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Gaioso e Almeida (P. S. D. - P. T. B.) .

Joaquim Lustosa Sobriuho (U. D. N. .., .

CEARÁ
Paulo Sarazata (P. T. B. - U. D. N.) .

Armando Falcão (P. S. D. - P. R.) .

PERNAMBUCO

Cordeiro de Farias (P. S. D. - P. L. - P. D. C.)
João Cleofas (U. D. N. - P. S. T.) '

.

SERGIPE

ger as suas Mesas. As modificações que a nova legislatura Edélsio Vieira de Melo (P. S. D. - P. R.) .

vai trazer á composição dessas Casas tornam índispensa- Florianôpolis Leandro Maciel (U. D. N.) .

vel a escolha de novos titulares para os seus postos de di- Francisco Macêdo (P. T. B.) .

reção. O sr. Nerêu Ramos deixará a Câmara dos Deputa- C I BAHIA

dos, onde durante toda a legislatura 'finda mereceu o voto opacabana - Rio - 16 - Consagra- Antônio Balbino (P. S. D. - U. D. N. - P. T. B.)

dos seus pares para a presidência, indo integrar a repre- da a nossa espetacular vitoria, a começar da
Pedro Calmon (1'. S. D. - P. L. - P. D. c. - P. R.)

sentacão eatartnense 110 Senado. C
•

I d
GOIÁS

apita , on e mais uma vez o teu prestigio se
Volta, assim, a Casa que durante quase cinco anos pre-

3-::.lenho Paranhos (U. D. N. - P. S. P.)

sídíu, como. vtce-presidente da República. A sua passagem revelou, envio-te as mais calorosas congra- José Lodovico de Almeida (P. S. D. - P. T. B.)

pela presídencia do Senado foi 'das mais' eficientes. Ele tulações pela justiça que fez o povo catari-
ESPíRITO SANTO

já :vinha do exercício de uma alta e difícil missão. Fôra o
Francisco Aguiar (P. S. D,,- U. D. N. - P. T. E.)

leader da Assembléia Nacional Constituinte e o presiden- nense, respondendo magnificamente' a� in- Eurícc Sales (P. S. D.) .

te' da Comissão 'elabolóadora do projeto' que �e transformou justiças que desde quatro anos vem sendo .

ESTADO DO RIO .

na Constituição vigente. A' sua atuação na Constituinte •

d b I Miguel Couto (P. S. D. - P. T. B.) .

\,
. Joga as só re o teu nome -Abraços

_ segura, esclarecida, inteligente, pertinaz _ se deve, em •
,

• Pereira Pinto (U. D. N. - P. R - P. L.)' .

boa parte, o exito da tarefa da Assembléia. Revelou-se, N
A

R
Erigido Tinoco (P. S. B.) .

então, para o país inteiro tal como o sabiam os seus coes-
ereu amos. r- SÃo PAULO

taduanos - um jurista e um orientador. A presidencia do Adernar de Barros (P. S. P.) - (oficial) .

Senado, sob a direção do sr. Nerêu Ramos; foi magnífica. Aum t
;

I
Jânio Quadros (P T N P S B) (oficial)

A cada passo as suas decisões são .ínvoeadas, para firmar' en .DUO numero Prestes Maia' (P. S. D. ·--P. ·R.· � U�n, N. - p'.
orientações que todos aceitam confiadamente. Ao termi- .

D. C.) - (oficial) .

nar o seu tempo no Senado recebeu consagradora homena-

.de Deputodos Federal-s r.oledo Piza (P. T. B.) - (oficial) .

gemo Os cronistas parlamentares completaram-na reunin-
do num livro a que deram o título de "Um Grande Presi- . . ACIDENT[ NO CAMPO DO'S 'AFON'SOSCONTARA' ir CAMARA COM meiro a pôr em execução a em vista do aumento de po- .[ .

d�nte" tu�o aquilo que sobre a sua person.alidade se havia MAIS 22 REPRESENTANTES Lei n. 2.140, de 17 de dezem- pulacão verificado no último
dito da trfbuna daquela Casa durante os cmco anos da sua EM VIRTUDE DO AUMEN- br 1 1"'53 . f' d .-

'1'
.

A I' Ii lt
-

10 ce '" ,que ixa, e a- recenseamento \

preste encia. quem ana isar esse rvro assa ara uma ob- , TO DA DENSIDADE d
-

f o

.

le-
_ . '.

.

. cor o com o paragra o 4, Por aquele dispositivo
servaçao: talvez as palavras mais expressivas, no louvor DEMOGRA'FICA I t· ... · 70 d C títuí

-

'

...

,. '... _ .

c o ar 1&0 , a ons 1 urçao, gal, as cadeiras do Palácío
unamme, tenham SIdo proterídas pelos seus adversáríos. RIO 18 (V A) O pleito

-

d d t I -f.

, ..'
' .,

- o 'numero e epu ae os e- 'I'iradentes passaram de 304
Na Câmara dos Deputado", o sr. Nereu Ramos exerceu de 3 de outubro fOI' o PI'l' - de' E t 1 lt I

_, . .

.

_.
rals por s ae o a era e o para 326, dístríôuídas da se-

por quatro anos a presidência, sempre eleito por votacoes
' Miranda Vieira sofreu um

que tanto tiveram de consagradoras das suas virtudes
-

co-
guinte forma: acidente no Campo .dos A-

mo de confortadoras para os que não desejam descrer dos VENCIMENTOS' D S
Amazonas, 7; Pará; 9; Ma-

homens. Ali, alem da direção dos trabalhos legislativos, te- A ranhâo, 10; Piauí, 7; Ceará,

ve o sr. Nerêu Ramos a da administração interna da.Casá.·
18; Rio Grande do Norte, 7;

E a sua personalidade, um tanto quanto antipatica para o 'fORCAS ARMADAS Paraíba, 11; Pernambuco.

comum dos mortais se revelou integralmente _ o jurista,
' .

22; Alagoas, 9; Sergipe, 7;

o magistrado sereno imparcial, o orientador seguro e inte-
RIO, 18 ev. A.) - A Co- 1 seus trabalhos' ao governo Bahia, 27; Espírito Santo, 7;

ligente, o administrador austero e eficiente.
missão de Estudos do Rea-_I dentro do mais curto prazo. Rio de Janeiro, 17;. Minas

Esse homem, que tem tambem seus defeitos, com tão justamento dos Vencimentos Os representantes do Exér- Gerais, 39; São Paulo 44;

nobres tradições, capaz de ombrear com os nossos mais
das Forças Armadas, presí- cito, Marinha e Aeronáutica Goiás, 8; Mato Grosso, 7;
dida pelo general Enulio Ro- [á apresentaram algumas ta- Paraná 14' Santa Oatarína

austeros varões, esteve por um triz para ser presidente da
'

.
' ,

República. E tê-lo-ia sido se tlvesse havido mais inteligen-
drígues Ribas Júnior, conti- belas. que, estão dependendo 10; Rio Grande do Sul, 24;

cia, mais visão politica e, sobretudo mais reconhecimento
nua

t' trabalhadndo intensa- de estudos e aprovação pela Distrito Federal, 17; Territó-

1.
- . -

h
.

men e esperan o entregar os Comissa-o

I1tel'ml·nl·stel'l·al.
rio elo Acre 2' Amapá 1',

•
em seus çorre 19lOl1arlOS e se os seus compan ell'OS, naque-

.
" ,

',.la Comissão trt-partídárra (te 1950, Sobretudo pela atuaç�f9-- ' ,

'Como se ss e, os trabalhos Guaporé, 1 e Território do

do sr. Prado Kefly, não Se tivessem perdido no emaranha-

-
- _._ .

_

.� -< estão sendo norteados, de JUo �ranco.
di) das sutilezas que a levaram ao fracãsso. Tivessi sido

CASA DO ,CAF� I
acôrdo com 6 que

jl'
foi dito;

lançado naquela ocasião (outro grande sacrificado foi o
LONDRES, 18 (U. '�.) - Ar. dsto é, no .senti:dõ (I ser pro-

general Canrobert Pereira da Costa), o nome do' sr. Nerêu
famosa Casa elo café.' que, porcíonado aos su -tenente,

Ramos teria, talvez, conquistado a Nação e os políticos do
teve seu apogeu nos dias elo. sargentos e oficiais dos prí

PSD e da UDN, cobra e lagarto, não teriam ido entrega-la
dr. Samuel Jbhns�n, isto é, I meiros postos uma escala ele

justamente áquele que' tanto queriam (havería sineerida-
de
t
1709 a 1784, fOI .reaberta padrão de vencimentos que

ele nisso?) evitar _ 'Getúlio Vargas. E o Brasil não teria
on rlo. depois de 111aIo\> de um atenda de forma razoável às

'passado pelos dias torment�sos por que passou e que ain-I secu o: O café .voltou a s�r necessidades fundamentais

da não se encerraram em definitivo. I a bebida prefenda por mm- de subssístêncía, saúde, ha-

O sr. Nerêu Ramos voltando ao Senado de justo título
tos londrmos, o _CJue certa- - bítaçào e vestuário. Quanto

devia ser. investido na' vice-presidência da Câmara Alta, II_le.nte redundara, em berie- às tabelas já divulgadas, po

que é o mais alto posto acessível dos senadores. Sabe-se,
ríeío para os países produ-, demos adiantar que- todas

entretanto, que o sr- Benedito Valadares já se prepara pa-
tores. t elas carecem ele fundamento.

ra reivindicar o cargo. Cabe aqui, sem dúvida alguma, a

interrogação popular: "Será o Benedito?"

A presidência da Câmara, pelo que se murmura, vai
,

caber ao sr. Gustavo Capaneina. Ninguem a 'merece mais,
pelas suas grandes qualidades e pelos seus serviços nessa

, Casa.

OS NOVOS GOVERNADORES DOS
ESTADOS

Resultado das eleicões
,

AMAZONAS

Deputado _Plínio Coelho CP. T. B.) .

Rui. �raújo \P. S. D. � U. D. N. - P. D. C .

PIAUí

_E_d_i.:.Ç_ão_d_e_h_0_j_e__8_p_ág_1_·n_a_s - F_l_o_r_ia_n_o_-P_O_I_is_,_T_e_-r=ç�a=-f�ir;,I9 de --:O:-U�t-U-:-b";';;_0-(-le-1":9=5�4""::'::;-;";'_;';;_-_..!��������C�I�'$�.�l�O�O�"""�

o POVO' Respondeu MagnificamenteA BATALHA DA
PRE,SIDENCIA

Dr. Aderbal R. da Silva
Em breve as duas Casas do Congressu vão ter que ele-:

FUNDIRAM-SE

RIO, 18 (V. A,) - Um apa
relho tipo T-6, numero

)566, pertencente à escola de
Aeronáutica e que era pilo
tado pelo tenente Mauro

2õ.211

16.092

57.349
44.065

145.055
141.135

213,595
173.436

43.649
,33.098
19.893

261.104
204.520

71.437
71.172

87.650

72.9j)5

181.402
129.300
47.820

187.453
187.004

146.239
73.453

fonsos, caindo na pista. O

oficial que o pilotava, segun
do nota do gabinete do mi
nistro da Aeronáutica, sofreu
apenas ligeiros rerimentcs.
Os danos no aparelho foram.
tambem de pequena monta.

Não conseguiu nem seu próprio voto
RIO, 18. (V. A.) - Fato ato da apuração. Uma eles

talvez inédito acaba de se sas hi�teses deve ter ocor

verificar nofim da apuração rido.

do recente pleito eleitoral
r-esta capital. O sr. Henrique Ide Macedo Silva, candidato
a vereador na chapa do PiU·_·

tido de Representação Po-

I
pular, não obtev.

e um
nú��co

, voto. Nem mesmo a cédula

O Te-mpo I do candidato apareceu,' evi-
denciando que ou êle não vo

Previsão do tempo até às tou ou se absteve escrupulo-
14 horas do dia 19: samente de sufragar o aei;

Tempo - Instável, sujeito próprio nome. Ainda pode
a chuvas e trovoadas. I ter se dado o caso da vo ta-

Temperatura - Em declí- ção da mesa eleitoral ter si-
nio. do anulada ou impugnada no

Ventos - Do quadrante

SUie��:�·��·uras _ Extremas NO IRÃ MAIS DOZE PENAS D·E. MORTE
de ontem: Máxima 18,3: Mi- TEERÃ, 18

-

(U. P.) - Um sentenciou a morte outros 12

f'o-'"..................�-----�..._,.-- .- •• --�-_,___ níma 17,0. Conselho de Guerra secreto, dos'600 chefes e oficiais do

I NCclDHEllNET_EDAERFGREONNTTIN.EAfRA� éf1�iSodâ
-

tid"ãde:.: i :E:�':�;�:�:::��u,���
suposta conspiracão comu-

SANTIAGO 18 (U' P) I nista 'para derrubar o go-
, '..

. -. Como se sabe, há uma

O Ministério da Defesa .l'nan': rhissão oficial chilena explo-
verno.·

dou pr'oceder o inquérito so- rando aquela região à pro- .... Entre os sentenciados fi-

bre a entrada considerada cura de urânio.
t.1' gura o coronel Jamshidi, a
i.

insólida, do navio-escola ar- O ministro das Relacões
quem o promotor acusou de

gentino "Bahia Thetis" na Exteriores foi procurado -por "
ser o laço de união entre os

NOVA DELHI, 18 (U. P.)

'I
Bombaim, no sentido de boi- baia de San Quintin, no· gol- jornalistas, mas �e recusou a

militares !comunistas irania-

_ O governo indiano rejei- cotar os serviços nos navios fo de Penas, durànte sua fazer quaisquer declarações.
nos e o adido militar da em-

tou segundo as autoridades, que se dirigem a GÔa. viagem de regresso, após a
b.aixada soviética, general

o protesto português contra ,................ -------w-----· visita oficial aos portos chi- ENTRATA TRI-
Rohdonov.. •

"a incitação oficial á indis-
. NOVDMÍNISTRÕ"· lenos de Valparaiso e Taica- O procurador pediu que se

ciplii.léL dos trabalhadores, RIO, 13 (V. A.) _ O sr. lmano. UNFAL cumpram. tOdas as penas de

COlY.O meio de intensificar o José Cocrame de Alencar, Ante-ontem, interpelado, HANOI, 18 (U. P.) -;- Ho
morte ditadas contra os 24

"bloqueio econômico" do te)- novo ministro do Brasil na por uma fragata chilena, so- Chi Minn, chefe' comunista
I réus já condenados e contra

ritorio portugues de GÔa. Suécia, chegou àquela ca- bre a razão de sua entrada, do Viet Minh, fez sua entra-

I

outros 600, aproximaelamen-

O
.

t t t d d d
'.

I d
te, que ainda estãO' agúar-

.

pro es o do govel'no por- i pital, via Lisboa. Den 1'0 e o coman o o naVlO�esco a a triunfal em Hanoi, uma

tugues foi motivado pela re-

/
alguns dias o diplomata bra- argentino limi�ou-se a res- semana depois que os ver-

dando julgamento.

solução do Sindicato Geral sileiro apresentará creden-l ponder (lue "Pllrtiria no dia I melhos receberam a cidade - E' estranho, Da. Udeniltla, mas o ,número que a sra. �s. altas autorídades do

de Trabalhadores do Porto de ciais.· seguinte". das mãos dos franceses. usava agora lhe fica tão pequeno! : e�:rclto expressavam a opi-

O)-()_() ()_()_()�()_()_() ()_.() ()-()-��() () ()_()_()�()._.(»·__() ()..�()_()_()_()_()_()_(O nlao de que as execuções te-

Anunciada, em 1950, a vitória da coligação .de todos os

E
; -

t P
;.

b1-'
x x .' ,rão _início na próxima se-

partidos contra o P.S.D., o ilustre governador de então, '

SP I r I o U ICo
x � n\ana. Porém em algumas I

dr. Aderbal R. da\Silva, reuniu seus auxiliares, em Palacio" . O exemlllo do gO'Jel'Uallte daquela élloca tem o reverso esferas se disse que, graças

em dezembro, para lhes transmitir as suas ordens finats. I ,da medalha no momento, aqui na Capital, onde o prefci- as suas relações nos altos

Cremos que estas poderiam ser assim resumidas: to USUrlJadol' se exaure dia e' noite para consumir e com- meios, muitos senão todos,
_' "Santa Catarina nada tem a ver com a derrota, várias obras, nesta Capital_, em Lages, Tubarão e outros pl'on,eter todos os recursos presentes e futuros, afim de dos condenados se salvarão

mesmo parcial, que os partidos coligados impUseram ao municípios, serão satisfeitas, apesar da obstrução políti- (lue o seu substituto nada possa realizar. da execucão

que mantinhà as responsabilidades do po(ler. Como chefe ca feita na Assembléia. E o caso não é único. Já aconteceu em Tangará, onde I _._:__-�----
de executivo t.udo fiz para que o pleito fôsse livte e demo- A contra gosto, mas assumindo a reSlJOnsabilidade o lll'efeito sitUllCionista, derrotado, valeu-se da maioria

crático. Os que nos substituirem encontrarão, na Secreta- pessoal dos ,meus atos, iançarei mão de outros recursos, da Câmara para diminuir impostos, multiplicar despesas
ria da Segurança, expedida pelo CeI. Lara Ribas, uma cir- que mais tarde poderão ser repostos e, pela nossa banca-, e elevar ao máximo o numero do funcionalismo municipal,
cular às autoridades policiais, recomendando-lhes alitude da, ofel'ecidos aos nossos sucessores. Quero, no entanto, celebrando contratos com amigos e correligionários.
de absoluto afastamento das lutas partidárias. Me- que isso seja casQ único, determinado aliás, pelo impre- Esse expediente, pelo menos, o sr. Paulo Fontes 'não

Medida idêntica foi tomada nos demãfs setores. Tendo co- visto. Na quase tot�lidade das repartições, desejo que os poderá usar porque lhe falta legitimidade no cargo e to-

-migo a satisfação ele. haver possibilitado a mais livre e serviços � as dotações orçamentárias sejam entregues per- dos os seus atos são juridicamente nulos.

honesta de quantas eleições já se1feriram no Estado. Cum- feitos e intatos. O'orçamento para 1951, foi éhamado de Mas o que está fazendo é a prova comprovada de que'

pre-nos, agora, dentro em dias, transmitir o cargo aos no- orçamento de pai para filho pelos nossos adversários quc, não possui aquilo que sobrou ao govêrno substituto em

vos dirigentes. A nossa correção política deve� c01'l'esponder inseguros da vitória, cuidavam que o meu substituto fôsse 1950: espírito público.
também a correção administraÍiva. Recomen'do-lhes, por o ilustre dr. Ullo Deeke. Estas recomenda�ões são feitas, Ao primarismo do prefeitinho raivoso e ,despeitado
isso, que conservem intatas as verbas dos seus setores,. em- com empenho, para que não nos acusem de ação contra o

I
com a derrota' que o pulverizou, não socorre o juizo de

penhando apenas as relativas ao pessoal, para pagamento Estado e de' querermos dificultar o govêrno que nos suce- que, antes de entravar a ação do seu sucessor, o que faz é

do mês de janeiro. Essa ordem é geral. derá. O revesamento de homens e parti�lo� no poder é fa- comprométer-se e l'cvelar-se inimigo da terra que não sou-

Sou forçado a fazer algumas exceções, decorrentes to .ela rotina (lemocrática. Não faremos inventários.' Cum- be administrar.
'

menos da minha vontade do que das circunstal1éias. Todos primos o nosso dever no govêrno e dele sairemos sem atos A vítÚna da sua insânia não será o sr. Osmàl' Cunha:

sabem que o Legislativo foi lll'aticamente fechado antes mesquinho.s, que só nos diminuirão. O que eu fiz e vou será Florianópolis.
do te�po e, com isso, recursos que eram certos, como· o ultimar é o mesmo que faria se·o meu sllcessor fôsse o do E, não'tenhamos dúv.idas, que o sr. Paulo Fontes,

empréstimo da Sul América, acabaram por faltar. meu partido. E é essa nO)'ma que l'ecomcndo ·a todos os

I document�r .a. sua totàl ausência de espírito público,
.
Os COllllJl'omis§03 assumidos pelo meu governo, para meus auxiliarell." cerrou deflnlÜValnente' a sua parreira politica.

,
,

WASHINGTON, 18 (U. P.)
- Os dlrígentes dd Congres-
so das .Organízacões lndus-

_ :r

tríaís da Federação' Norte
Americana, do Trabalho, os

dois grandes organismos
sindicais dos Estados Uni-

dos, 'r�solveram fundi-los
em uma grande Confedera

ção, e criaram uma comissão
para que prepare os estatu
tos da mesma.

"FORCA DE DE
FEZA"

Inéditol

NERTAN MACEDO

(D'O Jornal, do Rio)

"-,
_ -,---�------------------

APERTA�SE O BLOQUEIO

BERLIM, 18 (U. P'):_ O

Departamento de Informa

ções do Oeste informou, que
o ministro do Exterior da

Russia, V. M. Molotov, pro
meteu à Alemanha oriental
o direito de construir uma

"Força de defesa", caso a

Alemanha ocidental seja re

armada. A informação acres ..

centa que tal garantia foi
dada aos chef�s do· g'overnc.
durante a recente visita de
8 dias de MolotQv à Alema-

ao nha oriental. Não foi dito,'
en-

r
entretanto, qual o montante

,

da força de defesa.

'f ..

;
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ETADO
/

I Florianópolis, Terça-feira, 19 -de Outubro de 1951
. ==-,_-=-=-..,._......,.,......,.............,="""""'====�===""..",===,=""'''''''''��'''''''''''''''''==''''''''''''''''''''''''''''='''''''''''==''''====�===__==o====�""='="""""""""' .... _

-.,_.- .•. '!_-;- .....

CLINICA DE OLlIOS - OUVIDOS --- NARIZ E
,

GARGANTA
\

- do _:_Prollssienal,I
'.

• \

"

Indicador �,'

DR. GUERREIRO
M E D· I Cos'

,

'1 D"r,. Fao.s t.-o· Bra. s. i1_ r
o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e .Garganta

,
_ do Hospital de Florianópolis .

MARIO DE LARMO DR ALFREDO DrA 'WLADYS'" AVA I.I<.:SPECIALISTA EM. DO
1 ADl\lInJISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernos,. 1\." ,� I·ENÇAS DE CREANÇAS. I Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratabento das doenças da especialidade'CANTIÇÃO CHEREM i \V. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação) _- MÉDICO -

, CURSO NACIONAL DE e CONSULTAS: Das 10 às Te}.. 3022 - ex. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLíNICA DE CRIANÇAS I DOENÇAS MENTAIS
ANTÔNIO. DI�

.

Dhetor : RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)
.

A D U L T O \S '
.

Ex-diretor do Hospital DR. 12. horas. RAMOS. \. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Colônia Sant'Ana. MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de;ORAÇÃO -/FIGADO Doenças nervcsas e men- - ].'ÍÉDICOS - Cons.· e Residéncia: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'TI muito'!RINS - INTESTINOS' tais. CIRÚRGIA�CLtNICA Setembro n.' 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da Impotência Sexual. GEHAL-PARrrOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FarlngíjesSIFILIS Rua 'I'iradeutes n. 9. Serviço completo e' �R}Je- , ra, Ltc'a,

.

e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua 'I'íra- Consultas das 15 às 19 cializadç das :QOENÇAS DE ' Rua Ser.ador 'DaI'ltss, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9. horas. SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS' - flo andar. ., REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de,

HORÁRIO: FONE: 3415. ,métodos de diagnósticos e I Tel.: 22-5924 - Rio de I (OCULOS)'Das 13 às 16 horas. Res.: Rua Santos Saraiva, l tratarnen to. . Janeiro.
.

,.
.

)LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico deTel.: Cons. - 3.415 - Res .. 54
- Estreito. SULPOSCOP IA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda.

. lesões dos Olhos)
_ 2.276 - Florianópolis. TEL. � 6245. RO -- SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO.

- METABOLISMO BASAL ' . 21 - 60 andar, Grande Prática p.a Retirada de Corpos Estranhos deDR. ROM''ElJ BAS'rOS DR" MÁRIO \VEN· R d' terani das
-- ADVOGADO -

'J'el.: 32-9872 - São Paulo Pulmão e Esofago
. ac 10 erapiap or on

Caixa Postal 150 ;__ Itajaí .'PIRES DHAlTSEN curtas-Eletrocnagulaçâo - ASSINATUR.AS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa .

.Ral·'os TJI'tr" Violeta n In. ira
- Santa,Satarina -

Na Capital .
.

.-CLtNICA MÉDICA DE " ""
_ Belo Horizonte

ADULTOS E CRIANÇAS Vermelho.
.

.

. .' DR. MÁRIO LAU- Ano G.'$ 170,0(1 Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com- prática no �o.spital
. Consultór ic _ Rua João Con sultór io : Rua Trajano, I Semestr-e Cr.- 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital - A tardeSão Francisco de Assis e n� Pinto, 10 _ Tel. M. 769. n, 1, 10 andar - Edifício do !tINPO.��rr. No Interior.

Ó· das 2 horas em diante' no ConsultórioSanta Casa do Rio de
.
Consu ltas : Das.4 1Ls 6 ho- Montepio. e Anc· " Cr$' 200,0 -- ,- --�--,-_ .. --_._--Janeiro Eo.rár .o : Das 9 às 12 ho-

DR CLAUD.IO !semestre Cr$ 110,00' DOENÇAS D.O APARELHO DIGESTIVO -CLrNICA M1i:DICA ra�esidência: Rua Ésteves ras _ Dr. MUSSI. Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOrAGO E DUODENO, ALERGIA.
Cl\RDIOLOGIA J' 1'0 45 Tel 2812

.

Das 1� a' s 18 horas"":' Dra, BORGES tráto,
'

�. I
DERMATOLOG CA E CLINICA GERAL '

Cons��tório: Rua Vitor
un r, . ...

MUSSI.
v ,

ADVOGADOS OS cr igdn aia, mesmo não I Dr M·lguel Nunes' Ferre"lra
.

OLHOS - OUVIDOS Residêueia : Avenida' Trom- Fôro em, geral, Rec.ursos ,pu.blicados, não serão devol-, I. .

Meireles, 22 Tel. 2675-.
Horários: Segundas, ,Quar;.

.

NARIZ E GARGANTA powsky, l:\4. IJerante o S�p.renl'o,T�lbuual vides.
_

...; CONS. - A' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1QFederal e r r ibun al hd,eraI. A_ direção não se
...l'eSpo� ,ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.tas e Sexta feiras: . DR.' JÚLIO DOIN

1····--·
_.-�,--,_.-_ .. --

de Recursos. s�blllza pelos conceh�S emi-
RES _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE' 3140Das 16 às 18 horas. VIEIRA

DI� NI·'\,11'l�)N
ESCRITORlm: tidos. nos,\,�rtli'03 MSl_n��� _:. . .

f'l idênc R F Iii i M 'DICO .... �'l rIorianópolts - Editflcio .,.....

D YI r-
cesi encia: ua e pa, E

São Jorge, rua Trajano. 12
......... --..._.,.-....._ .....,� r. mar ..,orreBSchmidt,23 .- 2° andar, I .

ESPECIALISTA EM D'AVILA Rolor'maço-ecOUVIDOS NA í'IR'URGIA GERAI - 1 ° andar - sala. L I ..

;:,apt 1 - Tel 3 002 OLI-IOS, ,- \,' ,

.

. . ..

RIZ E GARGANTA Doenças· de Senhoras Rio de .Janeiro - Edifício
uteísDR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE- Proctolog ia - Eletr icidade Borba Gato. Avenida Antô- I

J.

'RACÕES. Médica n io Carlos 207 - salA 1008.
l\iER -GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli- I Consu ltór io : Rua Vitor DR.-CLARNO--G O leitor enC41!ttrará., nes- Dr.leo'rlos F.•' Engelsl·ngD�lomado pela Faculdade zacão - Ultra-Som Meireles n. 28 - Tetefone: • .... ta coluna, infurmaçõee que

Nacional de Medicina da (tratamentb de sinusite sem 3307. GALLETTI nacesalta, diArill.mente e de' . Médico dos'l'Hospitais Americanos e dá ForçaUniversidade do Brasil
.

opêraçãc) .: Consultas: Das 15 horas ,- ADVOGADO - imediato: Expedicionária BrasileiraEx-interno por concurso da Anglo-retinoscopia - Re- .m diante, Rua Vitor Meirelles, 60. M:SDICO - OPERADOR - PARTEIROMaternidade-Escola ceita. de .Oculos - Moder- Residência: Fone, 3.422 FONE: '2.468. JORNAIS Telefon. Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações(Serviço do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Ri- Rua: Blumenal n. 71. "-, Florianópolis -- O Estado I.oiz O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesRodrlgues Lima)
.

nolaringologia . (único no A GazetIJ ,. 2.658 das doenças de Senhoras
.

Ex-Interno do Serviço de Estado) . DR. !...HB CHEREM Diário da Tarde _... 3.579 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-
.

Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12· ho- ADVOGADO : Diária da ManhA .,. 2.463 turas, zumbinos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,l. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16 às 18 horas Causas cíveis, comerciais, I A Verdade 2.01U insônia, iinpotência e frigidez sexual 'em ambos os se-Janeiro Consultorio: Rua Vi- : Impr-ensa Oficial ..• 1.188 xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.MédiCI; do Hospital de tor Meireles 22 - Fone criininais e trabalhistas.
HOSPITAIS Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,Caridade 2675. '. Consultas populare.s ri� ;Cuidade: sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) Iabío partidoDOENÇAS DE SENHORAS ' Res. - Sua São Jorge, Rua Nunes Machado, .17 (Prov�dor)l\ " .. tau - Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,- FAR'fOS-OPERAÇOES 20 - Fone 2421 (esq. Tiradentes) _ sobra- . ,(P<>rtaris) \ i.os, hemorróides, adenoides, hidrocéles, varícoceles •f:ons: Rua João Pinto n, 16,

1 � Nerêu Ra�Oft ...•.. 1.811 varizes, 'elefantiazes.das 16,,00 às 18,00 DR. VIDAL di) :- :� �.�... t UiHtllr ..... ' ..
"
.. 1.167 C I R U R'G I A E M G E R A Lhoras. CLíNICA DE ,CBlANCÃS São SebastiAt> (Casa Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Pela manhã' atende CONSULTÓRIO _ F.li_!

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

de Saúde) 1.153 hemorroides corri 6 injenções, sem dôrdiàrl,amente no Hos- S hmid 38 I O J
'

T I l\'iaternidade -Doutor OPER4-ÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)Resid��::a�e C�ridade. pec;Nsui�A:S � a.. 4, r. use· avares racema '. ci��::D��rtaR�'" :.111 Tratament�n�e�f::ações ���:!�:ag��!1ea::l. vesiculaeRua: General BittelicOUl't 'às ,6 boras .. '

.
MOLE'STIAS NERVOSAS. E MENTAIS - CLINICA

'

GENTES � Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais'.
1.01

,. . . �<, ,

..

' ; : ... -�esidênc,ia: Tenente Sil- " GERAL Corpo qe BoMMiro.

lU131 moderno, em 3 ou 15 dias.
.

.n.

Telifo�ii.\ 2:692;';' ;.' ;; Jve�6J:o .:� 13:i65 ... ',�,
Do Serviço. Nacional de Doenças Mentais. se;:���e�UZ..(���l��. :U04 ��)��ca(l�����a�o d�l����o)a�� �o:�t��e��o c��p�e��:" .,

"

Chefe do Ambulatório. de Higiene Mel?-tal. I P08IáiC�!I.•0)·(Sa.I�.C. li.m.. I.I!-..,
.

100% de cura.DR. ARMANDO. 'VA- DR;: A''NTÕNIO MO;;. Psiquiatra do Hospital...,.. Colôn,ia Sant'Ana.
_ ,Z.018 Receita de óculos - Tratamento e operação das doençuLÉRIO DE· ,ASSIS .. '_." .'. .' -"

, .' ,
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o ESTAno Florianópolis, Terça-feira, 19 de Outubro de 1954

"o ESTADO"
NO LAR E NA SOCIEDADE

A Dôr
FERNANDO BURLAMAQUI

Bendita seja a Dor que as almas transfigura
e mostra a paz de Deus ao pobre pecador!
Bendita seja a Dor que a todos nós procura,

.

na execução fatal de uma lei superior.

Ela é bem. como o sol que à nossa alma dep�ra.
Chama ardente de Luz de, um fogo redentor.

É fôrça que nos mostra os lampejos da Altura,
os caminhos dos Céus e as glórias do Senhor!

Bendita seja a Dor, na sublime certeza

de um mal que nos faz bem! Bendita seja Dor,
dos que sabem sofrer sem ódio e sem tristeza,

1 'do ,
Dos que sabem c aorar sem o 10 e sem rancor:

Dendita seja a Dor, que é emoção, que é beleza,
que é luz, inspiração, renúncia, exemplo e Amor!

jlinilo Pinto da Luz, da Ma
! rinha de Guerra

íl _ sta. Rosa Paulino Car

doso, funcionário do Ban

- sr. João Alcantara da "CO INCO

Cunha, funcionário apo- - sta. Dalva Maria Ber-

sentado do D.C.T.SC. Inardes . .

- sr. Irani Custódio Pin- - sta. Nair-Terezmha,
to filha do sr. Lindolfo Souza,

sr. Nilo Nocetti, fun- alto funcionário da Impren
cionário da Carlos Hoepe- sa Oficial

ck S/A I -sta. Jandira Pereira

..:__ sr. Candido Morais - menina Rlta de Cás-

- sr. Alberto Bernardes sia e Maria do Rosário, di
sr. Manoel Mendes letas e prendadas filh.as do

sra. Ondina Pinto da "sr, Wanderley Franzoni, do

Luz, esposa do sr. Ten. Ar- 'alto comércio local

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

. -----------------------------�---

CLUB� DOZE D� AGOSTO

Participação
OSCAR RODRIGUES I DOMINGOS FLORIANI

DA NOVA BONATO
e , e

Alecia Antunes da Nova, Cirene Becker Bonato,
participam aos parentes e participam aos parentes e

amigos, o contrato de casa- amigos, o cantra�o de casa

mento de sua filha Maria nerito de seu filho Eron

Luiza com o Snr. Eron Bo-I com a senrorita Maria Lui-

nato
.

/

��l I·�a
da Nova '

Joaçaba, 2-10-54
.�-

Joaçaba, 2-10-54
"----_

...

DR. ANTONIO MODESTO

DR" POLYDORO S. THIAGO

MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.

AUSENTES, ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

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

t Missa de. 1· Iftiver�áril
Stela Noceti Bittencourt

MISSA DE 1° ANIVERSSARIO
Heitor Bittencourt é filhos, convidam aos parentes

e pessoas amigas para assistirem a missa de 1° ano de
falecimento que mandam celebrar ,na igreja São Fran
cisco as 7 horas'do dia 22 do corrente, em sufragio a ÇlI'
'ma de sua sempre lembrada esposa e mãe Stela.

Antecipadamente agradecem a todos que compare-
cerem a este ato de fé cristã.

"

3 '

I

Diário da Metropole
.

d· I
DIVISOR DE ÉPOCAS ... I amente, mais que comu

(Alvarus de Oliv�ira) Imente
e sem intervalos, nu

A corrida eleitoral foi ma continuidade nunca vis

substituida hesta semana ta antes. As apurações elei

pela corrida ao "placard" torais estão sendo feitas e. é
com os resultados das elei- o próprio coração da pátria
cões. 'A ansiedade do públí- que alí pulsa, porque os re

�o e mais ainda dos candi- sultados das urnas influirá

datos, superou qualquer ou- . no destino do Brasil que
tI'O interêsse e qualquer I ans;�a po�. uma. n?va vi�a
outro assunto. .Até mesmo' política mais objetiva, mais
o inquérito do-Galeão che-llimpa, mais honesta sobre'

gando à sua' faze final, pas- tudo.
sou para segundo plano nas Depois dos acontecimen

manchetes dos jornais. '1 tos que abalaram o país,
A cidade mudou seus há- dos escândalos que provo

bitos, como mudara antes caram q derrocada de um

do pleito. Até o futebol so- ídolo da massa, depois do

freu, pois o Estádio do Ma- processo do Galeão em que
racanã o maior e mais im-l surgiram

nomes de desta

ponente
.

do mundo, ficou que, ligados a facínoras, à

vazio de esporte, ficou va- serviço, da política, depois
zia a sua cancha, enquanto de. sacrifícios de vidas, essa
o seu interior pulsava agita- eleição é como um divisor

de épocas, é como um mar

co novo. na vida do pais.
Por isso a cidade, o ,Bra-

,sil, estão em suspenso na

corrida da apuração, por
.

isso a vida se transmudou,
parecendo que a respiração
está opressa à espera dó
moment.o oportuno de 1',

pirar de novo, livre e desa
fogadamente.
E o Estádio Maracanã na

sua beleza majestosa, que
tem sido cenário de compe
tições memoráveis no ter-

i reno esportivo em que mes'

.,mo dentro dêste terreno

tem trazidos alegrias gran
des e grandes desilusões ao

brasileiro, vai entrar para
a história política, como

centro de preocupação do
/

Rio de Janeiro .e do Brasil
e poderá também, nêsta no

va vida, dar-nos muitas

Jalegrias como grandes desi
lusões ...

GRANDE "SOIRÉE" DA SAUDADE 'E A SENSACIONAL
.

APRESENTAÇÃO DO RENOMADO CANTOR

GREGÓRIO BÁRRIOS

I H O J E N O P A S S A' D O

r�:;��I:t�;�i:i�������P:ª:����:fi�f;J�" 'LA, �,9a.�_a,,'���U,OJ��B,O,R���c,��.r,:,:01Y'�'I'f'RAl)OR--:"'�"'_" �II"féertcos" satôes vdo Clube da Celína, na-noite de. 21. do , ,

,'_'__ ,
' ,_ ,'.'" __

..

1 da-nosque:· _ �

fluênte. Esta maravilhosa reunião será em regozrjo pe o

·t - em 1.632, nos· arredo-
'

,,.... _

��l:;::��ss:.:tl:a���:.r�i����il�����:;:su���eês,���e%U�:� reescsadroamRuepc�!efei�!sfpe�i�� �:. '5ElASSIE EM' B ,ponte ma-Is bela da Europa'só os associados do Clube Doze, como tambem os asso- '"

cíados do Lira Tenis Clube. landeses, o Capitão Este-
LONDRESMesas à venda na Secretaria do Clube Doze, das 8 às vão de Távora;

UMA CONSTRUÇÃO UL. 'vão de 25m sobre o Rio "biológica" que se adpta
11 horas, diàriamente, a c-s 150,00, ..,..:. em 1 739, nas fogueio LONDRES, 16 (U. �.) - ;TRAMODERNA SEM P�_ /Weser. harmoniosamente à paisa-

ras da Inquisição, em Lis-
Che.gou �nte-ontem a e�ta RAFUSOS E SEM REBI-I '.

,
gemo

bôa foi queimado o celebre c�Pltal? .Imperad�� da EtlO� I
TES _ UM TROÇO IM- O engenheiro Prof. D.oer A ponte é um elo na ca-

poéta Antonio José da Sil- Pia, �alle Selassíé, que roí
PORTANTE DA AUTO- ner, de Dortmund, aph�ou deia das estradas europeias,

va nascido no Rio de Ja- recebido ,c?m .

toda por_npa ESTRADA EUROPEIA' I
um 'processo. v�r?adelra- pois passará por ela umaneiro em 8 de Maio de pela farnilía real e o gabíne- M' d F' t di

. mente revolucionário, re- das estradas mestras do
I 1·· . . .

W' t
m en. - OI es es las .

d
'

1.705. Iqua sup ICIO e no te, presldído por srr ms on
t t 'f' t : nuncian o ao semnumero tráfico entre a Espanha aJ�. en regue ao ra ICO a pon e

d ld bi ,

mesma dia tiveram sua ChurchIll. .

d d E e peças a so arou re itar Franca a Bélgica e a Ho-.

h mais IUO erna a uropa, ,. 1 1 d
.

, ,

Mãe, Lourença Coutm o e Selassié foi cumprimenta-
situada na Alemanha Oci- no �roprlO oca a con�- landa e os estados do leste

'sua esposa Leonor Maria de do na 'estação ferroviária
d t 1 t d id d d

trucao e trazendo das ofi- da EuropaI
.

h Ii en a per o a CI a e e .

"

1
.

.

Carvalho;' VITORIA, pe a rain a E isa-
M' d 't d emas tres e ementros gl-

_ em 1.763, o Conde da beth II, seu esposo o duque
111 en, ranspon o um

gantescos, soldados lo_go

,.
--.----------

Cunha (D. Antonio Alva- de Edimburgo, e os demais, quando da sua

COlocaÇaO"e��SC��g�:h��c!�:i�oP��:� :����O�:�:::ili�e���� bl�� ICOLICAS 7 �ã�e��n�a:e:U�:l�mp�;�f��� om�ra sesil, no Rio de Janeiro exer-" boas vindas ao Leão de Judá ou rebite, é de 50% inferi'
.

cendo-o até 17 de Novem- o primeiro ministro, o chan- •
OI' ao de uma ponte idênti-

bro de 1.767; celer Anthony Eden e outros
e611cas de estamago ca, construida segundo os

t- em 1.816, travou-se o membros do gabinet.e. e6fl��:aJo�el�:::t1:o1 processos até agora aplica- casa ou erreno
E RADIOTE- .ombate de Ibiraocaí. Saiu

.

Em uma 'carruagem de lu- C611cal de rins - Cólicas uterinas dos. A nova têcnicá de' Compra-se um pequeno-
- H" SI" fílh ALIVIO IMEDIATO COM

vencedor o General Joao xo, aue e assie, se� I o, construção de pontes ba- tereno ou casa velha ou no-

Je Deus Mena Barreto, o duque de Harar, ,E.hsabe.th GOTAS seia-se no sistema de "cai-.1 va com garage ou terreno
riais tarde Visconde' de

I
II �. o. �uque depE.f,ll1:bur�o xões ocos" desenvolvidos

ao lado para construir uma
ESTAGIO EM S .PAULO PAIt.l;> ATUALIZAÇAO NO São Gabriél. A vitória foi se I�lg ram ao

.

a acio e segundo o exemplo das situados na Rua Anita Ga-
TRATAMENTO DO CANCER TI: DE TUMORES EM GERAL. .

tada sobre tropas Buckmgham. As ruas, desde construcões navias Pode-se ribald ou em outras ruas,������adas pelo Coronél :ia�t�i:� e�t:a�a�;�!�10� �:�
HEHOICAS

transpor a distâncià que se- 'proximas a esta. Imforrna-
J

' A t '0 Berdunum' para as duas margens pelo -

R M h dose . n om ,

'd merosas forcas militares ren- çoes para omeu ac a o,
dos mais destacados as -,

. interior da ponte. Peritos
rua Anita Garibald nO. 33

d G· 1 A tígas
deram as honras de estilo.

I f 1 d t ãotropas o enera r I •

Essa é a primeira visita
'a am e uma cons ruça TelefOJae _ 2972.

�;�,ara�rmP�:teo:t:S;:' c1�� i��h��l�:��e fe�9!0,G���B:�� I Magnl'fl·ca r-es·ldenCI·a
------

gra.nadelros de Santa
.que pôs termo ao exilio a que

PRIMEIROS
tarma, comandados pelo en-

Mussolini o havia condena- Vende-se magnifica residência com 4 espaçosas salas, SOCORROStão, Major CalJlilo Macha-
do, em 1935. inclusive sala de jantar, 4 amplos e arejados dormitórios,

do Bittencourt;

'I
copa, cozinha com armários embutidos, instalação sanitá- WASHINGTON, 16 (U. P.)

;._ em 1.832, na então Vi- ria social completa, varandão, quarto de empregada e res- _ Porta-voz do Depar-ta-
la do Socorro" Provinciade' pectiva instalação sanitária anexa. Area construida, 163m2 mento de Estado anunciou
Sergipe, nasceu Antônio

V d
em centrode terreno murado e ajardinado de 13x55 metros que o porta-aviões america-

-. Enéas Gustaco GaIvão, que en e.-se (715m2). Nos fundos d? segun,do quintal, 2 depósitos, sen- no "Salpan" chegará ao Hai-
veiu a ser Marechal do I • do 1 para lenha e outro grande, para guarda de móveis, ti, levando os primeiros 80-
Exército e Barão do Rio i Vende-se 1 casa pré-fà- etc ... O'tima localização (Av. Tronspowsky). Preço 'corrQs para as populações
Apa; bricada na praia de Itagua- Cr$ 700.000,00; podendo ser parte financiada (Cr$ flageladas pelo tornado "Ha-
- em 1.869, - o Coronél çú, interessados procurar 150.000,00). Para mais informações, Rua Crispim Mira, 22 zei", que acaba de devastar a

João Nunes da Silva Tava-:' I
no local o Dr. Carneiro e Av. Hercílio Luz, 60. ilha.

�:rã�m�� i:::�i)?en:�� : I AVE·.NTURAS_ DO
_ ...._

vanguarda do General Câ· ,ZE-MUTRETA
mara, .derrotou parte da Di- \

visão do Coronel Canhete;
-:- em 1.932, a colonia

FOTOGRAFIA.'.5.. britânica, reside�te no Rio

qe Jarieiro, comemorou com I
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMEN'l'OS, .

solenidades o tricentenário
BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS'

.

El\l do nascimento do famoso!
.

GERAL.

lar.
qüitéto

',cr,istoPher
Wren, I

R O D O I. F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O que foi '0 construtor da mo- I

ESTADO". numental Catedréll de São I

Rua Conselheiro Mafra 01'. '160 OU' pelô". Pàú16, én 'L01i.dres; .

IAnd1'é Nilo 'Tadasco

Uma-cruzada nacional de Previdência

-,

restamento, por outro lado, impede a

. fuga das águas e acumula os lençóis
d'água subterrâneos, garantia dos ma

nanciais, córregos, ribeirões e rios, isto
é, garantia das fontes da energia hldro

elétrica e do abastecimento de água às
indústrias e. populações. Reflorestar é,
acima de tudo, medida legítírna de pre
vidência em benefício da coletívídade,

Começa a tomar proporções alarmantes,
no Brasil, o ,problema da erosão. Torna
se indispensável uma cruzada nacional

,

de Previdência, para resolvê-lo. E a me:
dida mais sábia será, sempre, o reflores
tamento das serras; morros, espigões e

vertentes. Assim fazendo, defenderemos
a fertilidade das terras, cortando o passo

às enxurradas devastadoras, que dão

lugar à ação nefasta da erosão. O reflo-

Medid� de previdência, em Iovor da familia, p'roteção' dos filhos, é uma

apólice de segúro de vida na Sl.Il Amerlca. Seus filhos, hoje despreocupados
e felizes, terÊio um futuro'igualmente tranqüilo se estiverem, desde já, amparados
pela sua previdência pessoal: uma apólice de seguro de vida na Sul America.

PRÊMIO SUL AMERICA Sul Amerlea
Companhia Naclon�1 d. S.guro, II. VIII.

Fundada .m 1895
As companhias do grupo Sul Amerlca· Lar Brasileiro

distribuem anualmente o trabalhos cientificas ou

literários, em colaboração com o IBEee, o Prêmio

Sul Amerlca, na valor de 50.000 cruzeiros. Em 1953, a
tema proposta foi a combatá à erosão. Sagrou·se ven·

cedor o engenheira·agr6nomo Wanderbllt Duarte de

Ramo., com a mon.ograflo "Encruztlhcdo d� um $'ovo".

rt-1�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADOI Flortanôpalls, Terça-feira, 19 de Outubro de '1954
o:;::",�-,"""",,,,_,..,_=..,,,,===..===

"O Estado Esportivo"
Um crack eleito

1 prefeito
\

De Belo Horizonte chega-
nos a' notícia de que o za

gueiro do Metaluzina, Vi

cente Perez, foi por expressí-

EM TORNO DÁ REPORTAGEM DO JOGO I HISTÓRIA,DA ESGRIMA DE O POSTAL TORNOU A VENCER O ;�ef���o�� ��a��tos�i�:�;�

ComentandoB�����n�l :��eE���� incomoda si-
1 SANTA CATT�� �N� G091es ,e:�;��i: lPt;a����������;Ld:,�����a7;;�;: I d_e_B_a_r_ãO_d,e,'.�_OIClaiIS"•

gu x Colegial, o cronista tuaçao de equipe desorganí- I returno. A peleja em si pro' consegue dilatar a conta-

Mario Inacio Coelho de "O "zada e .sem orientação in- CAPITULO XIII 'metia, pós esperava-se uma gem para 3x1 Porem o Ipi-
Invicto" na sua ediçjv de 5 terna. Absolutamente 'não reação por parte dos defen- ranga volta a atacar, ten'

de outubro, ataca violenta- concordamos e apresenta- NOVA ERA' sares do clube da Vila Ope-" tando deminuir a contagem,
mente o Bangú, deixando mos a razão: O plantel ban- O ano de 1947 surgiu cheio de promessas para a es- rária, porque no ,turno sua no que são bem sucedidos,
claro a sua parcialidade e guense é composto por 16 gríma catarínense. A ação deligente que se vinha desen- campanha fôra cómpleta- culminando a jogada com

mostrando que o' abuso ao jogadores. A equipe prlnci volvendo desde 1939 colocara num pé em que nunca elan- mente apagada perdendo uma penalidade máxima.
direito da liberdade de im' pal que vem disputando .o tes estivera o nobre desporto. tôdos os prélios Por outro Jorge chamada novamente

prensa que é conferido, é atual campeonato, é ao nos- A Polícia Militar, onele com outros desportos nasceu lado o Pôstal que havia sido I à cobrar, consigna o 2° pon
uma perigosa arma para e- so vêr o que de melhor tambem a esgrima para o' patrimônio de Santa Catarina, derrotado pelo Radium,

eS-1
to. 3x2 pró Pôstal.

lementos sem, categoria existe, não estando os re- promoveu mais um grande avanço elotanelo a esgrima. de táva tinindo para voltar a Com este placard lançam-se
profissional como é o seu servas a altura de torna- uma explêndida sala d'armas. fazer a paz com a vitória. a frente os alvi-verdes em

caso. "Éstas foram as pala- remse titulares (por vonta- Vários acontecimentos de importância elar-se-iatt1 E assim com essas caracte- I busca do empate. Porem Di
vras do Sr. Waldyr Mafra, de de um cronista) salvo nesse ano de 1947. O entusiasmo renascia. A esgrima era

risticas o match foi desen-Jno e Wànderley em noite
técnico do Bangu, por oca- por motivo de necessidade. realidade outra vez.

, rolado.
�

... inspirava lá estavam para
sião em que falavamos so- No Bangu não ha ondas Foi :r:êsse .clima de ?timiS11l0 que cert�. vez o Jornalís-

O Ipiranga na primeira lavrar suas pretensões.
bre a reportagem divulgada nem intrigas, conhecemos ta v:'aldlr Gl'lsar� fav.ispu ao Tenente RU! qu.e. a SOgl�a I etapa foi mais senhor d�s I Mas é aind� o 'Postal, que
no jornal "O Invido"., De de perto o trabalho da sua (SOCIedade

..

de Gmas��ca, �or�o, �legre), �e POltO Aleg\e� situações, fazendo o arquei- conseque dilatar o numero

fato achei-a absurda, sinão direção técnica, por ques- c�memoralla o se� 70 .al1lVelS�drl°d comFg�ande� c���:.tl ro ,Dino a se empregar a) do marcador çom um tento

vejamos: Se o Colegial "ba- 'tão profissional, e afirma- çoes, para as �uals h�vla C�lt1Vl a o a e �raçao � ica fundo para não sêr sua me- de Magalhões; numa falha
11110U" todo o tempo uma e- mos que o ambiente é de in- de Santa Catarma; daí o COgI arem em encaixar a esgrima,

t d E' im neste I d D go ...Com 4x2 o Jôgo
1· t

.

d lícít d 1 T a vasa a. ass e e ,

quipe desorganizada den- tensa camaradagem, haven' foi U?: passo: o Jorna IS a .Gnsar, '.
so lCl a o pe o enen- rrtmc' do jogo 'o prélio foi chega a 'seu final.

tro da cancha, com falhas do completa liberdade (fó- te RUl, escreveu ao �ornah�ta Tu.ho de Rose: dest��ado se desemvolvendo até que Resultado um tanto ad-
I do corno de jogo) arte do téc desportista e pessoa categorízada Junto a Boglpa. tnícíado . -, ben I d sina I b 'do subc amorosas.' e sen

.

ra � �ogo p.or p .. t a o rímeíro contacto entre as esgrimias gaúchas e o JUlZ em co o.ca O as: .

-

verso para o c.u e -

diz o aludido comentansta, metano faccioso atingido o es avo p
, lou uma -penalidade rnaxi- distrito da capital que se

.

I
".'.

t
.

d catarmense. .

I ., - Iho Colegia uma equipe c.e nico, massagis a .e Joga O-I t denoí T t R" b d C ma contra o Posta numa JO nao chegou 'a um me 01'

drão, tendo pela frente um res. Ao contrario do que
1 DPoudCOt emtpo pep�dls °t ednenS e. Ul rec; �u °2:r'd �r- gada desieal de um seu de- resultado foi devido a má

d I f tum I
.

ta de "O nos an ,en ao resi en e a ogipa, o o IClO n. . a fI-

d ttrão, ten. o pe a re� e pro?a �� o croms

j elo de 16 de abril de 1947, o qual.' declarando ter motivado fensor. ,'. ponta:-ia e seus avan e,s,
adversar�� da ma_neI.ra q.ue I Invicto a t�r�a do Bangu,

o mesmo uma carta do Jornalista Waldir Grisard á Túlio Cob.rada a ,falt� por Jorge que tiveram e� seus pes
ele classifica, e .nao mdo. a- reune-se dIaname!1te,. ten-I de Rose dizia que com agrado convidavam os esgrimistas- o couro -foi as rêdes, 1 x O ótimas oportumdades para
lem de um mexpresslV� I d? con:o �esultado PSICO�O- Barriga�vercles para, junto aos atlétas da FAQ represen- pró Ipíranga. I marcar..

0 Postal por seu

empate, encontramos bas gICO atingido tudo aquilo ]
t Estado Com ", esta contagem o turno fOI mas quadro no se-

, , . arem nosso .

'd' dtante motivo, para um re-

I que
o seu tecmco esperava- Esse encontro com a Sogipa, que somente em 1950 iria match chegou ao fim e sua gundo período quan o con-

vide 'a sua cronica, salvo,. ficando apenas margens pa'
se realizar e aqui em Florianópolis, rot., contudo, motivo la fase ,seguiu destanciar-se no

se ele acha que o futebol' ra comentarioss de despei- de estimulo e consequentes ações proveitosas para à es- Reinl�d'�do a peleja o marcador. .l':�� j'1�);)I, � ;!J;t', rl ,',,,",

pregou.màis uma das suas. I t�d.os, segundo opinião de
gríma. Pôstal desce ao camp� Ipi- Os quadros. Postal: Dino,

A medida que 9 sua peça, dirigentes do Clube. Ace�- I
E' interessante assinalar haver sido através de dois ranguista, tendo Ouriques Wanderley e Nisio; Domar

ia send? divulgada, os ab-I tou portanto? Snr. In�cI� Jornalistas o primeiro passo de aproximação entre a So- em bôa jogada empatado a Bona
.

e Zilton; Ouriques,
surdos Iam se ,processando, ,Coelho, mencionando o co

gipa e o Barriga-Verde, aproximação que iria estabelecer partida. 1x1. Com este ten- Magalhães, Pereréca, Célio 'Precisa-se, para casal, po
os quais' continuamos rela- 'eguismo" existente n_o Ban- \ fortes laços de .amizade e produzir úteis e proveitosos en- to animam-se os Postalistas ,e Osni. dendo ser por contrato de

tando. O Bangu teve a se� ju, há realmente, nao po- contros tanto ne�ta como na Capital do vísínho Estado. para novamente ampliar�m I Ipiranga: Dêgo, Vadinho 3 'anos.
'

favor, 3 penalIdades maXl- 'em ele tentou convencer,
\' o marcador para 2xl por m- e Walmor, Aragao J"orge e A tratar no Cabo Subma-

mas, sendo 2 assinaladas.e )or�ue a ni�guem conven; termédio de Célio, result?': Tasinho; Anú, Alcino, Ail- rino

convertidas, das 3 uma del- :era. O ambIente como se ,.. do de uma penalidade ma- . ton e Nei Rua João Pinto, 26 com

xou de ser punida p�lo arbi' lê, e compl�tam�nte ad;e�- CO.NTINUAM INVICTOS ximas, quando num lance a I Arbitrou a partida de :=t Gerencia

tro, a segunda mUlto bem ,;0 do que fDl tornado 'PUb�l- bôca da meta alvi-verdfi! comum acôrdo o Sr. W.Ma-

'I
'

marcada e a p,rimeira fôra ;0 pelo semanário "O InvlC'
, C'OLEGIAl E' BANGU' Walmor desvia sua tragetó- fra mais conhecido por Fi- --

inexistente. Isto foi que co- ,o". Queremos esclarecer, ria com a mão. O Juiz bem 'lodí, com desempenho sa-
'

mentou o cronista de o In- lue o referido êo�e�tarista I colocado assinalou. Dai em
I
tisfatório. IVENDE SEvicto No tópico numero 5, � jogador inscrito no Ban- diante os rubro-anis assu'j Renda: A pequena Assis- , -,

do seu comentaria, fôra des' �ú, tendo sido afas,tad� ?or Batid.os novamente RadiurT) e mem' o comando das ações, 'tência presente, deixou nà 2 Lotes na Praia da Sau-

coberto por ele um clamo- _{eficiencia técn!ca e fIS1C�, pressionando o último re- bilh�teria do Estádio da elade (Coqueiros) localizados
roso impedimento no ata- 3:m virtude dos acontecl- Ipiranga duto Ipiranguista, confiado Rua Bocaiuva, apróximada- na Rua Thibau.

que do Colegial, ao ser as: nentos porém, saben:o� �u� � Dego que subistituiu Dil-
.

ment� Cr$ 120,00. I Tr�tar na Avenida Trom-
/

sinalado o tento de empate ) mesmo será defrmtlva
son por ser achar adoenta' pwsln 52.

daquele Clube. No para�ra- nente afastado, IPor motivo Mais dois encontros foram 'venceu' comodamente ao Ra- do. I, M. BORGES Florianópolis, 8-10-54.

fo ,segllinte diz ele: "Em- le procurar desmoraliz,ar 'disputados, sába:do último, dium por 6 x O, enquanto que

quanto dorme a defesa do �om calunias o clube da no' estádio da Praia de Fo- I

Bangú o Colegial desem' lual faz parte. O fato ser'á ra, em continuação ao Cam- o Bangú', vice-líder invicto,,
A dpata a partida .. Como se ve, evado ao conhecimento a peonato ele Amadores. passou pelo Ipiranga, dei-ro-

uma equipe' que possui tu:- Tederação C de Futeból. O Colegial, líder invicto, tanelo-o por 6 x 4,

do aquilo que - ele (Mario :omo se vê,'maior demos

Inacio Coelho) diz, ao ana': ,racãu de despeito, não po
lisar um jogo de futeból, e :leria ser dada pelo cronista

empata consignando dois V1ario L Coelho. Salienta

goaIs da maneira que é por nos que não há nenhuma

ele reportada para o Jor' :üitude de revolta no Ban

nal, ao nosso vêr possue de- '�U, não tendo portanto o co

feitos maiores e com mais nentário facioso atingido o

facilidade de combate-los. ,eu objetivo. Procuranmos

As desencon.tradas observa' 3aber do Snr: Waldyr Ma'
cões feitas, a partida termi- ira, treinador do Clube �
�ou (de acordo com a su- ;letico Bangú, se sabia a ra

mula anexada ao processo �ão dos ataques endereça'
60)45 do T.J.D.) com o Co' dos a ele a ao clube, o qual
legial procurando assegu- :::oncluiu: "O Bangú está
rar o empate, utilizando-se :;endo vitima de um cronis
do recurso da "cera técni' ta faccioso e despeitado. A
ca". Da nossa parte que campanha de calunia desen
também estavamos presen- candeada p�lo "O In_yicto",
tes ao encontro, examinan_' ;ervirá apenas como estimu'

dOlos detalhes do referido ,lo para conquista de novas

"match", vimos o que acon- = gloriosas jornadas".
teceu realmente; um, jus- M. BORGES
to empate que teve nà's hos
tes banguense sabor de der

rota, dada as suas condições
na -tabela do atual certame

l\'fas, acontece que nada te:
mos a vêr com a cronica do
semanario "O Invicto" so'

bre o jogo, afinal cada um

pensa e escreve da manei
ra que quer e como" sabe.
Porem, o que nos chaIl}ou a,

atenção e deu-nos o motivo
dest� comentaria, foi o final
da sua reportagem, 'quando
analizando os clubes que
disputaram o atual certame,
enalteceu as qualidades téc
nicas e administrativa do
Colegial, termit;lando por
'..,1�:entivar os !rapazes da-

quela agremiação afim de
trabalharem pela conquista
tri'campeonato. Surge en

tão o ataque ao Bangu: Diz
o cronista que o mesmo pa,;.
ra melhorar precisa exer-

,.

cer da parte' técniça,
'

uni

Íl'::lbalho que não vize par
tid:=trismos e coleguismos, a-,

,EM ESTUDOS A LEI DE
TRANSFERENCIAS

"

RIO, 18 (V. A.) - Em sua lim" da Federação Flumi

,ultima reunião, a diretoria nense comO acaba de acon

da Confederação Brasileira tecer recentemente com o

de Desportos, entre outros Botafogo.
assuntos, resolveu reabrir os I 'Lançando mão desse re

estudos a respeito da Lei de curso o Botafogo conseguiu
Transferencias. Essa med.ida a transferencia do centro

visa naturalmente, a altera- )nédio Danilo, que pertencia
ção de alguns dispositivos, ao Vasco. O jogador 'se ins

segundo apurou a reporta- creveu no Fonseca, ingres
gemo sando logo em seguida no

Como é sabido, no caso do I Botafogo, estando assim ap

futebol, os clubes-continuam I to no campeonatp ora em

lançando mão elo. "trampo- curso.

CAMPEONATO
PAULISTA
Foram os seguintes os re- CAMPEONATO

sultados da rodada de sába-
do e dOmiI\gO,. pelo certame I. Pelo çampeonato Parana-

paulista de, futebol: ense de Futebol jogaram na ISábaelo - Palmeiras 4 x tarde de do�ingo _

os times
Ponte Preta 1 da Esportiva' Jacarezinhb e

Domingo' - Noroeste 1 x do Atlético P�ranaense, tri-
Juventus O unfando a �sportiva pe:o es-

Corintians 3 x XV ,de Pi- core mínimo.

, PARANAENSE

RECORDE
MUNDIAL
, De Londres informam que
um cervejeiro local Chris

Jhataway, conseguiu bater o

�'ecorele mundial dos 5 mil

metros rasos, numa competi
gão entre correqores ingle- racicaba 1

Guarani 2 x Linense O
Santos 9 x XV de Jaú O

PorFuguesa 1

3es e russos," com o tempo de

13 minutos, 51 segundo e .,

8/10. x São PauloO

,FlAM'ENGO 2- X

VASCO 1
.....

�·I
.

V

I"O grand.: clá�sico Flamen-'

go x vas'co, pe16 Campeona ..

to Carioca de �:utebol, teve,
lugar, domingo; )10 M,âraca
nã, vencendo o rubro-negro
por 2 x 1, cons6:v::u).,do�se,

TRANSFERIDO O JOGO
ATlEJICO X GUARANI

�

Devido as copiosas

chU-11o
Campeonato de Profissio

vas que domingo cairam so- nais e Aspirantes, deixou de

bre a Capital, transfor�an-' ,

do o estádio da rua Bocaiuva
.

realizar-se, 'ficando transfe

num verdadeiro lago, o co-
� rido para data que será o ..

r;ejo Guarani x Atlético, pe-
I
portunamente marcada.

desta forma, coma litror .ln

vieto.

I

CASA

_- ----- ------ ',_

,�
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IMPROVISAR
DE PITIGRILLI ou de morte ,sobre êle, e

Buenos Aires - (APLA) o príncipe teve de conten

- No fim dos banquetes, tar-se com o primeiro es

depois que tomou a pala- petáculo, cumprido com to

vra (assim se chamã, tirar dos os regulamentos da le

do bolso do colete varias fo- galidade, formulando' no

lhas de papel) o que devia íntimo de seu coração, quem
falar, este cede a palavra sabe quantos 'desconsolado�

a outro, o qual se apressa .ras considerações acêrca

(diz que se apressa, po- da pretensa civilização oci

rém o faz com toda calma) dental. Certamente pensou
, a terminar, para não privar que na Asia havia mais li

os comensais da alegria de herdade.
ouvir a um' terceiro. A co- Todas as 'vezes, dizia eu,

média se repete durante que ouço "que fale fulano" ,
uma hora, enquanto que o lembro-me do Xá da Pérsia,
festejado espera que che- que disse: "E agora, apli
gue o momento de tomar a que-se o suplicio da roda

palavra ( que também fira àquela gentilhomem". Os

do bolsinho), para agrade- que pedem .uma improvisa
ceI' aos generosos oradores ção parecelU crer que um

que disseram coisas amá- prestidigitador pode tirar,
veis, que sabe não merecer, em qualquer momento, de

porém que coroam, cordi- qualquer chapeu, pombas e I
almente, o imerecido ban- ramos de flôres. Esquecem- I
quete ( o qual, nove vezes se de que as pombas e as

em dez, organizou êle mes- flores só podem ser extraí

mo, incluindo os tratos com das do, chapéu quando o I
o' dono do 'restaurante). prestiditador alí as colocou I

Porém, em um momento antes. I
dleterminàdo, levanta-se O improviso pode ter I

uma voz isolada, ou a voz êxito algumas vezes, as be- ,

de um pequeno grupo de la.s frases que estavam an-I
amigos que, dirigindo a tes, o trecho lírico e

patró-Ivista para um ator, um con-I t.co que já estava alí, Os
ferencista ou um político, ímprovisadores sãó' habilís-

,

grita em tom peremptório: ;�uos saltimbancos �ue II
- Que fale fulano! .em espalhado pelos dífe-]
Por esta êle não esperava. :entes bolsinhos da memó-'

Esperava-o, na realidade, ria tiras corg. suas frases

porém recita mais ou me-, compridas em diminutos

nos bem a parte daquele rolos que desenvolvem no

que foi tomado de surpre- momento oportuno; têm

sa Primeiro estende des- lencinhos de côr e bandei
coi-Isoladamente os braços rinhas, brinquedos e "sou

sôbre a mesa, meneia a ca- venirs" insuspeitos, que si

nifica não, encolhe os hom-, -nulam apanhar ao vôo no

beça, faz um gesto que sig- .nvisível O truque está alí,
bras como a perguntar "o porém não se percebe. São

que querem vocês que eu' como estes cômicos de va-.

acrescente depois destas ciedades que têm uma frase
cataratas de eloquência", e sraciosa para 'os que che

por fim se levanta da ca- garri tarde; para a especta
deira pela fôrça conjunta .iora que, se enganou de lu
de cem vontades e teima a gar, e deve cedê-lo o seu le-'

palavra. gítimo dono, e entabola uma

É uma improvisação. conversação com o vagalu-
- Como o consegue? -ne que, de lanterninha na

É necessário reconhecer 11ão, não consegue ler o

que, no fim de um banque-, .iúmero da poltrona; para

te, 'onde todos baberam, o aqueles que saem antes de
sentido crítico dos cornen- cerminado o espetáculo.
sais está sensivelmente re- Porque todas as noites o

duzido, enquanto que au- oúblico é' diferente, se re

mentou notavalmente no .iova, e a mesma graça que
orador a faculdade de en� ,e repete ano após ano de

gendrar palavras com certa téia, de 'café cantante em ca

sonoridades, se bem que baré cria para' o cômico' a
carecam de conteúdo, [ama de artista que sair

Q_;_ando, no' fim de um com graça de qualquer si

banquete, ouço dizerem di- .uação, e-se, excpcionalmen
digindo-se a mim ou a um :e, lhe ocorre que vai cair a

oolega "que fale fulano", colinha que devia suster

recordo a história daquele sôbre o cigarro, com um

Xá da Persia que, indo vi- "bon 'mot" 'transforma o

sitar Luiz XIV, se deteve .ncidente em um aplauso.
em Moulins para trocar de Y'público não sabe que, há

cavalos, Moulins era um mos, toda vez que cai ,a, bo
centro importante no ca-: linha, repete' êle "a mesma

minho de Marselha-Paris, frase." ,

e estava organizado turisti
camente para receber os

viajantes. Naquele dia
anunciava-se uma grande
.atração: a execução de um

bandido, segundo o méto
do que se aplicava então,
o suplício da roda, aos la
drões de estrada, ou "vo
leurs des grands chémins",
que eram os uue cometiam
assalto seguido de assassina
to.

Era uma novidade para
o príncipe oriental. A coisa
interessou-o De fato, in

teressou-o a tal ponto que,
terminada a' operação, dis
se a um do séquito:
� E agora faça a mesma

coisa àquele gentilhomem
de' barba.
,Com belas maneiras_ ex

plicaram-lhe que' não se

podia torturar a um homem
não julgado e condenado
por um tribunal, e que seu

d�sejo, não obstante os de
veres de hospitalidade fran
cesa, ,não podia: ser satisfei
to. Então, o Xá segurou pe
lo braço um pagem de seu

séquito, que tinha trazido
'da Pérsia, e replicou:
'_ :f:ste, então.
Com expressões elegan

tes de desculpa responde
ram-lhe que as leis fran
cesas não permitiam o su

plício de um
, estrangeiro,.

se bem que o Xá de seu Ipaís tinha o direito de vida

valores
essenciais

para o seu mofar I

r

fi

;

I

2

3

,4

5

PARTIDA RÁPIDA

ACELERAÇÃO INSTANTÂNEÁ

ELEVADO TEOR ANTIDETONANTI

MÁXIMA POTÊNCIA

Obtenha tôda a potência que o motor' do seu carro pode oferecer
lhe ... use Gasolina Atlantíc,

A Gasolíná Atlantic é fôrça em perfeito equilíbrio. Todos os cinco
valores essenciais, necessários ao seu carro para dar-lhe o desem

penho e .« rendimento que você deseja, nela se encontram na

proporção exata. Experimente a Gasolina Atlantic ... e deixe que
CI seu carro decida!

MAIOR QUILOMETRAGEM

************* ••

ASA é um aditivo natural de ,........
que assegura maior limpeza n.

câmara de combultllo e vidg mo&.
longa dai vúlvula..

&EM8RE.SE, PAliA MANTER O SEU CARRO SEMPRE EM
PERFEITAS CONDIÇÕES:
1. Use regularmente Gasolina Atlantic e os Atlantic Motor Oüs,

2. Leve o seu' carro ao seu Pôsto Atlanttc regularmente para Oi

seguintes serviços de manutenção:
Lubrüicação com os produtos Atlantíc, Trocar o óleo do "carter"
a cada 1.500 quilômetros. Recomendamos limpar as velas a cada
11.000 Quilômetros, assim como trocá-Ias i:{ cada 16.000 quilômetros.

E ASA·

.'

• .UANrtC lU'''. AOITIVO

atos de "Demoiselles de 'Na reg.-a-o'di,.... Q") �.ijdlli' ";";",:',SaintCyr", mas não tinha 'U I d rfI.ó( I éj ."" '\.. r t p "-

começado o quinto, quando P h 23 Sábado (tarde) _ Farmácia Moderna _ -aua João

foi. convidado a fazer a lei- ap OS Pinto.
/

tura aos cômicos que devi- PAtlIS - Jean Berard 24 Domingo. _ Farmácia Moderna _ Rua João Pinto.

am representá-lo. Então, e Jean Desheys, o.s dois ar- 30 Sábado (tarde) _ Furmácía Bto. Antônio' _ Rua Fe-

Dumas tomou folhas em queologos franceses que Jipe Schmidt n. 43. ,\ '

Certos oradores políticos branco e, fingindo lêr, im- descobriram ano passado, I 3� Domingo _' Parmácia Sto. Antônio - Rua Felipe
- e é pura coincidência provisou, .sem titubear, to: no Oest da Ilh d Chi

SehmIdt n. 43.
.

,

. d
.

d d
e a e lpre, " '

t
.

f
que eu os mencione epois do o quinto ato e um ra- /

t I d'
u serviço no urno sera .e etuado pelas farmácias Mo-

Ih
uma me rapo e o penado - . ., .

de falar dos pa aços -

ma. Ninguém percebeu que 't
.

1
cerna, Sto. Antônio e Noturna, situadas as ruas Joio Pinto

.los parlamentos europeus, não estava escrito! ?'eome nco-gre,go, vo taram F'clipe Schmidt e Trajano.
"

lrganizam entre si um ser- ,Quando Pasqual Estanis-
as suas pesq.�lsas ano pas- A presente tabRla não poderá ser alterada sem prévia

I sado, na regiao de Paphos.
Jiço de interrupções. Quan- "

lao Mancini, jurisconsulto e Espera doi
.

tí
:l

"

di t
'

t l'
. lit f

'.,
' m os OIS clen IS'

o. �u isser u me m errom
, po ítíco napo .ano, 01 eXI- tas revelar factos destaca- ,

peras com esta .pergunta. -, 'Ilado, para Turim, começou -dos l'gad, s a
"

d
� d deí " d

.dIa o peno o pre-
t:'..u te respon e ei ...

,

a atuar, ,com� a v�ga o. I

cedente que se abriu na é-
f

Recorrem a 'este sistema, 'I Uma rápida vista d olhos I

h" h I

d f,'
' poca eroiea em que c e-

porque se po e ter uma no processo era o su ieien- I

gara ,Pah -

, d I

1 idéi I ,. I m a os, pouco e-,

vasta cu tura ou I elas su- te para improvisar uma, ,

d G d T
.

, ,- I ,'POIS a uerra e roia os

blimes, opmioes com, que I arenga que deixava estupe-
•

primeiros cal 'I
lplacar qualquer adver- factos, os presentes., Certa O p l'od ganas 't' .gregos. i

" t' 1 d d I
en o eome rlCo'gre�

sario .e programas pa:'a re;:,
I v�z, esqueceu qua as u.as, go se estende de 1.100 a

J

'lOIUClOnar o mundo- e sal-, partes era _o que defendIa, '800 a o antes d C
�
t I

h 'd d
' I

f 1
-_ d

' nSe, ns o
'lar a umam a e, 'porem' e a ou sustentan o a tese (SII)

.

:::arecer de, presença de es',' da parte contrária. Já tinha

píirito, que é o que ocorre chegado quase à conclusão,
ao orador brilhante, aquele, quando um dos presentes
senh.or a quem se gritou, t

puxou-lhe a manga da toga
em UI:ll banquet,e', "que fa- I

e lhe fez compreender o

le fulano". ",' I
seu erro. O orador não per-

A presença de esp�rito é' deu a calma e, mudando de
uma qua]i(lad.e típica ii/JS I voz, disse:latinos. Alexandre Dumas

I
_ Sem dúvida, meu ad

tinha terminado quatro, vetsário falará nestes ' ter-' mos, porém à estas dedu
ções arbitrárias e incoeren-

'

tes, �s responderemos as-
I

,

, I
E, se pôs a ,responder a'

todas as ra:ziíes ,'que, tinha
exposto até ó momepto. I
Mas para ,permitir-se es

,tas improvisações, que per
tencem ao mundo da alta

'pre:s.tidigitaçãQ" n�cessita
se d.e urna cultura inexgo
lávef e tod� a brilhante' ge-

'

nialidade napolitana ..

IMPUREZAS DO S�NG�E 1 I
f'IXIR Df H06UtlHA '"

AU�•.TRAT. SIFILlS

--------------------,----�------�-----

sar

LITOGRAFIA
VENDE-SE

MAQUINA LITOGRAl<'ICA de 1/2 folha.,
PHENS.I\ MOTORIZADA, formato. grande, para pas,
transporte.
PEDRAS E MATRIZES,

Informações á rua França Pinto n, 42

(Vilfl, MarianaY São "Paulo,

LrAoeo bumano
PARIS - Quando estja

vam procedendo ao lança
mento dos alicerces de uma

casa em Pont du Chateau,
perto de Clermont 'Fer

rand, operários encontra

'ram a apenas um metro de
profundidade, um crânéo
humano e fragmentos de
dois vasos rudimentares.

Pepois de atento exame,
concluiram se- tratar de
uma sepultura gaulêsa de
alguns séculos antes da éra
cristã, datando provavel
mente de 2.200 a 2.300
anos. (S.1.1.)

Terreno
Vende-se um .terreno

com a area de 588 metros

quadrados, á rua Victor
Konder (antiga Blumenau).
Tratar com' Francisco

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

iãiprláíífés�'··"�
'jazidas

'

TANANARIVE Impor
tantes jazidas de ilmenite
(minério de ferro titana

do) acabam de ser d�sco
bertas na costa leste de Ma
dagascar.
As jazidas se estendem

entre Soanierana-Ivongo, e
Fénérive, e os primeiros
estudos efetuados assinalam
,ma eno.rme riqueza no te

Ol: ferro�p." (S.1.I.)
�""';'p"'.-�
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José César Borba tura, um dever ou uma Ia-

SETTEMBRE, ANDIAMO. I talidade. Foi. Aconteceu.

É TEMPO DI MILAGRE. Alteou-se sôbre um con-

Parece que se estava, re- junto de destinos, condu

almente, aguardando o mês ziu uma porção de indiví
de setembro: Figuro-me I

duas, acima das suas casas,
uma rêde, enorme, cobrindo das suas profissões e proje
o infinito, e recamada, para' tos. Foi guerra e geografia
disparce, de' muitos milhei- ao mesmo tempo. Foi um

ros de' fôlhas verdes e sê- convite sôbre o qual se terá
cas, que fosse vindo, envol- pensado muito nos vaga'
vendo, encurtando adis' res gelados dos "fox-holles"
tância. Abril, maio, junho, e na prostração incômoda

julho, agôsto ... Poder-se-ia das barracas, entre bater de

partir em qualquer dêstes dentes, convicção de ata

meses. E quase, de fato, car, idéia de biografia o

partimos. .. Mas setembro, tragar de cigarro america

"e tempo di migrare". Em no.
\ I

poucos horas, um sábado e ............. � y/ ,.�

umdomingo, nítidos como S1!;'fl'EMBRE, ANDIAMO.

a shoras, na natureza tem- É TEMPO DI MILA-·

param, mi ll1'emória de des-' GRARE.·
pedida, se foram encobrin-

do, sufocanpo,. silenciando Migra-se tão pouco, em

completamente na expecta' I certas vidas! Deseja-se, tão
tíva. A segunda, a têrça, a mai,; partir, do que se par

quarta, a quinta-feira se di-
I
te, de fato. Já o meu mes

luiam, salteadas e opres- tre, e amigo inolvidável,
sivas num tempo só: setern- tão perto de minha mernó
bro, Que dia, que hora. de ria quanto de meu cora-

setembro! Tenho comigo ção, escreveu num artigo
um documento que e con- -:- artigo de Costa Rêgo! -
vite à retroflevão, para fi- que partir é a doenca dos

xar, pelo dia da chegada, o vencidos. Fizemos extraor
dia da partida. As águas do dinária partida, e retorno,
cais ,irisadas de uns refle- de vitoriosos nos debates

xos celestes,' moviam-se do inundo e no engenho ar-Itransparentes, o rapaz e mado que apoiou, esses

frágeis. O resto era noite debates, nosso ponto de vis

indevassada. E outras noi- ta e a nossa tradição.
teso E uma manhã que já Todos se lembrarão dis

não era no cais. Fecharam- to, sempre, Os homens se

se tôdas as portas de' ferro retiram de onde entra, ir-

e, ferro, pesadamente nave- retratável, a história. Se

gamos barra a fora, equa' neste decênio - o primei
dor afora, além de Gibral- rol - não aparecem mui-

tos se recordando de cirtaro

SETTEMBRE, ANDIAMO cunstâncias e 'datas, e sem

E TEMPO DI MIGRARE. pre o que 'da F.E,B. se evo-

A
.

água que pisava a cará será o papel histórico,
quilha, o vento que batia .1 repercussão social, a afir

a bordo, o calor que colava nação militar, agora se rez

os uniformes - um pouco cordam, por fôrça do tem-

de tudo se transmitia em }O curto, em que as coisas Em ti, Senhor, espero. (Salmos 38: 15). Ler JciãO As 3 - 8hs.

destaque dos mesmos ele- idas ainda estão vivas, e John PAYNE Coleen
. 8: 25-30.

mentos, num subsolo de .Iela vJ.va,s ,na carne, os que Acima da entrada de um túnel nos Alpes austría' GRAY - Preston FOSTER

f d O al efhiia e a particíparam e a olham -

.

1"
,', 1 ti ti "E em'.

mar un o. s r II
> I b I' '.

'C0S estao estas pa avras, escritas . em a im an 19O:' m

pelos chuveiros, As-caldei- ' a em rarn, por imite e
ti, Senhor, espero". Eu as li, através da-janela do carro, OS 4 DESCONHECIDOS

ras coavam o bafio. A -lona .ior egoísmo, como indivi-
no momento de entrarmos para a escuridão do túnel: (Um Homem perseguido ím-

grossa sob os cabelos du- lu?s, su?jet�vamen!e.. lEIas se tornaram pa"ra mim num vívido sermão, de que placavelmente) .

-

ros ajeitavam a fadiga}
E o pr�elro decênio. Pa- . .' '(Ação do Principio ao Fim)

, ,.
.

te
é A Jmls me esquecerel.

suspensa na promiscuidade. '�a maior par � e o decê- Não há maior engano do que
I pensar que, os cris- No programa:

Do que se conta, conta-, �
.110 da mat�nd�de. ym tãos serão poupados de atravessar os túneis escuros da Atual. Atlantida Nac.

ramse dez anos. O navio' I
oouco em fu�çao deles, vida e que gozarão sempre do sol radiante dos espaços Preços 10,00 o:-,5,QO..

mergulhou firme a quilha, mesmos, dos hor.l�on,tes ras- abertol Ao contrário a experiência nos mostra que �e- Imp. até 18 anos.

,

g
rados da consciencia esta- ".-

nas aguas, eras ou-as, b' 1 "d . remos' provados, tanto como os demais, se o nao formos

sem trepidar durante quin- e eci a do Brasil e do . I, d
-

.

eln malOr esca a.

ze dias, até ,�ue deitou ân- �nun o, pensaAm, e nao pe.n- A diferença não está em ser .o cristão poupado das
coras em Napoles, no peda- sam em exagero e alegon_a, agruras da vida, não A grande diferença é esta: só o

ço que havia cais de .. Ná- �ue a F,E.B., apes�r de :ta.o cristão pode escrever à bôca dos túnei; que tiver de As 5 - _7,15 - 8,45hs, Por motivo de viagem. Um colchão de molas "Di-

1 B I t 'ovem apesar de tao proxi- .', - (S d M )
po es. a ouçan es eram as I '., passar na vida: "Em ti Senhor espero". Êle nao entra

essao as oças VINO SUPER" com cama propria Cr$ 2.000,00. Uma

di
.. 1 ma foi tambem uma matu-' ".

.

No programa'
vagas e um mgive a rid: d I r t

no escuro .sõzinho. Por sua Fé em Cristo, 'o- crente tem .. maquina de costura "HUSQUARNA'.' nova Cs$ 5.200,00.
bombordo, branco e pe- :dade �o e Y�' uma maAU- sempre' o coração cheio do Espírito Santo. Cristo nos

I
Esporte na Tela, Nac.

'I
Um picup long playng "THORENS" CD-43 sem uso al-

queno como as nuvens ao ct'l a: radsl elJta, bque e�- oermite ver, mesmo na escuridão, raios de luz que desa- Preços: 150 _: 200 - 350
g C e 660000 U 1'1 d

.

/
es ceus e se em ro sau-

c

_

.' , C· 'L'
' 'um r'l' . , . m ven 1 a 01' um armario c espe-.

amanhecer Estava abaixo
iam'. (AGENCIA NACIO-

brocharão em plena luz do outro lado. ensura rvre. lho p/ banheiro, duas lampadas de cabeceira. Tratar à

das nuvens espreitando '0'
D J 'd V I P

.

/ 'o (
'TAL)

.

)

� J
rxua ose o a e ereira s n quarta casa a direita),

que pudesse estar abaixo i�' Ó R A ç Ã O
" '_T I. 15. i�'l'1 �,

-

roximo. ao Coqueiros Praia Clube.

do mar.. Cha�inés parale- _�.! :! �;iI =_
las esfumavam a curta dis-R·· ó Deus, nós te agradecemos porque não precisamos '.

'------------�---,-

e,uvenesClmentotância', a solidariedade' dos estar sozinhos nunca, porque tu estás perto. Tu nos h.a- As 8hs.

1cambias. das Glandulas bilitas a enfrentar tanto as trevas como a luz. Em nome, �l�n LAD� - Deborah

A -presença das aguas Sexuais .:ie Jesus,.que nos ensinou a confiar em ti, nós oramos: Kel: - Charles BOYE� -

era uma lição na natureza. Entre i!S mais recentes Pai nosso que estás nos céus.. Amém
Cormne CALVERT em.

As milhas iam volvendo nas

.,

UMA AVENTURA NA

descobertas-' salienta-se" o INDIA
imagens' longinquas que PENSAMENTO PARA O DIA
fluiam no horizonte, na processo de rejuvenesci- Não tem importância o que nos acontece, mas a

presunção de portos e pai� menta glandular, cujo tra- maneira que enfrentamos tôdàs as coisas, com fé em

ses, colegiais capitulas de tamento vinha sendo moti- Deus.

geografia. O denso car-
vo de acuradas pesquisas.

regamento· de soldados que
se dissolviã .nas última.s ho- De tais estudos chegou o

ras
.

da tarde., que se ia en- prof. Voronof a sua sensa

cobrindo com a noite, acei- cional descoberta que tan

tando a noite completa� II tos benefícios tem trazido
mente, sem opor uma luz , h 'd dA'
t'f'

.

l' I '.. d
.' a umam a e. proveltan- T'ran$p'ort'e'ar 1 lCla a c anua e n1arl-

.

tima que desfalecia .,- dor- I

do 'os estudos gerais e �n-

-mia em segrêdo, espre,itan- I traduzindo o resuhado das

do o perigo no silêncio e últimas pesquisas, foi ela
guardarido os vultos 'na I !:>orada a fórmula de JU-
cena opaca.' A luz do dia, I VTGOLD . 1

.

os acessórios de naufrágio
�

- a qua reune

desprendiam-se das pare-I �odos o� éonhec,�lnentos sô

des, montavam os ombros, ore o assunto. JUVIGOLD
cintavam os venteres e ao rejuvenesce o "Turgor
sobrepêso solicitava-se agi- Vitae" proporcionando a re�
lidade em compasso de fu- .

ga na composição da emer- ,
cuperação das funções or-

gência, a 'ponto de figurar-:- gânicas, dando euforia e de_

se tão perfeita que, mim da- sembaraço de lJ1ovim"eiltos

d?� instante do ?uro eX,e�- I JUVIGOLD tem iIldicação
CIClO, se transfel'1sse eflcl-

em arribas os sexos, Nas
epte, e .inaltera,d� ao curso farmácias e drogarias ou

da reahdade sublta, nela se pela caixa postal 4 306 _

fundindo inconsutil a 1'ea-I"
, .

lidade, preparéltória,
Ocorre-me, que êsses tra- '

V dtos de navegaç�o não te-I e... e-senham desaparecldo da lem- 1
brança dos que cruzaram o

I Um automovel citroem

Atlântico com a F. E, B., 49

QS. idos pe 1944, .fins ,dé .se-! C.ompletamente equipado. .

,él;1bro cambiando para ou- e com Rádio.
.

]:n'o, Terá sido uma viq_- I Tratar na Empresa Auto

11'1, uma honra, uma aven- . Viação Catarinense.

<, f. BAMOSIS.A. COPlélcio e
�

Agências
(ue João. Pinto,' 9 Fpolis••••Ste.Catarina

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

'rl'NrM'S cre, de Seguros
«No Ceoftculo» IJ L ". "Minas-Brasil"

Sorteio de Lucros

Settembre, Andiamo •••
ECONOMIA .absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRrcO

��"
IMERSÃq e, ''CHUVE'IRO__..."o=!õíI-"__

Capacidade 30 LITROS

• Construido' inteiramente de

cobre. ,

• Aquecimento ultra rápido.

• Járo abundante na tampe-
,

.

ratura desejada.

(\
O MISTURADOR DÁKO, de regu·

togem instontoneo, permite o

maior escola de groduoçõe. de

TEMPERATURA,
.

Com a" Biblia na Mão

TERÇA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO

.

TORBJOR}\f WIKMARK (Suécia)

'Expresso Florianóp�lis
ANDRADE & KOERICH
de cargas em geral entre Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
.

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

End. Telegr.: SANDRADE
Agência - CURITIDA

Avenida 7 de Setembro 3:�20!24.
Fone: 847 (Linha Paralela)
End, Telegr.: SANTIDRA

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

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

. de Transportes Minas Gerais SIA.)·

CASA LEILA
.

.

UMA DISTINÇÃO EM SERVIR\
Artigos para cav:llheiros, senhoras, senhoritas e

crianças, v. s. encontrará na Casa LEILA.

Lind� sortimento
..em, toalhas" c!,ivos, !,�ndas, '!Jor

dados, perfumaria e artigos para presentes em geral.
Faça uma visita à Casa LEILA - Rua Tenente

Silveira, 25.

·"Pt:610
." ..,_

.. �.... I," 7

VIUVA ZAHIA AMIN HELOU

I Esperidião Amin Helou e Família, Dahil Amin He
J lou e Familia, João Amin Helou e Familia (ausente) ,

I Viúva Tuffi Amin Helou e Família, Viúva José Jorge e

As 8hs.
.
Famil;a, Jacob Jorge José e Familia, convidam a todos

(Sessão das Moças) los amigos e parentes para assistirem á missa que man-

No programa: dam rezar no Templo da Igreja Ortodoxa Grega em FIo'
Esporte na Tela. Nac. rianópolis, no dia 20 do corrente mês, as 8.00 horas,' pe-
Preços: _l,50 - 2,00 - 3,50. ·10 descanso eterno da sua inesquecivel mãe, sógra,
Imp. ate 14 anos. cunhada, avó e irmã ZAHIA AMIN HELOU.

O referido áto de fé Será realizado no Templo da
mencionada Igreja sita á rua Conselheiro Mafra, 43.

Antecipadamente agradecem a todos que compare
cerem a esse áto de fé cristã.

Florianópolis, 18 de outubro de 1954

(Sessão das 1\:Ior;as)
AMalia AQUIAR -- Jean·

PAGE (PERES PRADO E

St,TA ORQUESTRA
AO _SOM DO l\-IAMBO T·No prograIIla: erreno em Barreiros
Noticias da Semana. Nac, Vende-se, em excelente locál, à beira' ela praia me-

Preços: 1,00 - 2,00 _:_ 3,50 'dinc1o 42 x 86. Ó'timo para veraneio,
'

Imp, at� 14 anos, I. Tratar à Rua Pedro Demoro 1403 - Estreito,

CINE SÃO JOSE'

No pro.grama:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50

f3Lf)�14
Estreito '

. As 8 hs,

.
Andre SOLER - Leticia

PALMA em:

M_ULHERES SEM AMANIIii
'No programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços 7,60 - 3,50.
Imp. até 18 anos,

As 7 - 9hs.

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

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

I"",

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros I

Fabricado. nos tipoa
hofizQtlto& e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixiI interna de COBRE e

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

• .Controle automático de temperatura por.:- U.RMOSTATO.
que proporciona grande ECONOMIA.

I
'

GARANTe o QUE FABRICA
, ,

A Cia. de Seguros "Minas-Brasil" faz públíeo que, no.

elia 22 de outubro .corrente às 13 horas, na sua séde sociat,
à Av. Afonso ·Pena, 526 - 3° andar (Edifício Maríana) em

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

teio do lucro apurado na Apólice de Seguro n. CV. 1.021,
ela "Tecelagem Itajaí S,' A.", de Itajaí, Estado de Santa

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

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

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

Vende-se

MI�SA

Viagem
e

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS lttICRO-ONIBUS DO

lAPIDO l<SOL-BRASILEIBO»
Florianópolis ...- Itajaf - Joinvllle - Curitiba

Agência:
-

l\.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

., .•,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
.

�
.

Florianópolis, Terça-feira, �9 de Outubro de 1954.. ,--- _.
- .'_

'.-

/! J /
' :/o '(

'Atenção
.
A ELETRO-TÉCNICA avisa à sua distinta fre

guesia que manterá abertas as suas secções de venda
todas as terças e sextas feiras até as 22 horas. Procure -

conhecer sua nova secção de presentes, instalada no 2° Terreno em Barreirospavimento, pois a ELETRO-TÉCNICA
'

tem o máximo Vende-se, em excelente local,
.

b '. .

.

ber sua ví
. . d

a eu a ela praIa, me-
prazer �m rece eraua VIsita, que antecipa amente agra-

I
dindo 42 x 80. O'timo para veraneio.

de.ce. lI'ratar à Rua·Pedro Demoro 1403 - ,Estreito.
_._--_

-------'------,�.------..;_---�---

--- �_. , ," ",'

l�;�.W}��::�;I,4.'t�:·:,;>:,'. L l'
. ..'

. /

Envenenavam <

a pópulaçâo
obter menores lucrospara

RIO; 1.6 (v. A.) � A Dele

gacia de Economia Popular
realizou diligências em. duas

fábricas de farinhas alímen

tícías, em Bonsucesso e Ja

carepaguá, cujos produtos
eram fraudados por conve

niência econômica das em-

prêsas, ou seja, em outras rias"; Examinados vários

palavras, envenenavam a po- produtos verificou o médico

pulaçào para obter. maiores que a farinha denominada
lucros. , "Trigoliga" que o anuncio

Inicialmente, os técnicos e, dizia ter ovos, conforme se

policiais dírigtram-se . às' fá- t obrigou o fabricante ao re

brícas de biscoutos, massas .e gístrar o proluto, possuía co

doces de nome "Três Gló- [rar.te quirnico, extraído da
i Hulha, cl eorigem norte-ame

------,---------------- ·1 rícana, nocivo à saúde,

'1 Trata-se de artigo que, nos

Estados Unidos, é usado em

drogas e cosmetícos, com ba
se em naftol, e já condenado

pela saúde pública do Brasil.
E de Bonsucesso, a caravana

rumou para, Jacarepaguá,
onde funciona a fábrica

Cremogena.
! O proprietário foi logo
confessando que substituia o

ovo .em 'pó pelo corante, E a

crescentou que não apenas
êle em sua fábrica assim a

gia, mas que todos os pro
prietários elas indústrias

congéneres faziam a mesma

coisa: em vez de ovos, o tal
derivado da hulha, prejudi
cial a saúde' da população,
Na véspera a policia já ha-.

via realizado .ídêntíca dili-

Agora. cada l-rez que usar

KOLYi\!OS v. abtem

J1ÚrSPRUfE(fAV
do que 1!ll1!ca! .

....,graça.!' à
VA AçàoAn.ti�Ehzimática!

causam a cárie
e o mau llálito!

tp-
g�r1,CiÇl. na 'fátirica de 'amido

Amid�ema, De gema esse

produto 'só tema cor elo tal

-

Af·2B

���
.

CONClUIDA A IINVESTIGACAO
.

,_-�?�.'''.l���liW�r.,;�I''''rr 1.�. "

.

LONDRES, 16 (U, P.) - O do tribunal, o sr, R. S. Hay
Tribunal investigador, desíg- ward declarou que, embora

nado p e 1 o Ministério de se ignorasse a causa direta

Transportes, disse' que se desse afundamento, o tribu

desconhece a causa direta do nal havia comprovado que o

afundamento do ex-encoura- SÃO PAULO soçobrou prova-

çado brasíleíro S. PAULO. velmente, ou emborcou, an- "

Ao anunciar a conclusão te? de ir apíque.

corante: Nas três fábricas a

mercadoria fraudada foi a

preendida e imediatamente
inutilizada. Assim, a Trigoli
ga, .a Cremogema e a Ami

dogema são produtos que fo
ram condenados pela saúde

pública,

MISSA" DE 1° DIA·'
.:ÁMÉLIA TAULOIS DE MELO

Gal. Eugênio Trompowsky 'I'auloís, .Cecilia Trompows
ky Taulois, Dr. Eugênio 'I'rompowsky. Taulois Filho, oei.
Antenor 'I'aulois de Mesquita. e senhora," 'Zoê de Mesquita
Rocha, 11.l1tôtlio Taulois de Mesquita e Ne:rê� Ándtade'ê:'se:"
nhora, mmãos e sobrinhos de AMÉLIA T�I\lJ.:r::Ól:l? DE MELO,
falecicíà .ern. 13 �do ;;éo.,ri:�n te, . .11g-radeçem:'·,3,· ,tod�'L os.) ttue ós:
confortaram nesse i1hnse, bem'.como a;;-S q"t'ili::sf�;;pthPá';
nharam à :iúltima 'morada. Outrossim.),convidarÍl.' os paren
'tes e amigos para a missa que será 'fesada;'. na p�pela'Jdo
Colégio Catàrínense, às 7,15 do dia '20 do .Ç!orr�n�e. "

Antecipam, seus agradecimentos. ,

.'

Expressa .' Fleríanépelis ;

ANDRADE " & ' KOERICH
Transperte de cargas em geral. entre Florianópolis,

Curitiba· e- Siío:Paulo �.'

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

Rua Conselheiro iMafra) ·135
Fone: 2534 - Caixa Postal, '435 , ..

'

End. Telegr.: SANDRADE
Agência ""- CURITIHA .,;

Avenida 7 de Setembro 3320/24
.

Fone: 847 (Linha Paralela)
. End. Telegr.: S:ANTIDRA i

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/167S""Fone:' 37 ..30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em 8elo Horizonte
com tráfegó mútuo até São Paulo com li" çmprêsa

de .Transportes· Min'às Gerais SIA.)
"

fferv'�sce�te
Se:ll,4r'o ,(
S(,I.aVe

./
�m Produto IRISTOL.MYlRS
-------�---

MAIS UM CASO
COM A EX-RAINHAIntimado alcomparecer -Ó:

VERSAI.JHES, 16 (U, P:) - uma viagem aos Estados U
O ex-chefe de policia, Jean nídos, .na primavera passada
Baylot, foi intimado a com-' em companhia do' inspetor
parecer, no próximo sábado, de Policia, Jean Dides, íntí
perante-o tribunal de Versa- mo de Baylot� O seu papel no
lhes 'para:' explicar por que caso de transmissão ele do
foi concedido passaporte re-

gular a Alfred Delarue,. 'o cumentos secretos abs co

misterioso M, Charles impli- munistas ainda n:1o foi es
(lado no caso ele entrega de clareciclo. O tribunal de Ver

�egredos do Ministério de

I
salhes também já acusou Di

Defesa, ·quando era procura- 'eles de ter' amparado Dela
do por ter fugido ela pris�o. rue, sabendo que ele 'era um

Soube-se que Delaru� fez I foragido elo carcere.

CAIRO, 16 (U, P.) - A ex
rainha Narriman embarcoi

com destino à Europa, 'via

aérea, ontem ele madrugada,
mas um dos membros da 'fa
mília não ligou importânciu
aos' boatos de que tenha: ha
vido alguma divergência en

tre ela e o atuai 'marido, um
médico de :Alexanélria com (

qual casoli"em maio ültimo,
Um primo de N�Timan,

Abdel Kader EI Nagger, de
clarou que ela vai a Gene
bra para, tratamento médico, I
semelhante, ao de 2 anos a- I

trás, antes de se divorciar do
'

ex-rei Faruk .. Nagger decla
rou que Narriman e o mari- I
do, o dr, Adham El Nákib
são extremamente felizes I'juntos, Acrescentou que a-ex

soberana dos egipcios espera',estar de volta ao lar dentro
de 2 semanas, Narriman .....foi I
acompanhada da progenito- I
ra. Nakib não se encoritrava"
no aeroporto.
Do jornal "EI Ahram" tele

fonaram' a ele, que pareceu
strpreendido com a partida
da esposa, "Estão c�rtos de
que ela embarcou?" informa

I
o jornal que ele tenha pel'- I
gUl1..tado. I

·Cia. de' S'eguros
• >1 .' ((Minas.Brasil" �

.

Sorteio de Lucros� �

,

A <Dia. de"�eguros "Minas-Brasil" faz público que, no

�Ia 2�: de .outubro corrente às 13 horas, na sua séde soc:!al,
a Av., 'AfoJ:!so ,Pena, '528 _ 30 andar (Edifício Mariana) em

B�lotfIorizànte� ..Est.,acÍo .de Minas Gerais, procederá ao 801'-'
telO do lucro' apuràdo mi. Apólice ,de Segllro n, CV, 1U:21,
da "Tecelagem ItaJaí.;S: ,Â>'; de Itajaí, Estado ele Santa
Catarina, de acôrdo cü;ri o 'item IV, letra "B", da -bállsula
de PartiCipação" nos Lucros da aludida Apólice. - .'

Para êste ato, que contará com a .presença elo fiscal
do D.NB ..P.C. e de represenhn,tes da empresa estipulante
do Beguro, convida a tod0S os interessados.

S. PAULO, 16 (V, A.)'

Revela-se que no inquérito
instaurado para apurar as

causas do .clesaB"tre de UÚl a

vião do Aéro Clube de S�'.O.

;;::::::::�5���������F- .c;;.=';�_I Paulo, que calu e íncendíou-
4.:=� �. se na manhã de domingo em

C. RAMOS' SIA
Comercio - Transportes
Rua João PInto, 9 FpolL

CLUBE RECREATIVO LlMOENSE
E D I T Al

Assembléia Geral
De ordem do senhor Presidente, convoco os associa

dos .do Clube Recreativo Lhnoense, para a Assembléia Ge
ral �ue será realízada no próximo dia 19, ás 20 horas, na

séde tio Clube, com a seguinte Ordem dq Dia.
1 - Aprovação do novo Estatuto,
2 � Eleição do Presidente do Clube.

Clodomiro Vicente' da Silva - 10 Secretário

Raios x
Aparelhagem moderna. e completa para qualquer exame

..

·radiológico.
Radiogranas e radioscopias.. ;
Pulmões e' coração (torax) ,

Estomago :- intestinos ti figado (colecístografta) .

Rins' e bexiga (Pieloguafia) .

.Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla
ção das trompas para diagnóstico da esterilidade.

Radiografias de ossos em 'geral,
Medidas exatas dos diametros da bacia para' orienta

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

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

I'
8ANCOdeGRf�ITO POPULARIr� 'AGRíCOLA • I

. . fkb:��,16
.. ,

f'LOI1lANOPOLIS :- 5rô.,e�i6.rJn6,

o desastre com um

avião do Aérodu

be dê .são Paulo

São Bernardo dos Cf1.mpos,
provocando a morte de seus

cinco tripulantes, já ficou

constatado que não. fa.lton
gasolina ao aparelho.
Presume-se que houvesse

água no combustível, como

sóe acontecer mesmo com as

aeronaves comerciais, sendo

, ::Jue no caso destas o serviço

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E...EFICIENCIA

ele conservação, nos seus ri

gorosos exames, evita aci

dente por êste motivo, Os

corpos dos cinco passngeíros
do fatidico aparelho j:i roram
postos à disposição das res

pectivas famílias.

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

C'ASA LEILA
UMA DISTINÇÃO EM SERVIR

Artigos para cavalhciros, senhoras, senhoritas e
. crianças, v. s. encontrará na Casa LEILA.

,

Lindo sor.timento em toalhas, crivos, rendas, bor

dados, perfumaria e artigos para presentes em geral.
Faça uma visita à Casa LEILA - Rua Tenente

Silveira, 25.

o Sangue'é a
-IBm��I,��i

ELIXIR lU

Vida

INOFENSIVO AV ORGANISMO,
AGRADAVEL COMO UM LIr.OR .

, REUMATISMO I SIFILISI
,

fome o popular depurativo coráposto dê

Herrnofeni l e plantas medicinais de alto

'alor- depurativo. Aprovado pelo D. N. S
t, como. medicação auxiliar no tratamen

o d aSifilis e Reumatismo da mesma

orilJem.
-------------_._-_._-------

Vende-se
Por motivo de viagem. Um colchão de molas "Di

,VINO SUPER" com cama propria Cr$ 2.000,00, Uma

Imaquina de costura "HUSQUARNA" nova Cs$ 5,200,00,
Um picup long playng "THO:RENS" CD-43 sem"uso al
gum Cr$ 6.600,00. Um ventilador .um. armaria c/ espe
lho pi banheiro, duas lampadas de cabeceira. Tratar à
Rua .José do Vale Pereira s/ n? (quarta casa a direita),
prOX1l110 ao Coqueir-os Praia Clube..

--------------------,------------- ,_o_--=__
·

_

Viagem com segurança
e rapidez

so NOS CONFORrrAVEIS MICRO-ONIBUS DO
� 84PIDO {<SUL-BRASILEIRO»

Florianópolis - Itaja! - Joinville -- Curitiba
.

Agência:
--

nua Deodoro esquina:da
Rua Tenente ,Silveira

\

.,.
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A Asse�bléia Legislativa e Mais um tipo de avião 'I
o ,018 do Professor PÁRIS, 18 (U. P.) - Um capaz de alcançar velocída- à Irealização de aparelhos de �

angenheíro de origem alemã, dei muito elevada, Não dis- decolagem vertical A SNEC-
o sr. Von Zborowskí, atual- põe de asas, 'e compõe-se de MA, por outro lado, precisa
mente adido ao escritório da' uma fuselagem que compre- ra, há quatro dias, lembra

, Companhia Aeronáutica ende o pôsto de, pilotagem e se nos mesmos meios, que as

Francesa SNECMÀ, revelou os órgãos ,de propulsão. Po- pesquisas a êsse respeito
no Congresso Internacional derá aterrisar e decolar ver- eram conduzidas por ela há
da Navegação Aérea, que se ticalmente, e a sua velocí- certo tempo. Simultânea
realiza em Diusburgo; que um dade, disse o' sr. Von Zboro- mente, publícara a fotografia
novo tipo de avião, o "Col- wski, 'ultrapassaria de 2.500 de um banco de experiência,
coptere", estava sendo estu- quilômetros por hora consagrado a essas pesquí-
dado na França. Essa declaração, faz-se no- sas. ,

Esse aparelho, segundo o tal' nos níéios competentes As declarações do sr. Von

engenheiro, teria as vanta- desta capital, confirma a do Zborowski incluem úteis da

gens do nelícóptero, sendo secretario de' Estado do Ar, dos precisos sôbre as vanta
sr. Diomede Catroux, '_Jue a- gens com que conta o apare
firmara quando de recente lho atualmente em estudo.

'

I discurso, no Aéro- Clube, que
! a França não' mais podia in- --------

vejar o estrangeiro, quanto
CHEFE. COMUNISTA'

PRESOATENTOU CONTRA
CARACAS, 18 (U, PJ - O

A SEGURANÇA dr, Eduardo Gollêgos Man- i
PARIS, 18 (U. PJ - O cu- cera, chefe "do Partido Co

pitão Jean Auguste Gazalet, munista : Venezuelano, que
I

do Exército Francês, foi de- funciona na clandestinidade,
tido sob a acusação de aten- foi detido pela polícia de
tal' contra a' segurança do segurança nacional, segundo
Estada, E' mais um episódio informa um comunicado ofi
do chamado "Escandalo de cial divulgado,
Paris" � o 'rumoroso

'

'caso Um funcionário disse que
de ríltração de segredos do houve tambem outras prí- PARA O CONSELHO DA CONFEDERAÇÃO NAC,IONAL DA
Conselho de Defesa Naeio-I sões, porem não especificou INDÚSTRIA:

'- I n_a1. ,

i o número destas.
nicar a Vossa Senhoria que
o Plenário desta Câmara de- Sirvo-me do ensejo para ,

liberou proibir quaisquer ser- apresentar-lhe protestos de, 'lj R
·

I d
-

C· dvícos nos próprios munící- I alta estima e distinta consí- '

eVls a 'os ria ores�a���:eti�oq��:'i��j:;I��OoS���� de�����iO de Pádua Pereira co�::;:Ção�u����ca��:a hO�: I' _

'

. ,i
rente. - Presidente. como uma das mais expres-

- SUMARIO anuais e em data certa. A
I Suplentes:

si�'as figuras da nova gera-
O eterno problema da car- maior exposição de gado lei- /. Adhemar Garcia:'

cão barriga-verde. A golpes n� - De um par� outro go- teiro do Brasil. Desfilada dos

d esforço, orientado por
vemo � Economia.. animais expostos, Os resulta

u�a vontade férrea, venceu
'A teoria econômica da li- dos do concurso leiteiro. O

berdade � XV Exposição A- gado Guzerá na VI Exposi-duras adversidades para, en- ,

gro-Pecuária e Industrial de "ção Regional de São João dafim, projetar-se vitoriosa-

mente,' demonstrando, a ver- ICu�velo. Apreciação dos aní-

'I
Boa Vista

,--:-
Um leilão de úl

dade do' provérbio querer é mais expostos, Julgamentos tima hora. As taças - fichas
'dos animais. Os premias ou- de consolação? Adubação. Os

HAMBURGO 18 (U" P ) sou a dirigir os "serviços co- poder. Ainda recentemente,
, '\

.
-

.

era 'elel·to presidente .da As- torgados � V Semana do la- cafeeiros podem viver muito
F leceu dia 15 nesta cidade munatárlos" da Igreja Evan-a '

, tícinista de Juiz de Fora ,- mais - Avicultura. Relacão
o ex-capitão Heinz Assmann, gélica Alemã. Nessa qualída- sociação Brasileira de Muni-

'Auxílios para' construção de entre a intensidade da cor da
que foi o "escudo-vivo" de de, tinha assento no Senado', cípios. E, em seguida, a 3 de

Hitler, quando do atentado de Hamburgo. outubro, elevado pelo voto
silos e banheiros carrapatící- casca dos ovos da ,raça New

-
I

popular, em vitória espeta-
das ou sarnicidas - Secção _:_ Hampshire e' os resultados

de 20 de julho de 1944 con-
Jurídica. O trabalhador rural da íncubacão _ O rínancía-

trà o então "fuehrer" nazis- ------- cular, ao cargo de, Prefeito .. ." ,

empregado na indústria - A mento à pecuária de corte e
ta.

,

,da nossa �apital. V E'
,-

R' 1 d A C M do i 1
Assmann estava entre Hí- LEADER, DO PSD Esses dois episódios coroam xposiçao egionar e -, a oap - erca 0 de atici-

,

1 RIO, 18 (V, . AJ - O sr. o valor do bancário estudio-
nimais em S. João da Boa 'f'nios e de carnes � Relatório

tler e a mesa, sob a qua o Vista. Comissão organizado- n. 115' do Serviço de Contro-
chefe do movírriento terro- Ivo d'Aquino voltará a ser o I so

e âtento aos problemas da
, ,

t fI' leader do PSD no Senado, época.
ra. As exposições devem ser le Leiteiro da A. P. C: B..

"

rista, coronel Von S aur: en- -

berg, colocara uma bomba, neste fim de Legislatura. A Osmar Cunha vê transcor-
no QG do "'fuehl'er". Com .a : indicação do seu nome pare- rer �o�e o seu. aniversário B'ENS JAPONES'ES liBERADOS
explosão, ficou sel'iamentel:;e ser coisa garantida. Como natalícío. E', pois, entre fes-I

'

"

d d tas que vaí receber as home- TOQUIO. ' 18 :(U. PJ � O pecial menção á restttuícão,
ferido, recebendo os estilha-I

se sabe, com a que a o go- "

AI nagens dos seus amigos, ad-I go.
verno J.ap.ones, em comu- na oportunidade da vtsíta do

GOS, que certamente atingi- verno Vargas, o, sr. v.aro d f 1 1
..

tro I ês d
".

-

to) míradores e correlígtonários nICa. 0_ o, reia ,pr.oc am!1 a mims ro japones o Bxtertor,
riam Hitler, não fôsse a po� Adolfo, do Para (reeleí o , --

sem canta. Temos, também 1 gratI.dao, do povo japones ao sr. Katsu0 Okazaki, ao Bra-
I'sicão em que Assmann, que renunciou ao posto, que pas- I

fu·ncionava como "oficial de sou a ser exercido pelo sr, nós, entre eles incluídos, o
BraSIl pelo d.escongelamento sil da soma de 134.000 dola-

" , .

C I d G" pràzer de abracá-lo efusiva-
dos haveres. Japoneses apre- Ires representando os fundos

ligação" entre a Marinha e o Dano are aso, e mas,

t,· endidos nesse país desçle a da embaixada do Japáo no

Q,G. do ditador, estava no O sr. Café Filho, ao tomar men �
'últirlla guerra. �io de Janeiro no momento

momento. conhecimento do fato, re-
Esse comunicado do Mi- em, que o Br�sil entrou na

Submetido a longo trata- jubilou-se com
.

a decisão

menta; sarou. Depois da pessedista, congratulando-se
guerra, o antigo capitão pas-I com o sr. Ivo d'Aquino.

A 15 do corrente, Dia do Assembléia Legislativa do

Professor, enviou o Sr. Depu-j Estado de Santa Catarina,
tade Dr. Elpídio Barbosa, 1°

I
saúda, por mtermédio do ve

Secretario ria Assembléia Le- nerando Mestre, todos os

gislativo Estadual, o seguín- I educadores da Terra Catari
te telegrama ao Sr. Profes- nense, com agradecimentos
.sor Henrique da Silva Fon-

:
pela maneira como cumpri

tes, Diretor-geral da Casa ram e vem cumprindo a su

dos Professôres de Santa ca-I bLimidade de sua missão, in
tarina. tegrando as gerações na co-

I
munhâo e grandeza de nos

"No Dia do Professor, a sa extremecida Pátria".

Florianópolis, Terça-feira, 19 de Outubro de 1954

Resolução . da Câmara
Recebemos:
N. 235.

Soiicito, assim, a Vossa

Senhoria se digne dar publí
cidade à presente para co

nhecimento de todos os in- ,

Florianópolis, 16-10-54.

Senhor Diretor:
Tenho' a honra de comu- teressados.

CAP. HÉINZ ASSMANN"
Faleceu o "escudo-vivo" de Hitler

CENTRO ACADEMICO XI DE FEVEREIRO
DA FACULDADE DE 'DIREITO DE

SANTA CATARINA /

Conselho Fiscal - Naldy
Silveira :_ Paulo Bauer Fi

lho - Ney Hubner.

Aproveitando o ensejo, �a

de
I
presentamos as nossas mais
cordiais e sinceras

Saudações Acadêmicas.
Paulo Gonzaga Martins da

Silva - Presidente.
Newton Ulysséa Ungaretti

_ 1°'Secretário... ;. ., ... "

Desej ando prosperidades
agradecemos a comunicação
abaixo:

•

Circular n. 1-54-55.

Assunto: ,Comunicação
Posse.
Temos o prazer de levar ao

V. conhecimento, que a 2 de

setembro foi empossada a

nova diretoria do Centro A

cadêmico XI de Fevereiro

para o períOdO 1954-1955 e

que ficou assim constituida:
Presidente - Paulo Gon-

zaga Martins da Silva.

1° Vice - Linésio Laus.

2° Vice - Názareno Nappi.
1° Sec'retário Newton

Ulysséa Ungaretti.
.

2° Secretário Maria

Stella Moreira,' da Silveira.
1° Tesoureiro - Nery Ro-

A Comissão Gatarinense de

Folclore, filiada à Comissão
Nacional de Folclore (órgão
da_UNESCO), realizará mais

uma reuniãp de estudos no

próximo dia 20, quartfi--feira,
às 20 horas, na "CASA DE

SANTA CATARINA", à rua

Tenente Siiveira n. 69.

Os snrs. associados e pes�
soas interessadas nos estu�
elos, folclóricos são convida
dos a participa! da referida

reunião.

sa.

20 Tesoureiro' - Luiz A

dolfo Olsen da Veiga.
Bibliotecário - Sílvio Ma

I noel de Castro Gamborgl.
Orador � Fernando José

Caldeira Bastos.

CORONEL NAZISTÀ NA ARGENTINA
MADRID, 18 ,cu. P.) - nazista, Hitler, que 'nela fo

Partiu,' vi� aérea para Bue-I ra engarcerad.o, após sua

nos .Aires, o antigo coronel queda. ,

das ,:;,SS" nazistas, otto Skor- Skorzeny estava desde al-

zeny. guns anos domiciliado na

Esse antigo oficial alemão Espanha, exercendo as pro

quem, eléscehêlo ém HJtl3 fissões de engenheiro e re

'paraquedas na pl;lsao presentante ele firmas inelus

do Gran Sasso, li- tl'iais, Ainda recent2mcnte,

comV:l;- esteve na Alell1anha,�.,espe
em Hamburgo,

RIO, 18 (V. A.) - Faleceu

sabado à noite, cercado do' BARBACENA,:Minas Ge- lento temporal, com grani
c0nfôrto da sua família e de rais, 18 (Meridional) - Vio- 'zos, desabou ,Ilobre esta cida-

amigos, o senador Landulfo de 'às 18 horas de 4a. feira,
Álves, elo PTB baiano,

JORNAL DA causando prejuizos incalcu-
IO senador Landulfo Alves,' .'

.

laveis. A, chuva não dui'ou

agrônomo de profissão, con- OPo'SIÇÃO mais dd que:: binco minütos.,
I

seguiu um lugar de relêvo BOGOTA', 18 (U. PJ mas caiu com- tal violência
entre os seus colegas a tal Depois deter sido suspenso que deixou centenas de ca

ponto que sobrevinclo o golpe' por 6 lE.eses, por ordem ofi- sas com telhados e vidraças
de 37, foi indicado para a in- cial, voltou a circular o se- partidas, destruindo planta
tervEmtoria . da - Bahia, posto manário "La Uni,dad", or:' ções e jardins. Para que se

em que durante!? anos exer- gão ligado ao ex-presidente: tenha uma idéia do que foi
ce'u o Govêrno de -maneira Laureano Gomez, deposto

I

Q t�mporal basta que se diga
tolerante e profícua, o que pelo golpe militar de 1953, que em alguns bairros cai
lhe valeu o respeito e admi- atualmente exilado na, Espa-I ram granizos que pesavam
ração dos seus coestaduanos. nha, O semanário reafirmou' até' um quilo, vendo-se es-

8'oi um dos líderes mais des- que o partido conservador é pessas camadas de gelo co-
- tacados do PTB na Bahia, oposto ao governo e protes- brindo extensos trechos de
condição que lhe valeu a se- tau contra o exilio de GO-j ruas e ·praças. Não se regis-
natoria que desempenhava' mez. traram vitimas pessoais.
com honestidade e indepen
dência de atitudes, Nos nns

tos \}ue OCUpou quer no Exe:
cutivo, quer no Legislatlvo, MONTEVIDE'U, '18 (U. P.) I desejo do Japão em aumen
marcou sempre a sua atitude - O ministro do Exterior do tar as suas/exportações com

pela paixão' da coisa pública· Japão, Katsuo Okazaki, de
e pela probidade, condição clarou" que lançou as bases

que sempre o destacdú da de negociações de comercio e

!paioria dos seus partidáfios, imigração COlÚ o' Brasil e o

muitos dos quais, criaturas Uruguai.
suas o arrastaram a cons-

tantes dissabores,
O senador Landulfo vinha

doente de há tempos. A mo

léstia que terminou por aba
tê-lo impediu' mesmo. que
concorresse as eleições na

Bahia como candidato ao

Governo do Estado.
U senador Landulfo Alves

será substituído, qo Senado
(tinha ainda 4 anos de'man
dato) pelo seu antigo cola
borador na administracão
baiana, engenheiro Neves "da
Rachá. 'J

O enterramento .foi reali-'
ióado' ontem, às 17 horas',"
saindo o féretro ela CapeJa
Real Grandeza para o Cemi
térÍo de São Jo�o aatista,."

Osmar Cunha

SENADOR LANDUL
FO ALVES

" ,&

nistério do Exterior faz es- guerra.

TEMPORAL EM BELO HORIZONTE

ACORDOS DO JAPAO

a América Latina, uma: vez

que os convênios comerciais

existentes são desequilibra
dos.

" Terminando um dia de vi
sita ao Uruguai, Okazaki dis
se em entrevista aos jorna�
listas que a sua viagem por
7 países latino-americanos VIENA, �8 (U. PJ Em
era curta demais para que nome das mulheres e dQs
se iniciassem tais negocia- m,enor.es austriacos - co

ções de acôrdo. Mas, acres- I11emorlLndo o aniversario da

centou, que discutia assuntos Revo:ucão de Outubro - o,de cOIllercio e imigração, em Minist;,riO do Interior diri-.
I

conversações com as autori- giu uma petição, ao alto-;co
dádes brasileiras e uru- missario soviético na Austria.
guaias. O chanceler nipônico Nessa petição, pedem as

afirmou que a sua visita à autoridades a anistia e o re-'
América Latina tinha sido

I
patriament.o, antes do. próxi

puramente de boa-vontade, mo· Natal, dos numerosos

uma vez que ,não existem

I
austriacos que, como prisio

problemas entre o Japão e neiros d� guer-ra ou' intel:�á-'
esta parte do mundo, Mas I dos civis, aincla se acham na

- continuou - ressaltou o: URSS.

PEDEM, REPATRIA
MENTO

JEDERACAO DA'S ,INDÚSTRIAS DOI' '

,'ESTADO DE SANTA CAJARINA
Recebemos e agradecemos a comunicação abaixo:
� "Ilustríssimo Senhor:
Temos a satisfação de comunicar a V. Sa. que em re

união do Conselho de Representantes, �ealizada a. 30 de a

gôsto p. p., foram eleitos e empossados em 30 de setembro
último, os novos órgãos dirigentes desta' Federação, para o

biênio 1954/1956, assim constituídos:

Diretoria:
Para Presidente - Celso Ramos.
Para 1° Vice-Presidente - Dr, Guilherme Renaux.
Para 2° Vice-Presidente - otto Jordan Sobrinho.
Para Secretário -'- Charles Edgar Moritz.
Para Tesoureiro -: Guilherme Jacob Probst.

Para Suplentes' da 'Diretoria:
Qvidio Pereira da Silva.
Antônio Procopíack.
-Edmundo Hoepfner.
Ollmpío Leandro da Silva.
Alter Brietzig.

Para.' o Conselho Fiscal:
Bernardo Stark.
José Elias.
Alberto Gonçalves dos Santos.

,

Suplentes:
Henrique T. Deucher.

Milton' Fett.
Nestor Carneiro.

Delegados Efetivos:
Celso Ramos.
Dr. Guilherme Renau'x.
José Elias.
otto Jordan Sobrinho.

Charles E. Morítz.
Edmundo Hoepfnér.
Alberto G. Santos.

\ Valemo-nos do ensejo para apresentar a V. Sa. oS pro
testos de nosso apreço e distinta consideração.

CELSO RAMOS - Presidente.

\

Nãº' vamõs; De�.s nos livre, discutir português. S�
ria plagiar a(í;.lititu<le suicida da côrte de Bizâncio que,
com a cidadê�cercada pelos exércitos inimigos, perdiâ!
seu tempo· a indagar se os anjos tinham sexo.

Se aludimos a questões de lana ,caprina, é apenas
para mostràr, ainda uma vez, que quando a razão não
ajuda, até o vernáculo atrapalha.

.

Vejamos, por exemplo, A Gazeta, de domingo,
tentando justificar o inventário do prefeito usurpador:

"Não resta dúvida que os atos assinados pelo
emin.ente Chefe do Executivo florianopolitano,
vem. de encontro as reais aspirações do povo
da Capital".

Se esses atos viessem ao encontro das reais aspira
ções do, povo, também nós os aplaudiríamos. Vindo,
como de fato vWn, de encontro a essas aspirações,
isto é, chocando�se com elas, não podem merecer'

louvores.
O jornalista

I
escreveu certo por linhas tortas.

x
,
x "-

x

O Tim, tambem, na mesma pagma, forçando um

argumento escapo à verdade, fez com que atraentissi
mo advérbio de lugar repelisse o pronome:

"Aqui ,alimentou-se do sogro morto".
O sogro morto, no caso, é -o saudoso Presidente

Vargas.
' ,

Getúlio, na eternidade, segundo confessam, atraí
até os pronomés. E' por isso que eles não gostam.

,

x x

x

No Diário da Tarde, fazendo a sua beirada, o nos

so Beirão, preveriiu a jurisprudência espacial do can

didato eleito pelo povo,- com este, aviso ao sr. Osmar
Cunha:

.

I "Não faltar-lhe-á tempo ... "
E nos chama� a todos, de paspalhões! Bonito!!!

x x

,:li:
E' sabido que, em Portugal, a vítima das anedotas

é o brasileiro. A recíproca também é exata.
'Mas ... o dr. Bayer Filho, nas suas reuniões fís

cais, apolíticas,-do alto dos seus tamancos secretariais
assim terminava suas 'falas:

.' ,

"Lembro, ainda, aos srs. funcíonários da Fazenda
que se, não metam em política errada, porque nós,
'queiram ou não queiram, dominaremos o ,Estado du
rante pelo menos vinte anos".

Aí, evidentemente, não há questão alguma de por
tuguês, no sentiqo gramatical.

Más há alguma coisa portuguesa. Com certeza ...
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