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Os novot governadores
dos Estados

SÃO PAULO

Plínio Coelho (PTB) .

Rui Araújo (PSD _ UDN _ PDC) .

.

PIAUí

Gaioso e Aimendra (PSD _ PTB) r ••••

Joaquím Lustosa Sobrinho (UDN) .

CEARA
Paulo Sarasate (PTB _ UDN) .' , .

Armando Falcão (PSD _ PR) .

PERNAMBUCO

Cordeiro de Farias (PSD·_ PL _ PDC _ PSP) .

João oleoras (UDN _ PST) .

SERGIPE

,. AMAZONAS

N. 12.017

�D_._O_O ......

I· c-s. 100

ma talha da
Consfituição

RIO, 19' (v. A.) _ O T.S.E. Ilator, o TSE conheceu mas

ulgou ontem o recurso

in-, negol.l
provimento ao. recur

erposÍo pelo PSD contra a so, contra. o v�to do 'SI:. Ma

ecisão do TRE de Santa Ca- chado GUll11araes. Segu�do
arina; que confirmou o 1'e- êste últim�, não houve boa

.ístro da candÍdatura do sr. interpretaçao elo texto cons

aulo Konder �ornhausen titucional, que,. ao contrário

o cargo ele deputado' esta- el9. que �e.�xpunha:, estendia
ual, pela UDN, sem atender a Inelegtbllídadc a deputa-

a alegação de ser o mesmo ção estadual,

filho' do governador daquele -----------

Estado. O relator, ministro

Henrique D'Avila, conheceu

más,negou provimento ao re

curso, sob o fundamento de WASHINGTON, 19 \(U. P.)

que, embora o fato constitua - O chanceler Aderrauer
uma falha ela 'Constituição, I chegará

a Washington no

esta não aponta íneleglbílí- próxímo dia 27 do corrente e

dade nos parentes até se- I conferenciará com o presí
gundo grau do govêrno, para I dente" "Eisenhower e com o

:���l::ib�l���!:d�st:���l,U�� I ��cs�:�ár��l��, ES:���Cio�Oh� 10'S mal·s allos "sa' larl·o"s'penas, aos cargos de depu- missão diplomática da Repú-
.

."
.... '.

tado .rederal e

s.e.
nadar

'. A-I blica Federal d.a Alemanha

I' .

.

. .'
'

companhando o voto do re- nos Es�ados UnIdos.
.

.

SÃO PÀG,O·..5,1.NA.' SU ..ECIA JaRI�� �oti���d!;�a-;e�:��
. Anti-AlcoÓlica da Liga Bra-

Os salários por hora que relatório publicado pela 01'= Tomando como base os sa- -,
. -

I
.. sileira de Higiene -, Mental,

na Suecia sao feitos aos ope- ganização suissa "Association lários-hora pagos na Suiçl:!,.
.' houve de ser transferida . de

rár�os industriais são muito Patronale Suisse. des Cons- aos: operários especializ�dos e
22 a 28' de agôsto findo, pa-mais altos do que em

qUal-,
tructeurs de Machmes et In- designando-os como numero

ra 24 a 30 de outubro vínquer outro país europeu, se- dustrieis en Métallurgte", A indice 100, os saláríos.. na
gundo se depreenda de um Suiça vem em segundo lugar. Suécia são superiores em 23 douro. Resolvêra a Liga es-

"_____ colher.o primeiro prazo a-
" por cento. Na Franca, o al-

do r íbíl d de de

A. d'
... .

.

"

. tenden o a pOSSI lL9, '

-

ten
graismo correspondente e in-

t
AO

d P f ítu

I n a e emPO feriar em 8 por cento ao da relevan e apoio a. re e ..

.

"

.

"

.... '.'.. • • •.
, . I ra em vista de, segundo a

- Smca, na 'Bélgica em 18, na .' ..

1 t íd 1és.Ale;nanha em 33 e na Holan- leI �umclpa, �r .Sl o o n

A' hipertrofia de 'Junções,' na vida política, 1" 3
.

.

t t de agosto o pré-fixado para
f c a em 9 por cen o. Quan o

A t·· AI "'. -

otem gerado as mais desastrosas .consequêncías, aos operários não especialí-
a Semana

F dn 1-1
COO.lC \

.\Brasil. zados, .0 algarismo da Suécia Distrito e era., _o. 2, ';ua ,

Muito- mais grave é ela, todavia, quando se d S
.

27' no entanto, mfehzmente,
manifesta em instituições de direito privado, co- ���::� �nq�la:;�aq�� pa:an�� não se tem realizado nos úl-

mo nos estabelecimentos bancários .. Imíscuíndo-se Bélgtca em 20, para a Holan- timos anos,

em assuntos que lhes deveriam ser defesos, essas ela em 26 e para Alemanha Quanto à escolha da últí-

instituições-começam por decair da contíánca em 'em 29 unidades.
. ma semana de outubro, foi

que assentam. as suas atividades e os interesses a mesma determinada. 1,:.(>10 SANTIAGO DO CHILE, 19

economicos a elas entregues,
.'

fato de transcorrer nessa (U, P.) -r+ O vice-presidente
A última campanha política revelou, em nossa

; data, a Semana Anti Aleoó- da Indía, sr. Sarvapalli Ra-

terra, a existência de um banco hoje estreitamen� ,

O 'T'e ...... ',.. lica da União Pl'ó-Temperan dhakishnan, chegou aqui.
te ligado

.. � nossa vicia part!'çlafia e direta,_mente fft..: IllpO

"fça;;Tfiuada
à.Uni�?]V!i:m:lial na tarde de ontem, proce-

tereSslído ."no exi4;1lii..ele1tdi�l )d0- .sú.iu�,��sn��k.,,' ;. !levts�o d�..:
ten:

..
'lp,? � a�é..às :Cristã de Mulh.el:,es 'I'm�?p�- dente de Buenos Aires, a

E' de bOl'Íl avf� que os se.U-8' (Urigeptel;l .reé6-' ·C. 'M 'homs ,do diá 20.' "',b -" . p, l'antes ("WOl:lct's"- -Wo,man's bordo çl,e um ''ayião, l!1ilit;:t�.�
brem a razão ant(rs de .comprom'eterem·,definitiva- Tempo - Bom,.com .nobu- Christian Tenfperance- Uni- argentino, Pl'os�guinc1o:, as-
mente o instituto ;que não é só seu. c�mpre-íhes; ". losidade:

' . .,.

on"). Assim, como j3. ele ou- sim em' sua visita ele boa

já e já, volver atrás e dar contra-ordem nos rumos Temperatura Estável. tras vezes tem snctdidc-, a vdntade pela America Latl-

que se vão' àdvinhanclo e apal'ecendo, através ele Ventos - De Sueste a. Nor- 'Semana Anti-1\lco01iú (ie�:t'" na. Foi recebido no aeropol'-

medidas que só:a paixão política \expÚca. I deste, fre·scos. I· ano, _ cujo patrono '.' o sr. I to pelo. chanceler chi:leno

E' preciso quê o que antes fôra ,um instrumen- OI Temperaturas - Éxtre111aS deputado Miguel Couto Fi- Roberto Alduoate e pelo adi-

to de progresso, ;cel'cado de respeito e confiança ;'de ontem: Máxima 20,5. Mí-Ilho - será orientada vrinci� , do' militar da presidencia r1!\
.

RIO, 19 (V. A.) _ Em tele-I ,das com. tres aumentos su- gerais, não se torne 'um veícuio di opressão econo- '1:
nima

14,.0. .

palmente pela Liga de Hígie.. República.

gramá dirigido ao presidente cessivos, não rec.ebendo os
.

mica e de vingaqças mesquinhas para uns. e de- ·li-·
da GOFAP, general Panta- produtoi'es nacionais, 'entre-: beralidades' e J)erigoso protecionismo para outros. "

D I t
.

E
�

·tleão Pessoa, os produtores tanto qualquer vantagem E' mister que modestos' servidores não sejam :
.

e u o o ' xerc I ode leite do estado de São com a medida adotada pelo demiÚdos e empal'edactps� à guis�:'d� 'castigo �or . ',i
. ;".

.

." .

'

Paulo pediram a sustação da orgão controlador dos pre- atitl\des políticas, quamdo tal pr,pcedlmento se nuo '! iale'ceu o· Oe.Dera'l PO.II� f1.oelho, u'ma das mais brl"-portaria desse orgão que no GOs. Justifique admil!istrativ3:mente ... ' r ti
. inicio desta semana aumen- Se o estabelecimento decài' das.\.suas finalida- \,- Ih'

.

�t·
'

d' t d
-

d It 1111
.

tau e1]1 40 centavos o préço des e passa a ser su�ursal de facção política., Of! ao es e es Bca as elpressoes a CD . ura ·m ar
do precioso alimento naque- que respondem pela sua direção devem cpmpreen- RIO, 19 (V. A) - Faleceü, lia enlutada e colocar em no- xército, foi prseidente do L
la unidade da federação.

' NAVEGADOR der que o· entregam a possiveis e inev�táveis repre- 'ante-ontem, nesta capital, me do Exército uma coroa B. G. E .. Na'scEm em 17 de ou:"
A r:oticias, assim a frio, . SOLITÁRIO " sálias decorrentes dessa situação.

'

.

em s\J.a residência, o general i de flores sôbre a sepultura ,tubro de 1892, tendo assen-

podera parecer desconcer-I'
Bem de ver qUe aão estamos a forIltular all1ea- de divisão Djalma Poli Coe- i do êxtinto. As honras mili- tado praça em 1° de março

tante aos espiritos desavisa- LONDRES, 19 (U. P.) - O ças. Distendemos uni panoramá, que se vai corpo- lho, subchefe do Depada- I táres foram dispensad�s pe- de 1911..Saiu aspirante em 2

dos. Mas OS produtores, em· "navegador solitário" brltâ- i'ifando, atrav.és de um público ernotório dysvio'cle . mento"Técnico e Produção"lafamília enlutada. dê-janeiro de 1914, seguin�

Ise� _télegr�ma ao gal. Pan-
I

nico, E�ward AUcard, chegou I funções. A isso, os homens"de bom senso ch@.ma- do Exército. Os seus funerais O general Poli Coelho per- do-se tôdas as promoções pe-
tawao Pessoa, explicam-lhe ontem a tarde a Plymouth, rão de aviso para corrigir' .um· erro':"",", é erro' 'gra- realizaram�se ontem, às 11 tencia ao Quadro de Técni- 110 princípio de merecimento
com detalhes, que a majora- depois de haver realizado, víssimo e patente no E;stado.:;, '.' "," "',.

C>

'horas� saindo o féretl'O da cos do· Exército, foi diretor I até o' seu atual pôsto. Era co-

ção concedida pela COF.c\P sozinho, a boi'do do seu bar- "'A politica, l}o càso, êstá rserfdo�dls'pers.j_va', 'sem Capela de ;Real Grandeza I do Serviço Geográfico do E- mendador da. Ordem do Mé-
beneficia exclusivamente os co de 10 toneladas, ó "Wan- disso cuidarem -aqueles 'lJllÍesmos é��ntos "'que, para a necrópole de S. João xército, ex-aluno do Colégio rito Militar, possuindo' vã-.
lirÍdust,riais� �sto é, os que de-I derer",

a sua terceira tra- quando neut�os de. patÚd:íí.1$!hi�� ,J)�riI esforço que Batista. O ministro da Guer- Militar, oJ;lde foi comandan- rias condecorações i1acionais

Si�ratai:n o �l:Ocluto pum ven- vessia' do Atlântico. A. vi�- todos a'pl��dipni, lev_�ntarain e�� I. cJ;istallzaram . 1'3., 10,?:0 que'_ te�e conheci- te-alun�, tend� sido. �lma das e estrangeiras. Era 'Enge-
��de-lo em po, e que já- foram gem desenrolou-se sem mCI-) uma tradlçao. .

.

mento do ocorndo, mandou I expressoes maIS legItimas da nheiro Geógrafo Militar pe-
nos ultimo.:; meses benef�cia- dente, tenelo durado 77 dias. A bon· entendeur. . . • .' apresentar pêsames à famí- �tura militar. Fora 'do E- la Escola Técnica do Exér-'
O) () () () ()_()_()� ().-.()._..()�() () (I C,....CI OI__CI O O O CI CI O CI O O.-.CI O 'l C)4III!IB· cito. O Départamento Técni-

Não é o poder a caüsa' mas é a ocasião. E não há

MAS'SA FAL'I/D'A
ria. Assim, a ordem, a prudência, a legalidade, a justiça, a

co e Produção.do Exército
maior nem mais terrível oc�si;:io que o poder em mãos iná- .", � . hO�lOrabilidad.e, e a verdade na execução orçamentária fo- não funcionará em homen.a-'
beis, sentenciou o grande Vieira, .'

.

.

ram definitivamente abolidas. E é através do puro arbí-
gem ao extinto.

/ f,
. ítsse pensamento bem se aplica, no fundo c na forma, .".' ·trio que a'máquina administrativa, assoberbada por uma

ao desgovêrno do preposto bornhauseano na' Prefeitura, .. serviços, que, sobre seguirem os;'passos do carangueijo; fo� gestão descontrolada e perniciosa, além de jungida pela
especialmente a essa fase final, de toda semelhante aos ram feitos sempre desordenadamente e em flagrante con- inépcia e pelo terrível clima de ifis'egurança e. irresponsa
últimos dias de Pompéia, tradi�ão com as normas regulamentares, ou passando dis- bilidade, se vê lançad;1 em dificuldades cada vez maiores,

Ao mais desapaixonado exame, só uma conclusão elá cricionàriamente por cima delas, implicando no. dispêndio ante a febre crescente de delapidação de suas reservas e

nos leva - a carência de. escrupulos, na perseguição dos de três ou' quatro vezes. mais o cus.to fiórmal,' além de os economias, para
..
que, ao início do govêrno do legítimo dele-

.

fins políticos, nessa empreitada inglória de liquidar com os colocarem' â semelhança das obras de Santa !ngrác�a,
.

gado do povó, "só se encontre uma Prefeitura cauventri-
-poucos recursos existentes nos cofres municipais.. Às classes tão malsinadas e pe!,s.�g.uid�s pela facciosi- zadai .•

Na ,verdade, o sr. dr, Paulo Fontes, .que, por caturrice, dade política de '!sua s�s�r:mia, especialmente as menos P�r.tud(l'isso"só c'onclu�mos que o âtual desgovernan-
vaidade e deliberada teimosia brigadeirista usa e abusa do favorecidas pela fortuna, o' preconsul ·udenista local só te da cidade é um produto do bornhausismo matreiro e

p(lder que usurpa, mat,ca o final de sua desastrada admi- reconheceu '!Im direit" - o 'qe pagar. Pagar sempre e ca-' aVlj.ssaJador e não p'assa de mais um 'sinal funesto destes

nistração com uma sél'ie de medidas ilegais, arbitrárias, da vez mais.1 para atender a vor�cidade politiqueil�a da tempos conturbados e llegros; sobreió qual O' povo, nas im
dnerosas e prejudiciais 'aos interêsses .da cóletividáde 110- {lova ordem.'.E o caso da Carne, por sér uma das últimas. placáveis eleições de 3 elO' corrente, cómeçou a passar a

rianopolitana, (lessa mesma gente que teve de aturá:lo, es- 'reàlizações 'em prol da coletividade, ilbôa, será, por certo, borracha.
.

. ',' I \tóicamente, ].)01' cêrca de 4 anos e, como um castigo e uma um ôsso deliberadamellte' atravessado. nos primeiros ·pas;.. .' Assim, o término do carnaval ·em execução nas

finan-, flP,f/'8
.

fP�
.

a�vertên�ia, lhe ,negou a cadeira estadual mendigada nas sos do futuro govêrllo. . '. ",

'

ças do Município se anunciará, não pelas cinzas simbóli,
.

,

últimas eleições. I Por sua vez, a ditallura econômicó-finan(l_eira implan-" 'cas, mas pelas cinzàs re.�is em .que se envolve o escombro UDENILDA _ Conv�rsa mo-

Não há quem não se lembre, e tristemente, do seu di;- 'tlJda, com. a qual arrazou as f�'na,nças municipais, nii)l'lnen- do incêndio ateado nos;,din}1eiros do povo, para encobrir le não resolve,
curso'�a Câmara, perante a qual, eufóricamente, prometcu ,te neste apag!lr de luzes}: só 'deixará sombras de dinheiro o desealab�o de uma administração e a':orgia da politiqui- seu. jornalista�
mundos e fundos, sacando largo em afirmações e dados e errantes papéis, pelos incontrolados c e acilltosos gastos

I
ce brigadeirista. E o sr. Osmar Cunha., ao assumir os ne-

"

Se você conse-

Jnverídicos, como em abundância c;1e promessas enganosas.. .das arrecada�ões propiciadas ,pelos contl'ibuíntes,' ante as g;ócios 'públicos, não poderá ser, de pronto, o administra� guir convencer a
Se falsas foram as aleivosias, se mentirosas represen-' inedidas incon�titucitnl!-is e criminosas tomaAas, 'sem quàl-I dOl\ o realizli:.dor desejado pelo povo que suf'r�go� vitorió- Justiça Eleitoral

taram as crític;:ts levantadas, menos sorte . .não teve 'a sua quer audiênci��légal do Legil;llativo, :co.po determina.. o Có- sttmente o seu· nome, mlj.S, apenasmente, o smdIco dessa que' js�o al]ui es-
estada. na Prefeitura, tôda ela pontilhada de ilegalÜiaí;1él;l . dig9' dC}s �I\Iunicz:}�,i�s.;;�so,q ,{iJeª��1 t1.c, e�,inUiosa.. SI..... ifâç.õe� e . ime'nsa maSsa fll-lida, que Ilhe transmitirá o desgovêrno. tá errado, 6nUtIJ
il'l'eg.ularidades, até na exec.ução dos mais cO,r.riqu.eir,os 'ca.�.yUosas inte,rpl'tt�..

çõeii ... ,ofl)recidà.·s::i)6.r.':,·.Jhfist.caS.:A.le f�.n.1},!li.;;-...
'

atit31... .

' .. I' I nós
" ," 1 �.. .'

• .",
, ) ..• ' -

venc emos

.i··' ·:�:".:;t!�;�'·,��·. ,_ �\.

ADENAUER EM
WASHINGTON

PARA 'SILENCIAR AOS ADVERSÁRIOS
\

Notável descoberta
MONTEVIDEU, 19 (U. P':) ver feito fortuna na política,

_ Um politico uruguaio des- tendo suculentos depósitos
cobriu a fórmula mais prátt- bancários, etc. Pérez não veio.
ca e expedita pára silenciar pela imprensa e o rádio para
aos adversários. desmentir essas acusações.
Cindido o Partido Nacio- Em vez disso, dirigiu-se com

nalísta Herrerista, o ex-pré- sua esposa a um Clll!tório,
feito da Ciudad de Melo, sr.

I
onde fez lavrar uma escrttu

�vinano Pérez, foi l'j-cusado ra concedendo ao grupo a

pela facção contrária de 11a- cusador o direito de ;'cobrar
'� perceber haveres e.n <:feti
vo que passá ter nas institui

NOVA FRONTEIRA �ões bancárias, sejam do Es-

ROMA, 19 (U. P.) _ A co-I tado ou particulares, assim

missão aliado-iugoslava, de- como em casas comerciais ou

marcadora de limites, 'com- partdculares, se b(ms" fOl'f!_l1l Ipletou sua tarefa de traçar encontrados em. seu no.ne óli

1"a nova fronteira entÍ-e a Itá- no de sua espôsa". A escri
lia e a Iugoslávia, em Tries'- cura autor·iza tambén.'" 'Ü enf-· .

te, com uma conferência U- prêgo do' que se 'lÇ)':(l:::rr nh'-'
nal realizada no q�ai'te1-ge- "campanha política das pró-jneral norte-americano. ximas eleições". ,

I

I
, .....-

CONTRA A MAJORACÃO DO PRECO
. , ,

DO LEITE Os PRODUTORES

P e I a v i t ó r i a
Dr. Rubens de Arruda Ramos

,

Florianópolis, ,

; 'Copacabana - Rio - 16 - Terminada
praticamente a' apuração do pleito quero en

viar-te o meu apertado abraço de congratu-.
laçõespela nossa espetacular vitória,. devida
em boa parte aos fulgores da tua pe.ha,�à· tua
combatividade e a tua bravura cívica.

Leandro Maciel (UDN) , .

Edélsio' Vieira de Melo (PSD - PL) .

Francisco Macêdo (PTB) .

Bj\HIA
Antônio Balbino (PSD _ UDN _ PTB) .

Pedro Calmon (PSD - PL·_ PDG _ PR) .

ESPíRITO SANTO

Francisco Aguiar (.PSD -' UDN - PTB) .

Eurico Sales. (PSD) .

ESTADO no RIO

Miguel Couto (PSD - PTB) .

Pereira Pinto (UDN _ PR - PL) .

Brigido Tinoco (PSB) .

Nerêu Ramos
Dr. Rubens de Arruda Ramos

. Florianópolis.
Rio - Senado -16 - Receba valoroso

companheiro grande abraço por .sua denoda
da ação pela vitória da nossa t�rra.

.

Francisco.Gallotti

(Resultados oficiais)
Jânío Quadros .(PTN - PSB) .

Àdemar de Barros (PSP) .

Prestes Maia (PSD _ PR _ UDN - PDC) .'

[TOledo.
Piza (PTB) .

.

'

.
GOlAS

José Ludovico de Almeida (PSD _ PTBJ .

,Galenho. ParaJllllos (UDN - PSP) '
.

A SEMANA ANTIALCOÓlICA

27.293
1O.'1tJ6

61.073
15.890

179.916
169.683

220.465

125.5iO
�

48.312

46.287
22.852

2:.61.104
204.530

87.650
'12.956

181.402
129.306
47.820

322.153
316.826
254.419
27.028

85.904
85.135

ne Mental e pela Unlâo Fr6-

Temperança;
.

A primeira dessas agre

miações, que já telegl'::l.:al':t
a todos os governadores de :

Estados e Território" solici
tando-lhes promovessem> a

realização da Semana W'.S

respectivas unidades f')ôera

tivas, acaba ele se dirigir ao

prefeito Alím Pedro, ped:n ..

do-lhe, com vi ii) empenho, ú

apêlo do Poder Público Mu

nicipal, para L traotc'onnl

campanha educatíva.

VISITA DE BÔA"
VONTADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Florianópolis, Quarta-feira, 20r- de Outubro de 1951 •. I

tas e Sexta feiras: DR. JÚLIO DOIN
Das 16 às 18 'ho,ru.. VIETRÃ IResidência: Pua Felipe

I
MÉDICO .

DR. NEWTON
e .

. _..... .. _ ........_.... ....,.. ..........�
Schr-Idt, 23'::'_ 2° andar'!OLEI�OPEsCIoAuLIVSITDAosEMNA I

C IRDUR'AGVIA1LGEARA I DH CLAUl),10' ntermáçêes Dr. Ylmar Corrêa
api .. 1 - Te l. 3.01)2, .' � "

,- '.... \ CLINICA MEDICA
,

.

RIZ E GARGANTA Doenças de. Senhoras BORGES utels ':;'�'ii'g' CONSULTAS das 10 - 13 horas
DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE-. Proct-rlog ia -- Eletricidade ADVOGADOS

O leitor enc�!ltrart De.. Rua TiI:adente 9 - Fone 3415'
RACÕES

'

Médica Fôro em geral, Recursos
l\:IER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-! Consu ltór i o : Rua Vitor �)erante o Supremo Tribunal

ta coluna" trlf(n'iÜaçõu que

O C I F E I·�!�!��:Idod:el�e�:il�(;�:dll�: (traZt�;!�nto d����:��:sem I �v���:eles n. ;�8 -- Tetefone: !;�;:�r:o;�ibnnal Federal �����:��a; ,diàrialllente e de �. ar q� -.
.

Doe slnu
,.U:".hi�!·sjdad� do Rral'lil operação), I' Co�sultas: Das 15 horas ESCRI1'ORIO� , .

Médico dos HospitaIs Americanos e da Força
F.x'li.lterno por con,curFlo da Anglo-retinoscopia ._ Re- em diante, \ r'iorianópolis _ Edifício ,JORNAIS Telefonei Expedicionária Brasileira '

,. lV�atel'nJdade-E8coI8 I ceit� de Oculos - MOder-1 Residência: Fone, 3,422 São Jorge, ruI!. Tra-jaJio, 12 O Estado ..•- ...••.. 1.021 MÉDICO - OPERADOR _ PARTEIRO
.

f 'wrvlço ?O Prof. Octávio, no equipamento de Oto-Ri- Rua: Blumenal n. 71. _. 10' ártdar _ sala 1.' A Gazeta , Z.85' Doen�as de Senhoras e Crianças - Partos - Operações
Rodngues Lima) nolaringologia (único no ._._

'?'" fi .. "n"'lr" _._ �;difkio Diário da Tarde 3.5711 O MaIs Modern? e eficiente Tratamento e Operações
Ex·interno do Serviço de Estado) "

. DR. !JIB CREREM Borba Gat.o, Avenirl.a AlIlÔ Diária ,da ManhA 2.463 das doenças de Senhoras· .

Cirurg,ia do Hospit�1 Horário das 9 às 12 ho-' .

ADVOGADO nio Carlos 207 _ sala 1008. A Verdade......... 2.010 Cólicas, flóres brancas, irregularidades mentruaes tODo
A. P. E. T. C. do RIo de .

ras e das 16 às 18 horas. 1 " . . '. I Imprensa Oficial .•• 1.'88 j �ur?s,. �u.mbic1�s �e ouvi��, neurastenié:!, irritabUidade,
Janeiro r Consultoria: _ Rua Vi- .Ca.:-rs�s ClvelS, cO�erCI81S, : �R ('i./\ IC\O C HOSPITAIS mSOllla, lmpotencla e frIgldez sexual em ambos os se-

Médicr. d,o Hospital de I tor .Meireles· 22 _ Fone
I crmunalS e trabalhistas., GALLETTT De C..ridade:

. xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal. ...

Caridade , 2675." .

I Consultaa populare. (Provedor) .•.•• ,. f..IU Oper�çQes e.specialízdas du ouvido, nariz, gar�arlta,
I,)O.,ENÇA,�' D-E SENHORAS I.' Res. _ Sua Sã.o Jorge, Rua Nunes 'M.achado, 17

- ADVOGADO -

(Portaria) ..• I •••• 1.031 �lnuSltes, ,po_hpos, desvio.s de septo (nariz) la.bio pa.rtido
, Rua Vitor Meirelles, fiQ. O d I--- PAR1 OS-OPERAÇõES 1')0 _ Fone 2421 (T" d t) b

. Nerêu Ramoa .. � •. , 1.811 -. peraç,oe� e 1er,ma.s, apendicites, ovário, utero.,
,

.

.. -".... esq. ITa en tiS - so ra- FONE' 2 468 h id d d1,<111 .. :' Rua João Pinto n. 16, . '.
' ... �filitar .........•. 1.167 emorro

-

es, a enOl es,. hidrocéles, varicoceles e,

das 16,00 àfl 18,,00 'oR. VIDAL do - sala 3. - Florianópolis - São Sebastile (C••a
\,

varizes, elt'fantiazes,
horas_ I' CLíNICA DE CH1ANÇAS de Saúde) 1.153' C I R U R G I A E M G E R A L
Pela manhA �t'·ndt· C

-

, Maternidade Doutor Tratamento gar�ntido de varizes, úlceras varicosas,
·tliàril!lmf'nte no HMl- '. ONSULTÚR�O - FeU-1 '

. \ .

Carlos Corrêa •.. :.111 hemorrOldes com 6 injenções, sem dôr
, pitaJ «(' Cllddllrl •. � :)eC���;i;T�S _�,' Das 4�1.' Dr.� .

/1 JOsé _l:aV'ar� Iracema, CHAMADAS UR- OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
R.esidência! II I � � GENTts Tratamento e Operações do estômago, fígado vesicula e

Hua: G,menl1 Bitt()DCOurt \s () horas. 'IMOLE'STIAS NERVOSAS, E MENTAIS CLINICA Corpo de Bombeiro. 1.311 intestino - Tubagem dllodena{ .

TI 'dA
•

T t Sil GERAL �

I'
Serviço LlIz (RecIa.l. Tratamento d� Sífilis pelo prOCéSSO Arnericanó; maisn. 101. -..eSl enCla: enen e

-I ....;.. �

) , Z

4041
.1 3I '

130'
.' maçoes . . . . . • . . . . mouerno, em ou 15 c1las.

T I f 2 69" . velra, ", T
' �e e one: '. ...

�

S
.

N' 1 d D Mentais.' Policia (Sal. C6mll- .ecnica única no mundo para o tratamento ído Retilan-
.--------_____ FONE - 3.165. Do ervlço aCIOna e oenças

M (1 .A •

) Z 0.8 glOma (manchas d
.

h )
.

DR ARMANDO' VA I Chefe, do Ambulatório, de' Higiene enta . (larlO ..... ' ,.. .... e vm o no rosto ou no corpo" com
. ".: - , - 1" C/IA' S t'A ·Pc..Hcia (t:!ab. ,Dele·

'

100% de éura. .

>

l,T;�R�l\O D.E, ASSIS ! DR ANT.ONIO ,MO� Psiquiatra do Hospita -;- o Ollla an na.' �

_K:" �

I Convulsoterapia pelo eletrochoque e car� I'sdo). . . . . . . . .. 1.5,54 Receita de ócu ln;" -:- Tratamento e operação das doenças
.__ M11:DICO ._

NTZ DE ARAGAO diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia; Psico- COMPANHIAS D. dos olhos: PTlIdGlO, C1\TARATA:S, ESTRABISMO,
Do"- _Servi�1)8 .deAClínicR ]n-I CIRURGIA T.REUMATO- terapia.

-

,

-

,

. 'l'RANSPOR'r.
-\TENDE

ETC.

f�rtf)l da Aí'�nstenci(l M.llni-I .

LOGIA"", .

CONSULTAS: Terças' e Quintas das 15 às AtREO '. . A QU�LQURR HORA' DO DIA E DA
clpal e gosJ)ital de Càridadt!. .,

. Ortopedia 17 horas. Sabado (manhã) ." TAC
'

3.7110 NOITE
'CUNICA MEDICA DE I COQsult.ório: João Pinto, Rua Anita Garibaldi, esquina d. General l'ru��ro do Sul , 2.501l Consutório: Rua DeO'doro, esquina da Vidal RanH)s
C:lHANÇAS E ADULTOS l18. .... . ." Bittencourt. .' .,' .

. .

Panair ;., .'-.. !.():i� Residência: Cóqueiros, Praia ,de Itaguacú' Casa d�
..

� i; :- ·.A�ergia -

_I
Das 15 *!l 17 diàriamente. RESIDENCIA: Rua. Bocaiúva,1;39 Tel. 2901'

I
Variá' \ ,... 2.325 Torre.

,Con,!iult.ol'JO: R'na Nunes I
, Mepos. aos Sábado,s "'."

.

"1:::". -' "

.

'Lójde� A'reo " 2.402

Mn�hado,. 7..:...,. Consult�s da'" Rés.: Bbcaiuva 185. I Real' : , 2.3.)8 -------'---------------

Ir:: às 18 horas. Fone; - 2.714. '\c:!I.ndtnav.. -.--.. � . .. \I.5m"!
He�lidência � R,iR 1hrf'('nal --' HOTtIS

Gnilh.orme, 5 -- FOTie' 37R�. DR. H E N R I QUE Lu % 021 DR POLYDO
PRISCO PARAISO" Dr. 'Ney p'(' rrOllC M' und MMaetg-re.o8'ptotC}"., ,

..

, '._'.'.'.
Z ?�I\

'. no S: THIAGO .. I.
_ .. ·.i ��,' :MímICOS DO SERVIQO DE RADIUM E RADIOTE'-

.'.' !�AP�A DO HOSPITAL DE CARIDADE
t.. Forta .. ,..... !.-�:: .

'AuSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO,\ ,.-, C"dque ,.......... .. ......

U'lt'nça� do apare'ho respio• Operações D<l.nças Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni- Central ••. , J.""
'

F:.,.P''T'i\GTO EM 's .PAULO-· PAh" ATUAL.T_ZAÇA-O N'otutório" ,je' Senhoras Clinica d.. r versidade do Brasil �. -atrela • -71,... -
....

RIO DE' ·JANEIR'O . '.
..., • � •......", �·.:59 t' 1"1ATAJVlE!-J'T,O

DO CJ\�JCER TI: DE TUMORES EM GERAr.. ,T[jHEl�CULOSE r L)·;�.dultos. . -. 1
. IdeaI v

Rl\DlOGH,AFIA E RADJOS�!
"

, Aperfeiço�mEmto na "Casa de Saude São Miguel"·.' ESTR.ITO . _

COPIA DOS P1}LMOES "�o " Curso de EspeciaU.aç'o .'. Prof. Fernándo Paulino t - .

Diaqu. ........•.. 9.
.-----------.----

Cirurgia do 'Torsx rIO Ho<;pital dos Servidor.sl Interno por 3 anos do Serviço. de Cirurgia
.

N
.

M C��,�����d:�:diC�:8:,u��:i�� dP(::��:o,.,3.,;prOf. 1I_t1a�.
� Estagio por �r��op:�r,�r::t:�:i�:�� - Escol��:. "Dr. F·aDst.-,-�B--·r--a--s·11 aVlo- olor « art Hoeocke>l

lQgista
.

� Tisioc�rurgião 90 I :10 de Andn:d..)
.

,

. Prof. Otávio' RodrIgues LIma
.-\ -I

,',.
.

RAP.IDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA ..
'

Hosp,ltal Nereu Ramos .

C· lt'
. 'P la' hlt Interno por 2. ano do' Pronto Socorro ,., ESPEÇIALI�TA EM' DO- Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO OE JANEIRO

Curso de especia:lização pela
�onsu as - • man '.' _: x._:;; :, ""�' '/ EN.ÇAS DE ....

eR.. EA'NÇ.A.S.. �sealas irifcrme�iárías em Itajaí, Santos, São Se�
-N' .'\0 Ht"spÚal d. Carid.d..

! .

OPERAÇ-ES '
. � t li! B 1 U'bS.. 7. gx-mterno e Ex-a.s- . ",." , "'.

• O CLINICA GERAL- )a�;J<lU;. la e a, ,atubà, sendo nestes quatro últi.
rdistente -de Ci-rurl'ia do Prof. -4 tarde". das. ,,15,30hal "f CLINICA DE ADULTOS ;,.. . ._

..

'.'
mos aperas para mOVImento de passageiros.

Uéu? �PintieirO ·Guimarie.s· em diante no consultório, . DOENÇAS DE SENHÓRAS ." CONSUI:T�S: D_àS,lO as

I'
A.� escalns em S, Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não

_ .. (1iio). . :'; 'R�'a' Nunes),Mllchád6 17, CONSUL'],\AS: INo Hospital de Caridade, diariamente. 12 horas... p'T'ej'uclicarão o hm'ário de, chegada no RIO (Ida) ti:.
Co:p,s: 'Fe{'ipe Scbmidt, B8; 1"·"'" . das 8 às 10. '

"

,:-., I "
SANTOS (Volta)

_.. F,.h..,j�·'·� 8801. Esq.iLD,_�.. , �.• Tl'i:.a.•n.. te•. Tei. N 1 '

'R J
- p.1 16 (10 d)

,

"..... .

, ? c,Qnsu torio, a ,ua, oao mto, nr, .... an. .

I . Cons. e �.8f:;idén cia:' 7 de., .
.

. �,.' - ,

{".4têrde em ho.ra marcada; 2.766. DlarIqmente c;las 10 as 12 e.. das 14 as 1ç horas.
-

0. t b' 13 .: ,_
A sua proxlma salda para. o Rio e Escalas será no

''Rês: Rua São J{)rll� 80 - Residencia _; rua

presi-I
RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - lflorianó-I. _,e en; 1'0 n. .

� fI:n do corrente mês, em data a ser fixada nos proximos
Fon'e,2895. dentfi! Coutinho 4.4. ! polis. .
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CLINICA DE; OLliOS - OUVIDOS - NARIZ E:

'

..•. ro IS$IO�á. DR. GUAERREIR
M E D I C' 0 5 ., Dr� Julio Pílnpitz (;, E S T A D O Chele do Serviço de Ouvido, - Nariz e

.

"lrA-RIO DE DR' f"Ih
' do Hospital de F'lorianópolislU' i LARMO I . ALFREDO DRA. WLADYSLAVA

I I O :.' A?MINI��nAçA? A clínica está montada com os mais modernos'
CANTIÇ)\O �. , CHEREM W. MUSSI Ex interno da 20a enfer- �edaçao e.Oflcmas;. a rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialida,h"

. I
.

I . .
• Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (T t d S

�
- MÉDICO -

, CURSO NACIONAL DE
I e mana e �ervlço de gastro- .Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139. _

ra amento as inusites sem operação)
"UNlCA DE CRIANÇAS I DOENÇAS MENTAIS

DR AN'rO-NIO DIB 'emel'?logIa da Sa�1ta Casa: Diretor: RUBENS A. . NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites.
A D U L TOS

" Ex-diretor do Hospital •

.

.10 RlO de Janeiro .(Pr?f. I
RAM0S. 'inflamações do Nariz e Garganta)

Doenças Internas 'Colônia Sant'Ana. MUSSI W, Berardinelll), '.: Geren te: DOMINGOS F. DE LONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelh
;OH.AÇAO - FIGADO- - Doenças nervosas e men- , _ MÉDICOS _

-

. C�rso de :r:eul'OlOg13 I . ·AQUINO. para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores' d
RIJ\'S

.

__;_ INTESTINOS I tais. CIRURGIA-CLtNICA (Prof '. Austregesilo] .

'

..... 1 Representantes: Cabeça e I�flam�ções d .... Garganta e Olhos. E'TI muitú,
Tratamento moderno da I

I
Impotência Sexual. GERAL-PARTOS Ex u:terno do Hospital c

Representaçôes A, S. La. ÚLT��s-J'I�L�-11daFsDas operações das Amígdalas
SIFILIS Rua Tiradentes n. 9. Serviço completo e espe- maternidade V. Ama;aL 11'a, Ltc'a,

i �I.IQ ('Tratamc.;to das Faringtie
Consultório - Rua 'I'ira- Consultas das 15 às 19 c ial izadô' das DOENÇAS DE 'Doenças, do estômago, ' e inflamações dos Ouvidos)

i
.

t 9 h
- Itua �el auor Dantas, 4' HAlOS X' (Radiog rafias da C�,'b'eça)'. en e:l, , oras. SENHORA:S, com modernos intestinos, figado e vias

.__ ['.0' an d a r.
' ,,�

. HORÁRIO:· FONE: 3415.. ". métodos de diagnósticos e biliares: dos rins, útero e 'f
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA

e l..: ��-ri.!:)�4 R.IO�. , (OCU- OSDas 13 às 16 horas. Res.: Rua Santos Saraiva, [tratamento. ovarios. lr. n en-o
"

,

f'
L )

1-4 E it '.' lua,�. ,.
.

�AMrADA 1 J;''[;'ND' (
. r t 'f'

-

diTel.: Con s. - 3.415 _ Res. LI - 'strel o. SULPOSCOPIA _ HISTE- DlstUlb��� �eI\v�so:. :_ .. l{t'p,('jor Uda.,,:
(�.•'1�., r. vert icaçao e iagnostico de

'_ 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245, RO - SALPÜ.rcOGRAFIA Consultqr,I? Vitor Me!-.. Rua Fel:!,re dp i .J'V""l'U, n
'

'

lesões dos Olhos)
METABOLISMO B SAL 1 22 INFRA VERIiLELHO

DI-t:-RoiViE'lr"'BASTÕS DR. MARIO \VEN- -liadioterapiàp. or !ndas
re��s lÊ; às 18 horas. . !

�31

,!�:� ..�)�;;�;�,;r.-._. Siío Pau I,
Gl'dnde Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

DHAUSEN curtas-Eletrocoagulação L Residência' Bocaiuva 20 -

, R Pulmão e EsofagoPIRES
CLíNICA . MÉDICA DE Raios Ultra Violeta $! Infra

.

i' As.r'jINATU AS Sdnsnltório: Visconde de Ouro Preto 2 (-,\ltos da Casl
M.r:DJCO

ADULTOS E. CRIANÇAS Vermelho. .,,- .. --------.-,...-----�--- .. --.- !Ano
Na Capi��8� . Belo Horizonte .

Com práucu no Hospital Consultório _ Rua João Consultório: Rua 'I'rajano, .'\ I) \" () (',' ,.\ f) o .'"
.

. . , , . , " " l70.0i Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365
Sã" Fruncisr-o de A!'l�i8 " na J:,\ ,��emcsn'e· .• .'. Cr$ 9000 C lt Iv "

Pinto, 10 _ Tel. M; 769. n. I, 10 andar - Edifício do .

No Interior
'-

_onsdu as - pe a manhã no Hospital � A tarde
�Santa Casa do Rio de • a�c; 2 horas di t C ltó ,"

.

I Consultas: Das 4 às 6 ho- Montepio. $ 20000 '__ __ '.'_�, .. __

em ian te no ' onsu tono

CLINI��ei�DICA ,.ras.
. \, Eorár ;o : Das 9 às 12 ho- D!L JOst MEDEJ· :;�e�;t��":::: g"�$ 110:00) DOENÇAS DO APARELlfO- DIGESTIVO _

Residência: Rua Esteves ras - Dr. MUSSI.
RO�� V1EIRf\ Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E PUODENO; ALEHGIACARDIOLOGIA Júnior, 45. Tel. 2.812. - Das 15 às 18 horas - Dra. tráto.

. .'.
.

,
DERMATOLOGICA E CLINICA GER1\L

Consultório: Rua Vitor MUSSI' -- ADVOGABO --

O·" li O M" I N Fvle ireles, 22 Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS - Residê:.:cia: Avenida Trom- ·�i"ll Postal liíO -- I tajai VP'IU.dbll"s.�i.C.. ���:���� :���ode:Ol�, " r. I.oue un'es errel-raNARiZ E GARGAl'tJTA ' powsky, 84. __ o Santa '-:;atarina -

,Horários: Segundas; Quar- .. --:::-- --- .- ----- .. --. - ... - .. - .. �-

" I.-.?, M' mo I \ U A direção não se resp ..on�.
CONS. - A' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1t-'j.. 1\ n. \-

.

Ai t , ANDAR DAS 9 AS 11 HOsaliil iza pelos conceitos emí- . '-.. nAS - DIARIAMENTE.
'tidos nos artig;o9 p.ssinado.s. RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.14C

)
", -
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DR 1. LGBATO
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Lava·nd,o com,',Sabão

\/irgem ES1J�çialidade
da ela. "BTZEL IND�STBIAL�J8ih'ine�; (marca registradt;).
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DE HOMEM PARA HOMEM
(Gun Belt)

Direção de Ray Nazarro - Fotografia de Howard
Greene A. S. C (Technícolor) Elenco: George Mont

gomery, Tab Hunter, William Bishopp, Hellen West- f
IIlANEIRA DE FAZER: cott, Jack Ellam, Douglas Kenneddy, James Millican e'

sr. Clemenceau Ma- outros. Global - United.
'

chado, funcionário da Car- 1 - Prepare o prato de ,O gênero "Western" tem-se prestado a realização
los Hoepcke SIA paghetti c�� môlho �e to' ,de verdadeiros clássicos cio cinema norte-americano,

sra. Herminia B. nate e queijo parmesao ra- .sendo o que nele existe de mais genuino, pois que, o

Preiss, esposa do sr. Paulo do.' tcompanha desde os seus primeiros dias e focaliza um

Preiss, destacado elemento 2 - Misture ainda quen- rspecto natural da vida daquele paiz, em sua fase de

do PSD em Criciúma ;e, com uma lata de atum, lesbravailento e colonizacão. '

'

'I'- sra. Ilma Lsopoldina em 'conserva, e ponha numa' Pode-se, entretanto, afirmar, sem m�do de errar,

de Souza, esposa do sr. ra:-ressa d�e louça que pos- .:;_ue 90% do que se faz em torno do assunto, não passa

João Leopoldino de Souza sa ll� ao forno. ,Je produção comercial, não chegando, muitas dessas I'- Zilá Brito Rosa, espo- 3 - Deixe assar por al- rhras, a cumprir,' com exatidão, � função _ g� ,�;i!Jlpl� .pas-

sa 'do sr. Demerval Rosa, �uns minutos em fôrno re- saternpo. '
'

,

'funcionária da Delegacia I lado. �.
Tal é o caso deste filme ir.terpretado por George 1Fiscal do Tesouro Nacional{ 4 - Enfeite com os ovos .�o,n:gomery, que rea�arece dep,ois de longa ausencia,

nesta Capital, I cozidos, as azeitonas, e os dicigído apenas mecamcamente e sem inspiração, por
- menina Júlia-Maria, tomates. (APLA) RAY NAZZARRO, elemento que adquiriu experiencia

na Columbia, com os "Westerns" de-Charles. Starret e.
que passou a produção. A (c()mer;;'ial), com' A v'ÕL'fA
DOS IRMÃOS COltSOS (The Return' of The Corsican

�rothers). interpretado por Richard Greene e produ:
lido por Edward SmaU. Alderacy Muricy I a direito. Nos dias de saba- contornando-oee a cintura

Montgomery, que nos pareceu possuir, agora, uma
Permita-me' o presado I

tina, geralmente aos sába- com seu braço, num gesto

mascara mais expressiva do que quando trabalhava a
leitor, servir-me das colu- dos, em vez da professora, maternal e amigo, a voz

Fox, há alguns anos, não ofereceu entretanto um traba-
nas deste queljido vesperti-. os alunos mais aplicados é embargada pelo constran

lha digno de nota f d 1 no, para enviar a minhas que davam o quinau nos gimento, mal contendo. as

'. .1, ' e sua per ormance per e onge para
Wífliam B�shopp, o vilão do filme, que é também quem

heroinas professoras, embo' que não conjugavam os. lágrimas, suplicou, lacônica:

melhor se apresenta em toda a Película.,
ra um pouco tardia, a mi- ,�erbos ou não respondiam

I
"Perdoem'me, queridos!. . ":

, Por outro lodo espera-se 'tambe' f' 1 .
nha Mensagem, de Sauda- 'as perguntas de taboada. E olhando para Ela convi-

, , m um lna mOVI- d
.• .' ,

. , "Ab
mentado e cheio de "pancadaria" d'd' es. Antonieta, Beatriz, Lu- Certa vez tive de passar o 'dou, carinhosa: race

, , eVI o a rixa entre'· 1 f b I ôd 1
'

, ) heroí' e o vilão' o que nunca cheg . era, He ena. e Laura oram o o em to a a c asse. Ten- seu colega; eu não quero
, a' a se concretizar ' .

,

dI' I"
'

causando uma decepção para os t d �
,

I
as mártires que tarnspor- tei esistir. mpOSSlve.' Va' alunos inimigos ...

, d 1 f
� aman es o genero, taram no início da cal" mos. Bata ' em todos" - I' Paro aqui para relembrar

grupo, o qua azemos parte desde os bons tempos de: "

de mi h
.

Buck tlones e Tim Mac Coy. I r�lra.' a cruz � mm a 19�O- sentenciou a mestra. Entre com saudades o final dês-

-:A: fotografia nítida e bem H .

d 'd H
i rancia e de mmha rebeldia, as colegas da classe, quase te inocente romance que o

1 urmna a, e oward r E ti
., f h h h d

Greene fornece, boas tomadas

"I
u lv.e com Justiça, a ama mocin a, ac ava-se a min a tempo escreveu, e parce-

, " , o que concorre, em parte d'
.

t
'

1 MI" d T d d
:)ara que �e acompanhe o filme até 6 seu final.' .

O'

e ,menmo ernve. eu u- prlluelra namora a. o os 'ria com a vi a.

Convem notar que est'
"

d
",ar era sempre ao lado da ,)-lharam para mim, como I Ah! Minhas queridas

e e o prImeIro e uma série f d
'

d d h
A d' d

de "Westerns" que veren t t
.

d
pro essora, separa o os que censuran o a min a professoras, neste la os

lOS nes a empora a com 1 B
. b' � h

I d d
George Montgomery e qu

-

d' t 'b'd' outros a unos. nguento su servlencia, a min a co- Mestres em que a sau a e

"
,e serao IS rI UI os pela Co- 1'" t" d' Bt' d' h , I d

- tA'
_______________________==

__
' ,umbla inclusive um que f 'f'l d 1

por qua que�, mo IVO e em vaI' la.. a er na cOlta m a.
I geme

o coraçao es a cronl-

.' 01 1 ma o pe o processo 3D 1 '1 f N- 1
'

B' f

�#iilJ�,--Jb.'__.....�_::.:77,••••�'·lIís�... e que se intitula TICONDEROGA (F T'
. qua quer ugar, as pro es- ao tive a ternatlva. atl, ca que trans ormo em

:� �rt 1). soras me suportavam ape- sim, o mais de leve pos-I "M E N S A G E :;vI", pudes-

D·'· d M t O I
. Costa nas devido à consideração sível; mas quando tomei- semos lheS levar, hoje, como

larlo a e rop e 'VENDE' SE I EMPREGADA que dispensavam a meu n�e a mãozinha pequenina e lo fizemos no dia seguinte
. - Pai, chefe políti,..co local e Imorena, já dois fios de lá- ao fato relembrando acima,

2 Lotes na Praia da Bau- Precisa-se de uma

I
interedsado no problema do

I grimas lhe, riscavam a face em vez daquêles crisânte'

A REFORMA DA POLf- ção, é a Polícia Militar do dade (Coqueiros) localizados I' empregada. '

ensino, que organizav:a "a' macerada e linda. E quan' mos tão brancos e perfumo-

CIA E O CÓDIGO DE Rio, hoje instituiçãp que na Rua Thibau. R A'
baixo assinados" para con- do me dirigi á modesta me- sos, ou daquelas rosas, tão

TRANSITO ,'impõe respeitei e a propor- Tratar na Avenida

Trom-I
ua rtIsta Bitten- seguir, do Secretário da zinha da professora para frescás e lindas, a Senhora

ção que o número de Cos- pwski 52. ' ,court, 28. 'Educação, u\ma professorá depôr o odiado instrumento r,eceberia, molhados de lá-

(Alvm"lJs de Oliveira) : me e Damião vai aumen- Florianópolis, 8-10-54; '-_ para nossa verde e flores- de suplício, esta, dom indis- grimas, dois buquês de Sau-

.tando, vai o c&rioca se �e- Fiii====='====� .A "., cente vila, chegando, às vê- farçável ,constrangimento, dades!

O novo Chefe de Polícia tindo mais seguro, mais pO' IMPUR!ZAS DO S"NG�IE? I tenl!ao zes, a assinar documento, perguntou-me por que tam-
, _

do Rio de Janeiro, vem se liciado. É idéia do atual

f'IXIR Df I06UflftA Pessoa l'donea�com fl'cha
responsabilizando-se·, pela bétn eu estava chorando. Na

T
'

movimentando no sentido Chefe de Polícia, aliás'de U
e.iitada das moças em Caén, classe reinava um silêncio •rr.no

de grande reforma É as- acôrdo com, o plano doCo-, nos Bancos do Brasil SIA e enquanto durasse o período p'esaçlp e amargo: '
'

sUnto que não só interessa mandante da Polícia Mili- AUX, TRAT. SJflLlS Bank Of London & South letivo. Além disto havia OI" "Saiam todos" - coman-

ao Rio como ao Brasil, pois tar, aumentar o .e'fétivo des- Ameri�a ,Ltd. Aceita Repre' dem expressa de minha dou a professora. E dirigin'

o'Departamento Federal de sa corporação" ampliando dade de seU conhecimento? sentaçoes em geral para o Mãe:, "B�ta à vontade. Ti- do'-se a nós: "menos vocês

Segurança Públiça sendo ainda mais o policiamento Onde. se .encontra? Devia Estado de Minas Gerais. I re-Ihe o pêlo e a péle �ste dois". Quanto todos se re

refOlmado na base, modifi- da metrópole. fazer parte do exame o es- Correspondência para a é a Cruz de minha vida." tiraram, pondo o coracão

cará o sistema' em tódo ,o Não résta' dúvida: - {J4t' tudo do Çódigo. Devia ser Cx. Postal 540 - Belo Hori. Era o te11;lpo da palmatória. n'as palavras, a profess�a
país, e em todo o país nota' rece que está em boas 'mãos distribuido através- das Es- zonte Bôlos cantavam a torto e chamou-nos a seu lado e,

falha e falta d.e orientação a dlreção do Departamento colas de Motoristas, a lodos
mais sadía e mai_s honesta Feder�l de Segurança Pú- os que, dirigem, afim, de
nêste setôr. blica. Entre medidas a 'se' que se·' conheça< todas as

,

Estamos crendo que êle rem tomadas não só .ria po- leis que rege,m o trânsito.

leve a cabo a iniciativa lícià em sí, como no trânsi- l\Tão falamos de cadeitas.
pois é homem operoso e deu to, não vimos nenhuma alu- Somos m o t o r i s tas e

provas cabais disso quando são à v,elh<i sugestão nossa nunca veriamos a cor do

diretor do .,tráfego carioca: que, aproveitando o momen- Cbdigo se não f o s sem

- As melhores providên- to, volvemos a dá-la: - a nossa propria çuriosidade.
cias' do transita da metró- Trata'se do oferecimento, Deve ser obrigatório'6 seu

pole foram obras do Coro- gratis) do Códig<? Nacional conhecímento pelos que di-

nel Cortes. de Trânsito, a todo mQtoris':' rigem no pais.
"

Uma grande prova de, ta. Qu�l chofer que conh.ece Aí fica a !sugestã� endere'

pode a diretriz se' integralmente o Código de çada ao espírito reforrnador

a fôrça de organiza- Trânsito? Há obrigatorie- do _Coronel Cortes.
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Ernesto Xavier de Souza
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Simo-

o

ESQUINA DA ILUSÃO
Direcão. cenário e Historia de Rugcero Jaccobi

togr;fia' de ugo Lombardi - Musica de Eurico

netti.
Elenco: Luiz Calderaro, Alberto Ruschel, Walde

mar: Wey, Adoniram Barbosa, Ilka Soares, Joseph
Guerrero, RenatoConsorte e outros. Vera Cruz, 1953.

Esquina da Ilusão, dirigido, escrito e cenarizado

por Ruggero Jaccobi, � um dos mais pauper-rimos celu

loides [á saidos dos estudios de S. Bernardos, classifi

cando-se mesmo, em plano 'inferior aos "mazzaropís",
Dirigir, escrever e cenarizar um filme não é tarefa

fácil para elementos que possuem longos an9s de ex

periências; o que dizer então de cineastas ainda e� fase

Ide adaptação, tendo em sua bagagem duas ou treís rea

lizações, dentro uma indústria incipiente como é o caso

do cinema nacional.
Nota'se no argumento de Ruggero Jacobi, uma se

melianca, não sabemos se íntensional, com as historias

dos filhles de Frank Capra, que se saracterizaram pelo
excelente clima de comédia social que apresentavam.

Entretanto esta semelhança não vai de uma tenta

tiva mal estruturada, que res�lta em, uma "falsa comé-

Só tem por hino a vóz dá natureza, dia de costumes"; pelo grotesco é pelo ridículo que en-

É sua única bussula a nobreza, volvem as: cenas que 'pretendem fazer rir .

.
Porque da vida nada mais admira! ,Apezar de haver no elenco, dois ou treis bons ele-I--0-- mentos, todos se apresentam de forma desorientada e

filhinha estremosa do sr. sem br ilho, criando, ,por esse motivo, �m clima de

�alsi-ITheodoro Ducker dade e convencíonalismo que contamma todo o filme,
-0- preliminarmente condenado por seu cenário confuso, e

"xper·lmente bo,ie por vezes pretencioso, onde aparecem certos personw

I) J gens jogados bruscamente diante das câmaras,. sem que
,

"o espectador sinta com naturalidade a sua situação den-

3PAGHETTI COM ATUM tro da trama, "

iNGREDIENTES:
.

.
I Sem haver interpretações a destacar, passeiam pe-

1 bom prato de spaghettí lo filme, sem oportunidade, ou sem estímulo da direção:
com môlho �e tomate e' Alberto Ruschel e Ilka Soares, formando uma dupla 1'0-

queijo Parmesão Imântica, insignificantementt; apagada, e ainda, Luiz Cal-
1 lata de 200 gramas de . deraro e Waldemar Wey, ambos, interpretes de UMA

atum PULGA NA BALANÇA, o interessante filme de Lu-

ovos cozidos cortados em ciano Salce.
rodelas

NO LAR E NA SOCIEDADE

que.· seja o Poeta
Gosa o poéta da alta recornpensa
Que Deus só cede ao delicado ser.

Que apezar de lutar e de sofrer:
ProssIga nobre em sua magua Imensa.

,

Há muita gente que por certo pensa

Que êle é comum 'e póde pertenc.er
Aos que passam na vida a combater

Em campos turvos promovendo ofensa.

Mas êle- apenas tem por campo o arnôr,
Tem por bandeira divinal a dor,

E, 'tem por lança a graça ideal da lira.

, ANIVERSARIaS

corta-

FAZEM ANOS, HOJE:
_ sr. Arnoldo Souza, ta

belião e Oficial do Registro
Civil na visinha cidade de

São José
_, menino João Carlos

Lemos filhinho estremoso

do sr. 'Gentil Lemos e de

sua exma. esposa d. Maria

Lemos
_ sr. Nilo Francisco Sou-

za "

sr. João·Lino Bastos,
furicionário da IVTP
_ sr. Capitão João Cân

cio de Souza Siqueira
sr. Paulo Afonso Tu'

azeitonas ,

tomates também
los em rodelas

ros

� DORES nasCOSTAS

Em vidros de 40
e 100 pílulas

venenos dolorosos ã um

curto tratamento com

as universalmente ·:afa·
medes Pílulas De Wítt,

tão reco";endadas
pelos médicos

�-

3

Para relresco$ e sorvetes

�- o'
'. 'e'_' ..

AÇÚCA� . DIDO
d. São Paulo

• Duplamente

Disso,lve-se

filtrado.

• ràpidamente,

• � mais econômico.

de 1 e 5 'qllllos
Em pacotes

elA. PARANAENSE DE

REPRESENTAÇOES

.
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Sede - CURITIBA

,

A, U, • 2118 Voga 'uGlJçld....

Mensagem de Saudade

Vende-se um terreno

com a area de 588 metro�
'quadrados, á rua Victor

Kond�r (antiga Blumenau).
.

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

00 . ZE-MLJTRETA
O

;

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estadp . Esportivo '''F����N���!!:o e

..+.. +....
'

.., .._ +.. + � �_� _.� � �_ � ".� �_ � �' .F'Iamengo ja estiveram 63

.:ti Iti �-�.� � .. :ti • � � � •. � � * • .� � ' " ,...., •.•• � ._ .._�•. * ,., •••••_.,� �.�.'"':"'.� " Wf vezes, sendo que o grêmio,
' cruzmaltino conta com 31

NÚMEROS D.o CA'MPEONATO' DE SOMENTE HOJE O ENCERRAMENTO;
. -I' .: PASSA HOJE O 4° ANIVERSÁRIO DA :��;'��st����r�:V�d�o l�u�:=

.'� : ':',,',:RRElFISStONA'IS'
.

.

.

.:
" DOS JOGOS ESCOLARES', :, A. O.:A l/V 1MB A R B ,O S A

'

.

i;;;s�e��e�r�m:���op;�;i� :�

I e no returno desse mesmo à-

Devido, ás chuvas que' d�-I ta-reíra 'última, foram ven- ,Qu_at,r� anos de lutas Para comemorar o no triunfou o Flamengo por

sabaranrsôbre,a,Capital,du- 'Cid�s .l?elos estabelecimentos

jno
cenario do. futebol 4° aniversário de Iun- 3 a 2. Houve largo tempo em

Guaraní 3 x Bocaiuva 1, rante, todo o dia de slomíngo abaixo::. menor de nossa terra dação foi organizado o
que o Flamengo não conse-'

Paula Ramos 3 x Atlético 2
' l . :,'._ ... - último; somente hoje, com i,·

" CO'mpletà no dia de ho or....o'ram bai
guiu sobrepujar o Vasco, no

início as 14 horas, no estádio CAMPEONATO, ESCOLAR,.
-

'. "h a a aIXo: profissionalismo, justamente

Imbituba 4 x Figueirense' 1 "Tet, Cel� Nilo Chaves Tei-
.

"'. je a Associação Des depois que conquistou o trí-

Avaí 2 x Paula Ramos 1
xeira", do 14.0 Batalhão, de Campeão feminino: Grupo '.

AI. B b
- H

. campeonato, vencendo ao

Bocaiuva 3 x Imbítuba 2 em Henrique La,1 Caçadores, serão encerrados Escolar}"Professor wences- .portiva VIm ar osa.
"

oJe Vasco por 1 a O, o célebre gol

Figueirense 2 x Atlético 1
com as provas de atletismo, lau Bueno". As 6 horas _ Salva de Valido na Gávea, Em 1953,

Imbituba 1 x Guaraní.O ' . Abi
.

,

V
/

5 2
() 3,0 campeo,nato E3colar e

I
Campeão masculíno: A 1'1- 21 rojões I

o ,a�oo venceu �or a na

Avaí O x Figueirense O o 2,0 campeonato Normal go de Menores. ,
decísão do Torneio Quadran-

,4 Atlético 3 x Bocaiuva 1 -

Regional d'e Florianópolis .e
.: , As 19 horas - lauta gluar Internacional; houve

Paula Ramos 3 x Figueirense 1 Municípios vi:;;inhos, promo- CAMPEONATO Nonl\iA'L , Ilesa de doces e bebi- eI?pate de um tento no Rio-'

Atlético O X Guaraní O vidas pela' Inspetoria de Édu-
.

REGIONAL

J
'. sao Paulo e no campeonato

Avaí 3 x Bocaiuva O '

cacão Física com 6' apoio da
'

Campeão feminino� ÇUfS? I· las aos Jogadores e nu- da cidade, dois empates de

Imbituba 3 x Atlétícó 2 Federação Atlética' 'Catari- Normal Regional de Sao Jose. .' ;)rensa escrita e falada. 3 a 3, .realmente sensacíonaís .

Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2 nense. i Campeão masculíno: Curso! -:
•

D'
e vitória do Flamengo por

Avaí 2 x Guarani 2
'

Quanto aos Campeonatos ,�orI?al Regional de Saco dos I � Olulngo ' 4 a ,1 no terceiro turno. Na

Figueirense 1 x Bocaíuva O de Voh:ibol, encerrados sex- Límões, .

., ÁS 8 horas _ "cor- corrente temporada, apenas

Imbituba 2 x Avaf 1 ,

"
. c

rida do saco" no, Torneio Rio-São Paulo os

Paula Ramos 2 x Guarani O
.

,.' dOIS clubes se enfrentaram e

Atlético 1 x Avaí 1 ' •. As 9 horas -. "Cor- o Flamengo repetiu o último

t�g���;::s: ! ;a��aR!! 1 MA'XIMO MARTINELLI DESISTIU . � dd� do-Ovo na Colher". !�!t� �e�:�r;d�:�eg� úft��
Bocaiuva 3 x Guaraní 2 � J ! As 9,30 horas "Cor- mo conseguiu nova vitória,

Atlético 3 x Paula. Ramos ,o
'

'RIO, HJ (V, A.) - Conflr.:' Um outro elemento que vem • rida da Agulha na Ii- pelo escore de 2 x 1.

Figueirense 2 x Imbituba O mada a desistência dos srs. . sendo citado com alguma in- i lhà"
Paula Ramos 2 x Ava! 1

.

, Edgar Amaral e Maximo I sistencia como possível can- �

Bocaiuva 4 x Imbituba 1 \lIartinelli às proxímas elei:- : didato à pres}dencia. é um I�" ,

ÁS 10 horas - "Pa-
,

" Figueirense 2 x Atlético ,1' ções par.a a presidencia e vi- ta.mbem antigO, e. aca�ado:�- ! r ta Céga"
Figueirense 3 x Avaí 1

.

ce-vpresídencta da C. B. D, tleta desta capital, ex- dirí- ! r
.

�'" Imbítuba 3 x Guarani O ''', encontram-se os dirigentes gente 'de um dos ma�& anti- .' ",;'
ÁS 2 horas - "Que-

Bocaiuva,3 x Atlético 2 ,
.. 1 daquela entidade�em conver..

I gos clubes desta capital, da �, hra Póte"
Paula RaÓlO's 3 x Figueirense 1

,"

i sações, Vários �ome!l te�i I
zona Norte e que participou, I: '

.... , .

A''O'TIL'H'EIROS sido ,ventHados, mn dos quais tambem com destaque, da

,-
As 3 horas Do-

'" fi , f
"

Segundo conseguimos apu-

!:;; '" ,. o 'do sr.-' Oarlos 'Joel Nelli, direção de,var,ias ent�daçles, '" -ningueira infantil
Danyr (Fig�eir�nse) ",' .. "",.,',.,'.'. ,,8

an�lgo 'atléta, q�e. se Qesta� �eu nome, entretanto; vem:
rar, Saulzinho deixou defini-

. '" Pachecoo (F,'lguelrense .,",.".,.'." ..

:;:<�, .cod noi'nossos campos e pis.. sendo guardado sob sigilo a I. ÁS 7, horas - Ca- tlvamente a direção técnica

. ,-

E" (A 1" )
. I':: "" I "f

do Avaí, visto seu estado fí-
-

"

" ..
rlcev t etl�o ,

. 1·.·', � •.•• :.:. ,.: •• ;• .' ••,�
..

,

'4�'· tas e' atualmente diretor d'A fim de não prejudicar os �ouros· ao mIcro one, sico não permitir por algum
;� Valéria (p'a,ul�(R,�m... :,?s.).:,,"':" -,' , ; • , .. , .: '.. Gazetâ,. Es,·portiva. Seria

.

b entendimentos que se pro- •

", ls (P 1 R
-

) 4 o' ,

t' I"", do f
.

t b I' !Jara a _peÍlzada, com tem.po desincumbir-se da .es-

Wi on
.

ali a amos .�"'.
'

.. , , , " ....•

,

. candidat({ 'à vice':presidencia. cessam.
"an Ig'O ,as u e o _

Lando (Imbituba) , .•. ;...
5 ilhéu, Augusto Barbosa da listribuicão de prêmi-I pinhos� miss.ão" . .

.

R'
"

)'
.' 3 F' 'd t d AD'

� ,
. Para substItm-Io a dll'eto-

Valéria (Paula amos .. ; ....... , .... .{ onseca, preSI en e a . ,

I 3 AI' B b
)s. ,. 'ria do querido clube alvi-

Pítola- (Guarani) , , ...•. ,..
.

'.

VIm ar 'lê I
.

;!�:�t('k������)����s.>,.:'::::::::::::: i REGATA INTERNACIONAL DE VElA,EM Em ',Juasi um lustro. SDh'IA 30 de Outub�� ::;�rti:t�i����ínoo ����c��.
3

li OW
.

a cargo de Tlao 1 dos mais completos defenso-

E'dio (Paula Ramos) ._ .. , ,.. PORTO ALEGRE Id' t'" I D' 31 d O b
I

d
I' 3' e eXls enC13 a va oro- Ia e utu ro Ires o "glorioso" no passado.

Fernando (At etico) .".,.,.,., .. ,...... ,',

'
.

, ' . '. ""
'

3
' " I '

-. -

tI'
- d' e que prestou concurso ao

.,

xúxU-.(Imbifubã) : .. "."",.,.,.�.,.. Noticia-se '�ín 'Porto Ale- ,'o fim do ano, ri'ã raia do ,sa agrem13çao- que em
',' nauguraçao o no- selecionado çatarinense 'reve-

Oscar ..(Bocai�va)
'

,

'

•.. • 3
;i'e que o Veleiros do Sul Humaita, Segundo ·!'e infol'- to nome do Saudoso za- vo uniforme dó clube lando-se uma 'das grandes

Rod�igues (Av.ai) - \� ,' �"," .,.' 3 ;ste 'àno- vai"conremotar'" o ma, o Conselho �acional de' •

d F'
. , figuras em vários certames

Harley (Imbituba) ",., .. , """. 3 !O,O a�iversário de sua fun- Desportos autorizoú a reali�; guelro O Iguelrense Nos dias 21, 22, 23, nacionais. Mário Abreu se-

Waldir (Imbituba) ..... , ......•.. '.... 2 lação, que transcorre a 13 zação do prélio em referen:. falecido há:" mais de :! 24 - Grandes bar- rá, seu ltuxiliar,
Anastácio (Guarani) .

"
. . . . • • • . . . . • . . 221 Je dezembro próximo, tendo cia, para o qual serão con- vinte anos e� 'circuns-' •

h b f Ao Loló, como é mais co-

�uro (Atlético) : � •..•••. '

. :)rogra�ado �uml1, rega�a ',in;-,; v�d,ad�s iatistas dos países " • ,'" ," :<
raquln as em ene 1-

nhecidó nos meios futebolís-

Wilson (Pa'4la Ramos) ,.". 'u.,., , ••••
,

2 ternaclOnal, a ser efetuada '!zmhol1.
. tanClas tnIgI�as que a- cio do Natal dos filhos ti'cos, endereçamos os nossos

Zacky (Bocaiuva) •..........•.••••... 2 ". "I '
.

" .. balaram todas as esfé-' 10s associados e demais. cumprimentos por sua esco-

China (Bocaiuva) """ '.' , , . . . . . . . . . . 2 --_..ATA- VO A _
'

'ras e p. rt'
.

d S t crianças d "M'· 'd
"
lha para tão difícil cargo e

, Jacó (Paula Ramos) .'.. 2' . , sOlvas e an a
.

o orro o fazemos votos para que sua

Saul (Avaí) .,.' ."., " ", .. ,.' ,'"
.",. 2 Zacky, do Boa,aiúva, no jogo contra o A�ético: con- Catarina, tem, obtido Céu". -, passagem pelo Avai seja re-

Hercílio (Bocaiuva) ."
,.,..... 2 v.ertida em go�, .' louros consagradores 'A' d t pleta de louros gloriosos,

Ernani (Imbituba) , .. , , ..... :
2 •. . .

segUIr, em a a

Bisc�ito (Boc�iuva ... ;" .. " ,.,'.',. 2
,

Guido, do Aval, no jogo contra o Guarani. conver- e� �eleJas, ,

de imp�r-I qu� será préviamente
Carriço (BocalUva) ." .. " .. "., .. ".

1 nda el_ll go�. , '.
" .

tancIa na vazea florIa- marcada será corroa-

Caréca (Imbituba) ••................• 1 GIOvam, do Atlebco, no Jogo contra o Aval. .des·;.
ri

. d' .

.

Néde (Avaí) ;, .. : .. ; ;. 1 perdiçada, ., '

. ,

' � nopo I ana. I a a nova ràihha do

Bolão (Avai) ".,.... ............••.. 1 E'l'�co, do Atlético, no Jogo contra o Flgue1r.ense: r-Su� exceI.ente orga- dube, Srta. Maria Er-
jM:anara (Avaí) ...•....•.•••• •••.••• 1 convertI,da em gol.. ,

".

..,.
. '!', niiàçãó dii bem da ca-

'

nesfn Ch k"
Duarte (Avaí) 11 Be�mho, do FIgueirense; no Jogo contra o AVal:"

•

. .. "
' "I a arnes I'

"

Guido (Avaí) , �....
1 convertIda em gol.

. .

,. '.
.

';' pa�ldade, de trablilho . O Estado EsporÍl-
Cabano (Imbitu?a) l' Ifa�ley, do Imbltuba, no Jogo contra o Guaram: do eSllQ):"tista Augusto vo", associando-se ás
Nenem (Guaram) 1 desperdiçada, .,.... •.. B b d F "f _ •.

Vitor (Guaraní) .. , . , , . , , '. 11 E'rieo, do Atlético, no jogo cO,ntra o Bocaiuv'a: con-
.

Ar osa ,a., onseca, mam estaçoes de Jubl-

Os�as (Im�ituba) ." .. ,.,
,... 1 vertida, e,m gol. ,""

'

;... '

". _I seu de�i�ado 'llresiden- ,lo da família do quer�-
Rene (Paula Ramos) .. ".",

,. 1 I Placldo, do FlguelI:ense, no Jogo contra o PauJa Ra te aU'x'lllado por um'd I b .

d'
'

.

(A ')
, 1 ' d d' d .

' , . o c u e enVIa aos 1-
Amorim vai, .. '," ,' ',' .,

,··'···1
,mos. esper Iça a, . -,' . -' .. .. '.' .

di b
' " '. .

.

Adílio (Bocaiuva) , : '

. .0.... 1 .

' EXPULSOES '

.', . grupo e � negados retores aSSOCIados e d'e-
Nizeta' (Gua;-aní) . , , , � , . . . l' 'Trilha" do Figueirense, ,no �ó�� contr� O Imbitul;la� esportistas que não. I fensores, da A. D. AI-
Poli (Guaram) ""., 1 FrederICO (2 vezes) do Atletlco, no,5 Jogos contra o ;'

.

.

f
.

. .. B" b'
Sombra (Atlético) :, ,.... 1 Bocaiuva e o Guarant

.

, ..
-

. ".. !)ou�am es orços no vnil' ar osa os s'eus

Giovani (Atlético) .; '.......... 1, Adilio, do Boca!uva, .no jogo contra o, �tlético ' ;;entIdQ �e vê.;Ja gtan- cumprimentos com vo-

Plácido (Figueirense) .. ,., : 1 Manara, do Aval, no J'pgo contra o AtretIc.o ;; ..; de e forte no p.an'o"''''am' ) t d 'd' d
. "

.

. l' D t a A'
,

t AtI 't' ' '" ' .,.. a, os e prOs.perI a es
'. Betmho ,(Flguelren,se) .. ' ',.... uar e, o vai, no Jogo con,ra o e ICO,. r t b "'I�' 'Ih' I

..

�;::;',�RECORDISTAS DE TENTOS PQI_t J<?GQ ,C-ílzuza, do Atlét!c?, no jo�õ contra o Ava,í, ."
.,tI e O,IStICO I eJ,l.

-

se:qtpre cJ;"escerites. I DESEJAM O MAXIMO

',':B!iÍ'atà. (Paula Ramos) e Danyr (FigueIrense), A�elardo do, Atl�tlco, no Jo,go contra o Flgu�!l�ense Icom' 3 gols Jaime, do Flguelren�e, no Jogo contra o ImbItupa
NEGATIVOS V,laldemiro, do Boc�lÍuva, no jogo contra o Atlétiéo.

Pavão, do Guarani a favor do B9caiuva l' Julinho e paniyr, do Figueirense" no jogo contra o

Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlét�co 1 '�aula Ramos,'. ,

Tião (Imbituba); a favor do Boc3iuva .:.'" •. 1 i Bitinho, do Paula Ramos, no jog? _ c<?ntra o Figugi-
.

ARQUEIROS VASADOS ,rense,
';

,

;"., ': ': <.':;'"':1
JUiZES QUE APITARAM,:

LeIo, (Gua�aní) .',.",., .....,.,." .. , ... ,.,., 161 Oswaldo Silveira, 9 vezes'
BU,bl (�oca:lUva) .. ,., .. ",,'.,.,

•. """., 16
I Oswaldo MeÍl:a, 8 vezes

Soncini' '(Atlético) .,
,.",.".", .. ".,

15
O kl R "7

13 I swa o amos, vezes

Miltinho (Imbituba). , , .... " .. " .. , ..... ,. .

r João Sebastião da. Silva, 3 vezes

Mafra (figueirense) , . , , , , , , , . , , .. , , .. , , , ..• 11 , Gerson Demaria, 2 vezes

Tatú (Avaí) , " '" , " ....•.... , .. ,. '-' ,., ..
10

Francisco Prazeres, 1 vez

Brognoli (1), Ramos) """.",."., ., ... ",.,' 7
Saul Oliveira, 1 vez

Alcides ,(Paula Ramos) ...•... � .. ......•.•. 7 'CLASSIFICAçaO
Asdrubal (Figueirense) 4 _

Aldo (Bocaiuya). ; ; 3 PROFISSIONAIS

Adolfinho (Avai)., ...•....•..••.... , •...• '.
1 1° lugar - Imbituba, 6 pontos perdidos '. ,

..PENÁ.L.IDADES. MAXIMAS ., 2 lugar - Pa�la ramos e Figueirense.7 pontos peer-

Erasmo, do Guaraní, no jogo cont,ra ,o Boc�iuva:
. didos· ."

... , ., . '.

:

desperdiçada, ' '.

. 3° lug�r - Bocaiuva � Av�ú, 9 pontos "pertidos �.
Orlando, do Figueirense, no jogo contra .0 Imbitu- 4° lugar - Atlé�ico e Gparani 12 pontos perdidos

\ AgeAD'c.l-a·
,

ba: despetdiçada. ,

ASPIRÀNTES ,;,'
.

,:

Pacheco,' do Figueirense, no jogo 'contra o lDi:bitu- I? lug�r,� �()c��u"a, 2 p,p, ,:, l

ba: desperdíçada: ,

' .

2 lugqÍ' }?,aula 'Ramos, Imbituba ,1f:Avaí; 'S 'p,p. . ,de,
Valério, do Paula Ramos, no jogo contra o Aval: ,�}ugàr, FigGueire?�'1911, p,p, �:'

,- .

,.:"",�.. :.:,'·,.i
,',

,

.•,' 'PU b·II�.t''I·,da'de,'convertida em gol. , 'f�" :l1;lgar
- uara�l, P"p, 't'

.

Lâu;ro, do Atlético,_D'o'jogo contra 'o FiglÚ,it�nse: !(�ugar - Atl�tico, 16,J:ll, P"'Ji, ".
':>!'"

.

1 :;.,',',;:. " PR.".X,IMns. JO"G<?S" ," , ,"
.. '''"

:

convertida" êm . gq1. -"
_.

v "., �' ,

Julinho, do Figueirens��-, n jogo contra' o Avaf:,
�.

Di'a '2'3 de Outunro - ',Mlético x Guarani �

. desperdiçada, ��y" . , _,'
, •. 1 l.. ...

JOGOS REALIZADOS

LOLO', O NOVO
TÉCNICO DO AVAl

EM CORTESI�

, ,.

'ARA· AQUELES QUE

..

/'

,Viagem 'éO�. sega�ilnça
. ,,", :",'<;'; " ;' x' �f;,�" ta.pidez
so' �qs \CONFORTAVEIS lttICRQ-ONIBUS DO

.

RjPID'O'A(SU-L�à,USILIIBO) .

,Florianópolis ....:.. itàjaf - JÓinvÍUe'. - CuritIbà

E EFICIENCIA

Ag�ncia,:
�

nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

. ,

-:--:-/---------.---�,------- Vende-se 1 'casa pré-fa-

-J1' C' I °I E'
r. .

'

.. '_"'; b�ica?a na praia de. It�gua- -

'

,.,
., .. .',. I ,A�A .�nSCELANIA dlatt'J. çu, mteressados procurar

'�ll\dora dOI Rádiol

R.C�A'lno
lacaIo Dr, Carneiro,

,

rlt�r._v.lvulu. DI..... Empregada
...F.P.!!I...... I Precisa-s8 d. � em

pregada para trabalhar em

�ôrto Alegre. Paga·s. bem,
"

.i Tratar á' Rua ' Felipe'
Schmidt n, 119. TELEFO:'

NE: 3.17'7.

,Venda-s'.

,�, ,,_tal. cb

J'1_rtáil_U.
'S..ta eaiádú

ViDfJenS U J f1 b lll.�
Fl!lR!flNÓPOlIS ._; R'í) .. ÁS 3d<.
FPOllS.-·S, PAlJI.O--RIO "'" 4""
fPOLI�. � (;lJRITIB�-.RIO AOS SABS.

SERViÇOS AtREOS '

CRUZ,E(R'O, DO SU '

,,*,..
'-

(f'te' .

.

'

_'

â,
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,
DE ·PITIGRIÍ.LI
Buenos Aires (APLA)

� .Os puristas de todos os

idiomas propõem uma pa
lavra que traduza o-vocábu
lo francês "gaffe", porém a

"gaffe" continua rodando
pelo mundo, com nome

francês, porque o francês é
a língua diplomática' e nada
é mais diplomático ou anti

diplomático que a "gaffe", e

lançar novas, de modo a fa
zer esquecer com estas a

"graffes" passadas.
Porém nós não submergi

remos nos "livros amare

los" ou "livros verdes" que
são os rascunhos, os bor
radores, e as minutas, nos

quais se escrevem os pre
ambulos, esperando que a

História escreva seu, texto

definitivo com o bronze e

sangue a "gaffe" divertida
é incruenta e é da vida co

tidiana, da qual são auto

res os prudentes e os

impru-Identes, porque a "gaffe" es

tá no ar; é o produto de um

jôgo pérfido das circuns
tâncias.
Um acadêmico de França

convidou para almoçar um

colega, François Mauriac,
que não deve ser confundi
do com André Maurois. Ca
sado há pouco, o dono da
casa recomendou à sua jo- ;

vem mulher, que nos pou- I,
cos meses do matrimônio
não tivera tempo de escu

dar-se numa galvanoplas
tia grossa e sólida de lite

ratura, que não confundis
se' os dois escritores. A se

nhora, para não se enganar,

guardou de memória os

títulos 'de alguns livros (às I

mulheres basta menos do

quê isto para manter uma

brilhante conversação lite

rária), e quandos viu na

presença da Mauriac fez-lhe
o elogio da Vida de Disrae

li, de Byron e do Marechal
Lyautey.

'

_ Comove-me a adimira-

ção que você tem por me:u
eminente colega Maurois
_ disse, sorrindo, Mau-"
riac - e como espero que
minhas obras não' lhe pe-Isem, .direi a meu- editor que
lhe envie pelo menos as

seis ultimas.
A história se repete. Tal

leyrand, 'casado há pouco
com a viuva de Grant, con
vidou para um almoça e de-

Ilebre arqueólogo Denon,
que tiriha acompanhado Na

poleão ao Egito, O Príncipe
de Talleyrand l'ecomendou
à sua bela consorte que des

se uma olhadela no livro de

Denon, no qual, havia um

relato, de expedição às pi
râmides, para que fizesse

bôa figura na conversação-
_ Pode deixar - res

pondeu Catherine r: Hohe

li o 'livr,ó inteiro.

Depois dos frios, 'a senho
ra se 'lançou, intrepidamen
te à conversação, pedindo
ad ilustre comensal notícias
de seu naufrágio, novos

pormenores sôbre a ilha de

serta e como estava seu a-

, " t f ira" I
g1mo sex a- ,e1 .

Tinh.a-se equivocado de Ilivro, lendo Danie� de Foe,
e confundia o díretar de

I

Museu do Louvre com Ro

binson Crusoe,
xxx

. '

:,. "

, ,

"

" .

DESPERDICIO'

AFOGAMENTO
/.DESGAStE

-A' NOVA GASOLINA' TEXACO ACtIMATADA t.

IOFERECE ao seu carro:

• Partidas' rápidas, mesmo em tempo frio
• Combustão completa. sem desperdídct,__

" -.

• Rendlrrutnto perfeito. .em afogamentos
• E,vaporciçã'o mínima. mesmo em tempo quente
e issoporque G.lA. é preporodc especlclrnente para cada
clima e região geográfica, visando tornar perfeito o fun

cionamento do .eú carro nas condições especlcls em que
ile trabalha.

,
.
!

�
..

I
: ).

(

,

O NOVO IMPROVED TEXACO MOTOR GIL

ASSEGURA ao seu motor:

• Protéção contra CJ corro,são
• Vida longa. sem oxlda�ão
• DefesCl cot:'tra o desgaste.
• Econo�la - máxima, \de con.sumo'
e isso porque I. T� M.,

; preporcdo pelo afamado processo
"Furfurol", contém um cdltivo novo que é Inibidor das subl
-tâncias noclvos que prejudlcorn o' seu rr,otor. I. T. M. injeta
alma nova no seu carro.

I .

/

SEU R E V E ,N'I) E D O R· TEXACO,'P'R ec U R E o

,';:.

THE TEXAS, C0r\1PANY (SOUTH' AMERICA) LTD.
o',

• '�� . • .

40 ANOS, A SERViÇO DO

ti t

1\ "gaffe" não é mais do ,', "

_ _ _

que' uma taxa" que se paga I '

de '-vez,.,em ql,lartto" à Since- : Se tivesse que ser feita' se visita a casa de um co- : se superpuseram, para ten-

j
1heiro me 'convidou para, tos depois o quadro os�e�·· "gaffes" seria necessano

rid'adé� ,'Um', estrangeiro, �ma ptofilaxia' contra' as Ilecionador . de. 'quadros, I tal' reparar um cochilo ini' jantar.
I
tava o cartão 'de "adquirido calar, e algumas vezes o si

Academia, presidida por "gaffes", seria necessári,a, guarda-se bem de criticar . cial, os casos de reparações ,O terceiro presidente da pelo, Presidente da Repú- lêncio, o silêricio eloquen-
saindo de uma sessão da antes de tudo, a .bôa vonta-I al��m, ,porque sem�re .se elegantes são os mais es- República Francesa, ,Jules' blica". ,

'

I
te, é mais ofensivo que uma

Augíer do qual nunca ti- de das pessoas 'que as pro-. critica aquele que foi pm- cassos.' Lucien Guitry rece- Grevy", visitava, uma expo- !
xxx "gaffe". Falar 'de cárceres

nha ouvidá falar, e enver- vocam ínvoluntáriamente. I tadç pelo próprio colecío- b:!l, um dia, em seu

cama-l síção>
de pintura. Em �ado ,( Existem pess09s de gran- diante de alguem que foi

gonhando da própria �gno- São os que exigem um juizo nador; e quando se visita o r�m, uma pessoa que conhe- momento, exclamou diante
\ de finura que, a,o recebe- preso por uma c1amorosà

rância, correu a 'uma -Iivra- imparcial., Carlos Alberto I:
estúdio de um pint�r, não cia vagamente e que o con- de um quadro:

, )rem pessoas em sua casa, ! falência fraudulenta dos

ria e pediu as obras de Au- deu o manuscrito de uma exagerar a admiração por vidou a jantar. O grande Ql,le horror! I advertem aos convidados: � malôgros teatrais diante de

gier. O livreiro deu-lhe as comédia sua a um cava- determinado quadro, por- ator não soube dizer q�e �as exposições, o pintor - Aquele senhor é Fu- I um comediégrafo recente-

, obras de Molíere com co- lheiro, pedindo-lhe que' a que, geralmente" este não não, porém apenas saiu o esta sempre ao lado de seu lona. Não convem falar de 1 mente fracassado termina

mentários de Augíer. O es- lisse. "A obra é de um co- foi pintado por ele. Não conhecido, disse a' seu se- qua�ro, .porém', b pre�i�en- tal assunto Aquela Senho- por ser uma extrema deli

critor leu-as àvidamente, nhecido meu", disse o rei criticar nunca o modelo cretário:
' .

te nao tinha pensado n�sto. ra é Cicrana. É preferive1 cadeza, porque sugere à ví·

crendo que eram de Augíer em tom indiferente. Na ma-, quando se está frente a um -Amanhã, diga por tele.. C?mpreendeu-o de�aslado não mencionar aquilo... I tima a reflexão: :

e uns diiis mais tarde" en- nhâ seguinte, o �,ei se en- nú, porque nove vezes em fone a este imbecil que não tarde" pela expressao cons-
, _!\fastam,. assim, o peri�Q? ,_-:- Oh, .provàvelmente,

contrando-o num salão, dís- centrou com ,um general.e. dez a que posou é a mulher posso ir jantar, com e1e .. � ternada das pessoas que o Nao o creio, Para evitar nao o sabe!

se-lhe:,��', , , ,
'

lhe perguntou. como ti�ha do pintor. Porém a reco· Porém, no mesmo 'íns- acompanhavam e pela do

"':';l!1stfou estupefacto, ante passado a noite anteno:. mendação mais importante tante, entrava no camarim artista.

a beleza de suas comédias, Çom'sua bela franqueza nu- é 'esta: não tentar remediá- o cavalheiro, que: tinha' es- � Não me tome a mal,
, 'p'ermita-me que a-: lítar, Q general respondeu: la.iporque deve-se deixar a quecido algo, e Lucien Gui- senhor - disse o presiden ,gr, �II{�;':��

porem Est: d "g ff'e" seguir o seu destí try vendo o pelo espelho te - sempre tenho ocos." r.���:�h:e!U�::���:��:� Le:m; :l:ae::��. :��� 'I�o� Sefal his��rià dad"gaffe1,: cdoitinuolu dizendo sem pe/ �ume de menosprezar o q'ue _1I...w��...�.. ·•. IOIfQ. ...... c..r�
ue lhe acrescentou um porcal'la. "

. e um or�lmento e, con-I ,e" a ca ma
, ,pen�o comprar. '1� ,

......

,�asb·q,'1' É recom'endavel, quando-glomerados:de "gaffes' que ,

-

...porque este cava.l E de fato, poucos minu- .,.,................. G&I_"aoHMM '--
-

1111 eC1. -, .'
,
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o ESTADO

I
BANCO de CRf�ITO POPULARI'

-, i

z AGRíCOLA I I

RMo;D'�, 16 ..,

,

' f'LOR!ANOPOLIS - 5�ô..e6rô.rln6,

Memorável foi aquela noite que precedeu à construção, tríarcas e, Sumos Sacerdotes da Antiga Lei, o "oleo perfu

ou, pelo menos, ao lançamento das primeiras bases desse
I
mado, a que se refere ó Salmista, "que desce para a barba,

monumento que, sempre identico no tempo e nO,espaço, e a barba de Arão, duplamente venerável, "que desce para a

a despeito de tôdas as vicissitudes, vencendo borrascas, de- orla de suas vestiduras" (Salm. 132, 2). Para tanto se lhe

pois de colher as flores .rubras do martirio, se vem perpe- orna a cabeça, sôbre que repousara o Livro divino, ímpreg

tuando há dois milênios. Foi: devéras, uma noite do mais nando-o das virtudes do alto, com os esplendores da mitra,

intenso intercâmbio espiritual entre o céu e a terra. O Fi- que tanto é, pelas duas pontas que a constituem, f,igura de

lho de Deus no alto do monte entre Catarnaum e o Tibe- ambos os Testamentos, como galea salutis, ou. c.apâ�ete :de" �;\
riades, que os cristãos conhecem sob o nome de monte das salvacão. E se lhe calcam as mãos com as silnbólicas quiro-

'

"

Beatitudes, notável pelas duas pontas que .lhe .servem de tecas. com que merecer, assim, maiores bençãQs;',ao apres-. 'r

remate, como se ai estivessem representados, de par com o tar-se para imolar a vitima incruenta, - corno 9 patriarca
simbolismo da mitra, os dispositivos de ambos os Testa- Jacó, cobertas as mãos com a pele dos cabrítos; e oferecido

mentes. Jesus Cristo sós a sós em oração com O seu eterno a seu pai o manjar gratissimo, mereceu a benção, a grande
Pai. Orar: sempre orou o Senhor. Orava mesmo como pre- benção que Esaú vendera pelo prato de Ientílhas, e cuja

paração a seu diuturno apostolado, para que o céu, de que perda, embora .tardíamente, tão amargas lágrimas lhe' ar

era o divino Mensageíro, se' dignasse orvalhar e fecundar a rancara, ,E se lhe cá.içam os pés, - porque tem que sair.

aridez da seara, tão trabalhada de preconceitos e preven- Tem que sair para semear. Ele ,é ° semeador de que fala o
.' ,.--.. ..... .--.. _

ções, escolhendo para tanto, como mais propicio, o remanso I Bvarigelho. Tanto tem que sair; que, somo lembra o geníal
e a solidão do descampado. Fazia-o frequentemerÚe, como prégador, se lhe hão de contar os passôs.v-> se é que pode-v Cd' S

.

o evangelista, S. Lucas o insinúa, empregando o verbo no rãoraze-Io os homens, dep()�s .de Iongose, trabalhosos vinte ia,.' e eguros
tempo frequcntativo. "Mas de costumava retirar-se para e cinco anos de episcopado: "rara' tanto, se lhe entrega o '

c deserto, e orava" (Luc. 6, 16). Desta vez, contudo, perce- Evangelho, Ali, a palavra salvadora 'de que tanto, o mundo ((MI-n'as' .Brasl-I"
be-se que c autor inspirado tem algo especial a esclarecer, necessita. 'Não' há palavra humana que se lhe possa com-

pois não só, afirma cue Jesus "se retirou para o monte a 'parar. Nenhuma, sobretudo, como ele, 'tem o .poder de pe- S"
-

d L'
orar" (Id.�, 121, mas expressamente assegura "que passou netrar e impressionar as consciências. Esse o objetd e a fi- or.lelo ,e ucros
toda a noite em oração a Deus": et erat pernoetans.In ora- nalidade da semeadura, Porque, se "a semente é a palavra; - A Cia, de Seguros "Minas-Brasil" faz público que, no

tíone Dei (Id. íb.). Oração, portanto, como ainda se afere de Deus", como, doutrinou o Divino Mestre: Scmen est ver- dia 22 de, outubro corrente às 13 horas, na sua séde socíat,

pelos tempos do verbo _ erat pernoctans - notável assim bum Dei (Luc. 8, 2), o que se há de semear é a palavra di- à Av., Afonso Pena, 526 - 3° andar (Edifício Mariana) em

pela intensidade como pela duração pois só terminou ao vínã. Daí, a ordenação solene: "Recebe o Evangelho, e vai, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, procederá ao soro

raiar da alva. Não digo bem. Já sol nado ou na plena ela- préga-o ao povo que te foi confiado". Vai,' como Jesus, teio do lucro apurado na Apólice de Seguro n. CV. 1.021

ridade do dia: Et cum dies factus esset (v. 13). E qual o mo- 'percorrendo tôdas as cidades e as aldeias; ensinando nas da "Tecelagem Itajaí S. A.", de Itajaí, Esfado de Santa

tívo dessa insolíta 'prece e meditação? Que faz o Senhor ao suas sinagogas', pregando o evangelho" do reino de Deus Catarina, de acôrdo com o item IV, letra "13;:, da Cláusula

interromper os seus longos coloquíos .com o seu eterno P[j,i: (�at. 9, 35). Vai dos grandes povoados aos recantos mais de Participação nos .Lucros da aludida Apólice.

Essa coisa simples na aparência; e, sem embargo, destinada humildes da tua diocese. Vai auscultar, com olhos de pai e ,. Para êste ato, qli� .contará com a presença do fiscal

a desempenhar a mais extraordinária e duradoura projeção )astór, as aspirações ou precisões de teus filhos espirituais. do D.N.S.P.C. e de' representantes da empresa estipulante

na hístóría, �'Chamou, contínúa o evangelista; os seus dís- ',A seara é grande e os operários são poucos? Vai' prove-toa "do-seguro, convida a todos os interessados.
'

cipulos", os q:ue,Já andavaro no seu seguímento, "e escolheu, de: pastores imediatos que alí façam as tuas vezes, colabo-:
,

doze dentre eles, que denominou apóstolos" (ld; íb.r. Er�{ radores, que são, da Ordem episcopal: cooperatores Ordínf.,
-------------------------

um primeiro delineamento. Ficavam, assim, levantadas as nostrí. <� eí-Io que vai. E ele tem ido. Tem ido perseveran
colunas mestras do edifício espiritual. De tantos, apenas temente. Por' um imperativo de consciência. Por explicito
doze os promovidos. Doze, como doze haviam sido os pa- lever de estado. E, que não fôra dever, pelo prazer de ser

tríarcas da descendência de Jacó. Doze, que tantos foram agradável a seus filhos, a exemplo do Apostolo S.'Paulo que

os príncípés dos filhos de Israel. Doze, as pedras de racío- mandava "alegrar-nos com os que se alegram, chorar com

nal de 'sumo sacerdote. Doze, os pães, da proposição, postos os quechoram" CRomo 12, 15-16). Para estar enfim como

diante do Senhor, como eles amestrado à escola de crísto.: pai, o 'pai solicito, em meio à sua verdadeira' rarnilía. Visi
e, portanto, na presença e na face de Deus. Doze, as pe- tal' por tsso.t anualmente. pelo menos uma parte da diocese,
dras preciosas -e as portas da cidade santa, de que fala o e percorrê-Ia toda dentro de cada quinquenio, - eis o que

Apocalipse. Doze, enfim, como doze eram' as tribus' de Israel. é o maís agradável a seu coração de pai e pastor., Preside,
isto é, t,antos chefes espirituais quantas tribus cristãs" em para provêr. Os pastores imediatos seculares eram 'I; ele

que estão representadas as igrejas partículares.
'

vou-os a 24. Paroquias acrescidas ainda em maior propor-
Não eram, por certo, - arrancados que toram de sur- ção, com o auxilio do dedicado clero regular, cujos 'mem

preza a seus modestos misteres - homens isentos das co- bros, aliás, já aqui eram conhecidos como os infatigáveis Transporte
muns e ingenitas imperfeições. Como a matéria informe da pioneiros. Quem se não lembra de frei Pedro Sinzig, frei

celeste Jerusalem se transformou em 'perolas preciosas" a Gabriel e, ê,obretudo, do apostolico e infatigável frei Rogé
mão que recolheu aquela argila a soube transformar nas rio? As paroquias eram 7. Já foram mencionadas 44. Se

mais preciosas" e insubstituíveis colunas' da igrejâ. I
menteiras de Congregações masculinas e femininas, apos-

Doze, mas já com insofismáveis caraterísticas de socie- tadas no, bem, l),o� colégios - nessa floração de colégios e

dade perfeita. Era André, era Tiago, eram os demais prí- escolas a regorgitar de aplicados alunos -, nos hospitais,

vilegiados 'companheiros, constituídos arautos do Evange- créches, maternidades; as várias modalidades da Acão Ca

lho, enriquecidos dos dons dos milagres, assistidos do céu tólíca, a desabrochar nessa vida .de piedade, de que" é 'índí
para as mensagens que lhes cabia escrever, que tais são os cio o número devéras expressivo de piedosas comunhões. E

Evangelhos, Epistolas e outros livros canônicos, com pode- ei�las,' essas associações religiosas sempre atentas e sem- '

res, até, para fundar, prover e governar igrejas. Todos, pois, pre prontas a uma palavra oficial de comando. E' o que se

dotados das mais, amplas prerrogativas. Mas o principal, faz mister. Não há outro modo de proceder. A Igreja, ba

o primeiro era Pédro: "Primus, Simon, qui dicitur Petrus" seada no amor, é, sabidamente, uma instituição hierárqui
(Mat. 10, 2). O "primeiro", - em que sentido? Pela idade? ca. Com poderes de Ordem e faculdades de direcão Por

Pela vocação ao Apostolado? Pela predileção do Divino, isso, o elogio que mereceram, e com que o APostolo"S. pau
Mestre? Por uma simples questão de ordem? Pela idade, lo imortalisa Evedia e Sintique, damas da cidade de Filipes,

não, pois que André era mais, velho do que Pedro. Pelo me- consiste precisamente em que não só não trabalhavam

nos, é o que transparece do Evangelho e o afirma expressa- 'contra, nem à revelia da autoridade, substit�indo a pró
mente S. Epi_fanio. Pelo chamamento à escola de Cristo, pría pela vontade superior, senão, sim, de harmonia e ,se

ta�bém/não: visto como antes dele foi c,hamado André, se-
i
g'undo as.diretrizes do grande prégoeiro do Evangelho, -'

gundo'consta do ,quarto Evangelista (Jo. 1,40). A liturgia de q'ue o Bispo é o legitimo sucessor, " , ,

bisantina chama, por 'isso, e expressamente, a André o pro- I "Toma o Evangelho, e vai". A palavra -:- Ev�ngelho _:_
to eletos, isto é, "o pt:imeiro chároado". Pelo amor e especial significa a Bôa Nova. As filosofias que se multiplicam, con

predileção do Divino Mestre, ainda não, sabido como é que traditórias, não logram a tranquilidade plena do espirito.
se Pedro foi o esCólhido para ·a pedra !4ndamental da COllS-

<

O ouro, o vicio, as aspirações meramente terrenas; muito

trução mistica da Igréja;' pela robustez da sua fé, tantas
I
menos e' serena felicidade do coracão. A esse mundo con

vezes comprovada e 'altos dotes de__govêrno, João, pela sua turbado leva-lhe uma palavra de vida e de paz. À. luz da fê

cflndura, qu� tanto o assimilava ao, esposo das virgens, era aliar o oleo da' caridade. Mais do que' a 'rigores, por vezes

"o .discipulo a, quem'� Jesus,'amava" ,. (Jo. 13, 23). Por uma destemperados, costuma render-se as atencões caridosas do

questão d� ordell1, ou simpl�s �numeração evidentemente Bom Samaritano. Já o notável prégador: s�ntenciou que se,

não, mesmo porque ao "primus" não se' següe:"�cundus ,muitas vezes, podem maií'i :08 bra,dc)s 'que as <l'azõés os ser

Andréas ,tel'tius Jacobus, etc., precisamente piua' signif.ic\l.r o:mões, contudo, não devem, ir todo em brados. "Deb�lde pro

que os de.mais Apostolos eram iguais, e que ainda se con'- cura atrair as almas para Deus:""':' doutrinou o Santo Padre

fihna pelo fato de. não virem mencion�üs. na mesma or- 'Pio x: - �or. um zelo iu'consideÍ'a!do;,? increpar duramer1te
,

dem ,pelos Evang'ehstas, posto que Judas seja sempre refe- Os erros, o repreender os vicios com aspereza, causa muitas

i1�d em último l,ugar, pelo seu crime-:de' traiçij,o. Resta, en- vezes mais da;no do qu� prbveito. E' verdade que o Apostolo,
tão, cónclu!)-mos, d.e acôrdo aliás, com os demais, e conl;le- exo�·tandq: a Timoteo" ct'i.zia � A_cusa, ,spplica, repreende,
c�lios 'passQ�' da Escritura, que Pedro .eJ;a ','.0, primeiro", por; ,peirém" co� toc],a' ra pacjêncÍl!-. Certamente ',nada é,mais c:Coíi
uina prímaZia: de, excelência, autoridàde. 'e jurisdição. fQl'me aos exemplos que nos déixou Jesus Cristo. Vinde a

E eis que, assim organisados, recebem todos o "sublime mim, - disse ele - vós todos que sofreis e v.os achais 'opri
mandato: "Ide, e ensinai a tôdas as nações, batisando-as midos e eu vos aliviarei" (Encic. E supremi Apostolatus). ;::,'� �:"
em nome do fadre do Filho e do Espírito Santo; instruin- Zelo sem a ciencia ,e a discreção, é insoportávelj disse S.

do�as a observar tudo q'l;la�to vos '�enho mandado". (Mat. Bernardo. Sup'ri!i:lida a discreção, a própria virtuçle pode
28, 19, 20). As credenciais.; não pO,diam vir de mais alto. tornar-se vicio. Tolle hanc, et virtus vitium est. ódiemos,
Manda-os para o mupdo q'uem era o Autor do mundo, e, detestemos, anatematisemos o erro, mas amemos os homens,
portanto, com poder e supremo dominio sôbre o mundo. é a norma clássica de S. Agostinho., E com a vossa cruz, e

Mundo que se aprofundára no mal e que importava soer- com esse vEangelho' é que partistes, exmo. e rev. sr. Bis

guer. Soerguer e regenerar. Não mais com as águas do di- po, há vinte e cinco anos, para essa longa e fatigante ca

luvio destruindo, dessarte, a obra das próprias mãos, senão minhada. E a sementeira flor.esceu e frutificou. Aos colé

pelas lustrais do batismo e fervores da penitenência, que gios juntaram-se seminários e institutos de formação para

façam, .. pelo, contrário, transparecer na alma, viva, a ima- os ,evangélicos obreiros. Não Joram poupadas canseira's. \

gem, que ela é, do Criador. O individuo, escravo do pecado com sois, com chuvas, dos meios clJ,ltos ao descampado. E

e do çl.emônio, seria o herdeiro do céu. A familia, arrancada eis que, hojé, colheis a palma nesta autentica apoteose. São
à onda de dissolução pagã, que tanto a degradou e degra- os filhos que vêm agradecer; que vêm desincumbir-se de

da na medida em que escasseia o sentimento religioso, im- um grato dever de justiça, E' até na certeza de novas be�-
portava .convencê-la do que é precIsamente na graça dO çãos. 'Não vos lembra, srs., o, tcrcante passo da Escritura?" __

·,1

Sacramento, devidamente recebido, que ele encontra o se- Consta das palavras do velho Isaac, Proferiu-as em ins- man'f t
-

A F '1' d' l' --T- -d'- ,
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'

,',. ,I es açao. aml la lOcesana em a voroço. o os a

�r�do e a melhor gara�h3: �o.mutuo amor e da mutua fe-, tante de extase, ao sentlr, cego, o perfume dás vestiduras

I' postos,
acorrendo à casa do pai. Pobres e ricos. Autoridades

hCldade. E ao seculo llbertano, ou que apenas se lembre de seu filho - "como o cheiro de um campo florido que o e L
.'

I" t· 't' d d
1<' .'

'

"

' .; povo. elgos e ec eSlaS lCOS, e o os comungan o os mes-

dos �lreltos do h?mem '. t?r�ar p!,esente que �s�es direi- Senhor abe:pço.ou" (Gen. 27, 27). E não se conteve nos'.$eus ms senitmentos e embahidos pela mesma fé. E, sobredoi-

tos, amda por mals respeitaveIS, ..nao podem colIdlr contra arroubos. "Deus te dê" exclamou, do orvalho do céu e da rando a tudo' ao lado dos mal' ·alto p d d N
-

d'
.

t t P t 1
-

h'
. .

T
'

,s s o eres a acao, a

os, lrel os e emos
..or.ou ras pa avras: �ao a d,lreltos de ferh ��ade da terra:�. :)l: ,como para proteger e garantir a magestade das mitras e o'exptendor da pu�pura carcÚnali-

homem contra. os ctu'eltos de �eus. E eIs �ambem o que perem�ade da bençao:_ "Aque!e que te amaldiçoar;: seja cia. Tal como no. festim de Tobias:. aliques de tribti nostra .

compete aos BISPOS, seus autentlCos e autonsados sucesso- amaldlçoado e o que te abencoar seja cumulado de ben-' E B' d L' O
.

t
.'

• f •. _"

'
_',."" _'

' X!ll{)P, e rev.mo sr. lSpO e aJes: que aqm endes

leso Ja desde a _mclumentaua vem expressa a natureza de çaos. Ora, esta bençao, esta mvocaçao protetora é a'

mes-j presenciado
e presenciais é preCisamente a o d'

seu� poderes. Nae s.e revl=ste, para os ,atos pontificais, da ma que a Igreja reserva e proclama para o Bispo. Solene- mas a vossa diocese em p�so, aqui presente ouve:alar:::See�
tumcola, da clalmatlca, da casula? E)sta ai rem'esentado, o I mente. Publicamente. Qui meledixerit ei, sit ille maledictus presentac'a-o e com ela sl'ntonl'sando'

.

S S "d t" N I' t t-
';"-
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.' . " .".

' ,'- , , , os vossos amIgos e Um automov.el
, unl0. a�el, o e. �q�e as ves es es a? s m ollsa.das as et qUI. bene'rllx.erlt el, benedicti�mibus repleatut:, Quem o admiradores que vêm associar-se aos vossos vinte e cinco 49

prerrOga�lvas dos tres graus - de subdl�CQnO, do dlaC?�O,.! �m�ldlçoar, seja el: o am.a.ldi,çoado, e quem o abençoar, se- ,anos de, fecundo e prósJero govêrno diocesano, feliles por'

'presblt��O. Sumo Sacerdote e obra p�lma do Espmto Ja, repleto de bençaos. Quantos mo�ivos, pois,para s�mpí:e viverem, também eles, êste momento, colherem as mais

to., POI lSSO, se lhe derrama o 0Ie9J1P.J;>re a cab,eça, em reIS, que o surpreendestes com esta empolgánte e salel1c gratas iIÍipress'''o-es e' tOlna'1"al11 p'a'r't'e
' '"

I'" "
•

.
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f
-

. 1 d
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'I
' , aSSIm, neSLC lnagnl-

,aS ln usoes, a exemp, o o que se pra lcava com os pa- maIS e malS querer de bem ao VOSIJO Bispo! E tanto o que- lJCO e solene banquete, espiritual.

J );n S):en U I
de cargas em geral entre Florianópolil,
'Curitiba e 5io Paulo

,

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: _:_ FLORIANO'POLIS

'Rua Conselheiro Mafra, 135
'<

Fone; 2534 - Caixa Postal, 4,35
End, Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITillA .

r Avenida 7 de Setembro 3320/24
,

Fone: 847 (Linha Paralela)
End, Telear.: SANTlDRA

,

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 Transportei Minai Gerais SIA.)

Expresso
ANDRADE

Florianópolis
& "KOERICH

'

Distribuidor

,
,

. >, _ )

C. RAMOS ' S/A
r()mercio. Transportes
Rua João Pinto, 9 FpolL

"

,��'�iY!�1\'''

)

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8hs.

Uma aterradora aventu
ra de grupo de homens co

rajosos porem ind-efesos Ri
chard Wildmark - Don
Taylor'_ Casey Adams
Darryl Hickman - Em:
PRISIONEIROS DA

MONGóLIA
Technicolor)

No programa:
.

Esporte na Tela. Nac.

Preços 10,00 - 5,00.
Censura Até 10 anos.

,

1E

rl ••j
- As 5 Rs.

Maria Antonieta Pons
Em:
MARIA CRISTINA

No programa: .

Film'e JornaI. Nac.
Precos: 7,60 - 3,W
Imp. até 18 anos.

- As 8 Rs.
Espetáculo de Tela e

Palco - Na Tela.
MARIA CRISTINA

Com: Maria Antonieta
Pons
No Pauco:
RANCHINHO E TERE-

ZINHA
A Maior Dupla do Brasil .

No programa:
'

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 15,00 - 7,60.
Censura Até 18 anos ...

As 8 hs.
Ramon Armengod - Cha
rito Granados ...:._ Em:
OS AMORES DE UMA

.

VIUVA
,"Película Mexicana"
No programa:

' .

Noticias da Semana. Nac.

Preçps: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

- As 8 Hs.-
1°) Atualidades Atlantida.
Nac.

2°) OURO DA DISCOR
DIA - Com: Randolph
Sc;ott

(Technicola)
3°) SAFARI ...:._ Com: -Dou
glas Faybanks Jr.

4°) MISTERIOS DA AFRI
CA - 14/15 Eps ...
Preços 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos

f3L��IÂ
E.strelto '

-.f>,;s 8 Hs -

""Ses�ão Popülar"
"Pelicula Mexicana"
Fernando Soler - Rita
Macedo
ROSENDA

No programa:

Noticiario Guaiba. Nac
Preços: 3,50 - 2,00.
Censura, até 14 Anos.

- As 8 Hs -

Alan Ladd .....:.. Deborah
Kerr -'- Charles Boyer
Em:
UMA AVENTURA NA

INDIA
No programa:
Guaiba Filmes. Nac.

Preços 6,20 - 3,50.
Censura até 14 Anos
(

.'

• '1 .. ,

Vende·se'
citroem

Completamente equipado
e' com Rádio.'
Tratar na Empresa Auto

Viação Catarinense

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P A S S A D O ' PROVARAM GREVE MAQUINA LITOGRAFICA ele 1/2 fO-;l:1,
_

, i WASHiNGTON-, 18 (U, P,I PRENSA MOTORIZADA, rormato ;_:t;!,;;([e,
te do porto de Laguna, ru- I

- O presidente
_

elo Sindica, sar transporte.
mando - para as costas de to dos Operários Britânicos, PEDRAS E MATRIZES,

Pi datá de- hoje recorda São Paulo afim de fazer o maíon do pais, acusou em

lOS que: prêsas; Londres, os comunistas Q<,
I__:_ em 1633, os holandeses '

-em 1851, o Conselhei- terem provocado a greve que
vrúvA ZAHIA AlVIlN RELOU rícendiaram a povoação de ro Carneiro Leão foi no- ameaça paralisar Inteira-

Esperidiã� Amin Relou
_

e Familia, I?�hil Amin He-
_

'Jassa Serihora da Concei- m cada _ Ministro Plenipo- mente' a reconstrução cl�l
lou e Família, João Arnin H2kou e Família (ausente) '. .ão da Alagoa do Sul (ho-" :enciário e enviado estraor- Grã-Bretanha, e pediu ao

FOTOGRAF IASViúva Tuífi Arnin Helou e Família, Viúva-José Jorge e 'e cidade de Alagoas); .dinário, com a missão espe- operárias em greve que rc

Pamilia, Jacob' Jorge José e Farnilia, convidam a todos: ,-:::- em 1823, o então Ca-.' cial junto aos govêrnos do torn�m ao trabal�o, I ACEITAM-!'lE EN,C?M�NDA� PARA CAS�\l\n�NTQS .

os amigos e .parentes para' assistirem á,missa que man-, ,)�tao-tenente Gre.enfell en-
. Utuguaí , Entre RIOS e Cor- BATISADOS _ ANIVERSARIOS E REPO!t'l'AGE:'JS En

dam rezar no Templo da Igreja Ortodoxa Grega em Flo-, .aminhou para bardo 256 rientes. Chegou a Montevi- V d GERAL.
r.anópohs, no dia 20 do corrente mês, as 8.00 horas, pe-, soldados e- paisanos dos deu em 31 desse mes e a 21

J' en e -s'e R o D o I;F o C E R N Y, Fotoararo elo Jornal "O
lo descanso eterno da sua inesquecivel mãe, sógra.: [u e figurarnm no levante I do mês seguinte assinou o V d

. ESTADO". ,-
I

cunhada, avó e irmã ZAHIA AlVIIN HELOU.
-

'.le 15 e 16 do mesmo mes e tratado de aliança para a d
en te-se �ma ,maquma Chamados: Rua Conselheiro M:l.fl'a nr. 160 ou pelo

O refer-ido áto de fé ser.i realizado no Templo da no, em Belém do Pará; ,I C_XPUISãO
do ditador argen

i LeADcAos
ura e pe marca Telefone: 3.022.

, C elh' M f 43 1
'

f
.!

R
' com apenas um mesmencionada Igreja sita a rua ons erro a l'aj'. ,- em 836, oram ,aprI- ,'�1l10 asas;

_ d' ,

Antecipadamente agradecem a todos que compare-'
-

ioriados nas proximidades I' >
- em 1859, em execursão] eVuso. t t 'R E td

'

f'
. - ,

, L
-

d pA Re 1
I ,- -

I di' er e ra ar a ua s e-cerern a esse áto - e e cristã. ' La agoa o orto a, ao norte, o mpera ar D. J' 129 I ��)Florranópolis, 18 de outubro ,de,1954 ?dó Capitão Jloaquim Fraln- i �edro II ebc:lImperatriz, vi- ve�re�����e de ��a empre- ! '��, Restaur�ote N�po I iI ;,:��1�rt;s ��u�r�� re;:;g�� r���i�n��on�o� c�choeira dei ga��'a Artista Bittencour I :ã{� U' II 'I
M

".,. _lm, Juntame�te com seus ,---' �ml�64, em Santa Lu� 28.'
,

I til! RUA Marechal Deodoro 50,I·ssa 'de 1- Aniversario irmãos e maIS outros che- 31a fOI assmado o acordo se- - ��" E' -

L I d 13 .,
'

"
,

.

,.' 'm ages no su o 'rasL, o melhor!
-

_

. j fes do mOVImento paraen- certo entre o nosso Almi� _' . ��" '�, "_,, "."
.. t M d T' '---_ I Ji'll De:;col1to eSIJecml par.l (),o scnllorcs Vla.]a!1tes.Stela Noceti Bittencourt

'

I
S2: an e e arques e aman- II:\,� ,

Heitpr BittencoUl"t e filhos, convidam aos parentes I ,-,e,m 1839, Giuseppe Ga' d.aré c?m o Ger:eral Venân- IIIIDI 'IONQtnmt : \� ,--.-

e pessoas amigas para, assistirem a missa de 10 ano de 'l'lbal,�I, comanda�te da es- CIO Flores, entao chefe da ' <, :

falecimento que mandam celebrar na, 19reja São Fran- quadI2a farr�upllha, saiu revolução oriental.
'

"IIBD CREOSOTADO'

f 1 com escunas e 1 palhabo André Nilo Tadascocisco as 7 haras do dia 22 do corrente, em su ragio a a -

,

-

(SI L VI" AI
ma de sua sempre lembrada esposa e mãe Stela. GRAND� TO�ICO,

Anfecipadamente agradecem a todos que compare-' L"ANGU'ENDL'
.....-

Cerel? a ,este ato de fé cristã. , O
_ _" "

',----�._ -----7.. 'o

,

,

(om a B-iblía na ':Mão
«No ceneculo»

, QUARTA- FEIRA,120 DE OUTUBRO

, Bem-av,enturado o homem que confia no Senhor,
cuja esperança é o Senhor. (J'er. 17: 7). Ler Jeremias

17:5-8 ou Atos 27:21-25.
',A'

Estava escuro e chovia quando desci do ombus pa

ra caminhar ainda dois quilômetros, a 'pé até chegar �m
minha casa, atravessando a mata. Corno h�vla perI,go
de ser 'atacado pelas feras, procurei arranjar alguém
para me acompanhar, ma� não encontrei .nlnguém. Era
necessário depender' da minha lanterna el'étr ica para es

pantar' as feras e iluminar o meu caminho. Ela não fa-

-Ihou. " '

, Na vida real, os dicípulos têm descoberto que Deus

nunca falha aos seus. Nunca! A fé de Cristo nos guiá
, através das noites mais escuras e nos serve de pilôto
nos mares mais bravios.

Andando à luz daquela frágil lanterna" eu confia

va nela: Quanto mais não devemos confiar em Cristo, à

Luz do mundo! Se o buscarmos como a fé simples da

criança ouviremos sempre suas afirmações: "Não temas,
eu es'tou contigo; não te atemorizes porque eu sou teu

Deus. (I S:1m. 41: 10). Êle Rlum�an1 o nosso caminho,

II

I
ri}.'útiIfiN l,'J'lJV df,QI

Continental é fabricado
I"f'o

ORACAO ,

o Senhor, renova nossa; fôrças e firma a nos?a fé

para que, mesmo as
-

tempestades mais tremendas; ao,

�nvés
- de abalar-nos nos nossos fundamentos, nos anco�,

- re�11. na Rocha dos Séculos, onde há segurança. Em no

me' dAquêle que trouxe a nossa salvação, a' saber, o

nosso Sanha!', Jesus Cristo, Amém.
,com fumo d. primeira qualidade,

"

PENSAMENTO PARA O DIA
Nesta vida jornadeamos bem, quando andamos

la fé em Cristo, nosso Salvador.
IVY E. F�EY (índia)

pe- rigorosamente selecionado

_.......---- '_---------- -_._--'__ o a..de a safra·
,

Magnífica residencia
_ Vende-se magntflca rcsíd.mcía com 4 espaçosas salas,
'in�lusive sala de jantar, 4 amplos e arejados dormítóríos,
copa,

.

cozinha com annét.1'ios embutidos, ínstalacào. sanitá
ria social completa, varandão, l.uarto de empregada' e res,.

pcctrva instalação sanitária anexa, Area construida, 163m2

em centrode terreno murado e ajardinado de 13x55 metros

'c'nCU12), Nos rundos do segundo quintal, 2 depósitos, sen-
o do 1 tiara lenha e outro grande, para guarda de móveis,
etc .. ," O'tíma localização (A-v. TronsPO�ky), Preço =

Cr$ 700,000,00, podendo ser parte financiada (Cr$ .... , .. ,

150.000,0�). Para mais íntormaçôes, Rua Crispim Mira, 22_
;e Av, Horcílío Luz, 60,

atê à manufatura.

- uma,Dreferencia acionai;
PRODUTO SOUZA CRUZ

HOJ E NO
2Ó DE OUTUBRO

de 30 dias

t

TONICO DOS ÇONVALESCENTES
'fOf-TT�O DOS DESNUTRIDOS

---:- _ .._._--
"

Raios X

f

"

i Clube 15 de Outu ro
I EdÚal de Convocação
I CONSELHO DELIB,ERATIVO
I De conformidade com o Art. 48 dos Estatutos, pelo
i presente Edital, convoco todos os senhores membros do
CONSB�LHO DELIBERATIVO, para a reunião avtraor

dinar-ia, a realiõar-se no próximo dia 24 (domingo), .com
início às 9 (nove horas, a fim ele tratar da seguinte

ORDEM DO DIA
Estudo e aprovação- da planta da nova séde
Não havendó número legal, far-se-á a reunião, meia

hora após, com qualquer número, em segunda convoca

cão .....,< (Art. 46 dos Estatutos)�

Florianópolis, 18 de Outub;'o de 1954,
Alcides CLáudio - Presidente do C. D.

CLUB� DOZ� D� AGOSTO
GRANDE "SOIR,ÉE" DA SAIlDADE E A SENSACIONAL

APRESENTAÇÃO DO RENOMADO CAN,TOR
GREGÓRIO BliERIOS

Por especial gentileza da brilhante sociedade LIRA

TENIS CLUBE, a tão ansiosamente esperada "Soiréc" da
sauelaele e a cintilante apresentação do cantor interna
cional GREGóRIO BÁRRIOS - será levada a efeito nos

"féerícos" salões do. Clube da Colina, na noite ele 21 elo
fluênte, Esta maravilhosa reunião será em rcgozrjo pelo
advento da primavera, "S-oirée" da saudade, com muitas

surprezas e atrações, Flcam convidados por êste meio não
só os associados elo Clube Doze, como também os asso

ciados elo' Lira Tenis Clube,
Mesas à venda na Secretaria elo Clube DOZe, das 8 às

11 horas, díàríamente, a Cr$ 150,00,

�--------------_._--�--,-.�----

rarmacmas Plantão
23 Sábado (tarde) - Farmác�a Moderna - Rua Joâo

Pinto.
24 Domingo - Farmácia Moderna -:- Rua Joüo Pinto,
·30 Sábado (tarde) - Farmácia Btc. Antônio - Rua Fe

lipe Schmidt n. 43.

31, Domingo, - Farmácia sto. Antônio - Rua Felipe
Schmidt 11, 43.

O serviço noturno será' efetuado pelas tarmácías Mo

-:�rna, sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João Pinto,
Felipe Schmidt e 'I'rajano.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia
\

LITOGRAFa�J�\
VENDE-SE

para

Informações á rua Franca Pinto n. 13

eVib Mariana) - Sáo Paulo,

CASÀ·LEILA
UMA DISTINÇÃO EM SERVIR

Artigos llara cavalheiros, seúhoras, scrihol'Has e

_ c�,ianças, v. s. encontrará 'na Casa LEILA.
Lindo sortimento em toalhas, crivos, rendas, bor

tli:tdos, perfumaria c artigos para presentes em geral.
Faça uma visita à Casa LEILA Rua Tenente

Silveira, 25.

------- ,-- OI,

Terreno em Barreiros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O'O$i910"
A mecanização da .cobran- torias para que tão logo a. Apavorada com os resulta- ta pelo sistema antigo e sem __;__ pois a cobrança devertá

' de' Santa Oatarlna,
�a do imposto tcrritoríal fi- eleição se realizasse; a co- dos das urnas, o govêrno a-

I

aumento.
'

ser feita tôda em outubro ,-' de suas atribuicões
eou pronta um pouco antes brança começasse a ser fei- caba -de .dar contra-ordem: Como não será possível re- o govêrno baixou o seguinte

' DECRETA:'
°io pleito de outubro. Os ta- ta. Os novos talões" como mandou recolher todo o ser- colher o serviço mecanizado decreto:

�onários, fichas, etc.i-havtam sempre afirmamos, conden- vico mecanizado e determi- e aplicar o metodo antigo DECRETO'N. 717
�Já sido distribuidos às cole- savam enormes aumentos. n�'u que a cobrança seja f,ei- no curto espaço de u_m_-_m_ê_S__O__G_o_v_er_n_a_d_OI_'_dO Estado

tt
--�----�------------------

Só a cegueira dê paixões doentias não vê que o P.T.B.

existe e funciona regularmente em todos os Estados da

Federação e na -quasi totalidade dos municípios e já deu

um Presidente da República.
QUando fôr feito o balanço exato da última eleição,

verificar-se-á que o P. T. B., além de haver eleito sozinho

l· o Governador do. Amazonas, igualou ou ultrapassou a vo

i tação. da 'u, D. N., a qual tanto se jacta de ser o segundo
1 partido, em expressão nacional, e' que vai ter que 'Se dar

por feliz se' conseguir manter-se em terceiro lugar.
O Dr. Nerêu Ramos não aludiu a caso concreto. Abcr-'

dou o assunto em tese, tendo .em vista a generalidade do

problema nacional e externa Jo uma opinião. de ordem

doutrinária. Por sinal, sensata, brilhante e oportuna. I
r Disse o que todos sabem e sentem e poucos têm a co-

ragem. de dizer, I
Aludiu aos partidos de ocasíoão , que mantêm ou ar- ;

ranjam registro l'!-a Justiça Eleitoral, para dar le�,e_a a

candidatos marginais, venham de onde vierem, ou "para
parasitar lugares em alheias legendas, logrando eleger re-
presentantes, mesmo sem atingir o mínimo legal que é o O "PREMIER", DA(Os resultados acima, estão sujeitos à retificação).
quociente eleitoral.

f

'

Isso é que prejudica e tumultua a vida dos partidos

V· I
·

'
-

'd
GRÉCIA,

de existência permanente e regular. .

In e e clnco-
-

anos e MADRID, 19 (U. P,)

Por. pretender eorríglr semelhante anomalia, o Dr. Ne-'

-

.

,generalíssimo F r a n éi s c (

rêu Ramos merece aplaudido e' ajudado nessa árdua .em- Franco" chefe do Estado es-

prêsa de saneamento da política nacional. -,E
·

d panhol, recebeu, -hoje, no

�uanto à última eleição, se o P.T.B. e o P.S.D. vence- P'lscopa O Palácio Pardo o primeiro
ram, e� Santa Catarina, numa aliança, venceram lután- ministro da Greda, mar. Pa-

do contra outra. Como-tivemos oportunidade de noticiar, a 29 de setem- pagos. Realiza este uma vi-

A única diferença é que a nossa tinha nome e foi a- bro último, D. Daniel Hostin, preclaro é piedoso Bispo de síca oficial à Espanha e con

presentada às' claras, à luz do dia. A outra era clandestina Lages, r€elebrou o seu 250 aniven:;ário de epÍscopaqo. Na- decorou o g'eneralíssimo com

e se manifestava pela presença de can'didatos de outros quela diocese grandes e consagradoras solenidades se rea-
a Grande Cruz da,ordem .. do

grêmios na legenda oficial (dois foram eleitos) e também lizarain, em comemoração da auspiciosa data. No solene Salvador. Franco, agrade,ceu
pela policromia dos componentes das caravanas políticas, Te Deum, efetivado na Catedral de Lages, naquele dia, S. e outorgou, por'sua vez ao

igualmente oficiais.
\

Exa. Revma., D: Joaquim Domingues de Oliveira, nosso
marechal a, Grã-Cruz de

Essa é a realidade. O resto é eonversá fiada, de quem eminente Arcebispo, proferiu a notável oração que a seguir Carlos III, ...uma das mais

não tem o que dizer, lamúrias de derrotados, intrigas de divulgamos) na íntegra:
altas distinções da Espanha.

quem se vê perdido. I
- Vade et addue aliquos de tribu Depois de. sç abraçarem, con�

Sa'Ivo se os udenistas estão esperneando tanto por nostra, timentes, Djlum, ut epulen-
ferenciaram durante 35 mi-

quererem (e sem razão nenhuma) êles mesmos usar o tui: nobiscum. _ Vai, e traze aqui nUiÍQs. Não transpirou qual o

barrete, pensando que a IJl'oibição de alianças partidárias alguns da nossa tribu, que sejam assunto das conversações.

liquidará a U. D. N.. tementes a Deus, para comerem RODOV"IA---P'ANAME-E' prová,vel que isso venha a' acontecer, com o'u sem T b 2 2comnosco. o. , .

'

Ialiança, mas cremos não ser para já. Entretanto, nessa RICANA '/'

,

questão de tem1l9, digam .êles. Eminência Reverendissima, Excelentíssimo 'sr. Presi- CARACAS, 19 (U. P.) - O i
,,"

I dente da Câmara Federal ,dos' Deputados, Exmo. sr. Repre- ,Ministério de 9bras Publicas
'

HEROI FALSIFICADO sentante do senhor Governador do Estado, Excias. Revmas., I informou que até o fim de I

. .'

'I Exmo. sr. Prefeito Municipál, Exmas. Autoridades Civis e 'julho deverá ser completado
SALT LAKE CITY, 19

(u.llhe
dos olhos, o veterano Militares, Revmos. srs. Sacerdotes, Senhores. I mais um trecho- da Rodovia

P.) - Os chef-es do partida aleijado de 32 anos apare- Estàs palavras do fiel Tobias a seu filho, por ocasião, pan-americana, em territó

repuplicano do ,Estado de ceu num programa de tele- .�a "festa das semanas", festum hebdomadarum, que outra
I
rio venezuelano. O trecho

Utah, inteiramente pertur- visão e confessou que a his- não era senão a Pentecostes da Lei, dir-se-iám por igual I tem uma extensão de 1.120

bados, reunem-se esta noite, tória do seu heroismo de .'inspiradas para a data jubilar q�e 'hoje 'se comemora. E' quilômetros, sendo que uma

para considerar o destino guerra era inteiramente que se estão aqui representadas tddas as classes . sociais, . das suas obras de arte mais

político do -ho�em' que, 48 falsa. O pr'esid.en�e' republi- de.sde as primeiras da República .e do Es�ado ao mais �u-I impo�tantes é uma pontp. so
horas antes, estavam c!lrto� ....cano, O. J. Wllkmson" _....de- mIlde representante do povo, veJo tambem, fazendo coro bre o Rio, Cham, cujo custo
da reeleição para o Congres- clarôu que a reação contra com Sua Eminência, que tão 'brilhantemente ocupa o ápice' elevou-se à 2:100.000 dólares', '

soo A reunião foi cOhvocáda, )- confissa,d de Stringfellow, na Hierarquia religiosa no J3rasil, (> cortejo de sacerdotes 'I e que mede 630 metros de

depois que o representante 'era '''forírlicla'vel'' e que à- e levitas, os abnegados cavouqueiros da tribu sace�dotal: comprimehto. Uma vez inau�

Douglas Stringfeilow, no través de' telefonemas e tele� aliquos de tribu nostra; vejo essa legião d-e fiéis, de perto! gurado o 'referido trecho se

sabado, estarreceu a na9ão, gramas, muita gente j-á ma- e de l?nge, conduzidos �elos seus" imediatos .pastores, apos-I rá passiveI ir d,'e Caracas �"oconfessando não ser, como nifestou qué votará em f-a-, tados a pautar a sua VIda pelas normas de amor e temor extremo sul cl<;.pail' e,m apE;"
ele havia propalado sempre, vor do deputado republicano. ,de Deus: timentes Deus; e tudo isso no ensejo desses vinte nas quinze horas. '

-

inclusive no próprio Congres- e cinco anos de laborioso e fecundo episcopado, insepará-'
\.
..;-

so, o 'heroi de um segredo, NOVO GABINETE vel do verdadeiro Pentecostes, a grande festa cristã, e de REINICIARÁ, ..

por trás das linhas de com- DAMASCO, 19 (U. P,) que o primeiro, o judaico, não passavJ de tenue e palida n- " LONDRES, 19 (U. P.)
bate, durante a segunda Informa,se que o ex-presi- gura, por ser quando o Espírito San,to formalmente fundo.u Dizem' que, depois de dois

,e'rra mun�i�l, ao capturar dente do. Copselho, ,sr. Kha- e impulsionou a Igreja sôbre as colunas mestras dos Apos- mesE'!s e meio de férias, o

lemanha o cientista a- laed Azem, líder' ind�pen- tolos, de quem os BISpos. são os imediatos :e;!!;mais auten� Pa-rlameht0 britânico reini-

co. alemão, Otto Hahn. dente, foi enc[1;�i·é�ã�,8· de, tieos stlcessore .

.

i cjará seus trabalhos, hoje, à ,';li
-'.

té. I (continúa ná 6a. pág,) i
tarde.

ir.
11'
ri
B
re

si

Plortanópolis, Quarta-feira, 20 de Outubro de 1954

AUANCAS PARTIDÁRIAS
e

'

TELMO RIBEIRO
o. O oficialismo regional alvorotou-se eoma recente en-

t
trevista do preclaro catarinense, Dr. Nerêu Ramos, sôbre

c a- reforma da Lei Eleitoral. j
b

Alvorotou-se e veio, pelas colunas dos jornais, seme-·I
p ando eonfusão, deturpando o sentido das palavras do emí
o
nente homem público, critieando-o por- um pronuncia-

t
t '1' deri

,
men o que so ap allso� po ena merecer -,

t
OS que o combatem, não lhe negam razão. Negam-lhe,

:P
apenas, autoridade no assunto e oportunidade para abor- i

};l dá-lo.
r.

a

c

E' o que se pode chamar de rematada estultíce.
r

Negar autoridade em matéria eleitoral a um profes
ti
sor de Direito Constitucional, político e advogado mílitan

i
te há cerca de meio século, Lider da Maioria e Presidente

1!
da Grande Comissão na Constituinte de 1946, Presidente

a do Senado de 1947 a 1950 e da Câmara Federal de 1951 a

]!
1954. I

� E negar oportunidade para dizer a verdade, como se
o
esta tivesse dia ou tivesse hora.

-

Iu
Na ausência do Presidente do Diretório Estadual do

,.
P. T. B., aqui estamos para; interpretando a opinião gene- I

., ralizada do Partido, repelir as malévolas insinuações no

t
sentido de relacionar a entrevista do Presidente da Câma-

ra dos Deputados com a eleíção dos candidatos da Aliança
� Social Trabalhista.

'Perdem o tempo aquêles que estão querendo atirar

sO-I'bre nossas eabecas o barrete da entrevista.
.

O ilustre estadista aludiu ao grande número de. parti- I
dos, alguns dos qua-is sem expressão politíca, sem existên

cia regular, surgindo aqui e acolá, com mero objetivo opor

tunista e eleitoral.·
Só intrigantes baratos poderiam pôr o, P. T. B. no rõl

dos últimos.
O dr. Nerêu Ramos é inteligente e dotado de autoerí-

tica.

HERVAL DO OESTE - Luiz Dalla Costa - PSD-PTB.
XAXIM - Luiz Lunardi -'PSD.
XANXERÊ - Adilio Fortes - PSD.
SOMBRIO - Santelmo Borba - PSD.
SEÁRA - Aurélio Paludo - PSD. -'PRISIONEIROS,
RIO NEGRINHO - Frederico 'Lampe - PSri�PTB.·' BERLIM, 19 (U. :p,) �; OS

BRAÇO DO NORTE - Dorvalíno Loks _ PDS-PRP. russos 'anunciaram que os'

FLORIANÓPOLIS - Osmar Cunha - PSD-PTB. alemães, condenados pelos
ITAPIRAN_GA - Artur Goerck - UDN-PRP. tribunais soviéticos, instala-
SÃO MIGUEL DO OESTE - Olímpio D,al Magro dos com a ocupação, e que

UDN-PRP.
,

" estão cumprindo penas na

DIONISIO CERQUE!RA - Hélio. yvassun -

U,DN-PTB'I Ale,manha . orient�l,. 'serão
PALMITOS - Avelmo Alves Trréhes -_ UDN-PRP. entregues as autoridades a
SÃO CARLOS - Albino Schoenberger - UDN-PRp. )emães. O numero dõs prísío-
MONDAi Armindo Stanger - UDN-PSP. I neiros vai, de 6 a 7 miL" ,

6.416
5.548 ,�----__._--------- ASSINATURA

fiE: PSD do Estreito
(;::�� Afim de tratar de assun- Dr.,Osmar Cunha, Prefeito

3.593
tos relacionados com os mais I eleito de Florianópolis, estão

I urgentes problemas do Es- convidados todos os mem-

�:;�� treito, estará- reunido na bros da Ala Feminina e Ala

proxima sexta-feira, às 20 Moça do PSD do Estreito.

horas, em sua sede, 0tSub-
Diretório do Partido Social
Demo:::rático, daquele bairro.

Para essa importante reu

nião" a qual comparecerá o

DEPUTADOS ESTADUAIS
Resultados parciais, conhecidos até ontem:'

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
.

1°)
2°)
3°)
4°)

,5°)
6°)
7°)
8°)
9°)
100)
11°)
12°)
13°)
14°)
15°)

Osní Régis ,
.

Alfredo Cherem .

Estivalet Pires

Lenoir Vargas .

Oscar Rodrigues Da Nova .

Lecian Slowinski .

Valéria Gomes .

José Bahia Bittencourt .

Paulo Preis
Ivo Silveira ,

.

Antônio Almeida .

Heitor Guimarães .

Pedro Kuss .

Epitácio Bitencourt .

Orlando Bertoli , ó •••

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL
, '

1°) Paulo Konder Bornhausen .

2°) 'Afonso Ghizzo .

3°)
4°)
5°)
6°)
7°)
8°)
9°)

100.)
11°)
12°)
13°)
14°)
It}O)

Francisco Canziani .

Mário Qlinger .

Geraldo Mariano Guenther .

Laérte Ramos

Antônio Palma
Mário Orestes Brusa

'
'0 ••• o o ••

Rui Hulse ..

Waldomiro Silva \ .

Caruso Mac Donald ; .

Luiz de Souza
Benedito Terezio de Carvalho .

Antenor Tavares "
.

Clodorico Moreira .

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Braz Joaquim Alves .

José Miranda Ramos .

.Joâo Colodel .

Olice Caldas. . .

Estanislau Romanowski .

PARTIDO SOCIAL PROGRESSISTA

Leopoldo Erig .

Pelágio Parigot , .

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO

1°) Rubens Nazareno Alves .

PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR

10) Vicente João Schneider , .

DEPUTADOS FEDERAIS

ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA

Joaquim Ramos .

Leoberto, Leal .

Aderbal Ramos ,da Silva .

Atilio Fontana

Nerêii Ramos .

UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Jorge Lacerda .

Wanderley Júnior ; .

Waldemar Rupp o •• o ••••• '
•••••• ;- •

Konder Reis .

\

PREFEITÓS ELEITOS
PAPANDUVA - Jqsé Guimarães Ribas - PSD-UDN.
PRESIDENTE GETÚLIO - Senhora Cecilia _ Ax -

PTB-PSD.5.488
4.665
4.1'59
3.957
3.909
3.908
3.878
3.814
3.409
3.396
3.319
3.211
3.191
3.159
3.119

3.323
3.319

3.164
3.099
3.009

4.458
2.869
2.538

AUMENTO PARA OS
MILITARES2.098

1.999 RIO, 18 (V. A,) - Os mi-

nistros militares, ao que' se

2.398 adianta, fornecerão ainda es'- \

2.256 ta semana uma nota cOJljun-I,
ta sobre a marcha dos tra-

2.4871 balhos da,
comissão de

estu-l,'I dos e reajustamento dos ven-
.

3.071 I cimentos
das J,orças ,

arma'- ,

das. No momento, estão sen-

. do examinadas as ,discutidas
tabelas elaborada,s ,fsolada-

20.969
20.590
20.400
16.809

,15.807

FRANCO RECEBEU

mente por comissões separa-,
das do Exército, Marjnha e,

Aeronáutica. O pensamento
da comissão central é 'de be-

20.395
20.�80

neficiar principalmente
.. OS

menos graduados, como sub

tenentes, e ofícíaís dos prí
metros postos,

.
,

18.797
15.750
15.450

"'
.

. :;-,

o. ''-ovo
\

'

n0 uso rente ao 1° e 2° semestre
do corrente exercício, até 31
de dezembro do corrente ano: >:
Art. 2° - Revogam-se as

disposições em contrário.
. Palácio do GoJêrno, em

Florianópolis, 16 de outubro' .i
de 1954.

'

IRINÉU BORNHAUSEN
Heriberto Hülse

Como se vê, os protestos
da oposição surtiram b efei-
to desejado: livraram o povo
catartnense, já assoberbado
de

. tributação, de mais um

.aumento escorchante. Está
o .povo .de parabens; K a opo
sição satísreíta, porque cum-, "

príu o seu dever, zelando .pe-
la economia catárinense,
que, sem a atitude vigorosa
de . combate à medida, seria
outra vez" sacrífícada..

�, Art. 10 ---: Fica prorrogada
a cobrança sem multa, do
Impôsto Territorial, refe-

,
,

.

".
:

nuncia, o Ministério'. egípcío
\

do Exterior, que a ássrnatu-
ra do tratado anglõ-egípcío, .

sôbre a evacuação' da base"
do Canal de Suez, rar-se-á
hoje, às 18 horas, na 'Grande
Sala do Parlamento.

CAIRO, -19 (D. P.) -' A-

FREC.H A N DO
O nossa prezada confreira; A Gazeta, orgão SEM

LIGAÇõES PARTIDÁRI,AS, em artigo só por só da sua

redação, atacou ontem; desabrida e violentamente, o

sr. Nerêu Ramos, ao mesmo tempo que, fiei à sua mar

ciana neutràlídade, proclamou a derrota do P.S.D. no

Estado. ' "

O seu editorial, à margem de declarações do emi

nente chefe do P.S.D., a nada mais visou senão a' uma
intriguinha carraplchenta com o P.T.B.

Quem. leu a entrevista do sr. Nerêu Ramos com a

inteligência e não com os interesses contrariados, em

sendo um habitante do Brasil e não da lua, jamais se

prestaria a fazer a exploraçãozinha matreira e despe
jada da nossa popular' colega ..

partidos que, como o P.T.B., levam milhões de
eleitores às urnas, estão inscritos, como o P.S.D. e a

U.D.N., ,entre os que, no país, realizaram a democracia
e o regime.

x x

x

Os cálculos ,da Gazeta, para o govêrno, serão mui
to ennfortadores,' -no transe doloroso.

.Lembram aquela:' receita contra .papo: untá-lo de
vaselina .e friccioná-lo fortemente com flanela.
'- E cura?
- Bem! Curar, não cura! Mas dá um brilho!!!

o

,x
Pelos calculas da Gazeta, o p.s.b., em 1955, c'onta

rá �om apenas 4 deputados federais. Pelos resultados
do pleito, é' certo que, além dele, só a U.D.N: elegeu re

'pí:eseritant�s ao Palácio Tiradentes.·A bancada catari
nense é de 10. Temos, pela confreira; P.S.D. -,4. So

bram 6. Logo serão da U.D.N.! Está certo?

x. x

x

Para revidar os' ataques ao sr. Nerêu Ramos da

Gazeta, de ontem, bastaria relembrar as ,defesas de
ante-ontem. Os homens, os mesmos... Ligações par
tidárias, nenhuma. .. Sinceridáde, a mesma. .. Hones

tidade, idem ... �r que, então, ,ontem pedras e ante
flores? Segredos da natura. Afinal, o que mudou foi só
a situação. Mas isso só pode influir' nos jornais parti
dários!

'x

-x x
�

"0 � .,1
X
,/

Proibidas que fossem as alianças, diz A Gazeta, da
votação do sr. Nerêu Ramos para o Senado deveriam

ser descon}ados os· 38.360 votos dos: petebistas, restap-.
do-lhe 122.578. Estaria, assim, derrotado pelo, sr. Aris-

.

tiliRno Ramos, que levando menos na chapa. udenista,
obteve 135.528.

(Is Malbàs Tahans gazeteiros não só manipulam
como pulam Oil._ n,úmeros. .

E as alianças da U.D.N. não devem ser desconta
das? Com o P.R.P. às claras, -e com <> P.S.P., segundo
telegramas aos 'diretórios, já :conhecidos. Esses parti
dos levaram ás urnas 29:307 eleitores.

.

Feita a mesma operação que os matemáticos apar-
tidários fizeram, da sobretração resta:

Nerêu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 122.578

Konder .
107.574

Aristiliano .. , . . . . . . . . . . .. W6.2Cll
Esses são· os números, em igualdade de condições!
Por ato de vontade, há jeito mais fácil de derrotar

,o sr. Nerêu. 'Os confrades é que estão complicando o
,

/

caso;
Bastará errar:em na sorna, de perpósito!

x x
x

:., Quantos prefeitos a oposição fez a 3 de outubro?
E quantos o govêrn,o? Quantos pessedistas? Quantos
udenistas? Quantos trabalhistas? Quantos pedecistas?
Quantos perrepistas? /

,

Amanhã, por certo, A ,Gazeta esclarecerá mais

essa derrota do P.S.D.!

Aqui' aguarda, fragorosamen'tíssimamente derro-
o

GUILHERME TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


