

-

I� �';;�i!. ..
"

, transmitido p�r outros cêÍn- I' �i::�:":;�;:!::; ii'"
, ._.

. (�<�:::,.' li'�"'" .

tactos além do ven'éreo;', ''\,t::i,::' \;À.
Em 1587, na Merávia, c:i6bi:·" ;i';'\}::,�!��,'),
reu. uma epidemia de'nsíÚÜs " ��: <r��{\" \,

,�;:��t�f�,::;�:'�;� I
. �"';b�

�20c����;�:t�:���A�: I .� i," ". l'

"G ILD A"
No Programa:
Filme ll;ornal. Nac.

Preços 7,()0 - 3,50.
Imp, até 18 anos

- As 8 Hs.-
1°) Cine Jornal Nac.
2° O VINGADqR Com:

J'Richard Conte,
30-) TESOURO FATAL

Com: Allan Lane _

4°) MISTE'RIO D A
AFRICA 12/ 13 Eps. , .

'

Preços 6,20 - 3,50.'
Imp. até 14 anos

"

a CI T E
Agência

de

Publicidade _

Cala P_tal. te,

J'1.rlà.',.U.
8.... t'AtU...

, �

PAlA AQUELES QUE

,DIi$EJAM o MAXIMO
EM CORTEZIA

.\ .

Vende'·se
Uma caminhoneta Ford

F 3 modelo 1951 em Perfei
to estado de conservação.
Ver e tratar com �o Sr.

Edú Souza_' em' Aririú
, Palhoça.

Florianópolis
'Transporte de. cargas em geral entre ,Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Rua Conselheiro Mafra, 135

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

Agência - CURITIBA
Avenida 7 dé'"'Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela) ,

End. Telegr.: SANTIDRA
Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 3'7-30-91 I

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e- em Bero Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

d. Transportei Min,as Gerais SIA.)

Expresso

'Não há como praticar o

ooperativismo útil, s�m pri
meiro pensar na formar: \.,)
de lídcres ruraisl assenh<re-
ados das bases doutrinária."
iegais e jurldicas do Sist31L't
e ainda com boá base de Lf,!'
-namento: Isso é o que se tem

-

pretepdido �o Brasil, à �u'3-

ta de imensos esforços, pois
há g_;_'ande falta de elemen
tos materiais e humanos.
Por isso mesmo ,a expe

riência será iniciada 110,; I Ap�relhagem moderna e completa para qualquer exame
,
meios urbanos e pouco a �ou- radiológico" '

co se a.mPlial'Ú para os ':ar\-"poso No devido tempo, o eo'
, ')perativlsmo ,terá os ':e 's

Irlesdobram�n�os e o PiJVL-t (.>1:
geral sentu'a os seus reld

beneiíciog, como j{t, está P\'!·
'lenc'iflcio em países com') os

;,;R U1j., ILilia e Suéci!1, lh"

i)r'::t.tieÍl lU11l:\ forma avança- J

lc� de cooperativismo, I) u':' IóC'%"-, conqujsta.nda o mUil '[<:;,

ANDRADE & KOERICH
---

Raios X
Radiogranas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e fig'ado (cG!ccistografia).
Uins e beXiga -(Pieloguafia),
Utel'o e anexos: I1istero-salpingografia com Insufla

ção das trompas para dil!gnóstico da \esterilidade.
Radiografias (le ossos em gera.l. ,

Medida,g exatas dos diametros da bacia para orienta
ção do pal'to mádio,-llelvimeirial.-

Diàri[lmenÚ� 11'a M:iternidade Dr. Carlos COJTêa,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cio- de Seguros
«Minas.Brasil)

Sorteio ne lucros
A Cia. de Seguros "Minas-Brasil" faz público que, no

dia 22 de outubro corrente às 13 horas, na sua séde soeiat,
à Av. Afonso Pena, 526 - 3° .andar (Edifício Mariana) em

Belo Horizonte, Estado de Minas .Gerais, procederá ao sor

teia do lucro apurada na Apólice de. Seguro B. CV. l.\JU,
da "Tecelagem Itajaí S. A.", de ttaiaí, Estado (:9 Santa

Catarina, de acôrdo com o item IV, letra "B", da Cláusula
de Partícípaçâo nos Lucros da aludida Apólice.

Para' êste ato, que contará com a .presença do fiscal

do D.N.S.P.C. e de representantes da empresa estipulante
do. seguro, convida a toelos os Interessados.

Jo\ DIRETORIA

.: .';..

���-----------------------r�---�

de Laura, o diretor Otto
Preminger afeiçoou-se ao

, "thriller", tendo realizado,
.

'

Produção de Howard logo em seguida ANJO ou

Hughs - Direção -de Otto DEMQNIO? (Fallen: A:n:'
Prerninger - Cenario, de gel), ambas produção da I.
Oscar Millard e Frank. S. 2° Century Fax e estreladas
Nugent, baseado numa his-

I

por Dana Andrews, no pri- I

toria de Chester : Erskine- meiro com Gene Tierney, e i .

Musica de Dimitri Tiom- I

no segundo com Linda Dar- '

kim - Fotografia de Her- I ne11 e" Alice Faye, esta úl- I
, -; l'y Stradíng. 'tirpa em sua aparição de

'.( t 'Elen;co - Jean Simmons, despedida do cinema. I
Íitobert Mítchum, Mona .

A

I',- : ,'". ,Ao mesmo genero perten-
- . Freemann, Herbert. Mars-

. ALMA EMPANICO,.

hall; 'Barbara O 'Neil, Leon ce este
._, ".

-, A'-', e', t R' K O um "thriller,. com íntensoes Imes e ou ros -. '

-Radio
xxx '�I' fi�\����g��;, f:�:t��, ,�u�:;�

Com' o :'d de uma Jovem psicopatasucesso'merecIa' ,

. .

,que, sem querer,. tornar-se
�---------� .1 a causadora da morte" d.o
"'���IIPI""''''''.!II . proprio pae em um aci-

'dente" que' havia "prepara-
'do para a. eliminação de

'sua madrasta, .. com o au
.

tomóvel da mesma, havendo
! um duplo crime, já

.
que o

'pae da jovem, inesperada
.mente, en_trou, ao mesmo

'.tempo, no 'carro "prepara-
d ,i Silveira, 25.
o .

.

-

. d
- --,---

- tas. Procurar o sr. Dário,

/pr�m��;���;el:b�rf���e po� Ilrmalldade ,de N S do' Rosar'·lo �:�c�����.SHELL, em Ti-

1.0scar Míllard-.. e-F:t;ank S. • •
, _

I Nugent., n'ãÓ '�hégã -e"ul- -

'S D d·t-
-

. PRECISA-SE �QU�R:
� 1T:1�SsaJ!: e.--�el""",-.d0:-,con-- '1----�· .. • '- e -'o,

.- ':00,8 I O' .=".....

ÓI venclOnahsmo, e o diretor T
de Laura, parece rião se ha-
vér esforçado, no sentido Festivida'des de N. S. do Rosario

, Procura-se', no centro ou

d '" r solucões mais 1"'\ - proximidades, alugar quar-e promove .�.
.

.

._. De ordem do irmão provedt--r convido os irmaos e

d d t cmemato d 1\,T to com entrada independen-a ;qua amen e
. _. 'fiées em geral para as íestívldedes que em.honra e n.

zráficas para as situacoes , .

Ii
- (, .

domí g 17 te, pará uma pessoa sem
'" �.:

I
S. do Rosário rea izar-seao no proximo omm o,

DESEJAM O MAXIMO do entr�c.h?; hm.lto�-se ape- do corrente, e que constará de Missa de Comunhão Ge- pensão.
MILTONnas a dirigir rotmelramen�e ral para os irmãos e demais fiées às 7 horas. Às 10 horas Tratar com

PORTA Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,
os atores, sem �09SegUlr i Missa Solene com Sermão ao Evangelho e as 16,30 horas VIEIRA L�__.__

Curitiba e São Paulo
do elenco uma per ormance I

solene Procissão com o andor de N S. do Rosário. I-VENDE SE Com viagens diretas e permanentes
que .�e possa chamar ,de a-I O irmão Provedor solicita. o c·o�pareciinent?·. de

i
.

.

'

.

.. Matriz: - FLORIANO'POLIS
•preclavel.,. ., todos os-Irmãos para o maior brilhantismo das festivida- Rua Conselheiro Mafra, 135

. O cue e curioso e iroru- ,'-

- .' ," ! Fone' 2534' Caixa Postal 435
.

1'1

en racado no 'fil- des. .,.'
,

.,.
. VENDE-SE UMA MA-

.
-

,

came;1te g �

ieit Consistório .em; Floríanópolis, 11 de outubro de 1954.
QUINA RENNER DE PÉ ! ) End. Telegr.: SANDRADE

me, e ver-se um SUJelO co- " ..' Erico Rosa'
.

I ,

I Agência - CURITIBA
mo Robert Mitchum, com

10 S tá PREÇO c-s 4.500,Oq. Avenida 7 de Setembro 3320/24
aquela cara e aquele ta-

.

, eere ano VER E TRATAR A ,RUA I
.

Fone: 847 (Linha Paralela)
manha, e dJta com a repu- ESTEVES JUNIOR N° 1�9. ! End. Telegr.: SANTIDRA
tação de. maconheiro' que: I Agência: - SÃO PAULO
possue, ser tão vergonhosa-' ! V.'age'm' c.om .

se.gat' '!.ln�,a
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

mente tapeado por uma me-
I q y ! End. Telegr.: SANDRADE

nina simpática como Jean,

d Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
Simmons. I ,e ra,pi IZ com tráfego. mútuo até São Paulo com a Emprêsa
O filme, que, em sua � de Transportei Min.as Gerais SIA.)

quasi totalidad.e, tem suas i 80 ·NOS CONFORTAVEIS M-1CRO-ONIBUS DO
Relação dos cidadãos que cenas construídas ·,a base

I 110100 S"L BU'SILEIBOdevem comparecer ao 14° B. de diálogos; 'apresenta, en-
.

.' (' . ,c U ,. »

C., na reparticão alistadora tretanto nas" cenas' que-an-
!

anc:.::1, af�l� de reeebei'e�n tecedem' o epílogo, aiguns �

seqs CertlflcadQs de lsençao I
ementas' mais-' -ou menos

drfini�i va, munidos de" 2. fo- '�teressantes, Goncórrendo
toc:ruI, lO,:; 3x4, no segumte

I
.

tIa' partiturá de Di.- '

hUl'8_rio elas 08,00 �s 11,00 da iP�rta. Ta., k'm' .

I
.

"

-
.

_ ,. , _

') lTIl 1'1 10m 1 •
..
.. -.----o---o---,.......,

-----...-----

manha nos dm.'v ntcl,s 'üt! �a.! I
. tambe'm I

. '_ mpr'esslOnam, , '

e �a< Felras e 5a. e :::ocxta-
as duas sequênCias �m as ·('omUdl'ca·do da' ,A'ssociâçãoFelra�. quedas dos automoveis, pe- : "" -

AE;SlS Manoel ,dos Passos
1 "olência que' transmi-! Catar.-nens'e' e Medl'c"loa- Cal'mosito da Silva Lago
a Vl.

. f
. -o'• A • tem graças a per elça I

---... ----.---- .. --

- Ehseu Eugemo dos SR.nto_"
, . f _ _.

'
. .

_ Genésio Manoel de An _ t:clllca com que oram l'ea

I' ".. A Associaç�o <?�tal'l.nens; �e MedlCma, ,n.o deve�
drade - Inocôncio Calazam hzadas.,

. de esclarecer clentIflCa ao pubhco que os medlCos cre

_ José Ramos Pereira _
Tais va]ores, entretan:o, denciados j;;�to a c.ertos -l!1stit\Jtos de Aposentadoria e

José Valdir Hanjer _ José ,são .peças iso�da.!l?, e nao
I Pensões foram dispensados e'''a�sim, resultou suspensão

Olimpio Eduardo João I conseguem dar ao flhn�,. ,um. da assistência médica aos respectivq_s associados.
Conceição _ João J'i'rancis- aspe;to que o ereve aCIma I Os médicos prestavam sua· coláp�raçã9 dentro de

I
co Pires - João VaEques - do lllvel apagad� e sellJ. .co-

! parcos vencimentos, cumprirÍdo 'sacerdotalmente o exer

Jaceguay Carvalho - Mário lorido, a_ que estao conden�-I cício de sua nobre profissão, ,e eles mesmo .foram s�rpre
Ol�ripo Lopes Nivaldo das todas. as obr�s quantl- endidos com a ordem Ministerial de dispensa em i11a�sa.
Correia Nelson Manoel tativas.

_.
. , ' :

- I, Não' cabe pois, à classe médica qualquer' responsà-
Jeremias - Osvaldir Bento É um dos .fllm,es, rn�?OS I biUdade na' ãt\.lal situação de deterrrünádos Institutos de,
- 9zimo Bernardino Corrêa interessante�. de Qtto Pr�- . Previdência.

-

\
.

- Osvaldo Costa e Osmar min�er, e uma �d�� mms V\orianópolis,' 11 de outubro,de 1954.
Gonçalves Farias. Imedlocres produçoes de Dr:' NIíguêI' SaBes Cavalcanti, ,

..-

Qua�'tel em Florianópolis, Howard Hughs, o produtor . -

Secretário..

1° ele outubro de 1954. de O Proscrito. I '

Altair Dominoni - 2° Ten. Preminger;' éritrttlj,l1--to já
Chefe (ÚI. R. A./14° B. C. se rehabilitoü: com �pE-

,
- ---�-- NUA ·ATÉ·t:iERTO P�-

ALU'GA'. �SE'. TO (The\mocih,.-':·'ii's."�·:alus�).
uma inteligente"" com,â'díá

Quarto para solteiro e 'qw!"vem recebendo os; .�-
casal, com café pela manhã, plausos unâni.m,es da criti':.,
tratar a rua Conselheiro' ca. ,

. ,

""-, ... ,_

:'

Mafra 93. ,I D. Costa

ALMA EM PANICO
(Angel Face)

PA.RA AQUÉLES QUE

EM CORTESIA

E EFICIENCIA'

COMPARECAM AO
t

.

14° B, ti

..

• Consfrução s61ida, sendo a caixa inte'rna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE <lã de vidro},
• . Resistência do tipo tubular,' inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura pot, UR/fIOSTATO.
que proporciona grande ECONOMIA.

\

Vt:JI1o _� O QUE FAlIRICAJ(
�-_. ... T F F IM..,

../

�, (;. RAMOSlS.A. Comélcio e Agên.cias
-,

l' u. João Pinto, 9 Fpolis•.••St.:.Catarina

TROCI-SE Raios' X

ECONOM1A absoluta
Grande CONFORTO

TEMPERATURA.

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��".
IMERSÃO e CHUVEIR0__....,..l_--...
Capac+dade 30 L_lTROS

.• Construido inteiramente de

cobre ..

• Aquecimento ultra rápido.

.c )áto a'bunal�nte na 'tempe·
riafur.a: desejada,

o MISTURADOR OÁKO. de regu·

lall8m instantoneo. 'permit-e o

mo ior escola de graduações de

�-_.

C'ASA LEILA
Artigos para cav.alheiros, senh�ras; senhoritas e

crianças, v. s. encontl'!wá lia Casa LEILA.

Lindo sortimento em toalhas, crivos, rendas, bor

dados; perfumaria' e artigos para presentes em geral .

Faça -

uma visita à Casa LEILA - Rua Tenente

Troca-se um automóvel
CHEVROLET "STYLE
MASTER" 48, de uso par
ticular,' 4 portas, e"m bom
estado de conservação, por
outro MAIS NOVO, das
marca CHEVROLET, DOD
GE ou FORD, 4 ou 2 por-

UMA DISTINÇÃO EM SERVIR

Flo!,ianópolil - ItaJaf ,,;__ J�inville � Curitiba
t -

,l1.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

-Agêncii8
. �-:., _ ;: Edilal de Convocação do

p u bIICldade�" ,.' . 'Conselho Delilieralivo
c.su P..tal. 4f1

J'lorlall'poU. .

B..ta c.tarlu Pelo
.

presente, conVida-I ordem do dia;
mos os senhores membros a) pree.nchimento de car-

V d
do conselho deliberativo, I gns da dirétoria; e,

en e' ·a.e para uma reuntão, que terá

I
b) assuntos de interesses

.. lugar ria séde social, edifício social.
" Uma c�sa de alver{aria, re- IPASE. 4° andar, àSl..vinte Florian6polis, 7 de outu-
ce'tn-construida medindo .: (20) _. horas" .do dia 15 do bro de 1954.
6,30111. de frente por 8�40 dr_ c;orrente mês,' e no caso de Dietrich Von Wange-
compriinento situada na Re- não haver- numero legal, nheim - Presidente

. ta dos Barreiros. uma hora -depois, com qual- .. Acácio Garibaldi de Pau
quer número. a fim de de� la Ferreira S. Thiago
liberarem sobre a seguinte ·1° Secretário .

,l -

------

AI,usam-sé qua,'to5
.

.

ATENÇÃO' .

ALUGAM-SE BONS QUA.RTOS COM PENSÃO,
A RUA'GENERAL"BITTENeOURT, 43. COM BOAS
CONDIÇÕES.

r
Tratar n_a TAC com o Sr.

ALDO FREITAS.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ELt:TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a .1.000 litros

Fobricado, nos tipol
hÔrizontQI • verticaL

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radiogranas e radíoscopías.
Pulmões e coração (torax) .

Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos -em geral.
Medidas exatas dos eliametros da bacia para orienta

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

� -_
...-\

' �

Expresso Florianópolis
,

ANDRADE & KOERJCH

I' 16�;�!��f�asF"��ia ft�nt!�F,lip,
Schmidt. T

I
17 Domingo - Farmácia ela Fé.- Rua Felipe Schmielt.

'\ 23 Sábado (tarde) - Farmácia Modêrna - Rua João
,

Pinto.
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

Schmip-t n. 43.
.

9 serviço noturno será efetuado pelas farmácias Mo
d�rIÍ'a, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto,
Felipe 'pchmidt e Trajano._
/ ,A presente tab�la não pl!lderá ,ser alterada sem préVia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESPIONAGEM NOS EE. UU.
WASHINGTO'N, 12 (U. P.) que eles iam ser empregados

_ Agentes da Policia Fede- para prejudicar os Estado ..,

1'0,1 (FEÚ)Jrenderam JOReph Unidos ou no interesse de

Sydney Petersen Jr., :x-fun-.I uma n_ação, .estrangeirfl,". O

cionário da Repartiçao de FBI não" Il,UlS nomear esta

-Segurança Nacional. Peter- ultima.
sen é acusado de ter obtido'

documentos secretos sobre a Preso em sua resídencia,
defesa nacional norte-ame-, em Arlington, na Virgini,a,
rícana, .hoíe de manhã, Petersen !õ:�.-

Petersen, funcionário da rá levado perante um crtbu

Repartição de Begurançn nal federal para o sumario

Nacional e dos organismos � de culpa. No caso de conde

que a precederam, d-esde "1 nação, é ele passível de l!ma
1941, é acusado, principal- pena de prisão de 10 anos e

mente, de ter conseguido do- 'de uma multa de 10.000 do

cumentos secretos, "sabendo lares,

""",,��,�.-'-'�.
--�------_"-------------------�------

----

-F'iorianóPolis, Quarta-feira, 13 de Outubro de 1954

Assembléia Leuislativa
Sessão de 12-10-54.

Presidência Oswaldo

Rodrigues Cabral.
.

Secretaria - Elpidio Bar
bosa e Clodorico Moreira,

Im Festa o Instituto' de Educação PORT ARTHUR ABANDONADO PELOS
Festa da Primavera, DO próximo dia t 5

LONDRES. 12 (U. PJ RUAS���"Ô'. concluído entre
'A Rec1acão dêste Jornal foi

I
Cr$ 10,00 e Senhoritas. , . . .. pois que a promovem uma emissora de 1I49scou anun- a União Soviética e China

honrada, -ante-ontem, com a Cr$ 5,00. As reservas de me- pleiade de jovens,:i .eIltusi- cíou, esta noite, 'a retirada vermelha, durante a visita a
;,isita féita POt uma distinta sas poderão ser feitas no astas e que transporão to- de tropas russas de Port AÍ'-1 Peiping da delegação russa
Comissão, integrada pelas, próprio Instituto de Educa- dos os obstáculos para a thur, 'importante base naval chefiada. pelo vice-primeiro
graciosas e gentis senhoritas ção (Portaria), diàriamente, consecução de suas finalida- na costa nordeste da China, ministro Niklth Khruschev.
Sylvia Fleming, Yára Coelho mediante o pagamento de des. ; A União Soviética e China A 'comunicação diz que as
de Souza, Lia Rihl, Elisabeth uma taxa de Cr$ .20,00 (além O ESTADO manlí'estando- Vermelha tinham concorda- discussões entre Rússia e
Gallotti e do sr. AcarY Pa- do ingresso). se sumamente gi:'ato pela do, a 16 de setembro de 1952, China trataram da "posição
checo, que nos veíu convidar A FESTA DA PRIMAVE- honrosa distinção com que em prolongar a permanên- de Formosa e dê questões
para a FESTA DA PRIMA- RA, que terá início às 20,00

t
foi distinguido; formula os' ela russa em Port Arthur relativas ao Japão e aos in

VERA, promovida pelos Alu- horas da madrugada, pre- melhores votos de franco até que os dois países assí- teresses síno-sovíétrcos".
nos, do Instituto de Educação vendo-se retumbante êxito, êxito.

'

I
nassern um tratado de paz

e que se realizará em a pró- com o Japão.
xima noite de 15 do corren

te, sexta-feira.
Em cordial palestra que a

-Comíssâo manteve nesta Re

dação ficou patente que a fi
nalidade da festa que pro
movem é a de conseguirem
fundos para financiarem as

despezas com a formatura
nofim do ano.

'

.
' Os ingressos serão vendi
dos no próprio local, sendo

para Cavalheiros ao' preço ele

Faleceu José Gonçalves Carteira do Cum'rcio,(xterior
ERA COMPONENTE DA

, se no Hospital do Raditalis-
DUPLA "ZE' E ZILDA", nente da dupla "Zê e Zil- ta.
RIO, 12 (V. A.) - da", tão popular nos meios Infelizmente, não obstante
Embora há algum tempo radiofônicos. Realmente a- os recursos médicos, o com

estivesse enfêrmo, foi sur- cometido de um derrame, posítor veio a falecer quan
presa a notícia que ocorreu 'José Gonçalves procurou' o do recebia os primeiros cui
ante-ontem sobre o faleci- Pronto Socôrro, a fim de re- dados.
menta do compositor e can- ceber os socorros de urgên- Contava êle 46 anos e re-

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, de
tal' José G(mçalves, COl1'IJPO- cía, pois pretendia internar- sídía n,a rua André Pinto, ..

acôrdo com 'resolução do Consêlho da Superíntendên-137, em Ramos. Era autor
dia da Moeda e do' Crédito, torna público que acolheráINSEGURA,NC'A EM BElE'M de inúmeros sucessos, entre
Pedidos de importação de cobre originário do Chile e

, os quais a marcha "Saca- -

RIO, 12 (V. A,) - Infor- assegurar ali a apuração do Rolha", que alcançou grande procedente dos Estados Unidos da América amparados
mam despachos ontem che- pleito. No pedido, alega que popularidade no último car- por promessas' de venda de câmbio em dólares chilenos'

gados de Belem do Pará que o ambiente focal é de ínsegu- naval. Era casado com sua (US$ Chile), desde que convenientes os preços e com

o juiz Brito Cameta tele- rança, por isso que varias parceira de dupla, d. Zilda, provada,' em cada caso, a concorrência do Banco Cen

grafou para o presidente do criminosos e condenados es- Gonçalves, deixando na or- tral do Chile.
Tribunal Regional Eleitoral 1 tão em liberdade, ameaçan-l fandade dois filhos' 'meno- Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1954
solicitando garantias para elo perturbar a ordem.' re8.'

,

a) Ignacio Tosta Filho - Diretor
"

'a) Luiz de Oliveira Alves :- Gerente

RIO, 12 (V. A.) - O sena- nada de anormal que empa- mínaçào. Desde o momento LONDRES, 12 (U. P.)

dor Alberto Pasqualini foi nasse a luta civica. I do seu regresso o senador seg�ncio informou a .emísso-
-

"�.'
recebido ante-ontem no ae-I A seguir disse que e?Cerce- Pasqualiní vem sendo visita-

.

oporto Santos Dumont por· ria o seu

m.
andato no Sena- do em sua resídencía por

Ira'
de Praga" chegou a capi- quia.

numerosos correligionários. do até o. rírn e só depois re- pessoas de sua amizade e" ,. .

1.\
amigos dos diversos partidos, solveria sobre o-que fará em elementos de, projeção polí- "

políticos e jornalistas de

va-I'
materia política.' Por' en- tico, n�cional e do Rio Gràn- ,

\

rios orgãos da imprensa des- quanto, era esta a sua deter- de do Sul. '

.

ta capital. Tambem ali este- \'

'

ve pata dar o, s�u abraço no I
'., - ,- -

,

�--..,..---------

candidato do PTB ao gover-
no do Rio Grande o ministra DEMITIU SE O MIN'ISTROAlencastro Guimarães, tiFu- -.

,

lar do Trabalho. MONTEVIDEU, 12 (U. ;, Entre as personalídades
Aos representantes da ím- � Demitiu-se o ministro d' I que, poderão ser convidadas

prensa o senador Alberto Defesa, sr. Ledo Arroy Tor-' para substítuír o sr. Arroyo
Pasqualini fez breves decla- res.

,

rações, mostrando-se feliz Foi convocada uma reu- �orres citam-se os nomes do

por ter concorrido ao pleito I nião do Ministério para tra�,' g�nerar'Carlos Iribar e elo
do Rio Grande do Sul sem I :,t�r da .questão; , ,dli; :�l;rl'�do Brum,

CONVlTE
DIA DO PROFESSOR - MISSA VOTIVA

Para comemorar o "Dia do Professor" e implorar a

Deus bençàos para os educadores, a Casa dos Professôres
de Santa Catarina fará celebrar Missa Votiva na Catedral
Metropolitana, no dia 15 do corrente" às 7,30 horas, convi
dando para êsse piedoso ato todos os Professôres e quan
tos a êles devam reconhecimento e estima .

Florianópolis, 12 de ouutbro de 1954.
(Ass.) Henrique da Silv:a Fontes - Diretor Geral.

geIÍ1 governamental que visa

a abertura do crédito espe

cial de c-s 250,000,00, para
o inicio das obras de cons

trucão do Grupo Escolar de

Alt� Bela V�,sta, 'no munící-

Hora do Expediente pio de Concórdia. Na fase da

Após três meses, somente discussão da referida men

hoje voltou a funcionar, a sagem governamental.. como
Assembléia Legislativa do único orador, usou da pala
Estado, Embora regimental, vra o deputado Estiyalet Pi
mente, instalados'. diària- res, líder do PSD, que. após
mente os 'trabalhos legíslatí- várias considerações, reafir

VO&, não foi possível votar a mau que a bancada do PSD,

grande matéria, em virtude nunca foi contra a referida

de falta de quorum para as proposição e que iria apro

votações, Na sessão de, on- vá-lo na presente sessão, pa
ten. comparecevam vinte se- ra o que pediu também o

nhores deputados, o que per- orador a colaboração das de

mitiu a discussão e votação mais bancadas com assento

da matérta constante da 01'-' na Assembléia Legislativa,
dem d<\ dia. Durante a hora Continuando na sua oração,
do expediente, como único o deputado' Estivalet Pires,
orador ralou o deputada Os- esclareceu ao plenário, que

waldo RodÚgues Cabral, que elementos da UDN, .de seu

em brilhante alocução teceu município, fizéra a mais sor

considerações em torno daI dída campanha política, pro
preservação dos sambaquis curando intrigá-lo com o e

como fontes- histórica. Du- leítorado, dizendo que êle

rante sua oração o deputado como líder do PSD, havia

Oswaldo Cabral, .rereriu-se torpedeado a aprovação des

ao oficio n. 2,315 elo Conse- sa importante mensagem

lho Nacional de Pesquízas, governamental. Demonstrou

Criticou o deputado Oswal- o deputado Estivalet Pires,
do RodrIgues Cabral a inter". pela leitura que fez de ,re

ferência do Prefeito de Gua- , querimento que se encontra

ratuba, do Estado do Para- junto ao processo, que em

ná, sôbre a exploração dos data anterior ao pleito de 3

sambaquis catarínenses, an- de outubro, já havia reque

tes da devida 'exploração cí- rido a vinda a plenário do

entíf'ica. A oração do depu- aludido projeto arím'. de ser

tado Oswaldo Rodrigues' Ca- votado. Esclareceu, ainda o

bral, foi ouvida com máxima deputado Estivalet Píres, que
atenção, tenci.o sidà apartea- deseja naquela oportunidade,
do pelo deputada Francisco ratificar as declarações fei-

Mascarenhas, o qual procu- tas pel� sr. Fioravante Mas- POLICIA MILITAR D · -

d
;. -

rou defendeI; o' Prefeito' de solini" Presidente do Partido eClsao a prl6ao preven-Refrefa
São Francisco do. Sul, por Social Democrático de seu

d GIM dnão ter tomado nenhuma município, no sentido de que PROGR.4,MA para a. retre- tl·Va' O 'enera en es
O PSD nunca fOI' contl'a os ta que será realizada no dia

iniciativa, iace a atitude to- ,

mada pelo seu colega do Pa- interesses do povo de Alto 14, Quinta-feira, às 19 horas, de Moral·sraná, eBla Vista e que a mensa- na Praça 15 de Novembro,
'-

gem g'overnamental que so pela Banda de Música desta' ' "�
� ..

Não havendo' mais orado-· .,
-

RIO, 12 (V, A,) - Somen- advogados Justo lVlendes de

res que quizessem fazer uso licitou verba para as obras p, M, te hoje em virtude de sú fe- Morais e Evandro Lins e Sil�
da palavra diu'ante a hora do referido edu'candá,rio con- riado forense .- o juiz Costa va, patronos do oUeiaI acu-

do expedf(�nte, foi a mesma taria com o integral apoio la. PARTE
Carvalho, do Tribunal do Ju- sado, estão trabalhando no

encerrada. ,-, do Partido Social Democrá-
. , ri, decidirá sôbre o pedJdo de

'" tico. Concluiu .0 deput�do De volta da, !taba -

DO-, prisão pr(}ventiva contra o sentido de qüe seja conside-

Ol'dem do Dia Estivalet Pires, dizendo que brado por .Jose G. Costa
'general Mendes de Morais, ruda a competência da Jus-

No espaço de tempo, des- para que, ficasse registrado Adeu� VlOleta - Valsa

-'-I
indiciado no atentado da rua 'tiça Militar, alegando que,

tinado a ordem do dia, fo- nos anais da Casa, o pr'oce- Gu�r�Cl da costa,.
,_

Toneleros 'como principal I sãó militares a vitima e o

ram discutidos e aprovados dimento da bancada do PSD, Rlgoleto - PreludlO Qual' instig'ador. Enquanto isso, os principal acusado.

os seguintes projetos de lei: em relação ao projeto em a- teto Tempestade Final por
I

1°) - Redação final do preço ia requerer votação no- G. Verdi

UNIDIOS' B -I e ' I,ProJ'eto de-lei n. 51-54, que minai, o que fez. A votos foi. Froh im Kreis Pot
,

'

laSl,

t d pourri por Oscar Fetráz.
eleva o padrão de vencimen- o prOle o aprova o' por una-

I d
' Ia'

tos do Tesoureiro do Tesou- nimidade. n OneSla I'1'0 do Estado; '( . � U (ai PA�TE Ninho ",
,

'20) _ Redacão final do

I
RenunCIa o d.eputado Bulcao ma es. a ( o

-

V Rapsódia de Cantos Popu- Prognóstica o embaixador O diplomata indonésio 111'3.-
proJ'eto de lei n. 57-54, que. lan,a ' " ,

Id d t d d lares por João Ci,'de S. Mo- Raden SudJ'ono que as rela- llifestou que, estava "suma- '

1 a o padrão de vencimen- Am a, uran e a ar em o

teosevdO cargo isolado de pro,- d.ia, foi apreciada a renún- raes çõ.es entre os dois .países se- mente impressionado, pelo
-

d t lAve Maria - terceiro ato rio muito amistosas durante dinamismo do povo brasilei·
'nento efetivo de Chefe da Cla o Depu ado Oswa do

Vll
B 1

-

V' d d do Guaraní - Carlos Gom� os próximos anoS'- 1'0 e seu gTande progTes:;oToma'da de Contas do Tesou- u cao lana,' o cargo e

t d t d 1 d Mão de Luva - Dobra o \ material e cultural",
. do Estado. Depu a o Es a ua. Leva o o "Ia

pedl'do a' consl·de·raca-o do por Margele, , NOVA IORQUE, 12 (U,p.)

I
Disse também que aumCll-

30) _ Redação, final do
,..

J

,

'

ProJ'eto de lei n: 72-53, que plen3f,'l�, fOl aprovado por NEGOCIANTE DE
- O dr. Raden Sudjono, em- tará o comércio entre as du:\s

eleva o padrão de vencimen- unalllmlda�e dos presentes.
'. baixador da Indonésia no nações, Uma das principais

tos do Consultor T.éénico do Nada maIS havendo a tra- CAFÉ Brasil, declarou' ontem que! exportações da Indonésia ao

Departamento de Educação. tar, foi encerrada a sessão e GENOVA, 12 (U. P,)' _ O "poucos países no mundo se Brasil é a borracha, COnsi.'-

40) ,_ Redação final do convocàda outra para ama- Comitê das Associações Eu- acham tão unidos', por aspi- mida pelas fábricas brasi!r:-

t
.

d nhá a hora regi�ental. l'opéia de Negociações de Ca- rações, problemas e oportu- ras de produtos daquela su'
projeto de lei, de au ona o

nidacles comuns, como a In- bstância.
d t d S·

.

B 11 e fé, reuniu-se na presençaepu a o lqueu'a e o, qu
donésia e o Brasil", e prog-concede pensão a VlUva do dos representantes das asso-

t' ciac,.ões portuárias .do Havre, nosticou que as relações en-serventuário de jus Iça.
50) _ RÉdação final do DANTON COELHO Londres, Antuérpia, Ham- tre ambos "serão, muito in-

t
.

d SERA' OPERADO burg'o, Bremen, Marselha, timas" durante os próximo"projeto de lei, de au ona o

Genova e Trieste, anos. Previsão do tempo até às
deputado Fernando Oswaldo I

de Oliveira,' que cria Grupo RIO, 12 (V. A.) - O depu-
- --- -- Sueljono, o prJmeiro em- I 14 horas do dia 13.

Escolar em Páula Pereira, tado Danton Coelho, que se PERECERAM baixadoí' ela Indonésb no Tempo - Instável, melho-

municipio de Canoinl}as. acha internado na Casa de TUNISIA, 12 (U, p.) - Em Brasil, veio a Nova Iol'C1Uc ra}1do no decorrer do perio-
Saúde Santa Luzia, anele foi um choque com as' forças �ara consultar com o minis- : do,

Grupo Escolar em Alto Bela operado, há,pOtl�O, �erá, pos- francesis de segurança, 0-· tro de Relações Exteriorei' de k Te�peratura -::- Est�vel.
.

Vista, município 'de COll- sivelmente submetido a nova 'corrido nas montanhas Ak- sua pátria, dr. Sunarjo, que, Ventos - De Sueste � N'O!'-

córdia intervenção cirúrgica, O es-I routa, pereçeram 21 baneli- assiste às sessões da Assem- deste, moderados.

Ainda, durante a ordem tado do parlamentar traba- dos da tribo "Fellagha", se- bléia Geral das Nações Uni- I Temperaturas - Extrema'

do dia, foi aprovado o pro- lhista, que tem sido muito gundo anunciaram as auto- das, O embaixador re�;j'e>sa- : d?_ ontem: Máxima 20,2. J),!.]-

leto qe leJ n. 3K-54, de Çlri-, ,vi,sitado, é lisongeiro. lridades .francesas. ; rá ao Rio de Janeiro hoje. i mma 14,8.

Continuará exercendo seu I'andaro
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DERAM PER
MISSÃO

Concordaram ao mesmo

tempo que a Rússia entrega
ria à China toda a adminis-

tração da ferrovia para LONDRES, ,13 (U. P,)

.Chang Chun. Segundo o tra- Os três aliados ocidentais,
tado entre a Rússia e a Chi-I Grá-Bretanha, EE

.. U�J. �
na, assinado em Moscou em França, deram perrrnssao a

fevereiro de 1950, a Rússia
I Alemanha Ocidental, para

concordava em sair de Port que explore suas próprias li
Arthur e entregar a ferro·-I nhas aéreas civis, como mais

via até o fim de 1952. A co- um grande passo para sua

munícação de hoje diz que! igualdade com os demais

um acordo sobre outros as-! países, democráticos. '
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COMUNICADO,N° 30

IMPORTAÇÃO DE COBRE ORIGINÁRIO DO CHILE
E PROCEDENTE 'DOS ESTADOS UNIDOS DA

AMÉRICA

.... -", ......... -

..._. .......-- ... _--�-....�

NOVO ENVIADO DO BRASIL
tal tcheca, Ferpando, Milo
de Alvarenga" o novo, envia
do do Brasil à T.checoslova-

, i

Naquele tempo, nos cinemas, pro-
jetadas por partes. E entre uma e outra havia interva
los e luzes acesas. E arrebentavam mais do que molas
de automóvel nas carreteras borllhauseanas.

Nesses inteI:valos, num dos cines do interior, o di
vertimento da platéia era ouvir as piadas de dois po
pularíssimos habitués das galerias, os quais, locali�a
dos um à esquerda e outro à direita, aproveitavam o

de'Scanso para a troca de impressões em voz mais que
a,lta.

I

Lá vai tempo, escutei um desses diálogos, que eles,
citadinos de finíssimo humor, acaboélavam para gau-
dia dos ouvintes: '

,

- Cumpanhêro? Exeste munta purga pur essas

banda?
'

_;_ Mó que não! De já hoje fui afrequelltado por
casar, que �eve sê munto véio, pois é o mais cabortêro
do mund�!
- Deve· de sê munto V'éio mêmo, lJruquê os fioj fS

neto e os bisneto tá tudo morando do lado de cá!

7-' E é ·munto, cumpallhêro?
- 'Uns treis bião!!!

x x

x

,Quando da memorável convenção regional do
P,S,D. nesta Capital, ° Cine-Ritz foi pequeno para a

brigar as várias centenas de representantes munici

pais. '

r Para disfarçar a magnifica impressão causada pe
la vibrante assembléia oposiCionista, um colega de im

,

prensa, do lado de lá, comentou que o P.S.D. trouxe

,ra para a convenção todo o seu eleitorado em Santa
Catarina.
Lembrando a desculpa, estou a ouvir a resposta de

um daqueles dois, do poleiro do cineminha velho do
interior:

.....:.. Não, cumpanhêro! Nóis não truxemo tudo. Tru
]temo só os chefres! O resto do nosso materi:í sufra
grante nóis deixemo prá-põnhá nas urna!

Tão chegano agora ....
' E' vem vindo de' a pé, pur

farta de jeep!!!
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