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_ Um sub-Comité, Bancário

do Senado pôs termo, hoje,
às audiências. sôbre o café,
estando resolvido evidente

mente a recomendar que se

coloquem as transaçõés com

o café sob o controle federal.

O presidente Beall, do Sub

Comité, senador republicano
de Maryland, e o senador re

publicano do Maine Frederi-,

-ck Payrie, que tiveram a seu

cargo as audiências, realiza
das durante dois dias, esta

semana, declararam aos jor
nalistas que estavam con

vsncídos da riecessidade do

controle. Parecia certo que o

relatório do Sub-Comité, a

ser- apresentado à Comissão

Bancária, no mês próximo,
pedirá que se coloque a Bol

sa do café e do açúcar, de

Nova Iorque, sob o controle
da "Comm.odity Exchang�
Authority" do I1epartamento
de Agricultura. O senador

Beàll acha que a Comissão

plena aprovará o relatório e

que Os projetos de lei neces

sários estariam prontos até
a próxima reunião do Con-

c,;;í.,'
P.�·.

A DATA DE HOJE ASSINALA OTRANSCURSO DO "DIA, DO PROFESSOR", CUJA COMEMORAÇÃO MERECE UM HINO DE LOUVOR
AOS QUE, COM VIGI'RQSO ENTUSIASMO, INTEGRAM O MAGISTERIO 'BARRIGA-VERDE. QUEREMOS NESTE REGISTRO lEVAR'A TODOS

OS PROFESSORES AS NOSSAS MAIS JUSTAS E SIGNIFICATIVAS CONGRATULA CãES PELA GRATA.,EFEMÉRIDE .
• 1 " •

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

Guatel,alle�os sujeitos à
- extradição ,

RIO, 14 (v. A.) - o' GO- ram nos fins ao mes de se

verno da Guatemala acaba tembro ultimo.

de comunicar ao Itamarat, Informa-se que tal solící

seu proposito de solicitar, tação será tambem dirigida
aos demais países que conce

deram .asílo aos adversarias
do presidente Castillo Ar

mas, como o Uruguai 'e o

Mexíco,

Em Washington
: Será posto sob' controle Federal o' preço�:, do café

tos elos seus comerciantes vi- que levantaram crític ',8, na sas de Cereais e de outros

Il11ercJaI
na vigiÍância de suas Pierre Mendes-France, pre

vem fora dos' Estados Unidos. Comissão Federal de Comér- produtos que são regulamen- atividades; mas que eviden- sidente do Conselho, e o ge

Lagnell explicou que muitas cio, .poderiàm ac�rretM ex': tados 'pe�a autori.dad� _da temente com a _Bôlsa dÓ café

I
neral dê. Gaullé co�f�rencia

elas práticas da Bôlsa do Ca, cessiva

espe,culaçâo
nos pre-" "Commodíty" tem cormssoes

I
e do açucar nao se dava o ram, hoje, nesta capital.

fé e açucar, de Nova íorque, ços. Disse ainda qtle as Bôl- permanentes ele conduta co- mesmo. A entrevista, que se reali-

""

x_ x

x

Todos esses atos võ,o frutificar a 3 de outubro

de 1955. Nessa data as forças opo&1cionistas deve

rão entregar o poder a quem saiba respeitar as leis

e não ignore que os direitos individuais já são

conquista indiscutível da mossa época. Os que ain

ela não ,tiveram ciência disso, serão homens incom

patibilizadOs para o exercício de cargos' públicos,
por, falta de preparo.

LaIÍlentamos que o sr. Hercílio Deeke, que

almejava ser legislador, não alcance compreen

der questões já superadas por quem veja' meio pal
mo díanté elo nariz. Os seus atos revelam, à sa'cie

elade, que não estava à altura de ocupar a cadei

ra ambicionada.
Politicamente, êle e os. seus correligionários"

que estão exercendo, como vingança, a coacção
econômica por todos os recantos do Estado, outra

c�isa não fazem senão preparar a derrota da U.D.N.

nas próximas urnas.

I

.-

IOmais 'an�iloDiá'rio d. S. Catarina

I

dentro em breve, a extradi

ção de, diversos políticos
guatemaltecos asilados pelo
nosso país e que aqui chega-

Ano XLI

Ne t2.013

00

• FlORIANOPOllS - CONFERENCIARAM
Mendes-france e De Gaulle

..

of�cina de laminação. Deve

produzir anualmente 122.000
toneladas de produtos acaba
dos. A quase totalidade da

maquinaria e das instalações
é de origem francesa.

zou nas primeiras horas da

tarde, durou uma hora e Ui'}

quarto.
Faz algum tempo o gene

ral de 'Gaulle manifestara o

desejó dê conversar com o'

chefe do govêrno. O sr. .Men-

Us russos que�eÍII alcaoçar . I co���' l�a���o j��:�g��g�����:i���,,��d�. ff;?;��E:������E::i;
O· poderio d:tl armada 8mer'ICana incompetente para decídír

i

deputado Euvaldo Lodi. l'!ão A conversação de hoje foi

a sobre a prisão preventiva do: se conformando com a de- consagrada em sua ' maior

FILADELFIA, 14 (U. P.) _L

I
bomba atômica em vôo mais e maior o -52. Thomas re-' I cisão o promotor Raul de parte à situação ínternacío-

O secretário ela Marinha, rápido que o som. Sua decla-I petíu o que-disseram outros general Mendes de Morais, "Araujo Jorge anunciou que nal.

Charles S. Thomas, decla- ração, ao que, parece, foi a runcíonáríos, que os sovíétí- alegando que se trata de cri-I' irá recorrer ao Tribunal de

O--T--E--M--POrou, hoje, que a Rússia PQS- primeira de fonte oficial cos tem uma forca aérea me militar. No entanto, so-, Justiça. '

,

suí aviões que podemIevar a norte-americana, atribuindo composta de 20 mÚ' apare-

..o._.o....o._.o_o._
tal velocidade aos bombar- lhos, inclusive muitos a jato A'" resposla' de La]-esdeiros norte-americanos. e que são do último tipo.

NÃO VIRÁ MAIS... A força aérea somente ti- Thomas declarou, também Lajes, fi grande comuna do planalto ca-

RIO, 14 (V. A.) - Infeliz- nha informado que os bom- que a Armada russa, agora

mente, Lee Ann Meriwe- bardeiros russos a jato, cons- a segunda em tamanho no tarinense, desde o dia 31 de janeiro de 1951,
ther, a linda "Miss América truídos na primavera passa-I mundo, está empenhada em passou 'a ser tratada, pelo govêrno udenista,
.íe 1955", cancelou sua visita da, deram aos sovíétícos a silencioso, mas enorme es-

'

b Ih' O
.

t
.

ao Rio de Janeiro. Ao ser possibilidades de efetuar uma I forço para alcançar o pode- ,como' a .gata- orra eira. s proje .os que VI-

coroada rainha no concurso guerra intercontinental com rio naval dos Estados Uni- .nham ao encontro das suas necessidades, es
realizado em Atlantic City, aviões rápielos que se com- dos. :Acrescentou que os rus-

I

barravam com os vetos: a pressão do fisco
New J�rsey, Miss Meriwe- paravam ao B-47 dos Esta- sos tem uma força submali-I .

'
.

tner ganhou um premio ele dos Unidos, acionados a Ia- na como jamais igualou na ,estadual .fOI permanente e feroz; a cidade
viagem à América do Sul. to e, ainda ao mais poderoso, História. chegou a ser ocupada militarmente; as ver-
Por motivos que não vem h
ao caso investigar, a gracío-

bas a que o govêrno muriicipal tin a incon-
sa criatura limitou-se a vi- AUMENTA O PSD E DIMINUI A UDN testável direito, lhes foram retiradas e não

gresso, em janeiro. sítar o, Peru 'e o Chile, prí-
'

t d I
O Senado já aprovou em vando os brasileiro" ele co- RIO, 14 (V. A.) _ SegUnda! tempo:q�e,+��� de, 22._pa�'a �a��_s; e �s p�oIl}e?§as,ª_o.seu POV{)� o as e as,

duas oportunidades os pro- nhecê-la!} ,adwJ.rá,-Ja, '
' .1un,. v.espertino- earrooa, à'K '. ,IG--"a :s�� 'reprêsentacãó )�np caIra�n no esquecimento

retos de }ei para pôr o mer- i �,.", ,;,�, UDNi" mitleim f.a,rá >�',hpenas .LegislatiYG �tudual. ',;:", . 'Eis a resposúl das umas de 3 fie outu:
cada do 'café sob o contrôle ' .: -�, '. '* nrts.:.chàc:o�po�· ceniô da:&:Pte� ;' Eítquantb4:'lí�if;'(!.{l' PSB e Q: l·'l .''';- ':' 'c. -, ,.' .. '. .

, �
da autorÚlade 'dã "Commo- I NÃO 'ENÍ'fROU NOS feituras do ínteríor do Esta- PTB' subírâfíi, sabendo-se,

I'
bro:

elit� Excha�ge". no último ESTADOS UNIDOS do, isto é cerca de 20 nUI1 P?r exe:l1Plo, que o �r. Bene-
-

PARA O SENADO
penado legtslatívo, mas [1 total ele 400. Por outro laclo dito Va!ladares pode chegar
Câmara não aceitou a idéia. UM REBELDE CU- - informa ainda o mesmo

I
ao Senado com o galardão

Eeall declarou não descartar BANO jornal - o partido terá sua

I
de "o mais votaelo em todo

a possibilidade de novas au-
MIAMI, 14 (U. P.) As bancada federal desfalcada o Brasíl" para aquela Casa

diências públicas, mas que autoridades do Departamen- dois elementos, a o mesmo do Congresso.
não f'ôra marcada nenhuma, to de Imigração, nesta cída-
no momento.. Antes, haeía

de, informaram que não há ��.-...J4�""""'''''''''''''�--''''7'" •••••••• -._--"

manifestado aos jornalistas nenhum indicio de que Gar- UMA CONCU'RRE,NTE DEque o seu Sub-Comitê ia es-
I cia Barcenas, chefe do par-

tudar o problema, tratando VOLTA' RED'ONDAtido cubano, Movimento re-
de determinar os que se be- l'm-'

,

volucionário nacional,
n:ficiariam,' com isto. Beall

plicado numa conspiração BOGOTA', 14 (U. P.) -

I compreende uma coqueria,
disse também que 1:a' aucli- . .

,_'
, .

� _'"
, em sua patna, tenha entra- I nau g uram-se, hoje, as um alto-forno, uma fabrica

enC1as desta �emana fj('üu I
do nos Estados Unidos pro- instalações da Empresa si-l de arames, uma olaria e uma

provado sem margl�nl as nú- cedente de Cuba. Os amigos derúrgica Nacional 'de Paz
vidas que não houvf� escassez de Garcia nesta cidade, di- deI Rio, dada como visando
do café, no ano nassado. Os

,

, zem que é provável, que êle fazer concorrência à Compa-
comerciantes do café foram tenha sido detido em Cuba. nhia Siderúrgica Nacional
ehamados a prest,ar clepoi- de Volta, Redonda no Brasil,
menta e declararaE1 ,�;ue o ROBERTO MASSAT MODRE

aumento de precos regístr:l- .Repl'esentaciones de Maderas na produção de utilização do

do .

- "

.'
RlO Negro 1272 aço. ,

z:o ano passado, fOi dCVl-! 'Dil'ección Telegráfica: ROMA-
A Empresa de Paz deI Rio

�l:z.a possibilidade de

e;:;:;1ls-1 ROEU
MOlltevideo lu:uguay)

I· I d�=;':i:���t:::�,��l�,:;;��; 1
.

queria ser eUIs a or
�or�alistas, depois ,ia aUdi-1 Noticias de Blumenau informam que o Pre-

encla, que a Bôlsa continl1a- feito Hercílio Deeke" logo apqs a apuração do plei-
rá a se opor a ,qu� se co:oquc I to, praticou os segumtes atds:

,-
� ,-� " .

sob contrôle .da antoritlade 1°
. ,

ela "Commodity ExeLmr.g:!". I
Demitiu o ft�nciol16.rio Raul Müller, por haver

Acrescentou que nU11\(-, a'Jdi- clistribuiclo 'chapas de seu genital', que era candi-

ência justa e se não houves- dato do P. S. D. à vereança e com ele visitara di'-

se a complicação de fntores versas secções eleitorais. Segundo se diz o ato,

políticos, "acho que Tj()deria- como os demais, fói exigência da U.D.N.

mos provar satisfatórúl.llwn- 2°

te à Comissão que não se Den:ütiu o fiscal Procópio Telles, por9ue o filho

precisa do contrôle da a1Jto- foi candidato a vereador pelo .P.T.B.
ridade da: "Commodity" para

'

3°

êste importànte produto, Se Removeu o funcionário Walter Rosemann para

fôr imposta uma regulamen- o interior, por ter sido candidato a vereador pelo

taçã.Q, deve ser eficiente. Mas,' P.S.D.
se não vá ser, CO!TI,O 110' caso "

/
em questão, então não deve
ser imposta". A testemunha
final na audiência de hoje
foi Douglas Bagnell diretor
da "Commodity" qU� l.E'lr! l'1
seu cargo atarefa' LI� fl'.t7.el'
cumprir os dispositivos da
entidade. Quando pea111n ..

tau-lhe o senador Beall se a

"Commoelity" poderia encar

regar-se da regulamentaçõ,o
das transações do café. Bag
nell indicou que o· Departa
mento de Agricultura lhe ha
via recomendado repetida
mente tal legislação. Disse,
entretantO', que o café; apre
sentará prOblemas especiais
particularmente porquf' é in
teiramente importado e mui-

A inauguração será presi
dida pelo presidente da Re

pública, g:eneral Rojas Pinil
las, que, para êsse fim, se

dirigirá à localidade de Be

lencito, onde funciona a Em

presa.

PARIS, 14 (U. P,) - O sr.
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,
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8.606
,. 4.400
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'.-

381
376
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mpetente
A Justiça Civil para julgar Mendes de, Morais.
Aceita a' denuucia contra os demais

RIO, 14 (v. A.) -: Despa- mério Euribes Almeida, José I com cópia da denúncia envi- I sido autores e mandantes do
chando o processo sabre, o a- Antô�io Soares, Alci�O. José

I
adas ao. exmo: .sr. procurador assassinato de Walter Fran

�e?tado da rua Toneleros, o NasClmento, Nelson RRJmUn- da JustIça M1htar. co, ocorrido há alguns anos

JUlZ cos�a Carvalho decla- do, João Vicente e Benjamin Outros�im, defiro o pedido passados, em Pavuna.
rou-se mcompetente para Dorneles Vargas. do sr. promotor para que se-

julgar o general Angelo Men- Citem-se, designando o ja oficiado à Câmara de De
eles de Morais, e.nvian�? o

I
cartório e 111ais a's próximas putados solicitando-se licen

c�so para a JustIça M1htar. datas, desimpedidas, pára ça, para processar criminal
É a seguinte a integra do interrog:'1.tórios, ciente o Mi.. mente o deputado Euvaldo
despacho do juiz Costa Car- nistério Público. Deixo de LOdi, juntando-se ao ofício
valho: "Recebo a denúncia receber a denúncia '!ontra. cópias das peças referidas na
ele folha� duas a cinco, con- Angelo Mendes de Morais, cota de folhas 731, ciência ao

tra Gregório Fortunato, Cli- considerando êste juizo in- Ministério Público em 18-10-
competente e ,declinando pa- 54. Assinado - juiz da la.

REGRESSOU ra a Justiça Militar, por for-I Vara Criminal, Costa Carva

ça do que dispõe os artigos lho".
MOLOTOV 6°, número dois, letra "A" do Climério Euribes Almeida,

MOSCOU, 14 (U. P,) - O Código Penal Militar; 88, le- José Antônio Soares e Alcino
sr. Molotov e os membros da tra "M" d'e Código da Justi- João Nascimento, implicados
del,egação soviética, que se I ça Militar e 78, n. 4, n. 1, do no atentado da rua Tonele
dirigiram à Alemanha Orien- Código de ProcesSo Penal. ros, fenam ouvidos hoje às
tal por motivo do quinto ani- Vencido o prazo para recur- doze horas pelo juiz Costa
versário da República Ale- so, venham os autos para a Carvalho, da la. Vara Cri

má, chegaram hoje, a esta especificação das peças que minaI, sôbre a acusação que

! capi,tul. deverão ser trasladadas e também: lhes pesa de terem

Inco

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 15.

Tempo - Em geral instá
vel.

Tempe1;atura - E.3LUvel.
Ventos - De Norte a Les

te, frescos.

Temperaturas - Extremas
de ontem: Máxima 20,5. Mí ..

nima 16,2.

PREÇO DO BOI
E'M PÉ

RIO, 14 (y. A,) - O ple-
nário da COFAP, em sua úl-

I
tima reunião, referendou a

portaria 258, de seu "presí
dente, general Pantaleão '

Pessoa, liberando a arroba
de boi em pé para os frigo
'l'�ficos, marchantes e mata
douros, bem como a carne

abatida no atacado, e proi
biu a índustrtalízacãó da
carne sob a forn1a de char
que ou modalidade asseme

lhada.

SEXTÚPLOS EM
PERNAMBUCO

RIÓ:",14 (v. A.) - Telegra
mas procedentes; da cidade
de Catende, Estado de Per

nambuco, contam que a es

posa dum operário da usina

Pil'angi deu à luz seis crian

ças que estão passando bem.
Os despachos não adian

tam mais detalhes, nem mes

mo o nome da parturiente.

ACORDO DE
ESTE

TRI-'

NAÇÕES UNIDAS, N. T.,
14 - (U. P.) -, O governo
soviético acusou oficialmente
a recepção, hoje, do acôrdo

I·
sobre �rieste, que lhe, fora
comumcado pelo presidente
do Conselho de Segurança.

- Nada como 'ser can

"filhinho-do-pa-didato

pai".! !!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DI!; OLffOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
_ do _

. 'Jt

DR. ARMANDO'VA- DR- ANTÔNIO MO-
LÉRIO DE- ASSIS NIZ DE ARAGÃO

- MltDICO-

J

DR. GUERREIRO
M E D' I C O'S· . I Dr. Fausto Brasil I

'0 E S TA D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
\

do Hospital de Floríanópolís- /

T T T AVA I ESPECIALISTA EM DO- ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE LARMO DR. ALFREDO DRA. "LAD'YSl,

I ENÇAS DE CREANÇAS'1Redação e Oficin-as, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO CHEREM Wo MUSSI .

CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO - ,

e CONSULTAS: Das 10 às 1'el..3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇÃO {Tratamento auxiliar das sinusites e
CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE

ANTO-NIO DIB .
DIretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS DR. , 12 horas. RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA {Moderno aparelho
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
.;ORAÇAO - FIGADO Colônia Sant'Ana.

- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO, Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muito ..
RINS - INTES,TINOS Doenças nervosas e men-

CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantês: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais.

_ GE!<AL-PARTOS Representações A. S, La- ULTRA VIOLETA FRIO (Trataracnto das FaringnesSfFILIS Impotência Sexual.
Serviço completo e espe- ra, Ltúa. e inflamações dos Ouvidos)

Consultório - Rua Tira- Rua Ti,radentes n. 9.
cializado das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 40. RAIOS X. (Radiolirafias da Cabeça)

dentes, 9. Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - flo andar. I REFRATOR' (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORARIO: horas.'
métodos de diagnósticos e I Te!.: -22-5924 Rio de (OCULOS)

Das 13 às 16 horas. . FONE: 3415.. ,ltratam€:!1to. Janeiro, !LAMPADA de FENDA (Ves-ificaçâo e diagnostico diRes.: nu� Santos Saraíva.. SULPOSCOPIA _ HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda, lesões dos Olhas)Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito.
'RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIElRA Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERl\lELHO- 2.276 - Florianópolis.. 45

. 'rEL, - 62 .

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

- ADVOGADO -
c

87" S- P IDR. ROMElT BA'STOS DR:-,
-

MA-RIO 1I7EN_ Radioterapiap or ondas . 'J'el.: 02-9 u
- ao au o Pulmão e EsófagoOI n' Caixa Postal,150 - Itajai ASSI"TATUR AS ("1 d C·curtas-Eletrocoagulação -

. 1; ••� Consultório: Visconde de Ouro Preto 2
.

� tos a I;lSIPIRES DHAUSEN Raios Ult.rll. Yioleta e. Infra
- Santa Satarina �

Na Capital .

I Belo Horizonte
- \MÉDICO CLtNICA MÉDICA DE 'Vermelho.

".

R MÁRIO LAU- Ano Cc'$ 170,0D. Residência - iFelipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática' no Hosptta! ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano,
D . S�m�st�e Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Prancisco de Assis e na Consultório - Rua Juão n. 1, 10 andar - Ed ificio do RINDO No interior das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 -;- Te). M. 769. Montepio. e

,,;c'
An c Cr$ 200,00 ---- .------ --- ._-- __ o

TJaneiro Consu ltas : Das 4 às 6 ho- Horá+.o : Das 9 às 12 ho-

Isemestre Cr$ 110,00' DOENÇAS DO APARELHO DIGES IVO

c���O�g�CA "�"idênoi.,nu. Esteves ca�� l��' �8U�:;�, _ D�o. DRB�i���.fO t t:::úndo, median te con-

I
ULC��'ii����6g�'ÁG� ��ggg!NgE��RGIA.

Consultório: Rua Vitor Júnior. 45. T.I. 2.812.

:��:':CiO:-Avenida 'I'rom- FôcoA.�V�::'�O:"",,o, P:�:;C:��;���� :::,':.�od.:�� 'I' Dr. Mi:guel Nunes FerreiraMeireles, 22 Tel. 2675. ,OLHOS - OUVIDOS powsky, 84. perante o Supremo Tribunal vldc.r;,. _ • CONS. _ A' .RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 1�'Horários: Segundas, �uar·l' N AR1Z E GARGANTA Federal e Tribunal Federal A_ direção nao s8.l'espC):a- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta f,iras: -.

DR. J'ÚLIO DOIN \
o

o

--.--.--.-

de Recursos. s�blhza pelos concelt?S emí-
RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.l4CDas is às 18 horas. ESCRITÚRlOf-.. tidos nos artli'os a8S1na��j .

..,.

li I VIEIRA DR. NE\VTON rIor ian óuo l ia - Ediflcio
D' YI c .....Residência: Rua Fe. ípe j

D'A-VILA
... ....,." - ,. ..._._._....... - ........�

. r.
,
mar· . orreaSão Jorge, rua -Traiauo, 12

I f
-

Schmidt, 23 - 2° andar,
Olh _ }O andar _ sa.I'8.1. n ormaçoe S CLINICA MEDICAEspecialista em: os - CmURGIA G,ERAL ...

apto 1.- Tel. 3.002.
Ouvidos _ Nariz I Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janeiro - Edifício

utels CONSULTAS das 10 - 13 horas
Prnctelog la - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô- Rua Tiradente 9 - Fone 3415DR. WALMOR ZO- ganta,

Médica
. ó io Carlos 207 - sala 1008.

- -'�;-."

-----E---.�.--�-l\IER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-
Consultório: Rua Vitor

" ..----.

O leitor enc"!1trari. nes- Dr Carlos F DDels·IDgD�lomado pela Faculdade zação Ultra-Som
Meireles n. 28 _ Tetefone: DR. CLARNO G. ta coluna, informllçõu que ."_ _.Nacional de Medicipa da ção Ultra-Som
3307. I GALLETTI necesatta, diAriamente e de Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaUniversidade do Brasil (tratamento de sinusite
Consultas: Das 15 horas _ ADVOGADO _ tmedíatm I �xpedicionária Brasileira

Ex-interno por concurso da Ana tperaro) .

M em diante. ,Rua Vitor MeireJles, 60.
.

MÉDICO _ OPERADOR _: PARTEIROMaternidade-Escola ng o re.moscopla - 0- R�sidência: Fone, 3.422 FONE: 2.468,
.

I JORNA IS TelefoD� Doenças de Senhoras e Crianças -: Partos - Operações(Serviço do Prof. Octávio derno equipamento de Oto-
Rua: Blumenal n. 71. - Florianópolis - O EstrAdo .. ,....... I.OIS O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesRodrigues Lima) Rino- laringologia (único

,A Gazeta Z.6S1 das doenças de Senhoras
Ex-Interno do Serviço de no Estado) DR. DIB CREREM I Diário da 'l'arde ••<; S.5711 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, toa-
Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 horas

O ! DiárIa da ManhA .. , 2.463 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,e das 16 às 18 horas ADVOGAD
.

Z 01(1I. A. P. E. T. C. d'o Rio de
, . . . . A Verdade.......... insônia,' impotência e frigidez sexual. em ambos os se-Consultó

.

R Vit Causas crveis, comerciais .Janeiro onsu 01'10: - ua itor

Imprensa Oficial 1.188 xos Tratamento pré-nupcial e pré-natal.Médícc do �os'pit.al �e, :Mireles 22, esquina com criminais e trabalhistas.
HOSPITAIS Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,, Caridade 'Saldanha Marinho. Consuuas' pop�làrea t)e Car.idade: sinusites,' polipos, desvios do septo (nariz) .labío partídoDOENÇAS DE SENHOR�S. Res. - Tr, Urussanga 2, Rua Nune� Machado. JI (pirovedor) I.IU·_ Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,

- PARTOS"':"OP�RAÇOES apart. 10(
. (esq. 'Tiradentes) __ sobra- (Portarra) ' Z.031 hemorroides, adenoides, hidrocéles, varícoeeles eConsr Rua João Pinto n. 16, DR. VIDAL Nerêu Ramoa , , 1.8S1·

,

varizes, elefantiazes.das 16,.00 'às 18,00 do - sala 3.
Uilitar 1.167 C I R U R G I A E _M G E R A L

horas. CLíNICA DE CRlANÇAS
. São Sebastlâe (Calla

Pela ioa,hl, atende CONSULTÓRIO - ft'.Jj- --'- -----.� de Saúde)

::::'a:.e'g:n�:!��. peC��;::T� - O.. 4 Dr.· José Tavares ·Iracema :�i�;;�.;':;;:��· .

'.111
Residência: /

'. às 6 horas.
. MOLE'STIAS NERVOSAS E. MENTAIS _ CLINICA GENTESRua: Qen�ra!,�tten.court.' Residência: Tenente S11- GERAL I' Corpo dé Bomb�lro.D. 101.

I veira, 130
.. Serviço Luz ,(ReeI••Telefone: 2.692. FONE _ 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. mações) ..•......

Chefe do Ambulatório de Higiene 'Mental. Policia (S.la Cúat1a-

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.
I

sãrío) , ,

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- Pvlicill (Gab, Dd��
'diaiol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-

• rado) . . . . . . . . .. 2.5S4

terapia.
.

COMPANHIAS n.
CONSULTAS: Terças. Quintas das 15 às 'l'RANSPOR'f.

17 horas. Sabado (manhã) AÉREO
Rua Anita Garibaldi, esquina d. General T.AC I

.••••••• ' ••••

CIRURGIA TREUMATO
LOGIA

Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,
hemorroides com 6 injenções, sem dôr

OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula e

intestino - Tubagem duodenal.
Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais

�.SlS

I
moderno em 3 ou 15 dias.,

/

Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-
1,404 gioma (manchas de vinho) no rosto ou rio corpo. com

.' . 100% de cura. .

1.018 Receita de óc�los - Tratamento e operação das doenças \

dos olhos: PTlRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

o\_'TJNDE A QUALQUE:T�'ORA DO'· DIA E DA
. I

NOITE'

1.16S

('l'uzelro do Sul .

Pann-ir , , .

'i Varie ., ,., .. ,.

l,óide A'reo .

i H�al , .. , .

,'�c.!lndinav... .
.

: l'tOTtIS
; Luz '.,...... 2021

i Magelltlc %.276
MÉDICO . .

Metropol <. , •• 3.14 7
'.

Operações - Do.nça-s Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni-. L. forta . . ... S,UJ
Doen""s do apare�ho respi- versl'dade do Érasil I C•• jq·u ...

·

-

J 449...,_

de Senhoras - Clínica d. '...... "'. . . . . . . . . . . .ratório RIO DE JANEIRO Centr:al .•••...••.• I.'"TUBERCULOSE Adultos. .

Aperfeiçoamento na "Casa de Saude São Miguel" ••trela . • • • . • • • • •• 1.171 _� _RADiOGRAFIA E RADIOS- Curso de EspecialiJaç'o .
. Prof., Fernando tPaulino Ideal ••••••••••.•• '15"

p��$'
'.

0.1'
. COPIA DOS PULMõES

ndoo HEsOt"'aPdiotal dos�S.rvidor�s Interno por 3 anos cÍo Serviço de CirurgiaDE�.:Ru.·ITO ",AIj' ,�_'!ilsU"">eCirúrJ'iI! �'Dira�'.,';'. . Pr"'Of. Pedro de Moura ._ • • • • . . . . . • • vFC)rmadô':':'�p�:lid P'8cuTà&ae
f ti Est;gio pOl'- 1 ano na "lVIatetnidade _:_ Escola" I

ta
. Nacional de Medicina, Tisio,. (Serviço ,.ai) Pro .' ui.,:"

Prof. Otávio RodriguesLima, I /. f �legista e Tisiocirurgião do I no 'de Andr.:d.). -Interno por 2 ano do Pronto Socorro

I E d *Hospital.Nerêu R.amos . Consultas - p.la qlanbll - x -
. mprega a I

._

.' DURANTE Tl!DD orA �.j,

�.u�.o :��i�!t�����ã�:�� TlO H0spital d. CArld.de.
. CLINI��E�����LTOS I Precisa-s. d. uma em- /

I '" "nOS \I!1PCJOS ..�sistente 'ii'e Ciru.ri'ia do Prof. A tarde, das. 15,30hl.
. DOENÇAS DE SENHORAs

. .

pregada para trabalhar em

M D}�tR�',It
uiÍo Pinheiro

_.

'Guima,r�e8. em diante' no consult6rio,
CONSULTAS: No Hospital de Caridade, dlanamente. Pôrto Alegre. Paga-se bem

�. '"

I.
/ -:_ �

..
' ....(Rito) •.�.-,"� ,. á .. Rüa Nunes M.chado 17, das 8 às 10.

.�;.Conls.:: F�Üpe .Schm�t, ,as t�Sqlt.D. d. Tll'ad.nt••. T.i. No' consultório, à I1ua João Pinto nr. 16 (10 and.) I Tratar á Rua Felipe ''':j � � ia.
� � � �- Fo:ne,880.1.... '

. .._ 2766"
.

.

Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. Schmidt n. 119. TELEFO- I � �I
_

' . >

-

;Atende em ;bC)ra.·'mAl'Caua. . .

.

.

I ENCIA 'R D t Sh t 1 129 FI ianó jRes: Rua si'Q .Torie ISO!- . Residencia - rua

presi-IRE?
D: : - ua uar e ue, _ or -

NE: 3.177. \, .

Fo,ne 2391. ,;;_. dente Coutinho �4., poh� .

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

---�-�--------:-�
.. - -. _-----_.,,---;-_

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

Lavando cO'm Sabão.:

? \iirgem' ESlJecialidade
da Cla. IIITZIL INDUSTRIAL-Jnlnv,Ue. :(m�rca '!801stradu)

e(oDornizô-se jempo e ;diu ·e·lro
••• � •• ' .� •• _ .... __ ., c •• _._. • • __

Dos Serviços de ·Clfni.ca· In
fantil .da Assistência Muni·
cipal e Hospita'l de Caridl\dt� OrtopedIa

CLtNICA MÉDICA DE
Consultório: João Pint.o,

CRIArtÇAS É'
..AnuJ.�Q� .. 18nas 15 às 17 diAriamente..

'..:....: ''Alergia .,.- ..

" .'

Menos aos Sábados
Consultório: Rua Nunes ' '

Res.: Bocaiuva 1S5.
Machado, 7 - Oomiultas'das' F 271"o,ne: - ....

'

15 às I8·horas.
Residência: Rua Marechal

Guilherme; 5 � Fone:· 3783:

Consutório:
S.7f10 Residência:
Z.500 Torre.
3.5M

•

i:!�� INavlo··Molor «Carl Hoeocke>\ ,

2.358
I . RAPIDEZ' - CONFORTO - SEGURANÇA

I

�.500 Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes ,quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros.

As escalas em S. Sebas�ião, Ilha Bela, [[batuba não
pr.ejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) I

SANTOS (Volta)

-

Rua Deodoro, esquina dg Vidal RanJOs,
Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

�_.o..,..;...:.__�...,.!-l· ...-. __

DR . 1., LOBATO ;

FILHO.'
.,C,··J

DR: H E N R I QUE
PRISCO PARAISO Dr. Ney Perrone 'Mund

t
,.
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Outubro de 1954

Neutralizando uma bomba
. .

.. E' de DOão. retlrdada, o que Dificulta a tarefa
BEI-H,IlVf, 13 (U. P.) - Co- que os trabalhos durem 30

I
siva. O trabalho se torna

meçaram, ontem as opera- horas. Primeiro a bomba se':' mais difícil em virtude da
ções para neutralizar uma rá perfurada e depois . será I posição da bomba e do seu
bomba "viva" de mil libras, jogada agua n� carga explo- tipo de ação retardada.
atirada na segunda guerra e

que não explodiu, no setor

norte-arnerícano de Berlim. Soc.-edade Cul'uralCêrca ele mil pessoas foram .' .
I

evacuadas da zona e as fa- JOAqu.-m· Nabuco' ,U
.

EM UMA de nossas vilas temos uma crente, senhorab r i c a s das proximidades 'I . bastante idos�. A despeito de sua idade, ela frequenta assí-temporariamente cessaram .

suas atividades, .-Esper�-sé . A Sociedade Cultural "Joa- Olsen da Veiga, duamente a igreja que fica a uns sete "quílômetrcs da sua

quím .Nabuco",· cumprindo 1° Vice: Daniel B�ueto. I casa. Pos�o vê-la agora, na imaginação, seguindo o seu ca-

suas programações culturaís, 2° Vice: Lídio Damlano minho, apoiada num bordão, Ela não tem meios de que a

realizou no dia 8 do corrente Schroeder.. levem à igreja. r5eixa a sua casa no sábado e volta na se-
mais uma reunião ordinária, Secretário Geral: El'W3mO gunda-feira. Leva três dias de ausência de casa para ouvir

. na Casa Santa Catarina: Spoganicz. a palavra de Deus,
.

Como já havia sido publi- Secl'·etário de Atas: Vera A nossa fé e o nosso amor a Cristo requerem expres-
cado anteriormente, pela ím- Tavares Matias. sões como esta. NãO será que, as igrejas vazias revelam

prensa-local, esta reunião te- Secretário Correspondente falt!\.._ de amor verdadeiro e vida "espiritual dos crentes?
ria corno ponto principal a Florentino Carminatti Jr. Na sua fé e dedicação, esta pobre mulher é como a

apresentação de chapas para Tesoureiro Geral: RÂ.ul De- viúva pobre da qual falou Jesus acêrca de dois mil "anos.
.

as próximas. eleições à Dire- mingues. O exemplo' de ambas são verdadeiros libelos contra aquê-
torta, que deverão se realizar Tesoureiro Auxilíur; Ar- les que, raramente ou nunca acham o caminho da congre-

CELINA FERltEIRA A data de hoje recorda- no dia 15 próximo vindouro, lindo Lottici. gação dos crentes.

--0--. .
..

.
nos que: de acôrdo com os estatutos . Bibliotecária: Maria do

I
de Souza, da Reserva da - em 1.565, quatorze ca- da Sociedade, capítulo III - Carmo Rodrígúes. •

Policia Militar do Estado nôas'com soldados saidos art. 11, parágrafo único e A 2a, chapa foi apresenta-
I

- sra. Prof. Maria' Te-, do acampamento' de Está- art. 12. da pelo colega José de Alen-
reza Leal cio de Sá travaram comba- Presidida pela Srta. Selva caro

sra. Cecilia Trom- - sta. Selene Rosa te com 64' canôas tripuladas Palma Ribeiro, a reumao Presidente: Etore Zoccoli.

powsky, esposa, do sr. des. - sta, Nazaré Costa, fun- por Tamoios, na Praia Ver- prolongou-se até às 23,30 ho- 1° Vice: Ely Siqueira Si-

Alfredo Trompowsky; cionária da A.L.E.
.

melha, no Rio; ras, tendo sido amplamente mono

,

� sr. .Arrioldo' Regis, alto' - jovem Paulo Cesar, --" eín 1.817, o destaca- discutidos os diversos assun- 2° Vice: Nely Cabral.

funcionário da Fábrica de, filho do sr. José Esmeraldo mento de São Bernardo, tos de rgeimento interno, Secretário Geral: Cláudio "Alegrei-me quando me disseram: "Vamos a casa do

Bordados Carlos Hoepecke da Silva, sub-gerente da nas Missões (Uruguai),' concernente à gestão da Di- Pires. Senhor", Salmos 122:1..

S/A .
"SulAmeí-ica"; I composto de brasileiros co- retoria. A reunião, entretan- SecretárIo de Atas: Bruno JOSEPH HORAK .Clugoslávía)

.. -:
menino Orlando, dilét?_ - men�no Ari Lae:�e Iman.dados, pelo F.urrié.l An- to, não discorreu unicamente Germann.

filhinho do sr. Orlando 'I'ei . Cunha,. neto do sr, Espirí- tomo Jose Jardim fOI der- sôbre o assunto das eleições. Secretário Correspondente:
xeira, habil linotipista da. dião Graciliano da Silva; I rotado topas de cor-

Tivemos oportunidade de a-

�
Haroldo Bez Batti. .

por r
.' L' tl T

.

G I A t-
.

Imprensa Oficial do Estado - menina Janete Tere-, rientinos de Artigas; preciar um numel:o arras lC?, .

esoureiro erat: 11 omo

_ sr. Walmor Morais, zinha Rita, filha do sr. João! _ em 1823, Belém, Pará, executado pela Srta. �ulml- pl!!.s.
'. . .

.

f
.

ário da Empreza Rita 'Id' ubl
-

po .ra Schaefer, que, abnlhan- Tesouretro Auxiliar: Mar-I'. uncion 1 .
'.0 , eu-se uma su evacao - .

.

I
.

"FI"
,. u "., - menina Terezinha de· I :l·t··

�

I tando
a noíte com sua bela Iene Abraham,

J'
OSC-AR. RODRIGUESonanopo IS , IPU ar e mi 1 ar, .

.
. . ... '. ,..... .

- sr. Antonio Ribeiro de
I
Jesus Schaeffer, filha do _ em 1845 em Florianó- .

voz, interpretou
_ m.agn.lüca- , Bibliotecárta: Marin Leo-

DA NOVA
, . I E ld S h ff t ,.

' .

I mente uma cancao ítaltana, ,I nor Neves.Lemos, do comercio

I
sr. i.wa o c ae er, con a- polis amda Desterro, sur- I •. " '., I

E
,- "e e

L C iti h
.

d ' . .'. I "R I t C t
. Teve coneornoo numero I ncerrando a reumao, J'[-

-Alecia Antunes da Cirene Becker Bonato,. -::- sr. auro ou m o or gm o Jorna e a or a a-. "
.

"

',.' Nova,
dos Rei Adâ G de'" f líd d I

de SOClOS, bem comoya pre- ,zeram-se OUVU os candidatos .

os eIS
. . . \ -:- sr. ao.. ornes

rll1ens� com a ma 1 a e'! sença de estranhos à Socie- i
à

Presidência da S. C ,T. N., par.ticipam aos parentes e participam aos parentes ,e
- sr.: Emílio Gazamca, Miranda, administrador do exclusiva de descrever os

d d deseí d
' .

.

S L' Ad lf 01' 'd amigos o contrato de casa- amigos o cantrato de casa-
,. d G R I H it I "N R'" '. .

dI'
a e, esejosos e ingressar rs. UlZ o o sen a' I'SOClO a, arage. ex �Spl a ereu. amos e festejos em honra

.

o m-: e de compartilhar da mesma, Veiga e Etore Zoccoli,' OiS me�to de sua filha Maria mento de seu filho Eion
- Bajor Narbal Barbosa nosso colega-de-imprensa pera?or e In:peratnz. do; o que vem demonstrar a re- quais, exortando os col.egqs,' Luiza com o Snr. Eron Bo-

I
com a senrorita Maria Lui-

_

Brasil, tendo Sido publícado : percussão que esta Sociedade não fizeram promessas a e-O nato I sa da Nova
------"----------------------- dez números; j está produzindo nos meios xemplo

'

das eleicões trans,- I'
C·LU B� DOZE' DE

"

-

en: 1864, r�ali�ou-se o : estudantís de Florianópolis, corridas no' paí;, mas �im, Joaçaba, 2-10-54 Joaçaba,2-10-54

AGOSTO, consor:lO. da Prln�eza Iza- -despertando. assim·o interês- I demonstraram suas preo
. bel,_ Cnstma, naSCIda eUf �9 se de muitqs jov�ns; e mes- I cupações r com o desenvolvi-

"

, ,Ide Julho de 1846 no Pala-' mOlde 'pe_llsoas' adtiltas, que mento' e expansão dl S. C.
GRANDE "SOIRÉE" DA S/li.lJDADE- E A SEN�f\CIQNA��, cio de São Ch,ristovão � se, p�eóeupa�\ , e.m.)'. "formar J. N. <.

- APRESENTAÇÃO" DO RE�OMAD? �ANTO�
-

(R��), com o Prir}6ipe Lui�i: u�l;t ;�qé�;;j;�;M--::,\;f��Et���t�tQ. sa� Thomas l\-Iar(jUlmlt
. GREGORI� BA_RRIOS .

'

., Filipe Gastotl cl'Ot1eltns,. '_.(ítq\� l1..�--�®\Fn���:de';ã.pla;�"Por �speclal g�ntllez� aa bnlhante socle,�a�e. ��RA Conde d'Eu;
.

I nhã, fõssatn' �irrgrf\m��"'éiA:- ,_t,o>,',. ,
_

'I'ENIS CLUBE, a tao anslOsament� esperada SO.lree da
- em 1875, em Petropo- prêsa; uma repartiç?o_ 011 VOLTOU A NOVA

1saudade e a �intilant_e apresentaç�o do cantor .l�terna- lis, nasceu o Princip�, . de I
mesmo conduzir os destinos YORK .

cional GREGoRIO Bfl.RRIOS sera levada a efeito n�s Grão-Pará, D. Pedro de AI- I do 'Brasil, eom leal pattiotv;.. ) _ O _
_

.

--0. , _

uf' . " " 1- d Cl' d G r ·t de 21 do . . I . .

. RIO, 12 (V. A. proeencos sa oes o une a ,o lIW, na n01 e cantara fIlho da Prmceza mo e brasllIdade pura ba- r t·
.

P d t dfluênte. Esta l?aravilhosa �'e��ião será em regozijo �elo Imperi;l'D. Izabel; Iseados nos princípios 'Cl'iS- ��s;o�a��oO�l�'et�� �� ;�Sti� PEDINDO AUXILIO AO PATRIARCA--- DEadvento da pnmavera. "SOlree' da saudade, com mUltas
_ em 1893 assumiu o ta-os

.

-
.

'

d C' , d-

.

, .
-

..

t
. - ,.. , tuto NaclOnal o ancer, o

s�\rprezas e .atraçoes, Ficam conVIdados por es, e melO nao comando da Escola de A- Como já é -do COn11('lciElf'n: Brasil, voltou a Nova 101'- MOSCOUso os aSSOCIados do Clube Doze, como tambem os asso- Florianópolis o cataririense to de todos o� sócios da S. d' d
.

·tciados do Lira Tenis Clube. D 1 M' I h'· d d S . "_
.

.

que, �po�s. e uma VISl_a
.,orva e c la es e ou- C. J. N. a .elelçao para a Dl- aos pnnclpals centros ato- (SNA) _ Numa carta din- J vez que tal medida melhora-Mesas à venda na Secretaria do Clube Doze, das 8 às -

10 T d Asa, en.tao enente a'

r-I re,t.o�ia terá lUg�r., LO dia 15 m,icos american.os� como con:.. gida ao patriar
..

ca de .MOSCOU, I ria a compreensão entre o11' horas, diàriamente, a Cr$ 150,00. mada, plOXlmo /(6_a. fe.na), das 20 vldado da Comissão Federal o Pastor .Martm Nlemoller nosso e o vosso povo e auxi-k�\'r*lÍf�:::t;�;,"'f!�W�(oii!i;�k'iílf."'h" '�..7,..;,z,��'?t'l'r��-1 -

em. 1�21,'_foi fundado horas às 22,30.J10!'D,S, no Ju- de Energia Atômica. I pediu,à Igreja Ortodoxa RWi- liaria a promover a paz na
em Flol'lanopohs, o Clube

I
gar de costume, em uma das '.>a que interviesse junto ao terra", disse o c!onhecido lí-

LIRA TENIS CLUBE
Recreativo "15 'de Outu- depen,dências d", Casa �an�à "APOSENTADO O DI- 'govêrno soviético em faVGr der evangélico da Alemanha,
bro";

,.,
.

Catarma. Para tal, a P�:l'�!- PLOMATA MARIO de um rápidO retôrno cos e aerescentou: "Todos os do-
- esta efemende e con- d�nte apela a todes os SOC10S

_
_ pnslOneiros de guerra 'lle-· mingos e em todos os cultos

sagrada como o "DIA DO que compareçam, sem exeel.l BRANDAO mães e de outros prision�iros da Igreja Evangélica Alemã
PROFESS.OR" - Por' tão ção, a fim de decidIrem a. RIO, 12 (V. A.) - O pre- que ainda estão detidos na ora-se a .Deus pela volta dês
significativa comemoração quem deverá ser entregue a

I sidente da República assi-'União'Soviética. I'Fomo3 le- ses homens a seus Jares, e ao

e num preito respeitoso de direção da S. C. J. N., no pe-, nou
decreto mi pasta das vados a fazer êsse apêlo, (Iue orar' por êles, a Igreja tam

gratidão nbs congratula- ríodo de outub�0/54 a :mtu- Relações Exteriores aposen-: provém do fundo do nosso bém aproveita toda oportu
mos com 'quantos, no ma- bro/55. São as seguihtes as tando a partir de 9 do cor- coração, movidos pelo amor nidade para auxiliar ou pelo
gistério Catarinense, exer- chapas apresentadar:: rente o sr. Mar,io Pimentel de 'Cristo e pela nossa espe- menos apelar a outros, a fa-
cem tão sublime e

I

dignifi- la., apresentada pelo cole- Brandão no cargo da 'clas- rança diante Ide Deus, e uma vor deles".
-

..,

cante sacerdócio. Em par- ga Hélio R. Comandullí.
.

se "O", da carreira de di-

ticular nos congratulamos I Presidente: Luiz Ar101fo plomata.
DEBUTANTES ,,_ CONVITE com as Snras Diretora e" .

A Diretoria desta Sociedade, tem a grata satisfação Professoras do Grupo ·Mo· i
de convidar as gent.í.s senhoritas do Clube, par� faze-I dela "Dias Velho" por onde!
rem seu "Debut" em a noite de 16 de outubro, próximo passaram e passam meus

; vindo..,uro, quando sel á. realizado o tradic�otlal ,.�AI.
LE I f�lhos .. Que Deus

derrameJ1,DE GALA, comemorahvo ao seu 33° amversarlO de· sobre ,essas abnegadas mes-

. : fundação. ,.' . I tras copiosas bençõés.
Comunic::J.mo� às intel:essadas, que ç;lS inscriçõe.s· po-

"

André Nilo TadascG
,

derão ser fe,itas até o dia l'J, na Secretar,ia, �das 19"às 21
\

horas dos dias úteis.
.,

.

. Florianópolis, 26 de setemb,'L'o de 1954
......Al'y Wolf ele Cast1'O -'- 1°, Secretário

.

como ímpossíveís mares sem acessos,

mares de solidão de um corpo intacto

onde não há partidas nem regressos .. ."

'1.--; .

"o ESTADO"
NO lAR: E- 'NA SOCIEDADE

excusc 'perda
l

SEXTA-FEIRA, 15 DE OUTUBRO

Com a 8iblia na Mão

"Minhas mãos se romperam, de momento.

tmpossível reter, nos dedos lasses,
,o resíduo da; chuva, a areia, o vento,
as lembranças de concha e.- os meus sargaços.

I Consideremo-nos uns aos outros para nos estimular
I:-'OS à caridade e às boas obras: Não deixando a nossa

congregação, como é costume de alguns. (Heb, 10:24-25),
Ler Heb. 10:19-25).

Impossivel prender o encantamento'

e tentar a leveza dos abraços.
Meus gestos trairão o alheamento:
Não"haverá mais vida nos meus 'braços,

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

Não haverá mais chuva no retrato

recoridído, impassível dos' egressos
sêres difusos no meu corpo abstrato

Hoje 'no

Passado
,

15 DE OUTUBRO

Al)lIVERSÁRIOS ORAÇãO

FAZEM ANOS, HOJE:
Nosso Pai celeste, tu vês nossa fraqueza de fé e nosso

inexpressivo amor para contlgo.vDá-nes mais poder vindo
de ti para que sejamos melhores testemunhas tuas aqui
na terra. Como Jesus ensinou a Seus discípulos, assim nós
dizemos: "Pai nosso que estás nos céus Amém",

PENSAMENTO PARA O DIA

__7�=, ",
n,

. Participação t ,

DOMINGOS FLORIANI
BONATO

... 1WnW."..,_ ...... a;....�•• "". fl1JUa..wu aJ,. c.;u:'NIaI..MI �
CMJPTlIIa ",,�.lÍoli� '.;.--. , •••,,"';' -

.

.t.�U;t." � �

CLUBE 15 DE OUTUBRO

Dia 16/10/54 - Sábado - Bingo Dançante, em be
nifício da irmandade de Nossa Senhora das Vitórias.

Dia 17/10/54 - Domingo - Soirée Promovida pe
lo Lyons Clube, Show de Renato MUlJsi e seus ártistas

Reservas de m�sas com a respectiva' Diretoria.
.

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

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

Irmandade de N. S. do losaria
e S. Benedito

...

"FUNDAÇÃO
CALL"

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50,

DR. ANTONIO MODESTO

Festividades de N. S. do Rosario
De órdem do irmão, provedor convido· os irmãos e .

fiêes em geral para as festividades que ,em honra de N .

S. do Rosário realizar-se-ão no proximo domingo, 17
do corrente, e' que constará de Missá ele Comunhão Ge
ral para os irmãos e demais fiées às 7 horas. Às 10 horas
Missa S9leQe com Sel�mão ao Evangelho e as 16,30 horas
solene Procissão corri o andor de N s.. do Rosário.

O írmão Provedor solicita o. comparecimento de
todos os irmãos para o maior brilhantismo das fes;tiviaa
des.

,
Consistório em Florianópolis, 11 de outubro de 1954.

Eric.o Rosa
10 Secr,etário

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

'Programa do ..
'. GREMIO "CRUZEIRO DO SUL" - RECREATIVO

CU:t;:.TURAL-ESPORTIVO: (Filiado, ao .....
CIube 6 d� Janeiro

Estreito)
Dia 16 - Sábado - Soirée UBoleros em�Desfile" .

Apresentação dos maiores sucessos da temporada, Muitas
atrações, entre elas a dansa. do brinco. Venda ele mesas

com o sr. Lidio ·Silva ao preço de Cr$ 30,00.
,

. ,

(SNA) - A Junta. dó Se
minário Teológico Batista do

Sul dos Estados Unidos a

nuncIou que foi organizada
s' "'1"undação McCall", cuji
finalid'ade é a promoção de

um programa' de evangelis
mo fie âmbito mundhl.
Foi possível realizar êsse

plano, graças a uma Ofel'kl,
da família do diretor do H,

ferido seminário, o dr. Du!�e
McCall. Ao. entregar a ofec-

\ ta, a fam�lia declãrou: "_F;';ge

..F.O'·,'·.T·.O'G'..R..'AFIAS é um memorial àqueles cuja
"

_
vida tem sido consagraçla ao

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS - evangelismo mundíai, temia", t;��BA:risÁD�S -:- ANIVERSÁRIOS E REPORTAG�NS . EM portanto, como l)rincipal aI'
GERAI> . vo auxiliar o própriO nbjt'ti-

'R o":b o,L F O C E R N Y, Fotografo do J�rnal "O vo do seminár�o de tOl'.n:'tl'
ESTADO". conhecido em todo o mun(l,o'

Chamados: Rua Conselhêiro Mafra nr. 160 ou. pelo o. nome. de . nosso S\llvadm:
Telefone: 3.022. Jesus Cristo'!.

DR. POLYDORO S. TIIIAGO
MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E RADIOTE

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

ESTAGIO EM S .PAULO PAFt.n ATUALIZAÇAO NO
TRATAMENTO DO, CANCER E DE TUMORES EM GERAL.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA,

,

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

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Está sendo realizado com

êxito incomum o III Oam
peonato Escolar e o II Cam

peonato Normal Regional de
Florianópolis e Municípios
Vizinhos, em bõa idealizado

pela Inspetoria de Educação
Fisica com o apôío da Fede

racào Atlética Catarinense:
Segunda-feira, na quadra'
"Santa Catarina" foram

inaugurados os certames es

tudantis, comparecendo ás

solenidades altas autoridades

civis, militares e eclesíastí
cas e uma multidão que su

psrlotou todas as dependên-

OTICIAS DE JOINVILLE
cias daquela monumental

N praça de esportes, Todos
-

os

dias pela manhã efetuaram-

(Do correspo,ndente) se jogos de voleibol agra-
dando a todos quantos os

VITóRIAS DOS FAVORITOS Venceu folgadamente, co- presenciaram e cujos resul-
O Campeonato da la. Di- mo era previsto, b forte pe- tados daremos oportuna

visão da Liga Joinvilense de latão alvi-negro, pelo alto mente,
Futebol, depois de ínterrom- escore de 5 x O, marcado Para hoje o 'programa está
pído pela realização do plei- por: Juarez (2), Periquito, assim elaborado:

A ATUAÇÃO DA FCDU E, (carioca), para arbitrar R t em de He'1"0 Milton Pere'lra to .eleítoral, teve andamento Didi e Vi. Voleibol feminino --:- Jogo
(Continuação) lO prélio, por falta de ou- epor ag ., I. sábado e domingo últimos

, !As duas equipes pelejaram II da chave II: (final) C
Consoante o estabelecido trem que pudesse ser indi- com os cotejos América F. C, ''assim constituidas: (Getúlio Vargas) x vencedor

na longa sessão do Comitê "cado nessa hora. de todos os componentes da dicou com o curso dos acon- x São Luiz A, C. e Caxias CAXIAS: Ari, Ayala e Ivo; do jogo ;.
Dirigente dos XII JOGOS, Depois de ter havido en- \ deleaacão ficou resolvido' tecimentos que se desenro- F, C" x Ipiranga F, C, Joel; Gunda-Din e Hoppe; Voleibol feminino - Jogo
realizada na madrugada de ;éndimento :el�fônic.? com I aba;d�na� a disputa dêsses ! laram durante a semana, O primeiro, que teve por Didi, Periquito, Juarez, Cleu- 5 da chave IV (fínal) : entre

sexta-feira, �ão 'apr�se:r�' esse desportIsta� entao, re-

I descontrolados XII JOGOS,
I
par.a, chegar ao lamentaAvel local' o magestoso estádio son e Vi. os vencedores dos jogos 3 e 4,

tando os paulistas, ate as pousando no alojamento dos' como veemente protesto I episódio final do abandono "mnericano", pe�ante .regu- IPIRANGA: Batelão, Tito Voleibol masculino - Jo-
6 horas da m,anhâ, prova de cariocas, sito na distant� se-I contra os desabusados diri- I dos XII JOGOS, perdendo lar público, desenrolado num e Neco; Biga,· Benor e

go 6 da chave I (final): en

irregularidade na equipe de do Corpo de Bombeiros, gentes da FUPE que, com I aí a FCDU o .explêndido gramada em más condições China; Armando, Tipedro, tre os vencedores dos jogos
d f bIt' f' 't'd b '1 d I A'

d d
.

d t devoído ao máu t e mop Gervasio, Genesio, Linguiça 4 5e ute o ca armense, 1- e, apos er 1 o usca- o e,' seus desman os, pouco se ensejo e um -gran e es a- e .

cou, então, sanado o impas- ainda, de providenciar a ti importando com os interês- que na classificação final 'r e i n a n t e há dias nes- (Francisco). Voleibol masculíno - Jogo
se que tolhia a disputa do compra de uma nova bola ses 'de outras delegações e dessa olimpíada! ta cidade, depois de oferecer Foi árbitro o sr. Nilo Go- 4 da chave III (final): .en-

d F b I d f' t t b 1 (
. _

h I 1
.

m primeiro tempo squílí- mes de Oliveira e a renda tre os vencedores dos jogosCampeonato e ute o, e u ,e e o pois nao a:

I
como o brilho e=êxito do Não condenamos tota - u

d d
'.,

t E tá di d P ,

d d brado, sem abertura de con- foi de 2.375 cruzeiros. 2 e 3.even o, pois, pr.'oss,egUIr o VIa ap ,a no, s alO, o
.

a- certam.e, preocupavamse mente a atitu e os_com,"
1 9 h b f lt· d d D 1

-

d tagem, onde os cruzmaltínos Entrega dos prêmiosmesmo, ogo mais, as o', caem u -

a, a cujo res- I oxclusivamente e vencer a panentes a e egaçao a
CAMPEA-O DO

.

d h- E tádi 1 D tI' d '�"CDU f puderam melhor resistir, a- CAXIAS Amanhã e domingo terãoras a, man ',a, no, s a 1.0 ponsave ,er,a 0< epa,r am�n'I'
todo custo a o impla, a. �. , pois, os atos ra:oa- d

.

RETURNOb I t D..... 1 t I d "presentou na fase derra el- lugar no esta'dío do 14 B Cdo Pacaem u, com. a pe eJa, o espor LIVO pau IS a que De nossa parte, como ca- ve con uzira�-na a esse ,
. "

1 b ' ra um América mais dispôs- a de atlêtísmoseguinte, marcada na "cha- se comprometera a co a 0- tarinense ,e' como ex-Pre- extrêmo. ai? prov s .

de Taos" ta t
.

1 técnica .en I d d FCDU I Laln'entaln'os,' infelízmen- to comandador das ações, o Com os resultados da pe-
ve e jgos que es ava in- rar ma .eria e e 1 m - si ente a , na qua '�Je se ref_Ietiu no "placard", núltima "rodada" do retur-
terrompida, entre as sele- te com a CBDU e falhara), labutamos de 1948 a 1951, -te, que chegassem .a tal, .

1 E 'do
. I "', '. '.

f que lhe foi favoravel pela nó, que acima descrevemos,
ções de Santa Captarll'n)a c legan.lOsd.a� sta 10 quasi

I
com grande empenho pelo Pl.o:sd' dquerdlamos sentir a e-

Ccont�gem de 2 x O, tentos de conquistou' o Caxias F. C. o
(vencedora de São auio ao meio- la.

.

I
seu maiorzengrandecimento, ICI a e e vermos. aureo� autoria de Gaivota e Izido- primeiro põsto, mesmo' fal

e Estado do Rio (vencedora "Procuran.do as dua.s equi- a atltude tomada pO,r Mar- lado pelas IU,zes brIlhantes ',' 1'0. tando .

o derradeiro, préliode Pernambuco). pes degladlantes,", tivemos

I
cio e seus companheIros nos de 'un:-a _?ela "perfoma�ce" I Formaram assim as duas dêsse ,segundo turno que se-

Nesta manhã, como não a. surprez3 de :sermos 'es- causou 'enorme 'pezar, pois o pavIlhao sempJ'e glorlOso .

f d I 'd
'

d 1
_

dI' FCDU eqUlpes: ,

rá domingo próximo contra
fosse atuar na unção e c arem os

-

que a , e egaçao estavamos confiantes e cer- a nossa va orosa. -

AME 'RICA _ Simões, Ma- 07 seu tradicional rival o A-
Delegado d,a ,C�DU �outr.os de Santa�atarina havi� f:i- I tos dê umabrilhante figura repr.esentativo do nosso

zico e Oscar; Cocada, Uru- mérica F. C.
jogos, solicitaçao, compare- to entrega, dos,pontos, nao, dos catarinenses nesses XII quendo Estado! I." e Ibraim' Gaivota. Deverá,' assim, o Caxias
cemos ao prélio supraeita- navendo mais_ o· j'ogo! r JOGOS, já qu.e, agor.a apre-I

. ACa?e�nos, agora,< com pa\ i����des, Alceu, ca�riço e Izi- F; C. disputar o 3.0 turno,
do. Fomos; entao depOIS de sentavam eqUIpe maIS forte ClenCla, aguardar, os XIII, doro. juntamente com o América

Chegan,do. ,ao Estádio do 2s:larecimentos .com os flu-I e mais bem eq�ipadas que JOGOS, que serão� reaVza- SÃQ.&LUIZ _ Bosse, Babd- F. C., C. A. Operário e São
Pacaembu, Ja encontramos, mmenses, ao alc�Jamento dos nos Jogos anterlOres.

!
dos em. 1956.,·em Porto-Ale- nho 'e Puga; Souza, Alva- Luiz A. C., COnI a privilegia

desde 9 horas, as e�uipes �at�rinense�, �ue.estav� �o-. ,,�a�!u.pànhav�mos, sàtiis- gre, 011deos gaúch?sprome-,renga e Gastão; Vavá, Ro- da situação, todavia,' em

catarine�s: e fl?��nense cal�zado no propno �stadlO, ,f,eltIss_:mos, o andamento da tem oferecer :neI?S par.a salvo, Zelia, Zézinho e Ale- ,dependência d� solução do
em condlçoes de m,Iclar o para conhecer o motIVO da- atuaçao da FCDU: a espe .. que a magna ohmplada unI-I mão. ,

recurso interposto pelo A

jogo.
'_

quela inesperada decisão., . I t�cul<;tr vitória, no futebol �ersitária brasileira reabi�
.

Foi juiz o sr. Benedito Ri- mérica F. C, ao T. J. D, da
Todavia, nao comparece- .' Esclar€lceram'nos, os, dlrl- sobre os .paulIstas e pers- hte-se plenamente no con- ',beiro de Campos, tendo a Federação Catarinense de

ra ainda o juiz : band�.iri- gentes da, FCDU, q.ue ti- I pecti�� de_ conquistar ótima ceito ed_uc�cional- desporti- 'renda atingido à cifra de " Futebol e do p�otesto f�ito
nhas da Federaçao 'Pauhsta nham tomado tal delIbera-, classlflcaçao nesse campeo�, vo braSIleIro, sendo a ver' '2.410 cruzeiros. pelo C. A. Operaria contra a

de Futebol, que ,estav;am a� ção, com o apôio únânime I nato;, duas magnificas, vitó- dadeira, e ansiada festa da No domingo, tendo por 10- inclusão do zagueiro Ayala
tuando no certame de fute- de tôda a embáixada, em Iriéls consecutivas no certa' sadia e cordial 'éonfraterni� ,�:il o' estádio caxiense, cujo nos prélios que travou' o al-
boI. ,sinal de protesto contra o

I
me de tênis, sôbre os per- zação da mocidade despor- gramadO estava também em vinegro com ,êsses clubes,

Na reunião da madruga- desprimoroso procedimento InambJ,lcanos 'e bahJanos; tiva-universitária do Bra- péssimas condições, foi ,ele- Por pontos perdidos é esta

da, após sua decisão no rE!- dos dirigentes da FUFE, pe- belos resultados nos jogos sil!, , tuado o embate entre 'o li- a atuál classificáção dos clu

curso em litígio, o Presiden� mente da disputa dos XII, de basquete e volei, com re- Santa Catarina, face à vi� der-invicto e o Ipiranga F. bes que disputám o returno

te da CBDU" por estar' au- JOGOS, apresentando es·l veses, porém, por contagens zinha territorial, poderá le- 0. de São Francisco do Sul, do Campeonato da la. Divi

sente na ocasião. o I?ir�tor �specialment� os seg�intes i h�nrosas para os cariocas var á h�la capital gaúcha a onde. o pHmeiro era franco são da L. J. F.:

do Departamento Teclllco, lo qu.e se retIravam 19ual- (;)5 K 42) e pernambucanos sua maIS numerosa e bem faVOrIto. Lo Caxias F.C, com 1 p.p.
tomando iniciativa, dirigiu- principais motivos: I (15 x 7 e 15 x 8), e, afinal a preparada delegação, tendo Entretanto, êsse', cotejo 2.0 América F. C. e G< A.

se ao Diretor Técnico da 1° - repulsa à deselegan- I expectativa de notavel aí a, "chance", magnífica, passou a ser de carater. a- Operária com 6 p.p.

FUPE que àtuava como ele- t� e désleal atitude dos di� I "perfomance" no 'campeo� que lhe tem faltado, de ga- mistoso, em vista do clube �.o São Luiz com 8 p.p;

mento de ligação, solicitan- retores da FUPE, mandado nato de rêmo, onde, com ü Inhar a posição que indiscu- visitante ter feito antecipa- 4.0 C. A. São Francisco

do suas providências afim 3ec:retamente a Florianó-' concur'so de alguns "1'0- tiveImente lhe compete' no damente entrega d� poptos. com 17 e 5.0 Ipiranga com 18.

de que a FPF mandasse polis, um seu elemento,' pa- I wers" compeões brasi1ei:ros I cenário, 'desportivo-univer
seus árbitros para cond_uzir, ra investigar sôbr� a identi- 'l,e'Spe�'�va",s_e ,lograr ótima

l-&itál'iO b,ra�ileiro! ,.

,o cotejo Estado do RIO x dade dos futebolIstas cata-
i classlÍlca:çao pelo menos! (Contmua no prOXlmo

Santa Catarina. rinenses, quando a própria, Infélizmente tudo clau-', ,,' número)
_

Mais tarde, ,excusa)1do� FCDU lealmente propuzera I ......�._-----.._..�.��-.....,.........�
se, explicou êsse dirigente a ida' de um dêles, não
da FUPE que, por não po- tendo aceitação, como já re

der, pessoalmente,' contu- latamos, pelo que- fôra: um

dÇl, naquela mesma manhã, dirigente da CBDU com a

üansmitira, por telefone, conco,rdância daqueles mes.

à 'residência �� u� árbitro 111ibS dirigente's da'FUPE:
da FPF, a sQhcItaçao de seu 2° repulsa pelo fato de, I

comparecimento e d� ban- os ,remadores da FCDU, na�

deirinhas ás '9 horas da ma' quela mesma manha, quan
nhã no ,Estádio do Pacaem- do� foram disputar com ou

bú... tras delegações as, elimina'
Então, como até ás 10,30 tórias do Campeonato de

horas persistisse o não com-, Rêmo,na raia do rio Tietê,
'" parecimento do árbitro e terem encontrado os barcos, '"'"

. bandeirlnnás, resolvemos, que lhe tinham sido cedidos F-.:..��
., ,n�,quàlidade' de represen- pelos cluhes náuticos paulis-'

= ��;' 't�lKtE!" da CBDU, tomar a tas, e� de'Sgrdem, sem con- _-. fII!!i:1!!1'"_
-

<" .i i.61'e1âtiva ,.de solucionar, a dições de navegar, por isso -�
00 III �-:.

situação, �onvocando um impedindo-os de c.ompetir: '� 'de� num -_ --

representànte' ,de cad�. Fe- o que, acreditou-se; era cer- pa-.c -: bo\àdQ cl4 .

�. CIJIIP<' { ,','

quasI as 11 'h6iás" após ta ,manobra dos paúlistas \iv{e, \OfISe de onde � ��:'1
d

.

I d
I, �,ecantt' _" _. '\."

À:l�-�!�nc�� �;s:rt:�ta�: �:r:0l:���7;�e;
iso a os es- I, _:'_ � � :V4$ e!\�â 'ád\ e ogr� COI"

��
--

"''1,'

sediado o Comitê Dirigen- 3° repulsa ao descaso ha- ;��Y"
_.�.,\ " _ ..�o� �,i,aM,�e,fIl()tOf5'OM.te o Departamento Técnico vida COlTI a partida de fu- �

�_:�.....,.�"da, CBDU. tebol, em que os jogadores,

JDExpôsto o assunto, ao sem ter podido se alimentar
Presidente da CBDU, isto estavam, todávia, . desde 91 fi! A .. H O fi S E __

,qualsi ás 11 horas, após horas da manhã, prontos
.. "

"

confabulações com os dois para j�garem, ficando à es,- \ "
S

, 1)e a.� á 22 H.R
representantes das ,entida- pera por mais de duas e' ,t(

'
......��_

des interessadas,.,....fieou a- meia horas, quando, mes' /: 'r'

coúlada a aceitação do con- mo, por não ser mais hora

',- Jjhecido desportista Paulo de pelejar: quasi l'ueio-dia: , ,.--::P':
Amaral - instrutor de edu- revoltados que 'com isso fi-

, � �
cação física do Botafogo caram e mais com os acon- !

!

� , \1F.·"R. do Rio, que acompa- tecimentos acima ci�dos, I

'

,

V3 á éIelegaçã,o da F. . deliberação unanime: '_' I
- -

��J

I Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Outubro de \ 1954

QUEM FICARA' ISOLADO COM' A "LANTERNINHA"? A I RESPOSTA TEREMOS DOMINGO PRESENCIANDO O ENCON
TRO ATLE'TICQ X GUARANI, AM.BOS' DESEJOSOS, DE CONSEGUIR A REABILITAÇÃO
r-""

"

��:�:++:��:++<...:••:++:...:...:++:�t...�..:..:..:�:..:..:..:..:..:...:..:...� .+:..:..:...:...:+:!:��:...:�:�:..:..:...:...:+(....:...:..:..:..:.....:�..:....��+(+(...:+(�

"O
Santa Catarina nos ·XII

.
.

Jogos· Universitários· Brasileiros

PROTESTOU O FIGUEIRENSE

AVAI'EM BlUMENAU NA PRO'XIMA
QUINTA-FEIRA �

.

Na' próxima-' qujnta-feira o

I
refetência devia ter sido efe

Avaí rumará para a ,cidade tuado na última semana, o

de Blumenau, onde, á noite, que não se verificou visto
enfrentará o possante pelo-I encontrar-se o alvi-,celeste
tão do Grêmio Esportivo 0- cumprindo pena de suspen-
impico, local. O en'contro em são. -

,

,/

,

• FEDERACÃO CATA'RINENSE DE
, ,

BOCHAS E BOLÃO
TABELA PARA O CAMPEONATO OFICIAL

TURNO
I

1�.10,54 - Barriga Verde ,x Praia Clube - Barriga Verde
25,10.54 - Granadeiros x Barriga Verde - Granadeiros

RETURNO

\
Distribuidor Dia 8,11.54 - Granadeiros x Praia Clube - Granadeiros

I

15,11.54 - Praia Clube - Barriga Verde - Praia Clube
22.11.54 - Barriga Verde x Granadeiros - Barriga Verde.

Florianópolis, em 7 de Outubro de 1954
p/Federação Catarinense de Bóchas e Bolão'

EGON OLINGER - 1.0 Secretário

C, RAMOS S/A
Comel'cio Transportes
Rua João Pinto, .9 FpolL..

o ESTADO
4·

UM SUCESSO OS
JOGOS ESCOLARE S

AVANTE 2 X
SÃO PAULO 1
Em comemoração a passa

gem de seu primeiro aniver

sário de fundação, o São
Paulo defrontou-se sábado a

tarde no gramado do Abrigo,
de Menores com a equipe do

Avante.

Após gOmo árduamente dis

putado, saiu vitorioso o onze

dirigido por "Modesto" pelo
escore de 2 x L Gols consig
nados por intermédio de Hà
milton e Dilnei para, os ven
cedores enquanto Afonso
marcou o único ponto dos

sampaulinos.
Com esta vitória os rapa

zes da rua Crispim Mira con

quistaram l.lm belo troféu,
O Avante alinhou o, se

guinte conjunto: Polli, Ca
nhoto e Edson; Luiz, Dilnei
e Biuca; Saulo, Milton, Ha

milton, Toninho e Carlos.
O São Paulo com: Carli-

nhos, Teté e Seridakis, Her
mes, Itamar e'Nelson; Buda,
(Afonso), Béto, J.oe, Nandes
(Maurity e Eurico,
Arbitrou o match o sar

gento Osni, que teve segular
atuação.
Anormalidades não houve,

M. Borges

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

�M}4I,

IIiE;ERL;
PERfElçRÕ S[f1 /GURi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Outubro de t954
'I.

TEXACO
�

• ",��
r

-:

.��
�@

{,;;?,�nJ;' ,�"
,3

; �,� /�� '/

/ @ ,',

'� ��'!:�;��!:::�:�e�n:X:C:�:!I�:::�:,:v�:�:,:t:�:::e�ho,a. ��� .:

explosão. G.l.A. é geogràficamente preparada de ccôrdo' com o �Vclima da região em. que vai ser usada. �sse princípio, cfída- @.

dosamente estudado e aperfeiçoado durante um período .

.

,

de anos, assegura-lhe uma gasolina feita sobmedida r�'
para o seu carro. Combustão complete, sem V
desperdiclo, para eficiência máxima. Consumo' .L1' � /

total, sem evaporação excessivo no tanque,
.

. �{;..�
para economia máximo. Use G.l.A • . � "",V

®.o.Gasolina Texaco Aclimatdda.E lem-'

�or.... : o preço é o rnêsmó.

(;\:J
��

, ,,��
��

i��-
__1 �O

,\ ��
@�

TEXACO

GASOLINA
TEXACÓ
ACLI�ATADA

.J

I _

\

."'.'" 'i\
\.

.'
,--,-,"

.

-v
,

, ,.

\
:-.. : .

,� ...

(k
"

�OTÊNCII SO� MEDIDI ,

PARI OS CIRROS DO B·RISIL
i

.1

10 ,MESMO TEMPO:
SEGURO DE VIDI ·PI·RI OS

CIRROS DO BRaSil

. /

....I:T.M� • .Improved Texqco Motor on- o óle� INIBIDOR da corrosão que Ihá tanto procuravam os cientistas. Após-muitos anos de pesquisas, o Improved Téxaco

Motor ou. preparado pelo célebre processo ffFurfural", contém agora um aditivo el-

/'
(

\
\ ..

•

IMPROVED
..,.

TEXACO,
MOlOR o I L

pecial que o isenta de substâncias nocivas que promovem a indesejável formação de de

pósitos. O seu motor requer proteção contra os ócidos que se formam durante o funcionamento.
e. tendem a destruir a superfície dos suas partes vitais, redozlndo a vida da máquina. Com suas ccrccte

ristlccs ontl-corrosivcs. I·T.M. combate essa destruição; garante um rendimento s�guro e dá alma

nova ao s�u meter. Use I.T.M. • Imprcvec Texaco Motor )11, E lembre-se; o oreço é o mesmo.

-,
' ...;1

.... ,

� ..

r :

\

'1

T 'H E T E X A S C O M P A N Y '( SOU T ti A M E R I C A) L T D. 40 ANOS A SERViÇO

j-.
/",: i

...

/

G.T.I.+I.T.M.=POTÊNCII SOB MEDIDI
PROCURE O SEU REVENDEDOR TEXACO

DO IRAS"
I,

:iS,. \
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8 Floríanõpolls; Sexta-feira, ,15 d� Ou��bro de ·1954

Ao mesmo tempo que a_ INDAIAL: Herbert Hem-
C. R. remete semanalmente mer, Nelson Simão e Ri
certificados de Reservistas cardo·Brusque.
e de Isenção para as JAM TIMBÓ: Rudolf Kannem-
e Delegacias, lembra a berg.
Chefia a conveniência dos TURVO: Jacy de Andra-
interessados procurarem in- de Coelho, Mario Corrêia
formações precisas junto Zilli e Paulo Daros.
aos Delegados de Recrutá- SOMBRIO:. A n t o n i o
mente e Juntas de Alista- Martins Fernandes e Ma
mento Militar, a respeito do noelJoão dós Santos.
andamento dos seus pro.� JOINVILE: A:n t o n i o
cessos.

" F:r}lllcisco _. Casas,,' Antonio.
A remessa corresponden- Pãcheco -de 'Oliveira, AI- I

te à semana .
de 4"a 9/10/ {dno 'Leichsering, 'Agenor

1954, é a seguinte: _.' Andre Budal, Conrado Pfu,
SÃO JOSÉ: _Fernandes tzenreuter, Darcy, Koérbel,

Rozalino da Silva, João �U:iz' Eugení 'Schneider, Eugenio'
de Farias, Nicolau Pedro Schmúcker; Edgard Polnow,
da Si:lva, Olegario Deolindo Geraldo de Toledo, Hans
de .Jesus, Orlando Kunz.e 'B:acl�l, José Marçal Morei
Telmo José Domingues. '. ra, José Jacinto, ,,João Sea-
PALHOÇA: A,ry. Romão- res- Fernandes, .['�ir ..Vilela

Almiro José Cristovão, Apa- \Terga, João ',d�' Oliveira
rrcio Silvano Paulino, AI- Prado, Lazaro

.

'. Gonçalves I

varo José Garcia, Francis- da Rosa, Lino Anastacio da
co Antonio Junior, Fredo- Silva, Orgino Gonçalves de'
Iino Dem_etrio Ramos, Jo- Araujo, Pedro

.

Manoel da
ão Clemente de Souza e Silva,' Patricia da Aragão,
Olímpio ManeaI Fonseca. . e Wil1y Drefehl.
CANOINHAS: Antenor '

_

PORTO UNIÃO: Alvino
Baptista Collaço, Arthur Buzzi, João Macedo dos
de Brito, Alfredo Schultz, Santos, 'e João Bertoldo
David Androcheska.. Ede- Pfleger
vin Falkevicz, Engelbert LAJES: Emiliano Luiz
Furst, Felício Fagundes, Hinckel, Julio Vanin -de
Francisco Silva, José Holot, Moraes, Jorge de Oliveira
João -Maria Vicente, Turi- Godoy, Leocrisio João La
bia. Marques e Daily Cor-, pes, Lauro de Souza, Ro-
deiro Bexiga.' . I dolfo Mota e Santos Bet.
PAPANDUVA: Juvenal BLUMENAU: Erich Mo-

Martins de Oliveira, e Vic- ritz.
tor Holot. JAGUARUNA: Agenor
ITAI0POLIS: Adelino Antonio Prudencio e Ante-

Rodrigues dos Santos, Alei- .1j.O Manoel ÍVIatilde>s. o'.

se Deorasky, Alvino Saba- CRICIUMA: Antonio de
tke, Adão Gmach, Carlos Souz:a Flôr. r':' J, HONDURA1?,.12 (U. P.) -:
Alka, Davi, Estefanoskí,> S�O CARLOS: Armindo 'I-Ameaça de, �rav�s .acontecl
Erich, Kraiéskí, Eduardo Jose Schuh, Albino Giehl e: mentes políticos palra sobre 'CINE' SA-O JOCEt', I Preços: 7,60 _ 3;50.
Marciniak, Elpidio dos San- Pedro Ernani Marmitt, .

_ "Honduras, por illotfvq. (las"
\

"

,

.. ,

'
J

.

-e

Imp;:A.té 18 Anos.
toS" Moraes, F.�licio' Urba-. CHApECô: Behvenuto renhidas eleiçõ�s géi'�is d�. ,',:_ As)t--:. 8 -,-::-' Hs-,";'_ ,I, v,

nék, JeJ.:oPí-rpQ,: 'Dola",José Montagana, José Umberto hoje, domingo, na,s;quais um
'

"UM' GR.A:J.':JUEl FILME
Hun'ka - JIi.lí� Martins Cor- Sachet, Luiz Techi€l.' .ata- corpo eleitoral ele 1:00·.000.ci,- ,: NACIONAU' ,>, ,

, "

rês, lJ;�Çl�\iic,o Siminski Ni-� via Figeuira da Silva, Hi-:, dadâosi eleg:lH:a 20: �iil9Y.<?� p.-s�-' '.:- ILKA SOAI\ES '.:...._ 'AL-:-; r

colau_iE�l),eéib, Paulo Moch-
.

cardo Martelli, Then1ictib sídente da Repúbllca ,e, Ias. BERTO" 'l'gjCHE�
. � Em .,

"".
As 8hs.

nacz, "r;edro _

Stronczék v-e J.aho:<u�d1, Atalíba 'À:guía-r 59 .l�1emiDi'0�� cl<;> far�am?rito�, > }?S�+TIN.A P�"JLtJS'ÃO" '. Alberto VILAR
-: Marga-

Tobias Cardoso Leal. Barbosa e .Samoel 8e 01- que sucederá .ao at\ml.;! . ·No psograma: '

-

�. ;
nda,CARDOSO em.

CAMPOS NOVOS: T;n- vera.
..

'

',.... -N'oticiario'Guiüba, Nac._" " O CANTO DO MAR

eledo Ramos dos Santos': . SEÁRA: Agelo 'A.-ndré Preços 10"GQ ,.;..,.- 5;00.- .' No progr_ama:

CURITIBANOS: Aldo Gra-. Vani, Antonj-O Trevisan, AI- C�nsura Livre: Filme Jornal. Nac.

������i,d����z�e�nt?��� :�:���n��i�R;���; p��;�:' 11 C· I ·1 r:. ,'Ir, ,!L.<_'-J�.'.
i�eJ.o:�r�� an���o, "

elides Cene, Ivo de Álrpei-' Mic,haelsen e Hugo Mi- II L _�,,!!!!!![_
da, Maximilio, do Prado, �haels�n;,' A

A
- ..' ..' .

, '

...-�...iiiií."IIII._
Patricia de Souza Limá P:IRATUBA:' Antonio . g'enCI8 -2 Hs Inr,n ti
�����n�oJ�:s s��;��gerv�!� i�:;!k;', l\II����:�� ���� de M����WL:U�:ZA

�-�oretta '

_a(M}.,-
Abenor Carlin de Sol!Í�a e Silfredo Arnenio Dílly e

. TU' E�S MINHA PAIXÃO

José Evarist� 'Fogaça·
.... Willi Helmuth Knevels. P'O b,I,I",C' I·.d.ade (Technicolor)" Mario �A��s� - DoreUa

VIDEIRA: Emest; 'João CONCÓRDIA: Arnildo
.', I • N? Programa:

J
� �UL! MORROWem:

Fantin, Onorino Bátaglion. Alcidio 'Thomas, Adilio�tri- CaJU Putal, fI; F1lu:,e .Jornal Nac. I
TU' E'S MINHA PAIXÃO

CAÇADOR: Artur Brfs- larío Mutzenberg, ArÍnlITo "lerl••6polJa Preços. 7,60 -.3,50 No programa:
ke, Oswaldo SeideL e Clo� Agnolin, Bertho Sacomoré, Sut. c.tartu I Censura Livre ". .

'

.Jornal Na ,Tela. Nac. _

vis Vieira ,de Ol(�ieira. 'Constantino Sandrin, Del-
.. ,:1 As 5 _ 8 horas. .' "'Precos: 7 60 - 3 50

TIJUCAS: Izidto Mar';;' fi, Mosele,' H_i4t,fi,ar'
<

Danne� Sergio �e Ol}veira _ Ve-l IplP. a�é' 14 ano�.
ques, Paulo Daleastagne e ilhiuer, Hero'�rlo V@ss, Nel- ,)

'." , I ra Nunes Em : . I '
,

Elias Fidelís Angelis. SOl). Dalla ,Libera, Osvino VENDE S'E" UMA LUZ NA ESTRAD:A ·Jiiiilliiiíil1ii�-..i

i!-!!itli!!!liIi'-.iii!iiillPORTO BELO: Bento Pedro Schuck Santi,. ....' ,,·1 N_o .program.a: . � I '...'11 - �fil .u:-ro
Leonardo Rc>cha.· HERVAL D'OESTE: .

2 'Lotes na Praia da

S�U-I
NotICIas da Semana NacO' __ü'_BIGUAÇÚ: Oscar Oli- Guilhe�'me �ivaldo Parize. dade,.... (Coqueiros) localiz�dos Preços 7,6� ,'_ 3,50. ,

"
- -

via de Faria, ,e Valdir Cus- JOAÇABA: AntonioVir- na Rua Thiba\l. ',Censura LlVre�. As 8hs.

tódio Vieirw. ginio Zanco, Atílio dos Sàn- Tratar na Avenida Trom-

.l:c
1

,_,' ...... ,'"
.. ":' PISTQLAS NA NOITE com:

BRUSQUE Adolpho Da- tos, Adão Antonio Tobias, pwski 52. . ; ',' ,,:r·l. 11:1$,tW.O Johnny Mac BROWN,
labeneta, Arno Gartner, Crescencio Pomposo Paz, .

Florianópolis, 3-10-54, '�& ;;e,Vi tíil.([râJ� MISTERIO.S, :NA AFRICA

Ambrosio Cesario, Ayres Domingos Pongart, Dorvali-

I
0., �, -

--

;
• 12 e 13 EPlSOdlOS .

Paza, 'Ary Pereira, Edmun� l1CrDomingos l3alestrin, 'Er-
'

...._: As 8 ._ Hs _ lOS TAMBORES DE. ;FU' ANDRADE . & KOÉRICH
do Polheini, Francisco ,João lil,índo B�rgi:n;m,' Ernesto"'· ;, \GI:EN'�' FORD _ RITA MANCHU' l.be 2.0 Eps. ,: l'-rahsporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Kreusch, Heitor de .Freitas," Stabel, Enrique Wisser Fi- Sandri, Marçal Gilli, Octa· HAYWORTH .

; .. No programa: Curitiba e São Paulo
José João �ittencourt, Nel- lho, Ivo Guisleni, Julió Fer- via Vicente Jadntho, Pas� I iib IL D A" Jornal Na Tela. Nac. Com viag�ns diretas e permanentes
si Testoni,'. Pedro Rubik, reira Barbosa, José de 'Oli- cial F'andilni Pedro vale-I No. P�ogiarra: Preços: 6,20 - 3,50 '

Matriz: - FLORIANO'POLIS
Silvestre Merisi, -Ena' ,ve.íra Btiepo, João Crisos- ríanoStefen,'RauIUhlmann Esporte na--Tela. Nac. Imp. até 14 anos. Rua Conselheiro,Mafra, 135

Schork, José Lorival ::B�� -'t.oin6 "B��tsta da Silva, João 'e'Vitorino de Lu�as.·
I

Fone: 2534 ..::_ Caixa Postal, 4,'35

telbrunn, Max Koschnik,� N:a!:Iôrny! Lhio ,.Luiz Dafré, tides Rodrigues . Mar_afigo.
-

,
End. Telegr.: SANDRADE

Nilo Daurio Bunn. Marcelino Ambrosio, Pé- BOM RETI;RO: Amadeu Agência - CURITIBA
GASPAR: Oscar Erbre- dro de Medeiros Haro, Pe'- Amado da Silva, Har.oldqI\,.. Avenida 7 de Setembro 3320/24

�ht.
.

,..
dto BonoUo, Villy' Teodoro Grudtner, Laud�lirio Alves, ! Viagem,· com seguriln�a Fone: 847 (LiÍlha Paralela)

NOVA TRENTO: Dorvâl Schlemrher, Alcibldes Te- Nery Arnoldo' Barth, Wal- Y End: Telegr.: SANTIDRA

Casagrande e Jacintho Ca- res, Euclides Escario e Wíl- demiro Francisco ,.Lopes,! .'

-d Agência: - SÃO PAULO

sagrand�.
.

,

san Meneghini� Antortio P�'udénciQ ;{� Cos-":
, .

e' r·apI ez
,

Avenida do Estado 1666/1678 Fone: ·37-30-91
.

ITAJAI: And�é Baptista" RIO DO SUL: Area,nKelo, tà Junior e 'Sidney ;i José ,:, 80 N.OS;: CON:FORTAVEIS 'MICRO-::,ONIBUS DO End. Telegr.: SANDRADE
Alcebiades Mafra, Benedí-' Franzoi" Arilbtosio S'tedile, Cascaest"

'

I B' ,'010'0 �;SDL,.··B.R1SILBIRO..... Agências no Rio .de Janeiro e em B�lo Horizonte·
to Paulo de Jesus, Eugenió Dorvalino Borgonha, Engel- ITUPORANGA:' Benja- C..... JI " com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa
Augústo da Silva

.

e José berto Haskel, Fides Jennri� mim José Aniceto, e José I.
,

d. Transportes Minas· Gerais SIA.)
Manoel da Costa. ch, Geraldo Gottlieb Kinas, João Silvino. .. ,Florianópolis - Itajal. - Joinville - Curitiba

CAMBORIÚ Amadio Da- Ivo Vieira,' Manoel Che- LAGUNA: Adelínu Ma-'
--.

lago, Avelino Sarmento e queleiro, Nicacio Valentim,' noeI Ju"stino, Amaro Sote-' AgêilCia: ,Kóa Deodoro esquina"'da
Francisco Garcia.'

."

'

Nicodemos Schlíckmann, 1'0 de Carvalho" Aldo JGS�
Rua Tenente Silveira

JARAG1.IÁ DO - SUL: Pedro Laur�ndo, Pedro' Fe-' Ancelmo, Braz Espindola, _

Antonio do.s 'Santos, Adolfo líponi, Raulino Krug, Ru- Custodio' Francisco, Dorya� 16 Sábado (tarde) -'- Farmácia' da Fé - Rua Felipe,
Borchardt, Herberto :qnde... aoUo Matteussi e Tercilío, lino João, do ,Nascimento, ' Schmidt.
mann, José Marcos da Torinelli.. '" Jocelino Eugenio, Jerônimo,

'A» t" ._..,
'

/
..
N .17 Domingo -

Far.máCia
�a

Fé.
- Rua 'Felipe

SChmid.t.Cunha, José Steilein Neto, IBIRAMA:':'Augusto De- Joaquim Bonifácio da Silva,
.

.

e'nçao .

23 Sábado (tarde) - F,armácia Moderna - Rua J,OãOLauro Pedr,í" .Sebastião cker, Ambrosio Sí.lcatelli, João Carlos de �Castro, Ma- P t
,

'

Iln
o. I '.

Fructuoso, Affonso Reich e, Ambrosio Aavancini, Am- noel Rozilino João, Manoel. "

..

.

24 Domingo - Farmáciá Moderna - Rua João Pinto.

Edgar Schneider. brosio Freitas Junior, CurL João Custodio de Bem,Nel-··· .'
.

.

,

" 30 Sábado (tarde) - Farmácia Bta. Antônio - Rua Fe-
CAMPO ALEGRE: AI- Butzke, Curt Graf, Ern�s- san Salvato Oriano, Octa- A ELETRO-TÉCNICA avisa à sua distinta fre-, lipe Schmiçlt n,. 43. .

fredo Lope§ dos Santos, to Prade, Emílio Vetter, Er- 'vio .Jones de Oliveira, On- guesia,que manterá abertas as suas secções de venda I 31 Domingal _c Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe
Antonio Biabock, Augusto win Voigt, Ewaldo Krug, dino Alvi�' de Oliveira, todas .as terças e sextas feiras até as 22 horas. Procure Schmidt n. 43. I

;'-"'-"""""'SeraÍim, e"Ewardo Linz- Eor·ides de Souza, Fre!il�ri- ,Paulino JQã� de Araujo, Fe- ..
conhec'er sua'nova �ecção de presentes, instalada no 2° I O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Ma-

ca Otto Doose, Ingo Howe, lipe Paz dos Reis, 'Joãà' de : pavimêi1to, pois a 'ElLETRO-'I2ÉCNIGA .. tem o. máximo d�rna, S�o: ��tônio e Noturna, situadas às ruas João Pi,nto,

I.Jo,�o....
Ga

..

I

.. '.c...i.a.. '

.....J.o..
ã

..

0

.....
K

... 10.cle, 01��eira Andr.ade e Wilmar' prazer em receber sua visita, que antec,ip.adamente agra- Felipe Schmidt e Traia,n_o. ,
'.'

,

L . :lOldQ da' ç:osta,,. M,anF Lucmdo da Sllva. I dece. A presente t[üj ..�la n::1O podera ser alterada sem prévia

>

,i
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ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

I

,\

AQUECEDOR
.. .'.

ELÉTRICO·

.I,M E RSÃO {j

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Járo abundante na tempe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

logam mstontoneo, permite o

maior escalo de. 9,ad.uo<;ões de

TEMPERATURA.
'

o ESTADO

�. "

.,
.".:_.

.'

CONFORTO absoluto -'

Grande ECONOMIA'
\ ,

� ,

AQUECEDOR EL�TRICO' CENTRAL

Capa�idade:
100' a 1.000 litros'

�;'
'

. /

t

Fabricados "OI tipos
horizQtlto.1 e vtrtic:.ol,'

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

revestida de material altamente' ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tiPo tubular, inteiramente blindada.
• Cont�ole automático de temperatura poc Tf.RMOSTATQ.

que proporciona grande ECONOM.IA.
. \

GARANTE O QUE FABRICA

« f. '84M0818.4. Comércio 8 Agências,

r ue João Pinto,. 9 Fpolis....Ste.Catarina
. (

. GRAVES ACÚNTE-
.

.
-

CIMENTOS

, ....

O'Lnemas
�

•

• \
'-. j

• "

Cíe. �de S'eguros
«Minas.Brasil" .

Sorteio de' Lucros
A Cia. de Seguros "Minas-Brasil" faz público que, no

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

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

teia do lucro apurado na Apólice de Seguro n. CV. 1.021,
da "Tecelagem Itajãí S. A.", de ttajaí, Estado de Santa

Catarina, de acôrdo com o item IV, letra' "B",' da Cláusula

de, Participação nos Lucros da aludida Apólice.
Para êste ato, -que contará' com ri, presença do fiscal

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

A DIRETORIA

•

Com êste ve.lor' V.S.

B

Expresso, Florianópoli,s

ParmàClas de ·Plantão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ftortanépolrs, Sexta-feira, 15 de Outubro de 1954

DE PITIGRILLÍ
. I

das indivíduos. O escritor deveis fazer belas ações, d�
Buenos Aires.- (APLA) I húngaro Andreas Latzko I modo particular quando.

_ Com a: elogiável intenção. conta:
" Meu pai nasceu não. há outra saida".

de estreitar as Jínculo.s de \
em 'I'rieste, sob o. domínio Ai se essas palav.ras, por

amizade entre a' Itália e a austríaco. Minha mãe em uma ficcão literária dirigi
França teve lugar em Ro- 'I'rento, conquistada pelos da aos j-o.v-e�s, Averchenko
ma, no Ministério da lns- italianos. Quando.' se, casa- _as houvesse dírrgído a cons

trução 'Pública, o. primeiro. ram, foram viver na Alsá- ciências em elaboracão!
convênio italo-francês de cia, governada pelos fran- Averchenko é um homoris
pro.fessores de

_

história. O ceses e alí nasceu meu .ir- ta "para adultos. Dizer cer

Jorrial do. qual estraio., essa mão. mais- velho. Na mesma tas cerdades aos jovens,'
notícia nos informa que os cidade e J1a mesma casa, nesta humanidade que es�

congressistas estudaram o. nasci eu poucos anos depois, tá ainda ern estado de for-
h b

Pinto.
pro.blema do. ensino. da is- mas, so a dominação ale- n;ação, eq,!ivale a precil?i- 24. Domingo _ Farmácia Moderna _ Rua ,Jo.ão. Pinto,

'

!Ó��'�n�::a:,s��l:�o i��li��:� :!. a�i:d�� �t:�sZ! ����� ta-�:;o.��a�a d�o.������ia� 'lipe �c����0ri:t4a:,de)
- Far�1á()ia Sto. Antônio - "" Fe-

dro �eral do. acôrdo cultu- a 'Áustria
.

e a Aleman�a, ,França e a !t�lia che?aram t 31 Domingo. _ Farmácia sto.. Antônio - Rua Felipe
ral VIgente entre -as duas eu, na qualidade de alemão, ; a ser uma umca naçao .po- S h riídt 43 .

-
-

nacões. odiarei minha mã it r ,I der-se-á h'
,

,.
C 11.1 n. .

, . '"

aes 1. a ia- I
er-se-a contar uma istó- O serviço noturno. será efetuado pelas farmácias Mo-

. Falando menos burocrà- �a" e meu irmao de.na;lOna- I
ria sem paixão. e unificada,

I
derna, sto. Antônio e -Noturna, situadas às ruas Jnào Pinto,

ticamente, na França se en- lid.ade fr�nces_a, odiará meu corno nos livros atuais se fa- Felipe Schmidt e Trajano,
sinará a história francesa pa�, austríaco, e e,u � ele .h�- ,la da rivalidade comercial, A presente tabela .nãc poderá ser "alterada sem prévia
'sem ofender os italianos; na ta�lamo.s em exércitos mi- entre Veneza e Pisa, das', I
Itália, a história italiana, migos, defendendo. o. solo '

guerras entre o. duque de Isem ferir a susceptibilidade d: nossas diferentes pátrias, ! Borgonha e o. duque de 01'

francesa. A aventura do. nao obtante havermos nas- leans.

Chapeuzinho. Vermelho, cido so.b o mesmo. teto.". I Procurará a vida abrir
sem, que o. lobo passe a a- O orgulho. nacional é in-; os o.lhos dos homens madu

gressor; a fábula do côrvo- suprimível e é insuprimível ros, Concluirão ao. regressar
e .da raposa, especificando. o. ódio contra o vizinho, que, de uma volta pelo. mundo:
que o. queijo era parmesão. te ma única e grave culpa; "Todos os 'po.vos se equivo
(nos textos franceses) e de ser um vizinho. Para I cam"; Mas, qualquer que
Camembert (nos italianos) nós, todos os méritos; para I seja a natureza, objetiva, do
e diminuindo a picardia do os outros todos os êrros, I ensino. futuro da história

côrvo com vantagem do. Para os norte-americanos, I alta .fínancas e a indústria

m�quiavelismo
'

da raposa, lO.
inventor do telefo.ne. é pesada procurarão reavi

deixando bem claro que a �raham Bell.- para os ita- ver, no. momento oportuno,
raposa quis fazer uma brin- hanos, lVIeucci. Para o.S ita- o.S ódio.s e desencadear _

os

cadeira e que se fo.i' der- liano.s, o inventor do. telé- desagravo.s ,e as vinganças
rotada, teve, contudo, ho.n- grafo sem fio é Marco.ni (e- estendendo, co.mo. po.tência
ras das arrpas. todo o r_nundo o reco.nhece); nivelado.ra, o. comércio. do.s

Sempre acre�itei que a -para os franceses, é Branly. canhões sôbre o.S po.vos
melhor cá�edra de história O neosalvarsan foi iventa- usurpados e no.bre o.S usur�

eram o.S livras do. país ini- do po.r Ehrich e Matta; para pado.res, so.bre aqüeles que

migo. O francês, que leia o. ,)s Japoneses, to.dQ o mérito se equivo.caram e sobre os

livro alemão' ,e vice-versa. é de Hatta; para o.S ale-
_ que têm razão.. I

Os ídolos nacio.nais se re- ,mães, to.do o. mérito. é Ehr

duzirão à justa e'stàtura, as lich.·Em co.mpensação., a,

charangas baixarão. de to.m enfermidade que deve cu- \

e ouv1r-se-á aquela "outra tar, de o.rigem geo.gràfica- � II�� .;. ii
�

Wliíll � IJ I C�:P:���:"n:g��a!:v����::; �:;;;:o�i����d�; p�l�n::":� :r.t:�m.I_:s�r!q 1Gl I O'ID-Ep'°ra- �ses� trate de co.nflitos de po.r- po..lo.n�s, para os alemães --

tf�iro.s 'o:u dé' epopéias;, �_ cnrsjao_s, para o.S turco.s; (O REGULADOR VIEIRA) -

A história não é uma turco.; para :õs-êiístã-c5s, ,A. >lIlolllll.l: .vilar' 4.r.. I

>

ciência da qual se devem francês, para o.S italiano.s, e

��'�
- """�

�LlV'IA'-AS-,TÓLr(!j�Sr:7> U;;i'F-..RJNA:�'�1}àS',1f= OU�-: ter"I,no
-retificar os ê,rrôs, no -inte- napo.litano. para o.S france-

�
I',mprega-se com ....vaota'<!Ifi pa�·. .

'

resse do. mundo.. É uma arte ies. Para' o.S russo.s, a psi-
/

�
,.

,'IIIIIIJllter as Florel Braucaa coü· Compra-se um pequeno

à qual s,e deve d�ixar _ ao co.análise havia sido. inven- ,AVÔ �l':
'

cJÍ. lJterinSl, ,Menlltruael e �P'" tereno. ou _casa velha o.U no.-

ensiná-la aos jovens _ atada po.r Dostoiewski, na

��
-

part�, e ,Dare. DOI ovirio•.
·

va co.m garage ou terreno

paixão, os exagero.s, o. fana- �poca em que F'reud

to.ma-, �'l"
l,. poderolo CIlI�aD,t.e·- � ReillJ.· sa?tula�ddo.o.sPnaaraRcuo.ansAtrnUi·itraUGmaa

tismo.. O homem maduro va emulsão de Sco.tt. ��
,,1

dO", por excelência..
i •

reverá as próprias impres- Nosso.s entusiasmo.s juve- ,

.'

�'
\�.", ...tU Á.U SIÜJATINA, pela "I� l,;Uí1,

ribald o.U em o.utras rua:s
, ,

fI .,
....J; .fc pro.ximas a esta. Imfórma-

sões, retificará seus, juizo.s, OlS se ln amavam po.rqúe �";;
" -"f' ,1l't,��'lIja.� eficacia é r,!ceibu1a �UI

mas é necessário que a ju- não ouviamo.s à versão.. dó I?:. 'FlUi
�

�: MA médicos. alQJtre.. ções para 'Ro.meu Machado.,

ventude seja nutrida d,e en- outro. Os ,empreendimen- J."LLXO ,SEDATINÃ e�coD�:" em
rua Anita Garibald nO. 33 Apàrelh�gem mo(lerna e completa para qualquer exame

tusiasmo. e de desdens, de ,to.s de Marco Polo.... ln-
- ,. -

toda parte. T�lefo.ne - 2972. radiológico.
" � Radiograuas e radioscopias.

ódio.s e de rebeliões. Para teressante, po.rém, seriaco.- -;>'
,

"

' - Pulmões e coração (torax). •

fazer-no.s destacar a monar: nhecer a opinião do. Grão 'V d
' \

,

MIA C d en' e-se' Estomago - intestinos.e fígado (colecistog,rafia).
quia austro-hungara, no.s l o.go.. s ruza as ... Mas,

ensina;vam, em m,eu tempo, ;eria instrutiva' a versão. LIBERDADE DE 1MPRENSA
,'. -. ".,. o'

Rins e bcxiga (Pieloguafia) .

.]
-' TT t l't Utero e anexos: I1istero-salpingo"arafia com l'nsufla-

que Silvio Péllico.,sofreu as de Saladino.. Júlio. Cesarna'
. , ,m au o.move ICi ro.em

49 ção das. trompas para diagnóstico da estérilidade.
Gália ... Quisera ouvir o

.

C 1 t t
.

d Radiografias de ossos em g'eral.
parecer de Vercingeto.rix. D b t"d A ti' o.mp e amen e eqUipa o.

e a I :t na rgen I na R' d'
' Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta-

As jactâncias do.s cacado.r,es .
. U 1:1 .', e- com a 10. _

çãQ do parto (Rádio·-pelvimetria). '

de lo.hos nas' estepe; e de BUENOS AIRES 13 (U I
"nem o tema é no.vo." e ne:n

Tratar na Empresa Auto. ,

'

, .

v.'
-

C
. Diariamente na Maternidade- Dr. Carlos Corrêa.

tigres nas salvas... Qui- P.) _ () matutino. 'D8ln(J::!"U- a' Asso.ciação ,,�' invoco.u pela .1açao atarmense_.
3era saber a verdade do 10.- -cia" acusa a Asso'.'ln';i'J' In- primeira vez em sua� 9 i'f;U-I--

"

C ONV'
,

bo. e do. tigre. Mas, faria teramericana de Imprensa I niões anterio.res". E t'.cres-

V d - I T EJ-
um péssimo. serviço. a um de d�fender.não\anto a li- centou o jo.rnal "_que 3e (��ter.,

.

e'n ,e ..ae DIA DO PROFESSOR - MISSA'VOTIVA
jóvem que despo.nta para a berdade de impremm com.u o. manter a confusao. entre n: .. Para co.memo.rar o "Dia do Professor" e implorar a

vida, s'e em maféria de his- exercício. da liberdad� co.m I Deus benção.s. para os educadores, a Casa dos Professôres
tória e de no.bres empresas fins comerciais, Ao co.mentar liberdade de empresa. P!l�'a J Uma caminhoneta Fo.rd Je Santa Catarina fará celeorar Missa Vo.t!· C t d' I

lh d·t
.

1 d'
-

d'
. .

r'
va na a e la

e mo.strassem a outra fa- elp' e1 o.na, a ec:s3!J a os mercadores do JornaIl.�mo., F 3 lUodelo 1951 em PerIei- Metro.po.litana, no dia i5 do. co.rrente às 730 h . '-

'd d d B A'
-

"d Iti" d rb d
'

dd'
.

, , OI as, Co.nVi

�� a ver .a e.
,

astará a SSo.claçao. e u a;: l�e a o ex�rclClO � .1 er �de pe- to. esta o. e ço.nservação.. dando. para êsse piedo.so ato todo.s os Pi�fessôres e quan-

VI,da, ,�eo.mmada _pelo.. senti- c�usa da

hberdad,�
' ..e I,�r�- la l�l ,do. con:el'ClO e nao.

,dcye ,�er e tratar -

Co.� ',0,
Sr. 1

to.s a êles deva)11 reconhecimento e estima.

do. cntlco � vela mqUietude,

i
prensa 0r:�e q.u�r ,que. "�Ja, ser. confundido com o ct,a li- Edu So.uza em AnrlU - Fl'orianópolis, 12 de ouutbro. de 1954.

9ara, abr1r-.lhes os o.lhos. ameaçada. o ]Olnal diZ (.u� beldade de pensamento, " Palho.ça. , (Ass.) Henrique da Silva Fontes - Direto.r Geral.

Vera, po.r SI mesmo., que
---,--

não. é tudo no.bre e cavalhei-
r' ,.

VIAJ� QONf"O'RTAVtLMt;NTt:
-e: CONi-fgt.c.A O gUl1)0131U�IL
'PtLO

� 'P:'_CiLA � 'DA�

I,

mais cruéis vexeções por
parte do imperador da Aus

tria; se Ise tivesse estipulado
um acôrdo de historiadores
ítalo-austríaco�; como. o.

atual ítalo-francês, dever
se-ia sublimir, nos texto.s

austríaco.s, que Silvio Pélli
co era, cómo. de fato. �ra,
inocente, ,e nos textos ita
lianos de ver-se�ia pôr em

'evid{ência que a condena
ção à morte foi imediata-

,

mente co.mutada em prisão.
perpétua (co.mo. fo.i) e que
depois de uma dúzia de
ano.s o imperado.r (como. na
realidade sucedeu) o per
doo.u.

t

Não. se pode unificar o

ponto de vista. O -ponto âe
vista é necessáriamente du
plo.. Sôbre a tumba de-Ga�
brial Princip, que em Sa

rajev� assassinou o arqui
duque Francisco Fernando.,
sucederam-se do.is epitáfio.s
- um 'escrito pelos austría
Co.S: �'Aqui jaz o. assa�sino.";
o outro. escrito pelos sér
vios: "Àqui jaz o herói".
Se co.rrigi,mos o. ponto. de'
vista;' no.S cSlócamos no' ní
vel daquele francês nó es

trangeiro., que se maravi
lhava que Lo.ndres celebras
se os nomes das, derro.tas
frqnc-esas, na praça" Trafe-

. gar e na po.nte de Waterlo.ci.
A história não é um cristal
de linhas imutáveis;' é, algo
vivo, eni.bora ,em aparência
'esteja ,sepultaelo pe�os sé
culo.s, 'como são vivas e

mutáveis' e contraditórias e

inco.erentes as vicissitudes
.dos po.vo.S, e as xiciss�tudes

t'esco co.mo se cbnta.

Existem, po.r fo.rtuna,' o.S

especialista em demo.licões
Ouçamo.s Averchenko.:· "A:
lexandre Magno. se encon

tro.u, certa vez, co.m to.do.
3eu exército., err{ um lugar
tão. árido que não havia
�gua. ,Um guerreiro., poré:m, I
2ncontro.u um pequeno pân
tano., encheu seu elmo de
água e o. levou a Alexandre.
Alexandre deu uma olha

deJa no. elmo e disse: "Co
mo. po.sso. qeber, água en

quanto meu ex'éreito. mo.rre
de sede? E jogo.u a, água fó�
ra. A acão é certamente be-
la, mai; eis aqui, rapazes, a
explicação. Ant'es de beber,
Alexandre deu uma' olhada
no. elmo. e viu um harlto
'líquidO, fo.rmado

'

de resf�·
duas e lo.do., no qúal flutaa
-va um rato. mo.rto. Rapazés., ,i'
que a'ção, teve Alexendre.�\ "

,

Magno.? 1)" higIenico,
_

2) '1<;:-'bela, 3) histórica., '-Joyens, '-

r,ecorde-Í 'que tarribem ''\'ós
'

I,

\

1

CASA I:En�A
,

UMA DISTINÇÃO EfW SERVIR

Artigos purtt cavalheiros, senhoras, senhoritas e

crianças, v. s. encontrará na Casa LEILA.
Lindo' sortimento em toalhas, crivos, rendas, bor

duelos,. perfumaria e artigos' para presentes em geral.
Faça uma visita à Casa; I.EILA -- Rua' 'I'euente

Stlveira, 25.'
.

rarmaClas de Plantão
, "

16 Sábado. (tarde) - Farmácla ela Fé Rua Feiipe
Schmidt. \

17 Domingo - farmácia da Fé - Rua Felipe SclÍmidt,
23 S:'J,bado (tarde) _- Farmácia Moderna � Rua .Joào.

Expresse Flertaaépélls
ANDRADE & KOERICH

Transporte· d�- cargas em geral entre Florian�polis,
-Curitiba e São Paulo '

Com, viagens diretas e permanentes
Matriz: -- FLORIANO'POLIS

.

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534, - Caixa Postal, 4,35
Efid. Telegr.: SANDRADE,

Agência - CURITIBA
'

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Unha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 .....Fone: 37-3(1-91

End. TeJegr�: SANDRADE
Ag�ncias no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo àté. São Paulo com a E'mprisa

de Transportes Minas Gerais SIA.'
.

,1.

REGRESSOU HENRY HOLLAND
WASHING7'ON,- 13 (U. PJ roí muito valíosa. O objetivo

- O secretário' auxiliar' de' príncípal de sua viagem ró
Estado, Henry Hclland, re- -rarn os preparativos para' a
. / '

gressou, ontem, depois _de Conferência econômica in-

uma excursão.' de um mês pe
la América do Sul e decla- ter-ameríóana que '§;e' reuni
rou que está "muito conten- ri, no Rio, em novembro
te e satisfeito." com os resul- víndouro. Hollánd foi rece
tados.: Holland declarou aos

'
bido pelos embaixadores da
..

,

jornalistas, no aeroporto, Argentma, Equador, Vene-

que a visita ofícíal eretuada i zuela e Brasil.

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

.-_, •... "'r-,,··,_-·-·J

"

Cia- ,de Sequr'os
II *','eeMinas--Bràsil»

..

��Sorfeio de Lucros
.

A Ci�., de Seguros "Mi�as-Brasil" faz público que, no

dia 22 de outubro. corrente as 13 ho.ràs, na sua séde so.cjal,
à Av. Afo.nso Pen$., 526 - 30 andar <Edifício. Mariana) em

Belo Horizonte, Estade> de Minas' Gerais, pro.cederá ao. sor

teio. do lucro apurado na Apólice ,de Seguro n. cV. 1.021,
da "Te_celagem Itajaí S, A.", de Itajaí, Estado (�e Santa

Catarina, de acôrdo. co.m o. item IV, letra "B", da Cláusula
de PartiCipação. no.s Lucro.s. da aludida Apólice.

"-

Para êste ato., que co.ntará com a presenca do fiscal
do D.N.S.P.C. e de representantes ela empresa· estipulante
do seguro, co.nvida a todo.s os intere_.ssa.dos.

'

A DIRETORIA

I

( 'I",I BA,NCO deC�fl\if.O, POP,ULAR'I"-,

.

.

, I
-

z AGRICOlA
,

I I
�

�. '- '.
�", Rv,.à. �ruJ.J.nMfl 16 .. � ,

q: j l' .'
_

..

I --_-á'-�
.........-"I� ""'t"I""" �

-r
•

fLORlANOPOLIS - SrÓ\.('616.rln�
-

. .

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

Raios· X

I

'Terreno
Vende-se um terreno

Co.m a area de 588 metro.s

quadrados, á rua Victo.r
Konder (antiga Blumenau).
Tratar co.m Francisco

Bücheli Barreto., á- rua -24
de Maio., n. 433 - Estreito.

CASA MISCELANIA dlatl"·

blJ,dOJ:a do!'! Rádloll R.C.A.

Vitor, Valvulas e DI.coI.

1OISO' li....-rn,

"11H8 nEBIITll1
,

(SlLYIIIA)
GflANDE TONIOO

Ven-d·e-se
Uma casa de alvenaria,

situada a rua Bulção. Via
na" nO. 71. Preço. de ocasião.
Tratar com Francisco

Büchele Barreto., á rua 24
de Maio nO. 433 "':"E.streito.
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Dos Professores ' I,

Exeelenti"lmo��:t êI�:'ta§e9Ym���et\J?eQo� \
vernador do Estado de San- solicitar, na oportunidade ela piríto de compreensão de

ta Catarina. passagem do Vossa Excelência, com os

'Os professores, diretores e "DIA DO PROFESSOR", nossos protestos de elevada

inspetores do ensino primá- a revição do quadro dos ven- estima e distinta considera

rio da zona norte catarinen- cimentos dos membros do ção,
se, com o devido respeito e Magistério Primário, a fim FIRMAMO-NOS RESPEITO-

a necessária vênia, vêm pe- de que lhes seja concedido o I SAMENTE.

rante Vossa Excelência para aumento a que fazem Iús e

I
C Memorial que será envia

expõr e solicitar o que se- que condiga com as necessí- do hoje ao sr. Governador do

gue:
' clades da vida atual. Estado)

Senhor Governador.
a trabalho do professor

primário catarinense, quer

nos centros urbanos, quer

nas zonas rurais, vem sendo,
réconhecídamente, por to

dos os que acompanham as

nossas atividades educacio

nais, de molde a colocar nos

so pequeníno Estado, à altu

ra dos seus irmãos que se

'vangloriam em ter as me

lhores organizações e apare
lhaménto para o ensino fun

damental comum.
O aproveitamento dos alu

nos/ evidencia, de modo con

cludente, o esfôrço, a dedica

ção e - por que não dizer?
- a competência daqueles
que abraçaram a nobílitarite
missão de educar as novas

gerações pára elevar o nos

so Estado no conceito de ou

tros Estados e o Brasil, no

conceito das nações estran-

Em festa o Inslitulo. de
-� �i Educação

Finalmente, hoje, com íní- rem aquele local, numa de

cio às 20 horas, terá lugar a monstração perfeita de solí

tão esperada FESTA Di\ dariedade e reconhechnento

PRIMAVERA, patrocinada aos denOdados" moços cue

por um grupo abnegado de inspiraram a ·FESTA DA

alunos do Instituto de Edu- PRIMAVERA.

cação e com a nobre finali- w....................-_�

dade de conseguirem fundos

para as festas de formatura CRISE POLITICA NA
no fim \do

..

ano.
. INDONESIA

Como ja anunciamos, a

IFESTA DA PRIMAVERA se- �AKARTA, �4 (U. P.)
. .'

I
Tres dos partidos pOI1·t1·COS

ra levada a efeito no pro-.
'

.

I tít t d Ed
- favoraveís ao governo, re-

prto ns 1 u o e r.uac8.o, .

t d
.

I
clamam Juntos reforma mi-

�s an o as mesas, a0 l)rt'C;O . . . _

d C b 20
'

.

d'
. - l'

J
nisteríal e pedem a demíssáo

e r", ,00, a lSDOS1C:10 (OS
d

.. . I
. ,," . os mínístros das Fmancas e
interessados, na Po�'t'"rta da-

E
.

O t
.

1 E 't b lecí
',' conorma. s res partidos

geiras. que e s a e eCllneEG,J. os m- .

d
..

.

l
in onesios possuem 32 luga-

. gressos, para cavalheiros e
,

E' . ao professor pr'rmarao,
S h lt 't

res no/parlamento e alegam
Senhor' GoveI'nadoI' que o en 01'1 as, aos preços (;E" •

,

C $ 10
-

C '$ 5 . n"

J
ser essenoíal para melhorar

nosso Estado deve, em gran- r, ,00 e 1,: ,00,Iespe ..t1-
lt
-. .

t r t bé de
a Sl uacao fínanceira e eco-

de parte, o trabalho de bra- v�men e, a 1: .

am em, po: e- nomíca do país a mon
-

silidade, que vem integrando rao ser adquírídos, ou na cn- . .

eaçao

tr d'
de novos ministros para 0-

os elementos alienígenas aos 1 a a: .,., . , "
cupar aquelas, pastas. O ga-

nossos usos, .costumes para Sera pOI celto urna resta
bí t d I d

,.

União da Pátria brasileira. encantadora essa que a So-
me e a n onesia se reu-

ne, amanhã, para examinar
No entanto, sentem êstes ciedade terá o privilégio de

as queixas contra os dois
servidores de Vossa Excelên- ver esta noíte e cujo :::UCf:SSO

ministros e os observadores
dependerá tão somente do

acham que consequentemen-número de pessoas que aflui- te o gabinete será reforma-
do.

cia que, no momento, não

podem ter a representação
condizente com o cargo que

ocupam, porque:
1° - seus vencimentos a

tuais não condizem' com as

exigências do elevado custo
. de vida, que nos últimos

anos, elevou-se de 400%;
2° - seus vencimentos,

tendo em vista o trabalho, a

responsabilidade do cargo, a

representação, não são rela

tivos nem sequer ao salário
mínimo pago ao trabalhador

braçal em nosso Estado;
3° - muitos professores,

de competência intelectual

e vocacional, vêm dei

xando o Magístérío para
deixando o Magístério para

.

ingressarem em autarquias e

repartições federais, que
lhes dão um vencimento

maior e lhes oferecem as

mesmas garantias e vanta

gens;
4° - Vossa Excelência

mesmo, pela Lei n. 1.075, de

9 de junho de 1954, conce

deu um aumento aos pro
fessores aposentados, aumen
to "êste que os equiparou qua

se, no que se refere aos ven

cimentos, aos professores em

atividade;
5° - Vossa Excelência é

reconhecedor dos elevados
trabalhos do educador prí
mano, como patenteou à

pág. 31 de "Síntese de três
anos de governo", quando
apresentou um agradecimen
to "especialmente ao profes
sorado catarinense, pelo des
vêlo com que se vem dedi
cando à difícil e nobilíssima
tarefa de preparar, moral e

intelectualmente, os futuros
cidadãos da Pátria",
Do exposto, resp,eitosamen-Ite, louvados no que disse al

guém, em pleno conhecimen
to de cauxa, que "é de jus-'
tiça- que a tão relevantes
formadores da mentalidade
de um povo, se dêem vanta�
gens e garantias que lhes

tranquilizem o trabalho e

tragam segurança ao mo

desto plano de vida que con-

PRISÕES POR ROU
Bos NA HUNGRIA
VIENA, 14 (U, P.) - O

jornal comunista hungaro
"Sabad Nep", informou, ho

je, que a Policia hungara
prenueu a Janos Szlota, che
fe da construção, da indús
tria agrícola e outros direto
res da companhia, acusados
de fraude. O jornal diz, ain
da, que as prisões se deram

por causa da publicação de
detalhes sobre fraudes em

grande escala no consórcio,
ÇJue é um dos maiores do

'-t'�"'''';jii!'"\";''-�

CHOQUE DE TRENS
NA HOLANDA

ELST, Holanda, 14 (U. P.)

nas zonas

Professores
rurais são os

os baluartes

NOVA, ETAPA'
- Um trem elétrico Diesel, a WASHINGTON, 14 CU, P.J
toda a velocidade, colidiu - O dr. Eduardo Zuleta An
com outro trem que deixava gel, embaixador da Colôm
a estação, na manhã de hoje. bia, declarou que a visita do
"To mínimo morreram 6 pes-

I dr. Milton Eisenhower à A
soas. Ó motorista do outro méríca Latina e o relatório
trem elétrico conseguiu esca- publicado no seu regresso
par, saltando da capine. Mas aos Estados Unidos, n.a: cam
) do trem Diesel morreu íns- "o início de U111:1 nova etapa
�antaneamente. Estão procu- na história das relacôes fco
'�'ando outras possíveis vití- nômícas Interamericanas:'.
mas.

Para o·Senado '«DIA. Dt PROFESSOR))
PAPANDUVA

Nerêu
Saulo

••••••••••••••••••••
1
•••••• 672

770
382
370

Enferma a" ex··rainha Narrimao
Chegou a Suíça afim de 'submeter-58 a tratamento
LAUt>ANE, 14 (U.P.) - Pa- • chat se informou que Nar

I
dado lugar a l'lumores de que;

recia muito fatigada a ex riman jamais se' havia res- em realidade, fugia de seu
rainha Narrirnan, do Egito tabelecido inteiramente do segundo espôso, o médico

ao descer do avião em que dificil nascimento de seu fi- egipcio com Q qnal convo-

I
chegou, hoje procedente do lho, Fuad. Este, agora com lou núpcias, depois de divor

Cairo, acompanhada por sua três a'nos, está com o pai, o ciarse .de Faruk.

mãe, Assila Sadek. Esta dis- ex-rei Faruk, na Itália. A sra. Sadek não quis fa-

se, telefonicamente, mais Em Berna, as autoridades zer comentário sobre estes

tarde, à "United Press", que federais d�sseram que Nar rumores, ou de que Narri

sua filha será examinada, riman'viera com visto de tu- man estaria esperando ou

amanhã-; pelo professor Ro� I rista, por três meses. tI'O filho, "Terão que per

dolphe Rochai, famoso espe-,
Ao revelar que amanhã ira guntar à princesa", respon

cialista suiço em Obstetrícia: ao sanatório, a sra. Sadek deu a uma pergunta do re-

Acreicentou que Nariman

I
dise que do exame médico porter..

está muito enfêrma e que, dependerá que Narriman se- Narriman, sua mãe e a

por isso, haviam partido pre- ja internada ali, ou possa ser acompanhante, ,violette Ma

cipitad_amente do Cairo, po-I tratada sen� necessidade de hmound Groux, estão hospe_
rém nao revelou a natureza permanecer na clínica.

I.dadas
no elegante Hotel

do mal.
'

A saida precipitada de Beaurivage, às margens do

No scnatório ,elo fi:, Ro-' :Narrünal1, do Cairo, havia lago.
'

,

,-- DR. MALAN
.

JOHANESBURGO, � Uniao
Sul Africana), 14 CU. P.; - LONDRES, 14 (U. r. I

Noticia-se em fonte o l'i,(' iai Shigeru Yoshida, primeiro
que o doutor Malan, pl'imei- ministro japonês, esperado.
1'0 ministro da Un:úo Eul- procedente de Rom::>., .t 21 (lO

Africana, se ret!ml'á dH viria corrente, será recebido em

política, no dia :1[) �le 110\'(;:)1'1- audiência especi:ll pelil mi
bro próximo. nha Elizabeth. O estadlst,J,

IRÁ À ALEMANHA
WASHINGTON, 14 os. P)

- O antigo' presidente Her

bert Hoover irá à Alemanha
Ocidental no dia 21 <[-., no-

CONSELHO DE
.!. A data de hoje é con- SEGURANÇA

',' ',' sagrada, com sobejas PARIS, 14 CU. P.) - O Tri-
razões, ao "Dia do Profes- bunal Militar que investiga
sor". a "filtração" de segredos do
Não ignorando, como nín- Conselho de Segurança Na-

guém ignora, o trabalho cional, interrompeu o inter
honesto e patriótico, em- rogatório das testemunhas, a
bóra 'modesto, do Mestre fim de poder examinai de
que prepara as crianças vidamente os depoimentos já
para a mocidade, e dos que

I tomados em 'suas duas serna

forjam, entre os', da moei- nas de intensa atividade.
dade os cidadãos úteis. à I

_

Pátria, queremos, neste re-

'gistro, levar aos que inte

gram o Magistério Brasi

leiro, notadamente o Oata

rinense, os nossos mais
cordiais e sinceros ample
xos de congratulações pela
magnificiência da efemé

ride, lamentando profun
damente não o fazermos
com um hino de louvor que
tanto merecem.
Nos centros urba{los ,ou

indórmidos da nobre mis
são de colocar o nosso Es
fado à altura dos demais.
Estados porque abraçaram
e se tornaram dignos da
nobilitante missão de edu
car para melhor elevar o

padrão cultural do Povo
Brasileiro,
Com desvelo, com cari

nho, com toda dedicação e

afrontlj.ndo uma série in

terminável de ingentes sa

crifícios o 'Prõfessor não se

descuida de sua ásperà ta
refa preparando os fu.tu
ros éidadões da Pátria,
Por isso, nas comemora

ções desta efeméride, são
dignos do nosso mais pro
fundo respeito, da nossa

mais sincera gratidão, os

Beneméritos da Educação,
Deus, na sua infinita mi

sericórdia, derramará co

piosas bençãos sôbre os

Professores, cOllcedendo
lhes' muita saúde e felici
dades para que não se ve

jam enfraquecidos na ás
pera jornada, antes, com

todo ardor e elevação cí
vica alcancem a meta fi
n:.! de sna 110bre mi.ssão.

,vemb,ro, a convite do chan
celer Adenauer. O sr, Hoover
aceitou o convite pessoal (:.0

chanceler' alemão, a CCliS(!· !
lho do presidente Eisp.nho·
wer e do secretário (,e Es ta

do, -sr. Foster Dulle!:.

/
Arístüíano
Konder .. , ,

"
.

CANOINHAS

Nerêú
Saulo

3.181
3.200
2.873
2.916

Aristilianó
Konder o ••••

'
••••••••••••••••••••

TAIÓ
Nerêu 683

346
1.592
1.536

'

Saulo , "

Aristiliano , , .

Konder
............... �

.

NOVA TRENTO

Nerêu
Saulo

1.277
1.163
1.139
1.129

,

Aristiliano
Konder ..... , , , /. .

ITAPIRANGA, /

Nerêu , , .

Saulo ,.,.,

; ': , .

Aristiliano ••• 0,' ••••• 0 ••••••••••1.

322
97

2.026
2,123Konder •••••••••••••••••••••••• o'

RODEIO

Nerêu
Saulo

1.002
125

2.199

2.209

Arístílíano . . . . . . . . , .

Konder ,.,., , , .. , .

SÃO JOAQUIM

Nerêu
Saulo'

2.707
2.610
3,368
3.302

Aristiliano
Konder

i Aviso aa Povo
SÃO NULOS E ILEGITIMOS OS
ATOS DO SR. PAULO FONTES.

.

Alertamos, aqui, ao Comercio, à
industria e ao povo em geral que, de
acôrdo com o disposto na LeiConstitu

c�onal NO 2 e resolução subsequente da
Câmara Municipal de Florianópolis,
são nulos de pleno direito todos os atos

praticados pelo sr. Paulo Fontes -como
Prefeito desta capital.

Assim advertimos que as compras,
contratos de serviços e nomeações que o

sr Fontes está efetuando não poderão
ser reconhecidos porque em flagrante
desrespeita à lei e não têm outro objeti
vo senão o de entravar a administracão
do 'Prefeito legitimamente eleito pelo
Povo.

Pela lei n" 164, de 24 de junho do
corrente ano até que seja empossado o

Prefeito eleito o cargo deve ser exercido

pelo Presidente da Câmara Municipal,
conforme decisão do legislativo em ses

são de 8 de julho também. do corrente
ano.

., '

SHIGERU VOSHIDA
nipôilico será homc>niv>;eatlo
por sir' Winsto.n ,)hw:chill
com um banquete, Wlla ) (

cepção pelo ministl'r. (!,) i>X

terior Anthony Et:len, e um

almoço pelo challcele�' do

Erário, Butler.

ESTUDANTES
'Ao ensejo do transcurso, nesta data, do "DIA 'DO

PROFESSOR", a União Catarinense de Estudantes, so
lidarizando-se com as manírestações de regosijo por
tão grato evento, apresenta aos mestres do Brasil e

particularmente, aos de Santa Catarina, as suas mais
efusivas congratulações, pedindo ao Todo Poderoso, que
os ilumine, no grave e dificil papel de orientadores e

guias da juventude pátria.
Florianópolis, 15 de outubro de 1954.

Heui:1y Primo Massolini - fr�sidente da UCE

Florianópolis, Sexta-feira, 15 de Outubro de 1954

Loteria do _ Estado
9.636 - Cr$ 20d.000,00 - Tubarão'

'

12.410 - Cr$ 25.000,00 - Flortanópolís
4.225 ..:__ Cr$ 15.000,00 - Tubarão

12.663 - Cr$ 10.000,00 - Florianópolis
'5.292 - Cr$ 5.000,00 - Ctzritíbanos

MENSAGEM DA UNIÃO CATARINENSE DE . r

.

MANTIDA ,A APRECIACÃO
,

,RIO, 14 (V, A.) - O p1;0- deral, que transferia á Ca

jeto oriundo da Câmara dos mara sobre os vetos do pre-,
feito, foi ontem rejeitado por

Deputados, modificando a unânimidade pelo Senado
Lei Organica do Distrito Fe- Federal.

Einstein está forrado de razão: exceto a morte ,e
a sua lei tudo, é relativo no mundo.

Daqui donde escrevo, vejo à minha frente uma baca
nissíma propaganda, em policromia, de certa empresa
aérea: um possante quadrimotor cortando os céus e,
'cá em baixo, um primitivo carro de bois.

Mas, tudo é relativo ...
'

x x

x

Dois dias antes do pleito, aquele chefe pessedísta,
lá no interior, começou a imaginar.

As chuvas caiam, como bênção para 0_ seu colega
da U.D.N., em cujo terreiro descansavam tres jeeps
famigerados, E êle, o da oposição, não tinha nenhum!

Dispensára o caminhão que o diretório lhe orerecêra
por não adiantar nada. Ficaria atolado ali mesmo, n�
frente da secção eleitoral. E.o chefe pessedista imagi
nava!' Tinha que trazer seus eleitores às urnas. Eles
eram 125. Os udenistas eram apenas 83,
Estes viriam todos. E os dele? Sem condução não
apareceriam mais do que 30! Continuou imaginando!
A' boca da noite do dia 1°, meteu o Bragado e o Bra-
sino no velho carro e sumiu!

.

A' tarde do dia 2 a noticia estrondou: o chefe do
P.S.D. aderira ao govêrno! Seria nomeado fiscal de
armas! Não viria fazer a eleição, mas já deixara, as

chapas da U.D.N. com os seus eleitores. Destes, ape-
nas duas dúzias, não concordaram, chefiados pelo se

cretário do .díretórto pessedista.
Os udenistas gastaram, na véspera, os foguetes todos.
E o seu chefe foi conferir as chapas deixadas pelo
traidor. Batata! Do primeiro ao quinto. Só a de de

putado estadual não era a da U.D.N. local, mas era

também da U.D.N.! Não fazia diferença.
No dia 3, o novo chefe pessedista foi dos primei

ros na urna. Votou de cabeça erguida:
- "Eu não me entrego! Eu, e os meus! São 16 que

perdem mas não arreiam! ,.
' ,

Pelas tifas e desvios os jeeps cabritavam, puxando
eleitores. Os que antes eram do P.S.D., no caminho
mostravam as chapas do seu .novo' partido. Votaram
162, ao todo. O chefe .pessedista, o atraidero, um poucó
antes das 17 horas, apareceu e votou. Encabuladissi
mo. ,Envergonhado. Esquivo. Votou rápido e desapare
,ceu, fug'indo aos abraços dos seus novos correligioná
'rios e ao riso debochado çlo seu substituto. O saco de'
lona foi fechado e. levado para a cidade, comboiado

pelos jeeps. Dentro dele, segundo a apuração prévia,
iriam 15 votos pessedistas e 147 udenistas!

Três dias depois foi feita a apuraçã_9 verdadeira:
P.S.D. - 102 e U.D.N, - 60!'

x x
Jx

O carro de boi, com o Brasino e o Bragado, fizera
o serviço nos 3 jeeps, espalhando as chapas de menti
ra, que serviram para garantir condução motorizada
aos vitoriosos!

Depois da apuração, quem sumiu foi o chefe da
U.D.N., que fôra na conversa da adesão do seu adver
sário. E este não se cansa de gabar os três jeeps derro
tados pelo seu velho carroção rangidor L

. ,.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


