
s �. SIITI CATaRl

BlBUíffECA mOUCA��

.I DIRETOR IRubens de
Arruda Ramos'

GERENTE IDomingos F.
de Aquino

..

cedente de Hanoi, a capital
da Indochina setentrional,
que ocuparam os víetrnínhe
ses na vígencía do acordo de

Genebra que pôs termo ii,

guerra indochinesa. Enquan
to em Hanoi, Nehru conse

guiu a
\

promessa do chefe

vietminhês, Ho Chi Minh, de
respeitar a soberania dos

pequenos Estados indochine-
ses de Laos e Cambódia. \

iOm5il antiloDi'.rio de S. Catarina I'
NEHRU CHEGOU A PEIPING PARA UMA

,

I ,CONFERENCIA DE DEZ DIAS

ADEMAR VENCE NA' APURACÃO'
,

OFICIAL

'Ano XLI
NOVA -DELHI, 20 (U. P.)

- A emissora de Peiping a

nunciou ter chegado ontem à

capital da China comunista

o primeiro ministro da India,N. 12.018

--
Nehru, para dar início a

uma visita de 10 dias. No ae

roporto, o primeiro ministro

foi recebido por multidão

compacta. O chefe do governo

hindu chegou via aérea, pro-
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Churc.hHI continua disposto
, .' . ti conferenéiar COID' Malenkov
LONDRES, 20 (U. P.) - O

I
ceses, apresentamos em [u- devem realizar novas conver- govêrno acolhe com agrado

primeiro ministro Churchill nho último, assim como as sações privadas entre as po- isto e contribuirá com os

declarou, on'tem, .que conti- propostas mais recentes for- tências principalmente inte- seus esforços mais decididos

núa disposto a conferenciar muladas pelos rUSS9S. ressadas, inclusive, certa- para conseguir uma solução

com o primeiro ministro da Foi sugerido, agora, que se mente, a União Soviética. O aceitável".

União Soviética, Georgi Ma-

lenkov, "nalgum ponto de

JAN 10 QUADROSreunião que se convencione,
"

.

'�aso se encontrarem o mo-

m�t�r�:ei�'����i��'��i���S'� Y,I·8J·!lra' para a E'uro' 'p'a seu·unda-rel·radecl�ração, para.nte a Câma- U
ra" dos Comuns, respondendo RIO, 20 (V. A.) - Seguirá feito nova predição segundo la o�lJiário da Noite", que

a perguntas dos trabalhistas. segunda-feira para a Europa a qual Jânio Quadros se ele- no mesmo navio viajará o

Churchill declarou, ainda, o sr'. Jânio Quadros, pratica-
. geria presidente da Repúbli- deputado Paulo Abreu, um

que tanto êle como o chan- mente já eleito governador
I
ca, mas seria assassinado dos deputados mais ricos da

celer Antronv Eden tinham do Estado de São Paulo. O: dois anos depois, ,ele terra, Câmara Federal e que se

dito antes com clareza que discutido político bandeiran- i assim, o mesmo destino de destacou na legislatura pas

estão dispostos a tratar do te atende, com essa viagem I Lincoln, cuja figura Jânio sada como autor do projeto
desarmamento mundial, em a um convite do prefeito de

I
tem procurado imitar em ,'prOibindo o fabrico de ca-I

qualquer nível ou a "empl'e- Paris para visitar a capital: suas ações políticas. chaça em todo o território
I

gar qualquer outro,meio que francesa, Jânio. vai, \ assim I Como notá curiosa, assina- nacional.
I

nos ajude para realização de substituir o surrado capote
I D,ENUNCIADAS GRAVES'

um programa seguro quanto que usou durante a campa-
,

ao desarmament(i)", nha eleitoral por um casaco

Churchill aconselhou cau- de bom pano, pois Paris ago- IRREGULARIDADES NO DAS'Ptela, declarando: "Deve ha- ta está em plena entrada de

ver, entretanto um acôrdo inverno.

geral sôbre o momento e o

método. Seria na-minha opí- Diz o vespertino "Diário

nião Incorreto interferir nas da Noite" que Jânio, antes

negociações que se efetuam de seguir para o velho m�ll1-
atualmente nas Nações Uni- do, conversou com o quiro

das onde a Assembléia ge-, rnante Sana Khan, que pre-,

ral 'tratou recentemente de 'I' viu sua vitória nas' últimas

importantes propostas que eleições. O advinho te:ia, ao

nós e nossos amigos, os fran-I que informa, aquele Jornal,

Do Marechal
Mascaranba
de M8rals�

SÃO PAULO, 20 (V. A,)

-ICom a apuração da cidade
de Santos, Adernar de Bar

ros assumiu a liderança, com
sendo a seguinte a

votos
390,320 Bueno

375.118
331.401

TRÊS MILHÕES OS EFETIVOS DO,
EXERCITO IANQUE

DENVER, 20 (U. P,) - O meios de comunícaçâp de pa
secretário da Defesa Wilson lavras mais rápidas, dtsse
declarou que o Acordo de ele, que os povos do mundo
Londres para o rearrnamen- devem cooperar uns com os

to da Alemanha funcionaria outros mais eficazmente do

melhor do que a
1 Comunida- que no passado.

de Européia de Defesa Wilson calculou que as

CEDC), rejeitada pela }.i'ran- forças militares dos Estados

ça.
Ao sr. Nerêu Ramos, pela Palestrando com [ornalis-

sua eleíçãç ao Senado, ende- tas após uma conferencia

reçou o sr, Marechal Masca- com o presidente 'Eísenhc

RIO, 20' ev. A,) - O novo des dos cargos técnicos, de-, renhas de Morais o seguinte wer, Wilson disse que o ereí

diretor geral do DASP, sr. sínterêsse pelas runcões de telegrama: to do acordo sobre a política
Jair Tovar, deu conhecimen- chefia pela insuficiência de RIO - Quartel General, 15 de defesa dos Estados Unidos

to como uma das suas prm- dotações financeiras �esti- - Felicito eminente amigo seria considerado após haver

cipais preocupações a relo- nadas a gatificações.
'

vitória sua eleição alta dignt- o Secretário de Estado Fos

tacão do pessoal do Serviço A seguir o diretor geral do dade Senador da Repúbliea, ter Dulles apresentado rela

Público Federal. Disse que a DASP deu conhecimento des- almejando-lhe novos suees- tório - sobre as negociações,
tarefa é das mais complexas tas conclusões dos técnicos sos brilhante carreira parla- Wilson disse que a príncí-
e. díüoeís porque os males de seu Departamento: "Os mentar. pal objeção da França à Co-

são tão velhos quanto a nos- levantamentos realizados re- Marechal MASCAREN�IAS munidade Européia de
I
De-

sa administração. Explicou velaram entre outros fatos DE MORAIS. fesa resultou do fato da Grã-

que o DASP surgiu para dís- de gravidade e extensão o Bretanha não participar.
ciplinar matérias mas dedí- problema do desvio de fun- Lembrou aos jornalistas, que
cou-se principalmente a ins- cíonáríos para, atribuições SUICIDOU-SE UM historicamente, a Grã-Breta

I tituição do sistema do mérl- extranhas aos cargos éiue INDUSTRIAL MI- nha tem sido amiga da.

PARTIDA DO JOGO DE BOCHA ��c;����d�ea n�:���i�:éC�i���, ���P:ã�'e�:a:t��:l'l�:�õ:':��� NEIRO ����ç� �a��Íl�!g:e di�C���;na�
.1" m'l'O ALEGRR, 1tl; fV,

11
.. Quanto à, vítima; era', na- os.segujrrtes dereítos: tl) Mul- .

somente �n.1a. pesquísa nüp,u- RIO; 20 (V. A.) - Tele- Alemanha 'hum, acordo, dei-

. A.) -r Na noite de antê-on- tural de, s�p�ranga, onde 0-

'I'
típlícídatíe nas modalidades I ciosa, nos moldes ....da .que} rei "grama de B'eIG->'Heírizorrte !T{- -xando-se a �rã-Br.etanha de

tem, à localidade de sapí- .
correu o trágíco .fato,· conta- de pagamento em cada re- então realizada, poderia re- 'foi'rri'u' que o industrial Mil- fora, disse Wilson, tOrl10U

ranga, distrito do : vizinho I
va 26 anos de Idade e era partição; b) Infinidade de vela-la em todos os seus as- ton Seabra-Melo suicidou-se, difícil sua aceitação pela

município de São Leopoldo, solteiro. técnicos ajudantes e auxilia- pectos. A descrição cornple- desfechando um tiro no pei- França.
foi abalada por um bárbaro res- com as denominações ta da situação encontrada to e outro no óuvido. O ex- Wilson disse que o acordo

crime, ocorrido durante a mais diversas e sem função, seria fastidiosa e não cabe- tinto tinha 38 anos de idade refletia o desejo das nações'
disputa de uma partida'do. especifica; c) Diversidade de ria neste simples relàto. Es- e cometeu 'aquele ato de de- livres de progredir unidas. O

conhecido jogo de' bocha, O Tempo nível 'intelectual entre os creventes datilógrafos que sespero no próprío local on- mundo se tornou tão menor

tendo um parceiro degolado té a's servidores lotados no 'mesmo [ámals experimentaram uma cÍe 'trabalhava. por causa dos transportes, e
Previsão do tempo a e

.aoo����ede�M�as��21. c�����;d)����m��m���B, ��- -----------------�.---�-----------------

desentendimento. A vitima
Tempo - Instável, com

no tocante' aos devêres e a- das civis ocupados exclusiva-

Estara' pronto em 5 anos��d��e�;i���d�e�;������t��� Ch;::p:r:����adaSEstáVel. .

tribuições de responsabilida- ��::s�e e:�i::����� =�����'�= .,' ,
sendo Júlio Gonçalves, Mor- Ventos:- De Norte a Les- FRANCO E PAPA- do funções de médicos, tudo I d I Breu no próprio local, pois foi

te, frescos. O isso ficou evidenciado no de- Um. lDopa e so os do resílatingida no pescoço pelo gol- GOS EM TOLED
correr do inquérito realizado

.

pe de faca que lhe desferiu Temperaturas - ExtreIllas TOLEDO, 20 (U. P.) - O
pela eomíssâo do DASP, que Importância dos trabalhos ESTADO DO RIO - P(l1';] O

I
Munidos de sondas; os téc-

de ontem: Máxima 16,8. Mí- t d G"
o criminoso, de nome Alei- primeiro minis ro a recia, enclereçou .ao ExecutiV'o as já iniciados - Ponto de par- DE PAR'l'{DA nicos percorrem em ieep as

des Silveira, seccionando-
nima 14,0. mar. Alexandre Papagos, eonclusões que serviram de tida: O Estado do, Riu .- Já De Fevereiro a Setembro terras a serem estudadas.

lhe a carótida. chegou, ontem a esta cída- base ao plano em curso na mapeados 16 munteipios Ilu- do corrente ano, a comissão São recolhidas amostras pa-

Sabe-se que os motivos de, em companhia do gene- Câmara de Deputados. mínenses com mais de .".. de técnicos preparou mapas ra posterior estudo em l�lbo-
que ocasionaram o atrito de EI CADO CAM ralíssimo Francisco Franco, . 1.700.000 hectares de terra. de 16 municípios f'lumirien- ratórío, o que determtnará

tão -trágícas cons�quências
M t. .

-

chefe do Estado espanhol. Finaliza o diretor geral do . RIO, (Agência NacionaP ,ses, Foram feitos levanta- as suas cara�ten.;;tic:lS,

foram: banais, uma discussão BIAL NO RIO Papagos e. Franco, acompa- DASP dizendo:
'

"Cumpre ir
--o Dentro de 5 ano�, c Bra- mentos de 'uma áreD. d-e mais 'Salta aos olhos mesmo de

sôbl'e o jogo em que ambos RIO, 20 (V. A.) - No mer- nhados das respectivas espo- ao encontro da justa expec- si! terá o seu mapa de solos de 1.700.000 h�ct.ares. qualquer leigo a impO':t!}.ne�a
participavam. No auge da cada ele câmbio livre vigora- sas, visitaram a Catedral, as tativa do funcionalismo que eo-mpleto. Êsse foi o prm.o Depois de concluídos os dêsses estudos nuo só para

disputa. Alcides Silveira sa- ram, as seguintes taxas: ruinas de Alcazar, a fortale- espera merecer no plano um que os técnicos da Cor.l\ssão trabalhos no interior fl'umi- os próprios /agTicultor�s e

cou de uma afiadissima faca Compras - dolar, 64,00; li- za nacionalista durante' a tratamento condizente com de Solos do Serviço Naciunal nense, os técn�cos passarão criadores, mas tambem rara

e d�sferiu um golpe, matan- bra 17400' franco francês, guerra civil e a Academia de os serviços que presta ao Es- de Pesquisas Agl'onômicas ao Espírito Santo, daí a Mi- o próprio Govêrl1o, que por

do o seu parceiro. O crimi- 0.17'2; e�cu'do, 2,17; lira ita- Infantaria. O marechal e o tado e, assim sendo, o pro- julgaram sufiCiente para o nas Gerais e depois a eutras êles, poderá,oric:''.1cal' a sua

noso, valendo-se da confu- liana, 0.100; peso argentino, generalíssimo almoçaram na blema do pessoal a que ad- levantamento de terras ,em unidades da Fedemç.ão, política técnico .. agl'icola.
'são, desapareceu do local, 2,35; peso uruguaiO, 19,20. Academia de Infantaria, de- ministração mantém no e- tôchs as unidacles da, ,Iõ','(.!e_ TRABALHOS DE '

IMPORTANCIA DOS
não tendo sido ainda loca- Vendas -- dolar, 64,80; libra, pois de assistirem a vários xerC1ClO de funções extra.- ração. LABORATÓRIO REI,ATO'RJOS
Üzado' pela polícia daquele 179,00; franco francês, 0,177; exerclClOS realizados pelos nhàs aos respectivos cargos, Um técnico da FAO COj,l�'_ O levantamento de mapas ,Os mapas que estão sendo
município. E' ele ele cor bran- escudo, 2,24; lira italiana, cadetes, Pelo fim da tarde, não obstante tal prática ser bora no empreendimento, de solos exige um trabalho feitos serão acompallhf.tlos
ca, casado e natural de Ta- 10,106; peso argentino, 2,43; regressaram de auto a Ma- p,roibid� por l�i, a.ss,�m:'! pn.r- que é da maior .impol't:i.nda e_xtel'no e outro de.labOrat(l-1 de relatórios, contaricto' uma
quara. . I peso uruguaio, 19,80. d�id. tlCular lmportancla ' I para o nosso pals. 1'10.

,

série de informaç')e;) sl;bl'e

Ol"'CI'_'Cl4lMlDo()4IiIIIIJl).(l�.(l__(l'-'(l_'('>�()-,
(l.-.(l.-.(l ') 'l ., Ol__(l�(l () (l._.Çl (l (l_(l (l._.(l�(l--=(l_().-.!!__

1
as terras mapeada�:.

Burthou, Jean Louis notável homem pubhco e llcmw,- ,

" I Amda recentemente, ,no lllenarlO naCIOnal da ,Cama-
O

7 '

_

dor 'francês, tràg'icamente sa0rificado em Marselha há l'a, o sr. deputado Wanderley Junior, para vergonha da t.
s ��pas revelara? se a

vinte a11os, escre'vêl':l esta divisa: "Em politica, como em M e'n ta II-dades'
I
nossa cultura, uleg'uva em prol da mansuetude do sr. Bor- e�ra.e fraca, prod�trva., 1m-

tudo, a suprema habilidade é ser leal e honesto". '

'

, nhauscn:
.

'

prloPtl�l� ou. rf�cuper�veJ. �s
. , l'

' . • "T t'
,

d
'

"t
re a onos ln ormul'UO o eh-

Esse conceIto (le alia � lúcida sabetlol'la, cxp lCU,. a an: o ass�m que am a eXls em como seus
t'.

A
- . ., .

bl' 'I"
,.

P S ma, pra lcas aO'I.'!(;ol��1l adota·-
exata, as causas do ilisucesso eleitoral da U.D.N, catare- concepçao que têm, hoje, do funClonarlO pu ICO, :lUX} lares varlos representantes do . . D. e

d . .'_ o, ,_

nense. 'serve de exemplo. que agora nesta eleicão evidenciaram ser ain-
as na regmo (' (,<J:;c,nçao rle-

Não foi a ing'r:ltidio do povo, como querem c;.crtas car- Quanelo na oposição, is vésperas dos pleitos, proclama- da adversários prof�ndos do nosso Partido
talhada do !>ulo com seus

Pi(�eira
alacianas, ingênuas, vazias e com,adl'escas, o mo- vam que o servidor público devia o voto apenas à sua Este o pecado do meu governador: o pecad� pe��is.

'

,. c' , '\. 'l"J
tivo o cnorme tlesg'aste vigilante, em menos de 'quatro consciência, ele vez que o seu contrato de' .tràbalho era ele conservar esses homens dentro do govêl'no,

um tlabulho (Ie en\cl-

s de poder. com o Estado e nií-'o com os pa'rtidos políticos. pecado de criar cobras e (le ser mordido por
gadura, q�e dentro de um

Os erros administrativos, o p1'imal'ismo político, o su- No g'ovêrllo' lleg'am ,o que afirmavam e desrespeitam, elas., Esta a verdade".
' lustro, sera obra de consulta

stimar as forças oposicionistas pesaram, inquestionável- a. três' por dois, os direitos adquiridos do .servidor público. Esqueceu-se de outras muitas verdades o represen-
obrig'ltória em nossa j.l:l!s.

ente, na decisão das urnas. Querem que· o funcionalismo seja escravo do partido situa- tante ud�ista; de contar que milhares de pequenos e hu-

O que, todavia, mais alarmou o p�vo, nestes quase cionista, consideram traidor aqueles que não lêm a carti- mildes servidores públicos foram aqui demitidos e transfe-

\
q�atro anos de estréia udenistá no poder, foram as pro- lha palaciana e se perdem em perseguições e arbitrarie- ridos 1101' ódio ,politico;. que até casais foram separados O RISO DA CIDADE,·,
vas de deslealdade e de desonestidade de propósitos dos dades com o odillso prop,ósito de castigá-los. miseravelmente; que antigos e devotados servidores cor-

Seus homens. O que revoltou a nossa' gente, foram as pro- Os direitos individuais, disse-o nesta Capital, o emi- reram aos tribunais em busca, de defesa· e de justiça para

\Fessas que se não cumpriram. O que impressionou a mas- nente Ministro Tancredo Neves, são conquista mansa e pa- não serem despojados\ de seus (lireitos; que não vivemos

tante, foi a reviravolta que os ideais da eterna vigi- cifica da nossa época, enraizados que se acham, de muito na Cafraria e possuimos também leis que asseguram e tu-

I a sofreram, à pass,g'em da planicie para a montanha.' tempo, na civilização. Os temas da nossa atualidade cui- tclam garantias para o funcionalismo; que a U. D. N. não
A les ímpetos de justiça, de moralização, de respeito aos dam já (los direitos sociais, para bixá-los, definitivos como é o Estado; que cobras são os envenenados de pai�ão polí-

I

direitos alheios, tão dramáticamente encenados .e declama- os dos homens, na tradição. 'tica e os que dão botes de todo o jeito quando se sentem
dos ilas tribunas udenistas, do parlamento, da praça pú- O govêrno que ainda não reconhece aqueles 'inaliená� mo'rdidos pelas derrotas eleitorais; e não e nunca, velhos

blica, da imprensa escrita e falada" amorteceram e vira- veis direitos da pessoa, está forçosamente superado no servidores, encanecidos nos serviços públicos.e exempl:t
ram o fio no dia em que a U.D.N. oposição se transformou tempo e no· espaço e- qúem � preside ,não fugirá, em que l'es do cumprimento dos seus deveres.
em U. D. N. governo:· pesem outros siJitomas, à pecha de parvenu. Esses, além de t�rem a seu crédito a vida que deram

Dir-se-ia que seus lídcres e pró-homens, evoluidos ape- No caso catarinense ocorre, todavia, que êsse pensa- aos departamentos a que servem, nunca exibiram, lá fora"
..

' nas fora das posições, a elas tivessem voltado com a men- mento reacionário e tribal alcançou e contamino'u, numa a raiva ofí(lica de certos professores de Direito que ainda

J' talid,ade (le vinte :J,nos'll:,tssados, quando a tevó ução de 30 prog-'l'essão ele baixo p:ll'a c.ima, até aqueles tid � I i.�;.wra� 9,.,qnç de �17is. sabido est,abelece _o Código Eleito-
os l�vou ao ostracismo. " :":, I udenista por adelantadüs. Ia c da Relluhh;ca ...

Adernar

DEGOLOU O PARCEIRO DURANTE UMl�

---------'--,0

Jânio , , ... , , .

Prestes Maia .

379.149
306.041
50.938Piza

Para vice-governador:'
votos

Salzano . . . . . . .. 381,631
Porfirio Paz

Unidos serão mantidas com

um efetivo aproximado de
três milhões ainda por mui
to tempo. Frizou a necessi
dade de maior Iqualidade e

não de maior quantidade,
para se manter forças arma

das realmente eficientes.

CERIMONIAS FUNE
BRES EM MEMORIA
DO CONSUL BRA
SILEIRO EM MILAO
MILAO, 20 (U, P.) - Fo

ram realizados, ontem, aqui
as cerimônias f'unebres em

memória de José Horta Fi-

lho, o consul cio Brasil que

morreu, domingo de noite
numa clínica local, depois de

prolongada-entermídade,
FTorta Fil,ho' deixa esposa,'

sra. Marguerttte de Laborde
Horta, e uma filha, Josette.
Horta Filho era natural de

Minas, onde nascêfâ"3_ 30 de
novembro de 1903. Era con

sul em Milão, desde 1.0 de
novembro de 1951.

'.

- Pessoal' da barca, lá vou

eu, a Udenilda!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Profissional
CLINicA DI!; OLROS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- do -

'J

DR. GUERREIRO
M -E D I C O 5 .

- I Dr. Julio Paupltz;' o' E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta'
llII' "RIO DE LARMO DR ALFREDO Ullb

do Hospital de Florianópolis
u�. . r!. DRA. \VLADYSLAVA

I
l [ O : i A�)MJNI��RAÇÁ�

_

A clínica está montada com os mais modernos

CAN11ÇÃO ,
CHEREM I W. MUSSI Ex interno da 20a enfer- iRCedaçalohe. OfMlclllfas, a lr6uOl! Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

. I
I onse erro ara, n.. ULTRASON (T

- MÉDICO ,- _' CURSO NAClONAL DE j e
maria e Serviço de gastro- Tel 3022 _ Cx Postal 139 ,

-

_

ratamento das Sinusites sem operação)

CLíNICA DE �RIANÇAS I DO�NÇAS MENTAIS. IDR ANTÔNIO enter?logia da Sa�ta ,Ca$a' Diretor: RUBENS'A. NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

A D U L 'I O S

I
Ex-diretor do Hospital .

�. DIB do RlO de .Ianeiro : (Prof. RAMOS' inflamações do Nariz e Garganta) ,

Doenças Internas Colônia San t'An a. I MUSSI W Berardinelli). Gerente' D.QMINGOS F DE IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA. (Moderno aparelhe

.;ORAÇAO - J;?IGADO

-I'
Doenças nervosas e men- - MÉDICO:;; _ Curso de neurologia

.

AQUINO.
.

para Ionisar Medicamentos (Tratameato de dores de

RINS - INTESTINOS tais. CIRURGIA-CLíNICA (Prof. Austregesilq). Representantes t
Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muito-r

Tratamento moderno da Impotência Sexual. GERAL-PARTOS Ex interno do Hospital Representações A. S. La-
"casos são evitadas as operações das Amigdalas

•

SIFILIS I Rua 'I'lradentes n, 9. Servico completo e espe- maternidade V. Amaral, r tl'
ULTRA VIOLETA FRIO (Tratàmcnto das Faríngna,

C C"
ra, -� '(,3. .

Il
-

d O
onsultório - Rua Tira- onsultas das 15 às 19 cializado das DOENÇAS DE Doenças do estômago,. Rua Ser.ador Dantas, 40

e in .amaçoes os uvidos)

dentes, 9. horas. SENHORAS, com modernos intestinos, fígado e vias
_ 110 andar.

RAIOS X· (Radiografias da Cabeça)
HORÁRIO: FONE: 3,115.

_ Imétodos de diagnósticos e I biliares;
dos rins, útero e Te!.: 22-5924 Rio de ,REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

Das 13' às 16 horas. Res.: Rua Santos Saraívs, I tratamento. ovários. J' . (OCULOS)
5 E

.

. ane irn J LAMPADA d li'ENDA
Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 4 - I atreito. SULPOSCOPIA _ HISTE- Disturbros nervosos. Reprejor Ltda.

� ... (Verificação e diagnostico de

_ 2.276 - Florianópolis. 'TEL. __:_ 6245. RO - SALPINGO-GRAFIA Consultório: Vitor Mei- .Rua Felips de (1Iiveira. n.
lesões dos Olhos)

- METABOLISMO BASAL reles 22.
'

,

21 _ 60 andar.
INFRA VERl\IELHO

Radioterapiap 01' ondas Das 16 às 18 horas. 'I'el.:� 32-9812 _:_ São Paulo
Grande Pratica na Retirada de Corpos Estranhos de

curtas-Eletrocoagulação - Residência: Bocaíuva 20 ASSINATUR.AS
Pulmão e Esófago

Raios Ultra Violeta e Infra Na Capital
Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

Vermelho. Ano C.'$

..

Belo Horizonte

Consultório: Rua Trajano, I A D V O G A DOS Semes tze . Cr$ l��:�� Resi�êncialt- Felipel Schmidt, 113. 'I'�lefone 2.365 A.�

n. I, 10 andar _ Edifício do
- .

onsu as - pe a manhã no Hospital - A tarde
No mteríor d 2 h di

-

, .

Montepio.
'

Anc Cr$ 200;00 .:_ __

as oras em, íante �onsulto1'1o
Horár ;o : Das 9 às 12 ho- DR. JOSÉ MEDEI-Isemestre Cr$ 110,00' DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

ras - Dr. :JI4USSI. RO.S VIEIRA Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.
Das 15 às 18 horas - Dra, tráto, \

. DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

C lt" R V'to MUSSI
- ADVOGaDO -

Donsu 01'10: ua I r
.

. Os or igãn als, mesmo não M· I N F'·,Meireles, 22 Tel.,2675.. OLHOS - OUVIDOS Restdêucía : Avenida Trom- Caixa Postal 150 - Itaj!li vPlu'dbt��C,ados, não serão devol- ,; r. IODe ·unes err.elraNARIZ' E GARGANTA powsky, 84. - Santa --:;atarina -

,..,

Horários: Segundas, Quar- CONS

tas e Sexta feiras: DR .. JÚLIO DOIN DR MÁRI(j) LAU- A direção não se respoa-
.
- A' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18,. to

\;. sabiliza pelos conceitos emi- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.

Das is às 18 hora. VIEIRA I' RINDO tidos nos artizos ".ssinados. � -- DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: -'--3,14C

Residência: Rua Felipe! MÉDICO
DR. NEWTON

e
; .,Jl;c'I..

,- .... _ ..."':"'"'- --,._ '-

Schmidt,23 - 2° andar.] ESPECIALISTA EM D'ÁVILA
DR- CLAunIO informações Dr. Ylmar (orrêa

-

apto 1 _ Tel. 3.002. I OLHOS, OUVIDOS, NA- ,CIRURGIA GERAL
, 'CLINICA MEDICA

RIZ E GARGANTA Doenças de Senhoras BORGES uteisaa",,:. CONSULTAS das 10 - 13 horas

DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE- Proctolog ia - Eletricidade ADVOGADOS
.

Rua Tiradente 9 - Fone 3415

RAÇÕES
I

MédicIJ Fõro em geral, Recursos
O leitor encentrar De.� j

l\IER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-l .Consultório: Rua Vitor t-lel'ante o Supremo Tribunal
ta ceíuna, informações que

Dr Ca I F E' I·'mp�?ínado pela }<�a�lJldade. zação - Ultra-Som ., Meirp'les t_:l- 28
- Tetefone: 'Federal e Tribunal Federal

necessita, diAriamente e de ,

.

• r O.s. • A·ge SIAUNacíbnal de Medicina da (tratamento de sinusite sem 3307.' de Recursos.
imediato:

�niversidade dO,Brasil._ �peraçã�), I Co?sultas: Das 15 horas �S?RI�'ORIOR .

f

.

Médico dos Hospitais Americanos e-da Força
Ex-mterno por concurso da Anglo-retinoscopia _ Re- em diante, rIor ianópol is _ Edifício JORNAIS Tcelefon� I . Expedicionária Brasileira' .

.

�aternidade-EscoIa ,. .Jceita de -Oculos - MOder-1 Res.iâência: Fone,3.422 São Jorge, rua Trajano. 12 O Estado 1.021 MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO

(Serviço �o Prof.. Octávio no equipamento de Oto-Rí- Rua: Blumenal n. 71. _ l0 andar _ sala. L _

A Gazeta 2.651 Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações
. Rodrigues Lima) . nclaringologia (único no

.

Rio Ó� Janeiro _ Edifício Diário da '1'arde 3.57it O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
Ex-Interno- do Serviço de ,Estado) DR. !JIB CREREM "l.Borba Gato. Avenida 'Antô- Diária da ManhA... 2.465

. das doenças de Senhoras

Cirurgia; do .Hospítal Horário das 9 às 12 ho- ADVOGADO nio Carlos 207 _ sala 1008. I A Verdade ... :..... 2.0HI Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes ton-

1.' A. P. E. T. ;C. -do- Rio de ras e das 16 às 18 horas
------.-------- I Imprensa Oficial .•. 2.188, �ur�s� zu.mbicl�s d.e ·ouvido, neurastenia, --irritabilidade,

Causas cíveis. comerciais, DR CLARN'O C t� f' d
. Janelro- .' Consultorio: _ Rua Vi- .

. .... HOSPITAIS msorua, unpo encia e rígí ez sexual em ambos os se-

MMicc;·, do Hospital de tor Meireles 22!.,_ Fone. criminais e trabalhistas. GALLETTI" D� Caridade:. xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.

I _" Caridade 2�75. I, Consultas populare•. , f I (Provedor). . . . . .. ".114 C?per�ções e.specializd�s do ouvido, nariz, garganTa,

DOENÇAS DE SENHORAS lRes. _ -Sua Sã" Jorge, Rua Nunes Machado, 17
-- ADVOGADO -

(Portaria)........ Z.OIl sinusites, p�hpos, desvlO.s do septo (nariz) Iabío partido
,., -Rua' Vitor Meirelles, 60. e oel O

-

d h
- PARTOS-OPERAÇõES 20...;_ Fone 2421 (esq. Tiradentes) _ sobra- FONE: 2.468. l ��Ir_êU Ramoa .•.••. 0.00

-

pera�oes. e ermas, apendicites, ovário utero

c,ons': :�: Ji:',�:i:!O '�8�06ó DR. VIDAL qo _:_ sala 3. -, Florianópolis - , s�ol�a;bastii; .

iê��'
1.157 hemorroldes, ad��ii!:�, el�}����:;::: va�icoc'�les e

'

:' horas.
I

CLíNICA DE C�nANçAS
de Saúde) l.lSS C I R U R G I A E M G E R 'A L

Pela manhA atende CONSULTÓRIO _ Feli- . I
Maternidade l!0utor Tratamento gar�ntido de varizes, úlceras varicosas

:::::a;:e�:��Oar��R- pe Schmidt, 38. I Dr Jo'se" favoares Iracema I
C�:�::D�o;r�_ •.. :.111 OPERA����r�0*��_�0���n4?n��'T���I�� (Papo)'

Residência:
CONSULTAS Das 4, .• _

GENTES Tratament� e O�eraçoes do estomago, fígado, vesicula e

R'ua: General Bittencourt �s.6 poras.
, , '�OLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA COl'P.o de Bom�lro. a.uI mtestmo - Tubagem duodenal.

,'_ ,�,' Residência: Tenen.te ,Sil-j
,

GERAL "servlç�
Luz (ReeIa-

.

Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
n·. 101. '\ , '-j

.
. 130 '

maçoes) ......•.. 2.4041'
moderno, em 3 ou 15 dias. .

f'elefone: 2.�9�. 1 c, ve;�NE _ J Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.

I
Policia (Sala C"mÜl- �épnica única no mundo para o tratamento do Beman-

.

" .
"

,'7 �
. 3.165.

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental. 8ário) 2.018 glOma (manchas de vinho) no rosto ou no corpop com

DR:-,;,cARMANDO' VA-IU1f ANTÔNIO MO Psiquiatra do Hospita� - Colônia Sant'Ana. .Pblicia (G�b:'Del�:'

I
100%'de cura.

.

. LÉRIO DE A.SSIS i'. .'.

. �

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- I I arado) ..... - .... 2.594 Receita de óClIlos - Tratamento e operação das doenças
_ M�DICO _ I NIZ DE ARAGÃO diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- . COMPANHLo\S DII . dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO.

DO!i! Serviços .de Clínica_ ,In-, CIRURGIA TREUMATO� terapia.. I .. TRANSPOR'r. ETC.'

.

fant:il: da Assistência Muni-I '.,. 'LOGI,ti
\

CONSURTAS: Terças e Quintas das--15 às
,

A�REO I ·\TEND� A QUALQUF.R HORA DO DIA E DA

cipal.e. Hospital de: Caridadt! 'Ortopedia 17 horas. Sabado' (manhã) 1-AC .......• _.... 3.7110
.. NOITE

CLlNICA MÉDICA ,.DE Consultório: João ,f/nto,. "
Rua Anita Garibaldi, esquina de General {'1J'uzelro do Sul -... 2.5.00 Consutório: Rua Deodoro, esquina da VidaI RanJOs

CllIANÇAS E ADULTOS, 18. Bittencourt.
{'analr ,.... 3.M' Residên!!ia: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�-

_ 'Aler.gia ,'---7 - Das á às 17. diàrillmen�e. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 yarir. _ � _ .. , 2.32!} �orre .

.Consultório: Rua Nunes. Menos ao's Sábado·s I Lóide A4teo 2.4112

Machado, 71-:- Consultas das Res.;" Bocaiuva 185. ,!te'.I 2.358

15 às 18; horas. Fo,�_�: _:... 2.714. SCi!n�inava. . ..','.... �.500 l
Residêl!ci.s{ Rua Marechal]

OR·.·.· H E
..

N R I'Q U.,E·
IIOTtIS ' ,

1Guilherme. 5'� Fone � 3I'l83. _

Lux ' � 021 DR. POLYDORO S

-- -
�"'- .PRISCO PARAlSO Dr. Ne\i p"(l'rron'e Mund Ml\fatgelJtI� '. !.2147� - MÉDICOS DO SERVIÇO DE ����� E RADIOTE-

'DR·,·<I.' 3�OBATO\ �< :' t� 1
e TOpO .. " ,'. ... I RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.

"F'IT'H()' I - MJ!:DICO
L,a Forta ., ". s.n,1 AUSENTES-ATE' MElADOS DE

l.J Cadqu� ..... '.'. . . .. 3.449
,

OUTUBRO. ,

.oo.":'.l'as .do apare;h� �ellpi- 9.,p.er.l:l...çõe.s - Do.nças Formado pela Faculdade Nacional de Medicina Uni- C tI' 2 I'�
",•• ,. , ,

e:n ra ••••..-;.... .... ESTAGIÓ EM S PAULO PAh T
-

,

.. :',:' �.'ú�����,i�o,sj· '.'
'

�,eduSletonhS·.�ra.s - CUnica' de

,. i��i��eJ1°N��kg IIstrela ••.•••••••• 1.171, TR.ATAMENTO DO CANCER E -DE ;u�g:��Z:�AgERÁ�

I
r_ IEdSe�.I·T·O·• • • • • • • • •• 1.15' j

.

RADIOGRAFiA E RADlOS- ': , ".

. Aperfeiçoamento na ,"Casa de Saude São Miguel"._u '

COPIA DOS PUI..MOES.
"

'. çu;so' "9"" .�speci�a�'�, ,. Prof. Fernando Paulino Dl8Que •. '� ••..• ;'. • 9. _ \

j

Cir�rri� do Toràx
'

_no l'Ioo;pital dos Servidcrlls Interno por 3 anos do Serviço de Cirurgia N
·

M I CForffiad� Pill� F�culdà(le l'dO ,Estado· ',' .
Prof. Pedro de Moura

.

aVIo o Dr « arl
-

Hoe'Dcke
-

NaQlpnal,d,e Medicina� Tisio-. (Serviço ']i) Prof. Mllt'là-
.

Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola" O ,
.

t -�B--r' s'-·'1 .

•
, )l:'

!ogist� I� :risjociru�gião ,do.j t�ci' de Andnd.. ) Prof. Otávio Rodrigues Lima .:. r. a;,os ,O. . 8, I. RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Hospital Nerêu Ramos C· It •

:' .

P la
.

hl
Interno por 2 ano do Pronto Socorro I ESPECIALIST4 EM DO- i VIagens entre FLORIANOPOLIS .. RIO DE JAJ.ImIRO

. ,

.

l'
-

I
onsu as - • man

'" E 1 .

t d"
.

I
CurSO de espeçla Iz�çaQ pe a" .•

.

- x - ENÇAS DE
_ C;REANÇAS. ._

sca as In erme larras em tajaí, Santos, São S...

S. N. '1'. Ex-interno e Ex-as� !lO, H0spItal dt Caridad.. OPERAÇCES ,I· CLINICA- áERAL bast.lao, Ilha Bela, U�atub&, sendo nestes quatro últi.

sisfente.de CirurKia do Prof. 'A' tarda, . das 15,3011.. CLINICA DE ADULTOS i Das 10 às
mos apenas para movunento ie passageiros.

Uif�, P.inh'eil"o GUÍln&ries em 'diante no consultório, DOENÇAS DE SENHORAS
" CONSULTAS: .

, �s e:!cal�s em S. ,S.ebastiãÓ, Ilha Bela, Ubatuba 'não

, ..
' (Rio). .' fi RIJa Nunes, Machado 17, CONSULTAS: No Hospital de' Caridade, diariamente 12 horas. I preJ'ud1carao o horano de chegada no RIO (Ida) _

CODa: Felipe Scbm!.dt, 58 L' d T d T.
das 8 às 10.

.

SANTOS (Volta)
.

_ Fo"'e' 880·1·.··
.

i:,sqn,n.. 11'& .nt.._ .'. N lt'" R J
-

:p' t 16 (1° d )
....

o consu· 01'10, a ua oao � 0 nr. an . Cons. e Residência: 7 de,
A

.'

'Atende''em''bora ma,rcadt.;,,-,2.766. Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. S t b .', .

sua proxIm� saida para o Rio e Escalas será no

Res:, Rua -São Jori'4I 80,...- 'Residencia - rua Presi-,RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florhlnó-
.

" e em ro n. 13.
: fI� do corrente mes, em data a ser 'fixada nos proximos

Fone �893.
..

'dente Coutinho 4.4. { polis. I
dias

v
4

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN-
� PIRES DHAUSEN

CLtNICA MÉDICA DE
ADULTOS E CRIANÇAS
Consultório - Rua João

Pinto, 10 - Tel. M. 769.
. Consultas: Das 4 às 6 ho-

- l\'IÉDICO -

Com prática no Hospital
São Francisco de Assis e na

.
Santa Casa do Rio de

Janeiro
CLINICA MÉDICA

raso .:
Residência: Rua Esteves

Júnior, 45, Tel. 2.812.CARDIOLOGIA

DR. ANTONIO MODESTO

i
,�

---------,

-,--------------------.....;.;___-------------.....- -----,;._-----
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_ Fotografia, em Technicolor, de Wnton Hoch _ ,

A 1 E f I'N I'.N l� -t:lA ro '5' 'fi "Uàl{a 'ue" rroje �c0riia'

Fotografo da "2R'JVnidade irCh�té\
êfU;� irjWIllSir�('l dé I'�'} J'" i ,) A T 1{)' 1-' (\ ii .. 1; r ,por; que:, t p�', ,�,

Victor Young.
f V • J vlJ.\. I A v'- ,J; �êj ��vptp\� �\Yl t�'? � lIJ Sli�cnii1MSl4tlaA�-L )\+j\i�pqp.ua,q�l�lt1n

.

Elenco: �ohn Wayne Maureen O'Hara, Barry controversíal como o,�e dis- n:uito temp?, evit�pdo" ,as-"., ,Aib,h!b d�,_�tlt1Zà -{ri'lljMa

FItzgerald, Victor Maclaglen.w Wa;rd" Bond,c ,Mildx.eru, pps ,v9.�R?;;��'!.��I»?;�I,,!'f.a. � sim, nervosIsm€jT��mt1 �1� (I�� .�� :rata, sofreu

Natwick, Francis Ford, .Arthur; 'Shieids IÉ:H,i'mtJ:'.ós., "i,; i<;J ,tll,nto{.)J�J?h5ht8!Je.J;��gt�?}t
.

ção e birra. I 1.J!a sua! ek.Jje\:hçao um fort�
Argosy _ Republic, 1952,

' r�spelto, que(;mWJfl.oHP'-R�W� trr·)E;rvoeêJiYteJl'á,,)jN'\inha.�mh Jr.wI?,m(?�ílh�X'r;)l:çlq" �t. capi-

_

Para q�em acompanha, mais ?u menos, comJ;a�em<) ����l",1TITl',p!» �8,dHj!l�a, :r�t �g'a, depoísnt-de.j Je}filps�i'M�Sl, -ta;r��.;:eri(\fP\ ;?,�r�5.n�,p'�!(),�e
çao, a carreira. de John Ford, no cinema norte-amerloa-J �f!A€j rp(a� pOdJ�'!! ª�vmm-. aneses, Iq'lllandoJlJv.0.(le0hn�l, A�,����1i:flP�llÍ���? fi. [SR�tfl
no, a realização de uma obra, como esta excep. cional Il(lP, HWftm'F,�a�t! 'J!J o"UJ;J'1:')(j I' mente f·"íi!onse;g;uiuo ,:t:nelhalL p:r��ImR9f!,0(,,};�9. "lfÇbH-bj�!��
THE QUIET MAN, se 'afigura como a concretizacão de �m J:q�g1i\�bl���')r.�m�lfIN séu(!pequewrucho ta'OJ\1i>9nto1 l>',mP-qi§�lift!�P��l,qtl �H�linI

um velho e acal�ntado sonho, considerando-se o idealis- esta pronta 'lV �iJÇRP,jl)�J�:CJlia Má[;!�ir;n:Of:,danp�rfeiçã�; -e= ,Ç�?J? )Ü}�l};y�}'{,.e,\., r,'?JHF�R�WP'

.
�o que caract.eI'lza a pers�nalid�de do velho e valioso cooper�r/om se4-l' ��fp.rsg 'llul.Ve�aj,-�'lapsos) '1:E�qltaç:aolí :11'!-P"E>j;UlJI O,�ld '),-, j.i'l,n�[ ,I,)'!

cineasta americano, de origem Irlandesa.
de ensina la a controlap, resfriados, resselllitllme1Jltol,r" n tm ��JJ��ºl1tYJlltJ:·Ot.PP,i.n-°-

Com efeito, o filme de Ford, rodado na Irlanda, bex��a, qU,ando a próprio tuCf<f>/:lss61;pddevca-usa;r aque-« hmd�Á' �r;#�j, ,d,��r}�,���) �as
com um elenco de atores de sua predilecão, irlandeses bexiga esta apta a -contro- les.Jpé'qu'enosJ el"rdsl.tJiEntrehl Jil:r��Hw4l:w,lg�j14!b��pe.f�Re,
natos, .ou de origem, reflete singularmente o amor e o

lar-se. ,Isto se dá geralmente tanto, sua!!atitllà�lJ;',déVetá JP,�iQ$:'QI'ªsi�eJ!9§;(J<;Ç>rt\qmta
carinho que o diretor continua sentindo' por aquele !entre. as id�des de um ano ser a de nun�a[;.a.tgll!r-i:i? Oo.UI ,d,oS!, p�l�s J�ªpit;ij��l!A,I1Y?PtiO
paiz e por seus co.s��mes, o que se pode notar" em diver-

e meI� a dOIS ax:os e meio. I ca:tiga-lo com severidade.' ,1e.'dYlaqw:e1rP,IY '�41�"}J��r�
sas facetas de sua filmografia. T��?em, nesta Idade, o be- Seja qual for a causa, fora �alhoJ�,.lÔnWPIP:jq�fA-r,ª'!lJo,

Grande em tamanho e grande em qualidade é a fil- be!a compreender� o que do contrôle do seu filhinho ,�,�m �6_3,3, �)PJ.'� Qjlm��o

mografia de John Ford, um dos poucos diretores que so-
voce tenta lhe. [explicar, au- ou por qualquer emoção, ...UlZ.Bar,b�lho :at&(!,o:u ,e/p,er

breviveram a mudança do cinema mudo para o falado, mex:tando, aSSIm, a sua ca- .tratar o caso de modo brus- .eguiu um' ,:ide.'lt,ac�m�,n�o

tendo conseguido alcançar sucesso, em gêneros os mais p�cIdade de cooperação. A co somente tenderá a re- iolandez composto)' lil� ,lr70

diversos.

Imae
que anuncia orgulho- t'ardá'lo ainda mais, nomens, sob o comando do

Não conhecemos toda a obra de Ford, porém isso sa.mente que conseguiu o Coronel Byma;

não nos impede de observar que a sua carreira cons- milagre" de manter seu pim- Quando comeca o bebê - em 1822, nos arredores

titue uma trabalho metódico e racional em busca de polho seco. desde que êle fez a se-manter sêco durante a la Bahia, no Engenho Con

melhores valores artísticos, ,e na qual' THE QUIET um, ano de vida ou menos, noite? Eis outra pergunta ceiçâo, o Capitão Pedro Ri

MAN vem a se constituir um dos expoentes máximos lesta
apenas demonstrando que as mães fazem com fre- beiro repeliu um contigen

liderando filmes de valor excepcional como sejam:' que deve ter passado alguns quência. A resposta é nova- te portugues, tendo este, no

O DELATOR (The Informer) c�m Victor Mac
meses �m constante estado !mente: quando a bexiga a- lia seguinte, incendiado

Laglen, NO TEMPO DAS DILIGENCIAS . (Stage- (de .ansledade, ten:ando an- ,pr�nd.er esta "função P?r sí lquele engenho;
-

coach) com John Wayne, VINHAS DA IRA (The Gra- Jtectl?ar
as neces�Idades do Ipropna .. VQce podera :s- _-em 1823, o entao Ba-

da Silva pes of Wrath) com Henry Fonda, A LONGA VIAGEM hebe, e_ que.m fICo� trei- segurar uma caminha seca l'ao ,da Laguna (General

DE VOLTA (The Long Voyage Mome) com Joh.n r:ado nao fo} o. beb_:, mas por mais tempo se levar seu Lecor), com suas tropas

Wayne, CAMINHO ASPERO (Tobacco Road) com
SIm ... �,proprIa maezinha! filhinho à toalete lá pelas portuguesas, sitiava Monte

Gene Tierney e Ward Bond, DOMINO DE BARBA-
A mal� sensata opmlao 10 horas da noite.. Entre- video. ,Uma divisão naval

ROS (The Fugitive) com Henry Fonda 'e Pedro Ar- que OUVI a respeito é a tanto, muitas vêzes êste há· brasileira, chegara no' dia

:pendariz, PATRULHA PERDIDA (Lost Patrol) com
que apregoa que se deve bito de �cordá-lo é comple- 11 e deu começo ao bloquei

-yictor Mac�aglen, u�a de suas obras mais r,epresenta- e.sperar
.

p�ra �n�ciar êste
I tame�te fútil. Sua raiva de d? port�..�a m&nhã deste

tlvas, e maIS recentemente CARAVANA DE BRA- tl?O de tremo ate que a be' ,ter SIdo acordado e conse- dIa a dIVIsa0 portuguesa

EMER- VOS (Wagonmastel') ;e SANGUE POR GLORIA xlga do bebê consiga se
I quentemente Birra de fazer atacou a brilsileira. E�ta

(What Price Glol'Y?), com Janes Cagney.
manter em repouso durante o que deve - até 10 minu- era comandada pelo Capi'

Em tudo por tudo, este seu THE QUIET MAN é Ul�as duas horas seguidas. tos depois de ter sido colo- tão de Mar e Guerra Pedro

INGREDIENTES: uma obra de valor extraordinário, que ,antes de mais
Deste modo você pode estar cado novamente na cama Antonio- Nunes ,e estava

,I 3 colheres de' sopa dé, nada, �em reafirmar.a sua reputação' de um dos cim:!as- cer!a de. ,:!ue, .(1) a bexiga - é o f;�quente resultado con:tituida. dos seguintes

-manteiga.
tas maiS completos do mundo, seja pela maneira bri... esta. sufICIentemente desen- de tal tahca. Aos poucos naviOS: "LIberal", Guara-

Original conjunto para as 1'- 3 colheres de sopa de fa' ,lhante con�o. di:igiu'o e'lenco, seja pelo calor humano 'que
volVIda a" p�nto ?e coope- êle aprenderá isto�sàzinho e n�", ::Re�: Pedro", "Le�po!

tardes mais frias, conposto. rinha de trigo' ,envolve os lllcldentes alegres e pitorescos ou os' mo-'
rar e voce nao tera começa- o melhor que voce pode fa' dma e 6 de FevereIro',

de saia xadrêz plissada,! 3/4 de colher de chá de mentos dramáticos exigidos pela arquitetura da nar-
do um capítulo de progra- zer é continuar a comservá- Aquela era comandada pelo

sweater negra ou de côr sal rativa.
ma de educaçao para o--qual lo o mais confortável pos- Comãndante José Maria de

que combine �om� o xad�êz l, f pitada de pimenta 4 do Além d;e ser excepcional o padrão de fotografia do
o bebê ainda .r:,ão est� I?ron- sível, aplicando, algumas Souza Soares -e constituida

e casaco de cor escura lIsa, ,reino' filme, Ford acrescentou-lhe uma outra virtune:, o l1S
to e (2) que ele, depOIs de gotas de puro oleo para pelos

. seguintes n a v i o s

-com gola e grandes punh,os 2 xícaras de leite Íl.lteligente do T�chnicolor, empregado em sentido fun� umas duas �oras, 'está mais crianças tôda ve� que trocar "Conde �os Arcos", "Res-

da mesma fazenda, da sala. 1/2 xícara de cebola pi- clOnal Este valor positivo destaca-se no início do filme o� menos. dIsposto a esva- as fraldas, a fim de evitar tauradora", "Fausto" e "Ma-

(APLA). cada com o emprego do verde 'e do rosa af.im de identificar � IZlar
a beXIga de, q�alque: as dolorosas assaduras pelo ria Tereza". O combate du-

-0-
.

3 xícaras de batatas cruas espe�tador. com o e1>tato de es' pírita do pel:sonagem, e
modo,

f ,?ortanto" nao sera contato de urina com a pe- rou at� as 16 horas, quand.o
ANIVERSÁRIOS

I picadas
. d�?ols, mms ou menos .metade, o retrospecto rápido e

neceSSRUO mante-Io senta- ·le. os navlOS portugueses fUgI-

FAZE:M A�OS, HOJE: ,1 lata de atum (mais Ou bll1h�ntemen�e constrUldo por .Ford, para exclarecer a
ram a, toda vela;

.

� Jorn�l�sta Manoel de menos de 200 grs.). p�atel�, .com uua?ens puras e cmematograficas, o episó-
- em 1838, no dIa 18 de '

�e�ezes, i:hretor do !'lema-I '

.

dlO tragICo, na VIda do personagem, em que ele havia I MAGROS E
Agosto, haviam os General

nan� A Verdade. que se MANEIRA DE FAZER: matado urp homem no l'ing, acidentalmente; sequencia'
'FRACOS Cunha Matos e o Cônego

pubhca nes_!a capital. 1 Agueça a manteiga em· que se nota perfeitamente, o emprego proposital do J Januário d,a Cunha Barbo-

_ dr. Joao Bayer Fllho, e junte a farinha de trigo, tom avermelhado.
. V A N A O I O L sa apresentado uma pro'

�m dos proceres da UDN o sal le a pimenta.
.

.

Por outro l�do, há em THE QUIET MAN uma pel'-'
posta. em

. �essão da Socie- '

neste Estado 2 _ Adicione o leite e ". f-:ita homogen�ldade no que diz respeito a interpi'eta-
E indicado nos casos de fraque dade AUXIlIadora da Indus-

_ sr. Pedro Jones Silva cebola picada e deixe co- çoes, com conJunto harmonioso e sem deslises, iem que
lia., palidez, magreza e fastio, porque tria Nacional para a cria-

_ sra. Rica Fernandes, únhar em fogo brando, me- . se destacam, �lém da dupla Wayne _ O'Hra, Victor
em sua fórmula entram substancias ção de um Instituto Histó'

esposa do sr. Melquiades xendo sempre até formar MqcLa�lcn cnando um excelente tipo como o' bruto e

tais como Vanadato de sódio, Llcl· rico e Geográfico Brãsileiro.

Fernandes um creme grosso.
fanfarrao Danaher e ainda 'e111 performanee msuuedr

I
tina. Gilcerofcsfatos, pepsina, noz Esta proposta foi apróvada

_ sr. Alberto Becke
.

3 _ Arrume as, 'batatas :reI Ba�TY Fitzgerald, na papél de, Michaeleen fil6sofo
de cola, etc., de ação pronta e eficaz no dia seguinte. A 21 de

VlUva Alzira Costa com o atum em camadas al- lmprovI�ado, e incentivador dos cásamentos d�s redon-
nos ca.sos de fraqueza e neuraste- Outubro, reuniram-se vá-

Re I C
. _

d d
-

d' d de
I ........� nias. Vanadiol é indicado para ho. . 1

a amIsao terna as, em uma cacarola e�as�, sao ?IXa� o aproveit�r as ocasiões propícias

j
Ih

rios mte.ectuais� proceden-

_ sr Juarez Tavares de 'vidro que vá ao �forno paI a f.azer dmhelro como agenCiador de apostas sem

mens, mu eres, crianças,' sendo fór· do-se a mstalaçao e sendo

Cardoso' ( ) n h d"d d
' mula conhecida pelos grandes me. l' 'd

pirex
en uma UVI a, uma as interpretações exponenciais dicos e esta licenciado pela Saude Publica.

e eItos, preSI ente o Vis-

_ sra. Ceci Gevaerd 4 _ Derrame o môlho da obra.· _

conde de. São Leopoldo se-

Fortkamp cremoso por/cima e espalhe., Brilhando também; em. pa�eis mais curtos, apa-

' c�etários o Conêgo Ja��?-
_ sr. Waldir José Meri- a farinha de rosca passada ,ecem, Ward Bond ( o padre catolico)_, Arthur Shields

no Barbosa e o Dr. EmIho

sio na manteiga. (o pa,st.or �rotestà�te, amante dos sports) que na vida p 'I Maia. No dia 25 de Novem-

_ sr. Raymundo Cabral 5 _ Leve ao fôrno duran- r�al e Irmao de Fitzgerald, Mildred Natwick ( a viuva

.

rocura-se quar O pro foram aceitos os estu-

de Lanor te uma hora. (Usandd'Se rIca q.ue vem a se casar com o fanfarrão Danaher e
. _Rapaz, solteiro, bancário, procura quarto, com re-

Jos e a 1° de dezembro hou-

_ sr. Aladia Felipe Vaz, batatas já -cozidas o tempo FranCIS Ford, irmão do diretor e que atua no cine:na felçao, em casa de familia. .

ve a primeira sessão ordi-

esposa do sr. José da Cos- no fôrno pode ser/reduzido desde quando ele era mudo, ·fazendo o ancião 'moribun- Dá-se referencias.
nária;

ta Vaz para meia hora): (APLA) do que se levanta da cama para ver a luta entre Wayne Resposta, por obsequio, para a caixa postal 4
L em 1866, partiu do Rio

e Maclaglen.' nesta Capital.
74, de Janeiro" com destino ao

,

b' clin:a de. poesia e de ternura humana caracteriza
Rio da Prata, afim de as'

esta magl1lfica realização de John Ford, na qual o per-

;;umir o comando em chefe

>o�a�_em central, Sean Thornton, segundo algumas
das fc:rças brasileira� em

O?mlOeS reflete u!ll' pouco da per'sonalidade do prop
. .

operaçoes contra o ditador

__ cmeasta, cuja nome real é Sean O'Fienne
no do paraguao o,Marques de

PFelod qdued.ficou dito aéima, já se podti, deduzir por- tt-
Caxias;

,

q�e or � !Cou um tratamento tão especial tãó -ca'

.

- em 1867, travou-se a

emhos,o e essencialmente irlandês a uma obra' que p

rEU............OU.....
....__ ,

PA1W16 terceira Batalha de São So-

t
.

d' d f'
' , or 1

aIS pre lca os, igurará eternamente nos anais do .

_

ano, onde o General para-

nema, e muito dificilmente poderá sofrer a' ação �� �" �uaio Bernardino Caballlilro

tempo.
.

foi derrotado pela divisão

FOTOGRAFIAS �e�r�e�eral Vitorino Mon'

ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS - em 1889, em Petrópo-

WUftEZAS DO SANGIIE?
BATISADOS - ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM lis, faleceu Irineu Evange-

w
GERAL. lista de Souza, Visconde de

'L"IR Df 1I06UtlHA
R O D O L F O C E R N Y, Fotografo ,lo Jornal "O Mauá, nascido em Arroio-

CARACAS, 19 (U. P.) - L 1ft O ti ESTADO".

Noticia�se que a 22 de no-I Ch
,grande (Jaguarão) a 28 de

amados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 011

vembro próxi�o, dia de San- 1 ....__;;...._A_U_X_._T_R_A_T.;_.:..,.:.�:.:.iF..:.I=LI=S:..:J Telefone: 3.022,
pelo Dezembrb"de 1813; .

���:�I-A��V�=E==N��T--U--R-�A--S----------Z--E--_-M--·-U--,T-·��R--E�A:n:Td�"�.;,��quela capitãJ, o Festival da . DO
Música Latino-Americana. r------.....

'
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NO LAR E NA SOCIED
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DIVIN'A QBaA
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.

Ernesto Xavier de 'Souza

De 'manhã, quando saio a passear,
Passo olhando por toda a redondeza.
Diviso logo, na maior clareza,
Os lindos passarinhos a cantar ...

Fico mesmo pasmado e a matutar

Como é feita éssa grande natureza,
Pois em tudo que vejo é só beleza:
Montanhas verdejantes, côr do mar ...

-,

Sóis purpurinos, no alto, ora brilhando,
Paisagens belas, nuvens deslisando,
O meu olhar contempla a todo instante.

Depois, volto á morada, pensativo,
E num gesto sereno, nobre e altivo,
Admiro tudo quanto é deslumbrante!

ÚLTIMA MODA - sr. Ruy M. Correa
- sr. Felippe Mussi
- sr. Orlando Ferreira

de Melo
-:- sr. Paulo Gil Alves
- sta. Leonida .. �refahl
- sta. Dulce Marra Pe-

- drosa
;_ sta. Irani Silva
- sta. Marcia Meirelles

de Maia
- sta. Eunice

Ram'os
_:_ jovem Almir Saturni

no de Brito Filho
menina Maria" de

Lourdes Livramento, filha
do sr. Artur Livramento

IUM PRATO DE
G1!:NCIA

r

Restauranté RapoU
RUA Marechal Deodoro 50.

'

,

Em Lages, no sul do Brasil', o melhor! '

Desconto especial para os senhores viajantes.

VI Curso de Formação
em Offalmologia

,A Clínica Oftalmologica I continente ani'ericàno.
'

daI Escola Paulista de Me- Haverá uma bolsa de' es
dicina e o Centro de E�tu- 'tudos de dois mil cruzeiros
dos de Oftalmologia farão mensaes destinada a cobrir
realizar mais um curso gra- as despezas de manutenção.
duado de oftalmologia que Essa bolsa será atribuida ao

deverá ser iniciado em mar- candidato que 'melhores

ç� de 1955 tendo uma dura- credentiais apresentar. .

çao de nove mêses. A taxa de inscrição no DESTINd A PARIS
O curso déstina-se a me- curso é de 'quatro mil e PARIS, 19 (U. P.) - O s,r.

,

�icos que desejem especia-! quinhentos cruzeiros. Francis Lacoste, residente

hzar'se em oftalmologia e a As inscrições deverão ser geral da França em Marro
sua inscrição estará aberta feitas por escrito, para o cos, deixou Rabat, ontem à

a quantos ,apresentem di- Centro de Estudos de Oftal- tarde, em seu avião pessoal,
ploma de medico, expedido mologia, 288, ru'a Condessa com ,.destino a Paris, onde

�or êscola medica, _reconhe-! São Joa. uim", São Paulo, cónferenciará com os mem-

cIda de qualqu,er país do Brasil. . ,bros do govêrno.

\'" .

FESTIVALDÉ
MÚSICA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• ., .. .. .. .. .. .. .. • .... .. .. • • • � gas Perez estabeleceu
novo· "record" mundial
ra a marcha com um

de 53 horas. A marca an
rior pertencia a seu com
triota Viterbo Rivero, c
51 horas e 16 minutos.
A .Federação Urugu

de Atletismo controlou
prova de Perez ..

'Estado
Está sendo realizada com -êxíto estrondoso a I Volta

Ciclistica 'do Atlântico, promovida pela "Folha da Noite",
Após cenas deploráveis, causadas pera árbitro do en- de São Paulo.

centro Bangú x Ipíranga, foi iniciada a peleja entre Co

legial e Radíum, notando-se que o Radium além de de!'
falcado de seus elementos principais, ou sejam Telê e Ver

melho, daria combate ao líder invicto com apenas 9 ho

mens, uma vez que Michel entrou apenas para fazer núme-

.,./1'0. Previa-se logo uma goleada por parte do Colegial o que
veio a ser confirmada no final do match.

'

O Colegial, diga-se de passagem, esteve bem mal na

fase inicial, quando conseguiu por incrível que pareça, um

unico tento, por intermédio de Cavallazzi em clamoroso

impedimento.' Na fase decisiva o Colegial à, base de cons

tantes deslocações poude envolver com relativa facilidade
seus adversários, acabando por golear, mesmo sobre esfor

ços de seus defensores. 6 x',o foi a contagem qué refle�u
(na segunda etapa) muito bem o poderio de sua linha ata

cante, especialmente o 'trio' que além de conquistar todos
os tentos, foi o ponto alto ela equipe.

Golearam, pela ordem: Cavallazzi, Manéca, Manéca,
Luizinho e Manéca.

Os quadros: COLEGIAL - Flávio, .Arílton e Balão:
Paulo, Murilo e Jair; Alemão, Luizinho, 'Cavallazzi, Mané
ca e Felinto.

RADIUM - Rosélio, E'sio e Gérson; Valter, Ernani e

Zé Galego; Sidney, Jacaré, Clemente e'Michel.
O Juiz foi o sr. Mario Abreu com regular desempenho.

De ordem do Sr. Presidente, de acôrdo com os estatu

tos, ·convoco os srs. associados, para uma Assembléia : Ge-
.ral Extraordinária a realizar-se no 'dia 29 ,do corrente, ás

19,30 horas, numa das saÍ-as do Clube Doze de Agosto, gen
tilmente cedida por sua Diretoria,. reunião esta convocada

legalmente por maioria absoluta de associados, afim de
tratarem dos seguintes' assuntos:

1.0 - Reforma dos estatutos;
2.0 - Criar a categoria de Sócio Proprietária, assím

. como outros assuMas de interesse do Clube
Não havendo numero legal a hora marcada, a mesma .�

se realiz.ará, ..

trinta min.utos após;. com qualquer número. I'�Florianópolis, 19 de outubro de 1954. ..
.

-
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O COLEGIAL MARCHA FIRME PARA O
TRI-CAMPEONATO

GALERI:A DE ,HONRA

Nos dois regulares encontros que deram prossegui
mento ao Campeonato Arnadorísta podemos destacar os
seguintes elementos que formarão a Galeria de Honra:

Gaia: Formando' na linha atacante, ria posição de
meia direita, este player deu maior .movimentação, servin
do seus companheiros com magestrais passes.' Deve ser

mantido nesta posição.
'

E'dio: O valoroso zagueiro do Radíum-ria peleja contra
O Colegial cumpriu destacada atuação sendo juntamente
com Valter o melhor elemento de sua equipe.

LUIZINHO: Eis um craque obrigatório nesta secção.
E' um grande elemento que alem de possuir classe joga
para a equipe.

MANE'CA: Além de constituir-se no artilheiro elo Co

'le:,:ial nesta partida, com 3 tentos, jogou muito bem.

A ,S�LEÇÃO DA SEMANA

Flávio, Arilton e Aragão: Valter, Márcio e Jair; E'dio,
Luizinho, Cavallazzi, Nei e lIélio.

,O CRAQUE DA RODADA

Coube a Aragão, zagueIro do Ipiranga as honras.
Evidentemente foi um dos grandes' valores na tarde

ele sábado, defendendo e atacando com grande desembara
ço:

M. BORGES

A EXCURSÃO A S�&O FRANCI·SCO DO
SUL DA A. E. AUSTRIA

Excureionou, sábado úl- não foram felizes nos arre'

timo, á cidade de S. Fran- mates a gol, perdendo opor
ciseo do Sul, as equipes de 'tunidades incriveis, inclu
Valei e Futebol da A. ;E. I sive duas bolás que se cho
ADSTRIA, preliando ria' caram com o travessão, de
quela cidade contra o Atié- pois de passar pelo arqueiro.
tico d� S. Francisco em'fu- Na equipe de futebol foi
tebol e em volebol contra a a seguinte a constituição da
seleção de Estudantes. 'equipe da A. E. Austria:
No valei V1enceu A. E

Austria por 2 X 1 com sets FERNANDO II
da 15 x 10, 12 x 15,15 x.8. FAUSTO (NELSON) e

Esta partida foi realizada CARECA, FERNANDO I
sábado á tarde com grande (Téco--Téco), Wallace e

assistência. Marreco, Jarem (Ivam),
No domingo à tarde rea- Edson, ,TITE, NELSON

lizou-se .a partida de fute' (FAUSTO) e Téco-Téco
boI, sendo o Austria infeliz, (ALTAIR).
perdendo por 5 X 2:

.

No Valei foi o seguinte O

Com um gramado em esta- sexteto
do lam'acento, esgotados da Marreco Fausto Ivam,
viagem não paude a equipe Altair; Fernando, II e Gil
da Capital render satisfa- san.

tóriamente. A Diretória da-A. E. Áus-
Diga-se de pássagem que o

Atlético atuou com quase
todos os titurares. Fausto
marcou os dois tentos do
Austria, ambos no segundo
tempo.

Os avantes do Austria

�,

tria, agradece 'por nosso in'
temédio a granâe acolhida
que teve em São Francisco
quer seja por párte dos J0-

gadores 'como dos responsa":
veis pela sua ida aquela ci
dade.

,,/

CLUBE DE CACA, TIRO E PESCA
,

"COUTO DE MAGALHÃES"
CONVOCAÇÃO,

São P�ulo.' 20 (V.A.) -

I Pacàemb�, classificando:_se'Com a vitoria sobre o Bra- o UrlJgual, vice campeao.
/ sil por 3 'x 1, o Chile-sa-! Ficou decidido que o segun
grau-se campeão sul-ameri do campeonato continental

, S. PAUL?, _20 (V. �.) - Encerrou-se, sabado, o cam- cano de Hoquei, cer&me I de Hoquei, tem Santiago
peonato brasileiro ele tíro ao alvo, �om a prova de fuzil de levado a efeito' no Ginásio' do Chile como sede.
guerra, que foi vencida pelos paulistas, individual e cole-
tivamente. Contudo, os cariocas foram os campeões, com

vitórias anteriores, tanto que antes da última prova, já
haviam garantido o .titulo maximo.

RIO, 20 (V. A.) - Séria
crise no Botafogo está pre
vista há muito O quadro
de footboll alvi-negro, que
é apontado corria um dos
mais caros do Brasil, vem,
apesar disso, apresentando
exibiçõees que não corres

pondem. Tendo' vencido
apenas quatro adversarias
fra,cos (Canto do Rio, Ma- Tambem o senhor Nelson
dureira, Olaria e Portugue- Cintra, desolado não escon

sa), os dirigentes do Glo" deu seu desejo de deixar o

rioso' se empolgaram com cargo que ocupa. O pro
esses inexpressiv�)s trium- prio senhor Ademar Bebia
fos e não cuidaram -de to- no, sempre calmo, d�mons
mar providencias julgadas trava grande revolta. En
necessárias, pois a atuação quanto isso se passava nos

do onze nos l�eferidos jog-os altos postos, o velhõ Gentil
foi pessima apesar 'de haver dava explicações e justifi' GRANDE "SOIRÉE" DA SAUDADE E A SENSACIONAL

vencido. . .
.

cava revezes, prometendo APRESENTAÇÃO DO RENOMADO CANTOR

, Sabado, no encontrQ corri' ,(até quando?) armar a e- GREGÓRIO BÁRRIOS
o Bangu, a decepção foi"1o:- quipe para o turnp neutro... Por especial gentileza da brilhante sociedade LIRA
tal. Possuindo craques da Falava ,em Danilo como TENIS CLUBE, a tão ansiosamente esperada "Soirée" da

qualidade de Gerson� Nil· "salvação" e acrescentava: saudade e 'a cintilante apresentação do cantor interna

ton Santos, Carlile Garrin- _ "Se me derem mais cional GREGóRIO BARR.IOS será levada a efeito nos

cha, Arati e Juvenal, ga-' quatro craques, ainda irei "féericos" salões do Clube da Colina, na noite de 21 do

nhando ordenados fabulo- pra cabeça... Em tempo:! fluênte. 'Esta maravilhosa reunião será em regozijo pelo
sos, o alvi'�egro deixou-se em G

.

.eneral Severiano não

I
advento da primavera. "Soirée" da saudade, com muitas

abater facIlmente, provo- querem ver Gentil nem pin- SUl'prezas e atrações. Ficam convidados por êste meio não, i
cando protestos dOI> seus a- tado . .... 'só os associados do, Clube Doze, como também os asso-

ciados do Lira Tenis Clube.
Mesas à venda na SecJó3taria do Clube Doze, das 8 às

11 horas, diàriamente, a Cr$ 150,00.
.,

I VOLTA CIClISTICA DO ATLANTICO

Domingo, ás primeiras horas da noite, completaram os

ciclistas a 5a. etapa (Laguna a Florianópolis), com um

percurso de 96 quilômetros, vindo á frente o pedalador
Francisco Cacione, da Venezuela, seguido do uruguaio Dan
te Sudantti, vencedor .da quarta etapa (Araranguá a Tu,
barão). Na classificação geral figura em primeiro lu
gar o ciclista Luiz Garcia Velez, da representação do Dis
trito Federal e vencedor da la. e za.: etapas.

Ante-ontem, pela manhã, saíram 'os ciclistas desta

Capital, iniciando a 6a. etapa, tendo. chegado a Itajai no
mesmo dia.

.

Não nos foram fornecidos maiores detalhes da monu

mental corrida, ignorando-se a posição dos corredores ca

tarinenses Samuel Santos, Arlindo Régis, João Baron 'e

Iríneu Silva.

CAMPEOES BRASILEIROS DE TIRO AO
AlVO OS 'CARIOCAS/'

•

,_.___!-----

CRISE NO' BOTAFOGO EM VISTA DOS
UlTIMOS INSUCESSOS

:1eptos,' pela falta de fibra e

noção de responsabilidade.
Após o cotejo os dirigentes
,não' quiseram mais fornecer
informações mas a repor

t_a�em �urou que o senhor
Pa,ulo Azevedo estaria dis'
posto a pedir demissão do
cargo ae ·presidente.

•

1'1 .

Distribuidor

C, RAMOS S/A
r.omerCio' Tra�sportes
Rl!ja João Pinto, 9 FpolL

..
, .:,� :.��. .

'-1:
-00 -_ •• , ...

VITORIA' FRANCESA SÔBRE OS
CAMPEÕES DO MUNDO

HANOVERE, 20 (D.P.)· e do empenho com que de'
.
- A Fr�nça ie�lizou uma; fe�deram as redes, os ale
façanha inacreditável: ven- maes nada. -puderam con

céu a Alemanha em seu' tra a vibrante ofensiva
oróprio campo. Pêla conta- dos franceses, que jogaram
gem de 3 x 1 a equipe frarr muito'melhor' do que espe
cesa venceu um quadro ale- I

rava o proprio técnico.
mão que se ressentiu pro-
fundamente da falta de Fri_1 No 'primeiro tempo os

tz, Rahn, Schaefer e Mor-, franceses venciam os cam

lok. Apesar da boa vontade peões do mundo por 2 x O.
'-

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

OS CHILENOS SAO OS NOVOS
CAMPEÕES SUL-AMERICANOS DE

HOCKEY

EM BlUMENAU, ESTA NOITE, O AVAl,
ENFRENTARA' O OllMPICO

zado "center" Loló, ao 'iUC
soubemos jogará completo
exceção do extrema Sanl qu:
se encontra adoentado. C

mio Esportivo Olímpico, en- conjunto, ,que ainda asplr:
frentar a poderosa equipe ser campeão pela quarta ve:

consecutiva, está em bõ.
forma física e técnica, espe-

O jogo há muito (jU8 vem, rando deixar bonita .lmpres
sendo aguardado com ansíe- são no encontro com os blu

dade indisfarçável pelo p11' menauenses.

blico esportivo da adiantada ,O quadro para a -pugna d.
cidade dó Vale do Hajaí, on· logo mais provavelmente 0·1de o prestígio do Avaí é dos bedecerá á !'eguinte forma
maiores. ção: Tatú, Waldir e Danda:
O conjunto "azzurra", que Guido., Bráulio e Mii.nara·

agora obedece á orientaçao Duarte, Amorim, Bolão, R.o

técnica do antigo e categorl- drigues e Herrera.

o Avaí sevntrá ho ie para
1, cidnde dr Blumenau, ele'
vendo, á noite, á luz dos re
fletores do estádio 'do Grê-

FUTEBOL MENOR
Sábado, no periodo ma'

nal, defrontaram-se no

mado da Praça General
sório, as salas do Instituto
de Edúcação, representad
pelas classes do 3°. ano C t

3° ano B.

Após interessante
saiu vitoriosa e com gran.
de justiça a equipe da 31
serie C pela. contagem dt
4 x 1.' 'Goleando Mau

Eráclito, Quinho e Horávio
para para os vencedores .

O Conjunto vitorioso ali'
nhou: Deodoro, Quinho e

Paulista; Milton, Nei e Luiz
(Itamar) /Nelson, Maury,
Horácio, Erádito e Valter.

M. BORGES

grená.

(LU.BE DOZE D� AGOSTO
Vende-se
Um .automovel citroem

49
Completamente equipado

e com Rádio.
Tratar na Empresa Auto

Viação Catarinense.

PAItA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

Clube 15 de . Outubro
Edital de .Co.nvo.cação.

I CONSE;LHO,DELIBERATIVO, '

,"
De conformidade com o Art. 48 dos Estatutos, pelo

présente Edital, convoco fados os senhores membros do
CONSELHO DELIBERA,TIVO, para a reumao evtraor- :
dinaría, a reali larse no próximo dia 24 (domingo), com
início às 9 (nove horas, a Éim de tratar dã seguinte

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

hora após, éom qualquer núme�o, em segunda convoca-

ção. - (Art. 46 dos Estatutos) I

Florianópolis, 18 de Outubi·o de '1954.
Alcides C/.áudio. - Presidente do C. D.

, ,
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Schrnídt) ,

WAL1?TEUFEL - Os Patinadores <Joyce di Pi�tro.
A. PESTALOZZI - Círibiríbín - A 4 mãos (Regina

Yara Régis - ManUela P.'Machado. .

...

F. BEYER - O Palhaço e o Bôbo (Marina B�ito Silva)
F. RUSSO :-- Caixinha de Música (Márcia Maria Elias),
TCHAIKOWSKY - Canção Italiana (Olga Schroeder)
P. WACHS - Promenade à Ane (Walrna Borges).
BEETHOVEN - Minueto em Sol (Miriam Queluz).
A. KENNEDY - Estrela do Mar (Iene Cruz).
LUDOVrc - Souvcnil' de Madrid (Maria Helena Kers-Iten). .

P. FRONTINI - Retour au Village (Marísa Guimarães).
CHOPIN - Valsa do Adeus (Lia Mendes).
H. LICHNER - No Lar (Maria Aparecída Sousa).
P. WACHS - Petite Boite à Musique (Iêda Maia Bar

bosa).
J. BRAHMS - Valsa em Lá Bemol (Vera Nocetti de

Araújo).
DWORAK - Humoresque (Maria Nazareth Müller).

O B I d
parados pela 'política de

E. GRIEG - Dança Norueguêsa (Lia Terezinha Capela).
'

.

riSI- pro uZ preço compensador que o
P. WACHS - Carillonnettes (Irene Elci Barbosa).'

.

'

''''e'''mtuaml'agn·otveêrr.no se empenha
E. GRIEG - Au Printemps (Herculano Farias Júnior).
éHOPIN - Valsa op. 64 n. 1 (Maria Amélia S .. Thiago

.

2'O'-/ d t·g d it Graças 1'1'
Fernandes).

. 4
O ri o ; e que aecessi a constata�e,a ��:ros��, lC�

A. NEPOMUCENO - Improviso (Iêda Sousa). Aumenta, en.tretanto,
.::a.da crescente consumo nacional,

;'
mil toneladas, em 1949,para aumento da produtividade

F. MIGNONNE - 12a. Valsa de Esquina (Rita de Cás- vez mais o consumo do ce- a orientação do Ministério 491 mil
_ toneladas, em por hectare, subindo a mé-

sia Ligocki Lopes). reai - A importação dêste da Agricultura é fomentar, 1953. O Brasil está produ- dia de 694 quilos, em 1949,
E. LECUONA - Malaguena (Mary Ligocki). ano ultrapassará a casá intensamente, no país, o zindo; assim, 20 por cento para 848 quilos, em 1953.

B
- doe 4 bilhões de cruzei1'os cultivo do cereal, que aliás do trigo destinado à moa' No problema do trigo, há

.

elo gesto da �Nesll.é .
.

vem registrando aumento gem industrial, o que ainda ainda a considerar os aspec-
Rio (S.I.A.) - O Brasil, progressivo nas safras. As- é pouco em relação ao con- I tos relacionados CDm o ar-

o Representante da Com- campeões, duas ricas taças. no corrente ano, deverá sim, de 437 mil toneladas, sumo total. mazenamento, escoamento
panhia Nestlé, nesta Capí- De parabéns, pois, não despender soma que se colhidas em,1949, passamos MELHORIA DA· PRO- rápido, comercialização das
tal, no decorrer da "Serna- só os que integraram as co' aproxima de 160 milhões de para 771 mil em 1953, e no DUÇÃO ,safras e industrialização. O
na da Criança",· brindou memorações da "Semana da dólares na importação 'de corrente ano são esperadas Esse aumento da produ- llV1Jnisté:r-.o da Agricultura
com lanches dos seus pro- Criança", como os partící- trigo, correspondendo a cêr- 800 mil toneladas. ção tritícola, mais acentua- procurará imprimir diretrí-
dutos, _de s t a c a n d o-se o pantes do Campeonato Es- ca de 2 mílhõesi de tonela- Segundo dàdos do Ser' do no último quinquênio, é zes práticas capazes de dar
NESCAO. colar- como, ainda e desta- das, ou sejam _

4 .bílhões e viço de Expansão do .Trigo, 'fruto não só da interferên-I a êsses problemas uma so-
Da mesma forma amanhã cadamente, a própria Com- 160 milhões de cruzeiros, ao a produção cornerciável, is- cia de variedade adequadas lução objetiva.

serão brindados com um panhia 'Nestlé, valorizando preço de custo do dólar

I
to é, aquela que é benefi-'] ao nosso meio, selecionadas.suculento lanches os atlétas os seus produtos com gesto, (26 cruzeiros). ciada pelos 421

mOinhos!1 nas esfações experímentals
CASA:, MISCELANIA dl�tt'j�

do 'Campeonato Escolar, ião cativante e digno de Em face de�s� enorme i in$talados no território n,?- do p�ís, lTlas também do i 'i 11,d�Fa dos, R_ádl�8.�,I�:A.sendo ainda oferecidos, aos ser imitado. absorção de dIVIsas e do clonaI, aumentou de lo,? .llc:: dos p}�qdl!to ;ValvúiÍi8'i'e;aUi8co.·� ,"J{

Diário da MetrQpole
o QUE SE PODE E DEVE DIZER NA "SEMANA

DA CRIANÇA" ...

(Afvarus de Oliveira)

/ Todos os anos é festivamente comemorada a "Semana

da Criança". Não deixa de sel\ louvável a iniciativa, pois
lembra mais vivamente a gente míúda e se debatem os seus

problemas múltiplos.
,Prestando-se o acontecimento para um pouco ele dema

gogia, dando azo a que apareçam alguns figurões precisan
do de publicidade, há algo que fica, que se aproveita por

que a criança tem tôdas as atenções voltadas para ela pelo
menos durante uma semana no ano.

Gostariamos de saber o que há com o S. A. M., o horrí
vel S. A. M., que tanto escândalo tem provocado, que tanto
tem desseducado a juventude brasileira desamparada. Está
melhor permanece na mesma?

Por outro ângulo, nas ruas da. cidade maravilhosa-pa
ralelamente ao luxo que tresanda perfumes carosuca rou

pas custosas, com elegantes Cadillacs, "rabo de peixe", há
muita miséria, e pior ainda, existe muita criança abando

nada, desamparada, estendendo a mão à caridade pública;
servindo a adultos _.Ilue. a exploram, de quem nem é filho
ou parente é, mas "alugada" para tão estranha espécie de

Itrabalho...
"

Na Barreira do Vasco por exemplo, ao redor do Mara
canã "nos dias de jogos na majestosa praça de esportes, a

maior elo mundo; quanto menino esfarrapado, tomando con

ta de carros, êstes mesmos 'meninos que, de' quando em

quando, roubam .peças dos autos que dizem guardar: ..
Atirados ao vícío - fumando e bebendo - abandona

dos à própria sorte, sem frequentar escola, sem trabalhar
- pois não há mais lugares para aprendizes' - ficam os

/.

pobres garotos sendo "educados" na escola do crime e da
vadiagem.

.

Não cmopreendernos, aliás, como não existir rio Brasil
"

ensino obrigatório - como nos países mais adiantados. Isto
porém, é assunto para outro comentário. Insistimos: - A

criança precisa de maior assistência c maiores cuidados,
mas o aI;t0 todo, é tempo toei.), não apenas por uma sema
na ...

·LIRA TENIS CLUBE
Realizar-se-á amanhã, com início às 20 horas, nos sa

lões do Lyr:;t Tenis Clube, mais uma audição de Piano' pelos
alunos da já consagrada Profa. Gilda Ligocki Lopes, cujo
programa damos abaixo.

Pelo êxito alcançado em suas audições anteriores, es

tamos certos que a renomada e talentosa Professora con

terrânea brindará
o

à sociedade com' uma magnifica e es

'plendida noitada musical.
PROCRAMA

:, F. RUSSÓ - A la. Valsinha (NairMaria Lauríndo).
A. SOUZA LIMA - Vamos Brincar de Roda? (Rose

mary G. da Silva.
L. CHIAFFARELLI - Chiquinho o Implicante

Yvonne Leal).
N. N. - Marchínha (Vcra Cardoso).
S. CALLIA - Aurora da Vida (Marlon Melím) .

MACK - A Valsa do Papai (Waldecy Amaral de Oli
veira) .

STREABBOG - Dó, Ré, Mí, Fa (Carmen Silvia Meyer
Amaral).

S.'CALLIA - Materno Beijo (Vera Bechara).
STItEABBOG - Chuva ele Rosas (Marína Ligocki).
F. RUSSO - Dois Passarínhos (Sara Regina I;l.amalho

Silva) .

. S. CALLIA - Reflexos de Luz (Helena Simões Corrêa).
W._ SMALLWOOD - The Harebell (Vera Lúcia Reguei-

ra).
".

.
A. LANDRY - Les Surprises (Lêda Maria de Moura

Ferro).
'

MOZART - Saudades' da Primavera (Lucia Maria de
Oliveira).

'

S. CALLIA - Flores e Pérolas (Márcia Jací da Silva

(Maria

I

San.tos).
STREABBOG - A Cesta de Rosas (Anna: Maria

,

Flul'bnúpolis, Ql,1inta-feira, 21 de Outubro de 1V54

o seu corroo motor
CONTRI 'ÁCIDO-S
.E VAPOR D'AGUJI

\

,provenientes da. queima de

gasolina no motor ainda

frio que se condensam sôbre

as partes metálicas, pro-.

vocando a CORROSÃO.

_ .. '" -
_'

: >

SHELL X .. 100 �10TOR OIL
->

contém "aditivos" anti-ácidos' e estende sôbre
as partes metálicas uma fina e resistente película

protetora, garantindo ao motor ... LONGA VIDA..,

- ./
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"

.
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Vulcão
exlinl

RIO (S. r. AJ
_

_:_ Em plena
SeiTa do Mendariha, na linh
divísórta entre o Distrito F�
deral e o Estado elo Rio, Q

geólogo Alberto Lamego, di
retor da Dlv.sáo de Geologia
e Mineralogia do Mínístéríc
eh Agricultura, localizou uma

"chaminé vulcânica", sinal
ela existência do vulcão apa

gado há milhares de anos. A

respeito, o Departamento
Nacional da Produção Mine
ral divulgou minuciosa "m!t"
.nóría" daquele cientista.

-

No Brasil, COnhecem-se ou
tros numerosos testemunhos
de vulcanismo extinto há mi":
lêníos. O caso mais discutido
e referido universalmente é o

de Poços de. Caldas, estudado
pelo grande 'Orville Derby,
onde as termas sulfurosas

• que hoje representam inesti
mável riqueza constituem o

derradeiro estágio de antigo
vulcão.

Ass(Jciôções
rurais
RIO (s. I. A.) - O minis

tro da Agricultura, sr, Costa
Pôrto, reconheceu as Assoei

açôes Rurais de "Míneiros do
I'íetê e Cotia, em .são Pau!o;
Cachoeira do Sul, no Rio
Grande do Sul; Solânea, na

paraíba; e Nova Esperança.
no Paraná; e a Associação
dos Agrônomos e Veteriná
rios do Amazonas, com sede
em Manaus.

TOSSIU?
Não deixe que as Bron-

quites, ou Rouquidões amea

cem sua saúde! Ao .prímeí
oro acesso de tosse, tome "Sa-

I
tosín", o antisético das vias

respiratorlas. "Satosin" eli
mina a tosse, da novas for

ças e vigor. Procure nas

farmácias e drogarias "Sa

tosin", que combate as bron

quites, as tosses e as con

sequências dos resfriados.

•

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

Lanchas
ambulatorio
RIO (S. r. A.) - Uma lan

cha para fiscalização ela pes
ca em,alto mar, com 14 me

tros de comprimento, está
sendo construída em Manga
ratíba, no Estado, por inicia
tiva da Divisão de Caça e

Pesca: O Pôsto dê Pesca ele
Manaus já possui uma lan
cha menor, com idêntica fi
nalidade.
Além de barcos destinados

à fiscalização da pesca, o re

ferido orgão do Ministério da

I Ag-ricultura mantém em fun
cionamento uma moderna e

I bem instalada lancha-ambu
latório 'em Manaus, para a

I tender aos pescadores do al
to Amazonas.
Outra lancha-ambulatório

está sendo construída pela
D. C. P. para, com base

.

em

Belém, atender à região do
...iAO Amazonas.

Compra se
casa OU. terreno
Compra-se um pequeno'

tereno ou casa velha ou no

va com garage ou terreno
ao lado para construir uma
situados na Rua Anita Ga
ribald ou em outras ruas

proxímas a esta. Imforrna
ções para Romeu Machado,

-

rua. Anita Garibald n", 33
Telefone - 2972.
__1Io1lli'l!n_............... (j!I; .l"·'" r"�"1i \
�-.a�.. 'h.. t:.,.-,,· .-

EMPREGADA
Precisa-se de uma

empregada.
..
'...

Rua ArtisúifBitf
co'tri(28..• ,:::í;."·�::X:

.
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Aquele homem de estatura

mediana, calvo, bigode cer

rado, despertou a atenção do

companheiro meu, levando-o
a ínqutr:» me a 'seu respeito:
"Quem é C''''3t! fulano'! O que
faz na' vida? Como M: cha-

ma?"
Respondi sem hesitar, "E'

o Armando Calil Bulos, La

gunense ilustre, político dos

mais brilhantes, notável trí-
, buno, possuidor, de opulenta
cultura e de reconhecida ido

neidade moral, sincero, leal e
digno das mais nobres virtu

des", Meu amigo - olhou
me fixamente, segurou-me
num dos braços e disse com.
entusiasmo: "Cita-me algu-is
detalhes sôbre a vida desse

homem, Estou "emoctonado,
porquanto no Brasil em que

vivemos, dificilmente um ho

mem público consegue pala
vras tão .exnressívas e since

ras como' essas, 'Olhei para o

lado e observei que realmen

te meu colega demonstravu
interesse' em conhecer . Ar

mando Calil mais detalhada-I

Florianópolis, Quillta-feira, 21 de Outubro de 1954
.-----------.';_ . ._. • _ •. �_'".>.... _ - _.. _. _, ..n.� •. _ _..,... _
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o ESTADO

CINE. SÃO JOSE'
_
As 3 - hs.

Cantinflas - Sara Garcia
AI É QUE ESTA A COISA
Esporte na Tela. Nac.

Preços 10,00 - 5,00. J

Censura Livre
" - As - 8 Rs. - ,

Richard Widmark - Don

Taylor - Em:

"'A Trl"�una Ja As"S8m�le' I'a" ISàrviço Militar lei.,.,. !!uN�!ioAlost.,'. U', I lU ' I Ao mesmo tempo que a gos da .Silva, ,
Manoel Fran- Tendo sido verificado o dano causado ao edifició

\' I
C. �'. remete semanalm��te I cisco,do Nascimento, Nery contínuo ao Salão do CLUBE DOZE, pelo estaqueamen-. certlflcados_ de Reservistas I Sel:afllu da Motta e Pedro I to dos novos edifícios da CAIXA ECONOMICA e BAN-

BRAZ �ILVA do por uma manifestação ir-' importância, Por enquanto o e deI Isen�ao pa!� as �M 'ILUIZ
da �oza"

,. Ico NACIONAL DO COMÉRCIO, foi mandado fazer
refletida do eleitor�do, o»- dinheiro continúa a gover- e, De egacla�� le� ra a, e- ,ORLEAES: Ezidio Gras- uma vistoria técnica que resultou na medida preventiva
serve o destêcho das eleiçôes nar as consciências pouco �s- fia a coveniencia dos, ínte- ,.SI., ,_ . e provisória da interdição do SALÃO·DO CLUBE, mui- I

de 50, quando o' eminente clarecídas. Quando elas ad- ress�dos pro.curar:m infor- ARARANGUA: Antomo to embora não estivesse ele afetado em .sua seguranêa.
Nerêu Ramos não conseguiu quirirem sua in�ependênci�, maçQ�s precIsas. Junto ao� It:

az • ,Fernandes, ,Art�r Tão logo termine Q estaqueamento refe:r:ido,' no�a
a senatóría, O povo, sim, êste ouviremos o replql:e dos si- Delegados de. Re�rutamen Ll�eraldmo Magnus,

, EZ1� vistoria será realizada, quando, então, será reaberto o

é o culpado por todas as de- nos, chamando-as a hora da to e Juntas de Alistamento Joao Roque, Juvenal Jose SALA-O d V t
Mili

,

d dr d S J B
o e erano.

cepções. A Nação, no seu ré- imparcialidade" Realmente I itar, a respeito o an a- e ouza, eronimo ernar- Ce t' , , ,

d.' '.
d ,-'

r os que nossos consocios compreen em os mo-

gime çlemocrátiCo, dá ao in- meu companheiro. expressara menta os seus processos. dino Tomaz, Joao Orestes tivos de plena segurança que ditaram nossa deci ão _

, I 't A d d C' t L' J 'M t
'

.,
isa , pe

dividuo o direito de escolher
I
a ver_dade, �uand0 o e �l ora- remessa correspon .en- o an o, , ,UIZ �se. o a, dimos 'aguardar com benevolencia essa iato da nossa

seus representantes aos mais do for mais exc�arecldo e te a �emana �e 11 a 16/10/ Lucas, Josué da Silva, Ma- vida social.' "

diversos postos-eletivos. Mas, consciente, concluí eu, quan- 954, e a seguinte: noel Juvenal Machado, Ma- A Diretori�
nem todo êsse povo sabe fa- do sentir o valôr do voto TIJUCAS: Hercilío Var- neol Antonio Furtunato e

zer uso dessa prerrogativa, aprender a empregá-lo, então gas e José Giacomossi. Manoel Teodoro Joaquim.
Perde-se quase sempre em teremos uma Assembléia Le- BIGUAÇU: Aladino Sa- SOMBRIO: Abel Mar:'
ilusões materiais<, Ainda não

I
gíslatíva integrad� somente gás e Genesio Paulino Pe- tins Fernandes, Abelo An-

se compenetrou no seu dever por Armandos Calís, reira, selmo dos Santos, \ Arthur
de fiscalizar o comportamen- JARAGUA DO SUL: Manoel Rodrigues, Donato
to dos candidatos. Evocar seu Antonio Hôrmann, Albano Valdemiro 'de Mattos, Ezio
passado, ,observar o presente.

e A 5'A
Lourenzetti, Arno Krause, Teofilo de Souza, Jaime c».

e concluir-se, no futuro sa- affonso Hartamann, Edmun- milo Fidelis, José Venancio

Iberão conduzir-se como dan-vl .' do Muller, Lino Milnitz, Ru- Cardoso, José Pedro Car- .

tes. O amigo que ,me ouvia Precisa-se, para casal, po- dolfo Bockor e .Wílly Pies- doso, Manoel Pedro da Ro-
com atenção, ergueu acabe- dendo ser por contrato de Re,

'

sa, Marcos Caetano de Oli-
ca e díssecom ênfase: "Tudo 3 anos. GURAMIRIM: Antena! veira, Macario Caetano 'de

.

isso que você me contou vem I A tratar no Cabo Subma- [Pommerening.
I .' Souza, Pedro Oliv�ira dos

confirmar uma vez mais que. rino CAMPO AL: E G R E: -Santos, Pedro Manoel Pe
a riqueza esplrítual ai�da 1_ Rua JO,ão Pinto, 26 com Francisco Soares Chaboski. reira, Valadar Antonio Ro-
.nào .adquínu a sua deylda a Gerenciá RIO NEGRINHO: 'I'arci- drigues, e Vitorino. Sera-

• lia Bento dos Santoes, fim Baltazar,
I INDAIAL: Arthur Schu-
lz CURITIBANOS: Adelino

Com a B·,bl-Ia na MaNo '

TlMBÓ: Albert Steuck. Wolinger d�s Neves.
'

mente", Você esteve naA:3-, SÃO FRANCISCO DO' JOAÇABA: Frederico
sembléía Legislativa, na ie-. . ''l'I'i' "SUL Ab

-

d F it Schazman, Rugero Zacca-

:���!��lrie. pa����?obti:e��; I ,---.------

,..INo I'enaculo»')?� :IAl,,:a�o dar;�lva ��rt�,e�� iro��:Caà��i�� T::���do
t'
.'" ' ,� " l toriio Manoel da SIlva, An B' G' dí.resposta nega iva, 1l1lClCI nu- I .

I .

P d N h ff d Renner, aptísta uissar i,
nha análise sôbré o perfil do to�lO, e 1'0 euc e er e

Deniz Borgio, Edegar Hae-
sx-parlamentar lagunense: QUINTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO [Oliveira, Clodovam (;.omes fliz 'Pasqual Perozin

'

Na Legislatura 46,' a velha e Não per-gunteis pois, q,:e ,hav:is de comer, ?U que' de. Almeida, <Geraldo Zen,! IceH'AepECÓ: Armando
histórica Laguna cujo nome haveis de beber; nem andeis mqUletos,., Buscal antes Guilherme Kruger Netto, p

, -F '

d A' 's', "

A ' _ -. I' .-
- aganI, ranclsco e SSI

evoca um passado glorioso ° Remo de Deus, e todas estas COIsas ,vos serao acres, Joao Souza da Luz, Joao
M h d L' M t' dos,

I
",

.- ac a o, UIZ ar Ins

'enviou à Assembléia LegiSla',;eentaNdas, (L�cas h12: 29,31f)" �.erl Mat·d6: 25t-:,3d3, 'b:bl' ',RamoSJda, Csosta, �oao Cda. Santos,' Nicacio Velasques,
Uva do Estado, como s):.;r re- uma noIte c uvosa Ul a c asse e es u os 1 lCOS, nuto, .ose aturnmo, os

S" f' F tt Belm'-"

A I'
-

f' Ab d D S J' P I' d
era 1m avare o, 1

presen�ante,. êsse m,ôço, que 'como e meu costume, Iça0 01 so re o amor e eus antas,' ase , au mo e
R' ld' Carlos Vicente, I f' T' h 't 't d . d

'

01" J' AI d
1'0 llUO 1,

se chama Armando Calil. :)a i e a e. ln amos um grupo mUI o m eressa o e Cnan-. ,lvelra" ase
.

ves a
Linberger, Flary Farneda,

tribuna daquela Casa fe� seu; ças de 7 a 13 anos, na classe, SIlva, LUIZ Anacleto da
Q

.

t r Er:ch Scheffler
altar literário.' A eloquência I Terminada a aula perguntei a um meninozinho, que Silva, J.VIànoel Toblér Pin- G�lbln et 'G

i

'mo de' Co"'-,

'1 d 1 "T l' 1 ld P'
1 er o eron1 "'

da sua luminosa expressão Ii morava mUIto onge a esco a: ens a gum amIgo com to, Odi on Wa emar erel-
t I H" 'Joa-o Clau-

I?" "N-" d' AI"
-

llT 1 'A"d d S'l a, vo emen,
verbal, a riqueza de argu- quem vo tal' para casa, ao·,. Isse e e mas eu nao ra vva ter, nsh es a 1 -

d' Ut'g Ludw'g Sl'egfrl'd,

l' I '

'd D' t' EI' G
,. C

A 10 Zl, 1

mentos, a vertlCa Idr' d'� de., sou maIS um gUrI me rosa, porque eus es a sempre va, laS' -regol'lo orrea, S h 'dt P d' I r i n e u
,

b d
'

t 'Êl' d' 1
.

h I J
-

N' 'I D' t W l'
c mI, e 1'0

ideias e a no reza 0 cara 1"1' ,ComIgo, e me a a uz para eu enxergar o camm o c

a-.I
oao léo au uar e, e a - .

F' S'l r' . Osmar'

" 'E' 'd" f h' d d d J
ranz e 1 ve 10

,convenceram a todos que I ramente. um me11lno e eSpll'lto arte e c elO e CO- emar e esus. .

w'
,

. Laguna soubera dar à Sant.a ragem porque crê em Deus, Deu-me um grande gôzo ou- ARAQUARÍ: Brasilino I
.

e1mer.

Catarina, um> filho rapaz dE; v;r istõ daquela criança e eu roguei ao Pai por ela.
'

Mendes.
.

I., ITAPIRANGA: Asirio
honrá-la

-

com lisura e eic- � O Pai Celeste está conosco sempre, onde q\ler que PALHOÇA: Adilio Ma- I Reichert.
gância intelectual. Homem. andemos e seja quando fôr, Se cremo� nêle e temos uma noel Silveira e Osvaldir I lVIONDAÍ: Ernesto Som
de partido, cOlllO bem PO�l- I viva fé, nossos corações estarão :r:epletos de esperança, José de Assunção. ! mer,: Ervin flirsch e Otto
cos, pela l.ealda�e e c0':'J:eç�o .

gôzo e paz, I SÃO JOSÉ: Teadino Ma- F,uziger.
.

,

.

de atitudes, deiXOU I!3., Ca-
" I noel Espindola.

" I P A L M I TOS: Werno
mara Estadual o tl'ac;o mde- O R A ç Ã O I BOM RETIRO: Abel Zil- 'KaHn, Emílio Wencel..
lével de um cidad§w CH:npr�- \1 "

. I li, Tarciso de Jesus Virei-I SÃO CARLOS: Flores-
dor dos seus dever�s, eOllS�lO Nosso, Pai Celeste, damos-te graças pela luz 'do teu Ira e Archanjo Rebelo Flo-; tino Berardo, Ilmo Engel-
?e su�s responsabE�d:i.des e amor que nos conduz pelo caminh.o reto, Ajuda aquêles ! rês" Imann � João Irineu Tho
mabalavelpo seu ab.leLl\JO .ele que vivem sob o guante do IÍlêdo e .admitir·te em suas I LAGUNA:: Antonio Pal- . mas,

corresponder com a�ti"e.z ..

é �idas, Dá-lhes uma fé poderosa em Cristo. Fortalecé-nos pua, Antonio João Inacio, I SÃO MIGUEL D'OESTE:
mandato que lhe fOI CO�1Ila- e usa-nos no teu trabalho, Em nome de Cristo nós ora- I Bernardo ,Martins, Fran- Haralino Scandolera.
do. A luta 'subterranea Clas mos, Amém. \" cisco Nunes, Gustavo Jacob 1 XAXIM: 'Domingos To- Scll:wanz,

_ paixões, encetada por a:.guns de Mattos, João Ernesto, niazzo, Luiz Jamil Zanotto PORTO UNIÃO: Cle-
adversários seus, ni?ü pOl1de PENSAMENTO PARA O DIA João da Rosa, .e Manoel e Sil'O Francisco Bergamas- mente Harthman, Ivo' Cor-
desfigurar os méri:os e cons- Avelino Miguel. ...

\ chi. deiro Sobrinho, Leonidas
purcar <> conceito do preda- "Deus, ,. é galardoador daqueles que diligentemen- TUBAR.t1.0: A g e n o r JAGUARUNA: Luiz Me- Schuvirki; Oswaldo Fran-
ro lagunense pe"s,nte

seusJ je o buscam". Heb 11: 6. Goulart, Antonio, Marcon, deiros. cisco - Piecharki, Pau 1 o
admiradores e corl'�ligioná- _

" iUROKO NASHIRO (Okinawa) José Bardini, João Domin- JOINVILE: Joel Ma- Doopiat e Silvestre Zvares,
rios, Não traiu, Jámais :>e

I
---------

deixou vencer pelas ofm'tas ,__;>

materi,ais ou �or interesses ECONOMIA absoluta�"" CONFORTO absoluto
mesqumhos, Nao compactuou,

. '4
com tra�ções, e ,QualHJo ,.seu Grande' CONFORTO I" Gr,\ande ECONOMIA'
nome fOI envolvldo 2m EILua-

,

"

,. I
; ."-�,��t�,�,,---- -

chado Soares e Sebastião da
Silva.
BLUMENAU: Walter

\
,

\

Concurso Miss Sta. Catarina
De, Blumenau (Pelo Telefone):
Tivemos conhecimento do lançamento de cinco can- '

didat.as que concorrerão ao título "Miss Santa Catarina
1955", representando tradicionais clubes daquelÇi pro·
gressista e simpática cidade,

'

.

Para maiores. detalh�, nos reservamos a oportuni
;lade de esclarecer em reportagem completa que êste
matutino p�blicará � dentro em breve,

CtneITlas".. .

(

ções comprometedora", soube
desmenti-las e provar ,que
seu feitio de homeh'l reto /e
de sólida definição política,
jámais seria objeto para usos

condenáveis nas mão,> dos 'Ioponentes. Agora VClltoU a

ser candidato 'por sua \,erra

e pelo mesmo parLic!0, Seu

"slogan" de proNa�ancta �lei
toraI foi o seguinte: "Al'm::1l1

Ido Calil pede ao povo que
lhe devolva a t1'1bun�;l da As

sembléia". Nada de dificil,
disse-me 'êle, certa Jdta. 1;'a
lavras simples e que o povo
saberá compreênde ·la': To'

davia, infeliz:':1ente, .Arman

do Calil não conouíst·GU da

consciência do' eleitt'l'ado
Catarinense, a devoluçào da

sua desejada tribuna, Teve

semp're,na beleza de f.;t;flS ati�

tudes e na honestidade dos

seus propósitos, a persuasão
íntima de servir com necên
cia à sua terr!), e à sua gen
te. Soube descrever Qll llnhas
vivas a órbita da sua perso
nalidade, O jornalista Medei

ros dos Santps, pelas' colul1!ls
.

do semanário "O Tempo",
escreveu um .artigo sob o .tí':
tulo "Há mua poltrona vazia

na, Assembléia", referinno-se ..

a Armando. Calíl. Respondo a

t®�iesse jornalista: " Apoltrona
permanecerá vaga", Os ho- .

m�ns públiCOS, na sua;l l)laior
.

parte, são levados ao ápice ....
/ .

���r"'-pdâel', p'orque tem' mél'i" ..,--,,� ..."..,""""""""''''''''....._"..........
,

.

quali<1ades.
I

'"
1

AQÚECEDOR EL�TRICO CENTRAL

..

�"'''õ "�""

t Fabricados fiOS tll)ClS ,ti� ':", '::: :'. ,,_,,\
'"

...._ '\: horizontal e vertic;ol..··' '-.",:;"f� \

:./
._ ..\.' .....• ,

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

.revestida de material altamente ISOLANTE (lã �e vidro).
.• Resistência do tipo tubular, intei_ramente blindad,a •

.• Controle automitico de tenipe�atura pOt' URMOSTATO.
que progorc.iQ�. grande eCONOM.IA.

1/1IttAO�,� o ,QUE, FABRICA"(
'------ -.-:;._.....,. aãijfa; ..... ,

-�
,

.

1

CapaCidade:
100 a ) ,000 litrOS\

..
\

/AQUECEDOR

ELÉTRICO

CapaCidade 30 LlT�OS

• Construido inteiramente de
cobre,

• 'Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe·
ratura de�eiada.

i (

o MISTURADOR DÁKO, de regu·

lagem instanlaneo, permite o

maior esco'o de groduoçõe$ de

TEMPERATURA,

...�.' Rf:.M,nSIS ..n. Comércio
.

�
P;I1�OI 9 Fpolis.. ·-St••Catarina

A tJêl1cia�

"PRISIONEIROS NA
MONGÓLIA"
(Techinicolor)

Filme Jornal. Nac.

Preço: 10,00 5,00,
Censur,a Até 10 Anos.

'�'I T Z
As 5 e 8 Hs

Uma "Blitz" de
..

Ga'I'ga
lhadas com o cômico das
Américas:
Cantinflas - Sara Garcia
Lolita Camarillo em:

AI É QUE ESTA A COISA -

Atual. Atlantida Nac,
Precos: 7,60 - 3,50
Censura Livre.

lI! sSQa !"
_ \_ J

J
As 8 hs.

MARIA CRISTINA

,

. Atual. Em Revista Nac..
Preços 7,60 - 3,50;
Censura Até 18 anos ...

l,i··'3Q
! - As 8 Rs -

I Aian Ladd _: Deborah
Kerr - Charles Boyer .

Em:
UMA AVENTURA NA

.

INDIA
Noticias da Semana, Nac.

Preços 6,20 - -3,50.

- As 8 Hs -

George MONTGOME
RY - Tab HUNTER em:

DE HOMEM PARA
HOMEM

'

(Teçhnicolor)
Guaiba Filmes Nac .

Pi'eços: 7,60 _: 3,50.
Censura até 14 Anos .

- �s 8 Hs.
Noticiário 'G,uaiba, Nac.
MULHERES SEM

'AMANHA
Com: Leticia Palma

SAFARI
Com: Douglas FAY-

BANSK$ Jr.'
'

Preços; 6,20 - 3,50
Imp, até 18 anos,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

o ETADO
�' ---- ----------------------

Florianópolis, Quinta-feira, 21 de Outubro de 1954.

Bem Representado
O BRASIL NA U,NESCO

FALA À REPORTAGEM dó Brasil na UNESCO, o partir do próximo ano.' Sô

O JORNALISTA ANTO- nosso entrevistado se refe- bre o programa, disse o

NIO DE GAMARRA, PRE- 'riu em termos elogiosos ao 'jornalitsta Antônio de Ga

SIDENTE DAQUELE AL-I nosso' país :e ao seu repre-
I mar_ra que o mesmo está

TO óRGÃO DA ONU -I sentante
- professor Paulo consubstanciado. em três

ADMITIDA A' RUSSIA Carneiro, ao qual vem de pontos: atividades perrna

EM ABRIL DO CORREN- suceder na presidência da- nentes em relação à educa

TE ANO - PROGRAMA quele órgão. É um dos no' ção fundamental, realiza

A SER DEBATIDO' NA mes de prestigio da UNES- ções sujeitas a prazo deter

ASSEMBLÉIA GERAL A CO e um dos maiores en- .minado, como criação de

REALIZAR-SE EM MON- tusiastas da organização. O centros de estudo e pesqui-
TEVIDEO. r.epresentante brasileiro vai sas; assistência técnica não

RIO, (Agencia Nacional) se candidatar 'ao Conselho s� aos países subdesenvol- r

_ A UNESCO que é por'IExeCUtiVo e afirma o sr. vidos mas a todas. as na-Idefinição - a .o·rg��ização Antônio de. �a�arra que" ções membros da UNESCO.

educacional, clenüÍlca e as suas possibilidades de

V
"I

cultura das Nações Unidas
I
vitória são inegáveis. .... ende -,5e !

vai. relmir-se em Monte- A NOTA,:ç:>E pESTAqV�,
video, em assembléia ge- Ao todo, vâó se reunir" Vende-se uma 'maquina
ral, em Montevideo represen- de costura de pé marca

De passagem pelo Rio ru- tantes de 73 países. A nota 'LADA
.

d d dessa , com apenas um m,es

mo à Capital Uruguaia, o e estaque essa assem' de uso. :

jornalista Antônio de Ga bléia gel�al é a partic�pa�ão Ver 'e tratar à Rua Este'
I

marra teve -oportunidade da Russía, pela prrmerra ves Junior 129
.

Ide fazer declaracões à im- vez num conclave dessa I . Precisa s dei
.

,
. .

d
.,

d
- e e uma empre- --------------------------

�;:�l�i�r��il����do��:�;�: ��Ut���Ó �f�tSabri�11�oac�� iga��'a Artista Bittencour, 'At'enr'alWo ·Mal·s, u'ma d""e"rrola' dos -com·
..

·:

unl·slasra sob a .sua presi encia. .ren e al1o,. a o que:.�r:ovo� i 28. �
. PELA PRIMEIRA VEZ A cou a volta da Hungria, Po- .

.

Pessoa idonea com ficha

AMÉRICA ,.DO SUL Ilor;ia e .Tceh�oslováquia: VENDE'-SE nos Bancos do Brasil S/A e
.. ,.,;I,ENA,19. (1!' P.) _ Os

A Assembléia Geral da palses que se tinham afas B k Of L d & S th
'- esultados tínais de eleições

.' l'
.

.'. _
an on on ou

1 t
.

Unesco que se reune de. tado daque a instituiçao. 2 Lotes na Praia da Sau- A ica Ltd A 'ta Repre' I par amen ares Iivres em 4

'dol's em dois anos pela pri- TESES E PROGRAMA DA mterI_
. cell' j'l:rovincias da Austria acuo

. :, .

'.
.

dade (Coqueiros) localizados .sen açoes em gera para o

meira vez se realizará num
I

UNESCO
.

. na Rua Thibau. Estado de Minas Gerais. I .----� -----

país da América do Sul,' Dois pontos polarizam as Tratar na Avenida Trom- Correspondência para a
I

que tem mandado para atenções dos participant�s pwski 52. Cx. Postal 540' - Belo Hort-

aquêle órgão da ONU ho' do conclave em Mo_?tevl- FIoríanópolís, 8-10-54. zonte

mens da larga cultura e Vi7 deo: as teses que serao de- I

são. i iendidas e as alterações do -.....,..---------- .-_._ --- I
Abordando a participação programa da UNESCO a i I

. farrnaclas de Plantão I
;. 23 Sábado (tarde) _ Farmácia'Modernà -r-r- Rua João I

Pinto..
. I

"

• 24 Domingo '__ Far�nácia Moderna _ Rua João Pinto. ,
"

30 Sábado (tarde) _ Farmácia Sto. Antônio _ Rua Fe- :

lipe. Schmidt n. 43.
I : 31 Domingo � Farmácia sto. Antônio _ Rua Felipe

i .

SChmidt n. 43.

I ; 0, serviço noturno' será efetuado pelas farmácias Mo- !
: c!�rn�,. seo, Anto.A�iO e Notl;lrna, situadas às ruas João Pinto, IFelip� Schmidt e Trajano: .

I A presente 'tabj;llà não poderá sea::.alter.ad�sem préVia-I
,- , I.
I I

' I

I :··Vende-se'l
1 Por motivo de viagem. Um colchão de molas "Di-
VINO SUPER" corri cama propria Cr$ 2.000,00. Uma

maquina de costura "FIUSQUARNA" nova Cs$ 5.200,00.
Um picup long playng "THORENS" CD�43 sem uso al-

pultamento do professor Ro- gum çJ;$, 6.6qQ,00 .. Um ventilador um armaria c/ espe-
I

quette Pinto realizar-se-á a- lho PI b%:\nheir,6; . duas lampadas de cabeceira.' Tratar à :
manhã, à tarde, na cidade de PJ' d V 1 P

.
. 1 de d'

xua ose, o, .a e ereira s/ n? (quarta casa a direitã) i
Petropolls,. ao. a _o ::;>, sdua proximo 'ao Cocueiros 'Praia Clube

'

I
genítora, em' atencào ao e-.

'
, .. , .,..'

.

.ejo : que o extinto, .. sempre 'I'
.: ';

nanífestou. ,;. '. ',j. "

.

., •

.

,. I

, Mestre; tambem, na Medi- I

ina, em que se graduou 'pe- I
la Universidade chi) Rio ele .

ianeiro, em' 1905,.0 professbr
'!,oquete' Pinto ueLlçou a-s se

guintes obra:s: Exercicio .da

Vledicina entre os. indi&\,enas I
ela America _ Rondonia .,......

!

Excursão pela regiã0 das·l:1-1goas do' Rio Grande do Sul

_ Guia de· AnÚopologi:J; �

I

;lementos de Minel'·alogia'·
Jontribution . a PanCLtomic

omparée des races lllumI:tnes
_ Seixos Rolados '_ .: NC"c�,s

'.obre Nhanduti do Paraguai
_ Euclides' da' Cunha natu

ralista _ Conceito Atual' da

Ilida _ Oloria sern rumor _

Ensaios da Antropologia Bra�

.,.ileira
_ Sàmbai� -'- iEnsü.ios

IBrasilianos _ alem de gra�
te numero de monografias e

l.rtigos divulgados em rEWis-j';as e jornais do Brasil, Ame

:icas' e Estados Unidos. .

Expresso FJorianópoH,s
ANDRADE & KOERICH

•

Tran�porte de cargas em geral .entre Florian(>polis,
.

. Curitiba e São Paute.

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO' l)OLIS

Rua Conselheiro Mafra, 13:>
•

Fone: 2534 - Caixa Postal, 4.'35

End. Telegr.: 'SANDi{ADE
Agência - CURITIBA

Avenida 7 de Setembro 3;�20/24
Fone: 847 (Linha Paraida)
Eild. 'l'elegl'-.:--SANTJURA --,

Agência: .: SAO PAULO
Avenida do Estado 16 H6/1678 Fone: 37;.30-91

End. Telegr.: SANDRADE .'

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte· .

com tráfego mútuo até São Paulo com a 'Em�rêsa
de Tra'nsportes Minas' Gerais S/A.)

- FALECEU ROQUETTE PINTO
RIO, 19 (V. A.) ,;_ A's pri

meiras horas da tarde de ho

je, faleceu em sua residencia,

à avenida Beira-Mar, o ilus

tre professor Edgar Roquette
Pinto, figura de marcante

relevo nas cíenciás e nas le-'

tras nacionais.

Apesar da sua idade avan

çada, pois desapareceu aos

70 anos, o professor Roquet
te Pinto' el:a homem de in

tensa atividade intelectual.
Seu passamento verificoü-se

justamente na ocasião em

que estava escrevendo um

artigo sobre a situac,'ão eco

nomica, social e politica do'

Brasil, e que deveria ser pu
blic:,Úlo na edição de amanhã,
elo "Jornal elo Comercio".
A' diretoria da Academia

Brasileira de Letras, da qual
o professor Roquette Pinto
'era membro ocupante da ca

deir,a ·17 que tem como pa
trono' Hipolito da Costa, logo
que teve conhecimento da

.

pesarosa' noticia, promoveu
a remoção do corpo para o

salão de honra daquele ce

naculo, onde já se encontra
em camara ardente. ° se-

Viagem com segurança
i

'e rapidez
so, NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO)
Fl{)r�anópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

Agência:
�

:&.oa Deodoro esquina' da
Rua Tenente Silveira

CASA LEILA
UMA DISTINÇÃO EM SERVIR

Artigos' para cav�hej_ros, senhoras, senhoritas e

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

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

. Silveira, 25.

PARA AQUELES QUE I
DESEJAM O MAXIMO I

IEM CORTESIA

E EFICIENCIA

•

'(

,

I
há notícias quanto a inci-

sam serias r�veses tanto pa- dent�s. Os comunis�as con

ra os comunistas como para seguiram pouco mais de 5%

os. direitistas de extrema. As dos votos na Baixa Austria

eleíções de ôntem para os ocupada pelos russos. Cerca

Legíslatívos regionais se rea- de metade dos direitistas fo

lizaram nesta capital, sob ram desviados neste pleito. O
ocupação das 4 potencias, partido conservador, de que
em Salzburgo, ocupada pe- Julius Raab é líder se saiu
,.

'

i.�S norte-americanos,
.

em

)
vitorioso em 3 provincias e.

vorarrlberg ocupada pelos os socialistas anti-comunis

�ranceses, e_ noutl'�.�rOvinc!a ,tas mantiverar_n sua maioria

sob ocupaçao sovíétíca, Nao absoluta em VIena.

_
..

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

Raios ·X
Aparelhagem _

mod�rna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radíograrras e radíoseopías.

.

Pulmões e coração (torax) ,

Estomago _ intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pleloguafta) . .

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

Radiografias de ossos em geral.
l\-Iedielas exatas dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvímetria).
Diàriamente na Maternidadé Dr. Carlos Corrêa.

FALECEU DESTACADO ESCULTOR
�-.

MILÃO, 19 (U. P.) -r Ti
no Bortolotti, um dos mais
destacados escultores d� Itá
lia, faleceu nesta, cidade,
com a idade ele 70 anos, no

a Itália por seu monumento
aos soldados italianos tom
bados na Prim;ira Guerra
Mundial, que se ergue no

Passo de Tonalé, nos Alpes.
Muitas de suas obras 50

acham em exibição em gale
rias de arte italianas e es

trangeiras e em coleçõc.:;
privadas.

dia 15.

Dortolotti, que obteve o

3'l'ande Prêmio da Exposição
internacional de Paris, em

1937, era conhecido em toda

Atenção
A ELETRO-TÉCNICA avisa à sua distinta fre

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

con�ecer sua nova secção de present�s, instalada no 2°
pavImento, pois a ELETRO-TÉCNICA tem o-máximo

I prazer em receber sua visita, que antecipadamente agra ..

dece., .

I

•

I
.
MàõDIfica residência

I· Vende-se magnífica residência 'com 4 espacosas S::l.las,
inclusive sala de jantar, 4 amplos e aréjados dormitórios,
sopa, cozinha com armários embu.tidos, instalucão sanitá
ria social compl�ta, varanclão, quarto ele empregada 'e res

pectIVa instalação sanItária anexCL. Are:1 construida, 163m3
em centrode terreno murado e aj:J.rc1inado de l3x55 metros

(715m2). N(}s fundos do segul1clo qUintal, 2 cll'pósltos, sene.

elo 1 para renha e outro geand.e, p:11'a gll�rcla de móvel>:,
etc. .. O'tima loea1ização (Av. Tronspowsky). Preço

I
Cr$ 700.000,00. podendo ser pHrte financiada .(Cr$ .

150.000,00). Para' �n:üs informações, Rua Cri';:l1ím 1\1il'a, 22

e .t}v.,.,Hercilio Luz, 60.•. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IFêz queslão de ser prêso
'pare 'estudar a Bíblíc

\

Um jovem compre pena'a seu proprlo ped:ldo nh����eni�·I.A�eOIÓgi�!) rec��
(SNA) - Porque deseja do sob a acusação oe ter dineto a cabeça disse que 'o Serra do Periquito, no mu

estudar religião, na esperan- roubado um carro. caso era muito incomum, nícípío sertanejo de Ibíml ..

ça de endireitar sua vida, Surprêso, o juiz indagou o mas diante do pedida inflin- rim, em Pernambuco, revo

um jovem de 19 anos de ida- motivo" e o Jovem respon- giu-Ihe a pena de 18 meses r lou a existência de glpsíta,
de está cumprindo uma pena deu: "Tenho minhas razões. de reclusão.
de 18 meses de prisão, con- Desejo abrir mão da absolvi- Bowman mais tarde- con

forme seu próprio pedido. ção que o sr. me pode dar, e tau sua história aos [orna-
Trata-se de Larry Bow- cumprir a pena a que estou listas: Depois de sua prisão,

man, que pediu ao Juiz MeU sujeito. Penso que assim me quando estava no carro que
G. Underwood que o envias- será melhor para endireitar roubou em Los Angeles, de
se para a prisão, quando a- minha vida".

I
cidiu que tinha de mudar de

pareceu perante o Magístra- O Juiz Underwood, que vida. "Desejo ir para a ea-

estava pronto para absolver deia para estudar a Biblia",
o jovem delinquente, sacu-! disse êle.

'

RIO, 20 (V. 1\.) - O mi-

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

Ganância
Indiscutivelmente, a firma la cidade se reuniram e am

Carlos Schroeder S. A. de In- parados pelo senhor Prefeito
daial, neste Estado, é na cí- local, conseguiram-com que
dade dêste mesmo nome, uma viesse de róra um fornecedor
das maiores que ali existem, de carne ao povo, ac preço
explorando vários ramos -de de tabela, ou seja: a vinte e

indúst .ía e comércio, ínclu- dois cruzeiros o quilo, sal
sive I) de fornecimento de vando, assim, os interesses e

carne verde à população 10- a necessidade de alimenta
cal. ção da população de Induial,

nistro Costa Porto assinouAté o dia das eleições de 3 A firma Schroeder então-, '

'portaria delegando/ atribui-de outubro tudo correu nor- vendo frustad,os os sel!�' pla- cões ao Instituto Nacionalmalmente em assiduidade do nos de extorsao e de assalto-i d- Pí h- t, .'
, ,aIn o para execu 'ar a

fornecimento diário .lesse in- a .bolsa alheia, resolveu tam- ! classificacão do Pinho Brast-
dispensável' e precioso ali- bem, voltar a fornecer o ar- ! 1 '.

-

I . t d't· :l 1
. . ena em qua quer pon o o

menta à população e tam- IgO ao preco r (; ;êrllUl1aQO, .. ".

bém sem alteração de preço pela Comissão Municipal de
terrttorio nacional em que
se verifiquem produção, be-\

por Preços. neücíamento, classificaçãoO povo que examine estes
ou comércio de madeira. Naátos e julgue de concíencía,

desde já, aqueles 'flue o' ex
ploram em vesperas e dias
de eleições, roubando (1 seu

voto conciente, para depois
de eleitos, decretarem e exe

cturaem o seu extêrrnínío.

CLASSIFICAÇÃO DO
PINHO PELO INP

DIA DAS NACÕES UNIDAS
. ,

Atenção ouvintes da Rádio Anita
Garibaldi

Ocupará o mterorone da Rádio "Anita Garibaldi",
no próximo Domingo, dia 24 de Outubro, às 12,45 horas,

o Acadêmico Daniel Barreto que falará sôbre às Na

cões Unidas, data esta em que a organização interna

�ional comemora o seu 9° aniversário de existência

util.

que era vinte cruzeiros

quilo.
Terminado que foi c píeí

to, os dirigentes da citada
firma, planejaram e execu

taram a exigência de que o

público lhe, deveria pagar
trinta cruzeiros por quilo da

carne, com osso, que forne
cessem à população daquela
cidade.
As autoridades locais, en

tão, feridas no seu dever de

amparar a classe trabalha
dora que ali derrama o seu

suor em sacrifício da gran
deza nacional, fizeram valer
os direitos que assistem à
Comissão Municipal de Pre

ços daquele município, esta
belecendo o preço de vinte e RIO, 20 (V. A.) - Telegra
dois cruzeiros por quilo de ma de Fortaleza informa que
carne verde, com osso. a deputado Paulo Sarazate;'
Inconformados, ainda, 'os candidato da coligação UDN

senhores díretores da citada J PTB ao govêrno do Ceará
firma Carlos S,éhroeder S. A. contínúa à frente da apura
de Indaial, com a delibera- cão; contando mais de onze

f<; ;ta�C()MAP, suspende- .níl votos que () deputado
rlhtJ:, bruscamente, sem dar Armando Falcão, <;8U compe
à justiça, à administração e tídor. A vantagem do sr.

ao povo daquela cidade, a ?aulo Sarazate aumenta em

menor 'satisfação de seu ato zírtude do deputado Arrnan- (furtivamente) na casa mo

revoltante' e inexplicável, o io Falcão estar fracassando desta. Fóra, uma chuvinha

fornecimento de carne à po- nos redutos onde esperava
miúda e irritante, não con

pulação, alardeando ainda, /encer por grande maioria. seguia diluir os grupinhos,
os mesmos diretores, que po- .?ara Prefeito de Fortaleza o que discutiam aqui e acolá.
bres não precisam e não de- ;1'. Zerisio Morelra Rocha

o pleito do 'dia seguinte. A

vem comer carne. impôs-se definiti':amt'nte ao, presença do jeep (com as

Felízmerite outros senho- leu concorrente sr. 'A'rí Sa sanefas descidas) com a sua

res de destaque social naque- ::avalcanti. chapa-branca coberta de la
ma' (ó a lama!) despertou
suspeitas. Que se avoluma
ram quando o embuçado (a
gora ostensivamente sorri
dente e despreocupado) dei
xóu a casinha modesta e em

barcou (feliz) no jeepinho.
Minutos depois uma pequena

SANTIAGO, 20 (U. P.) - - O ministro do Exterior do multidão esbravejava. Gestos
O ministro do Exterior do rapão Katsuo Okazakí, par
Japão Katsua Okazaki, che- �iu para Santiago do Chile,
gou aqui, ontem, procedente 'ts 11,10 horas da manhã de
de Buenos Aires, sendo rece- 'mtem, a bordo dum avião da
bido com' todas as honras "panagra", depois de ter
militares. '3ondecorado o presidente
O ch,anceler Roberto Aldu- Juan Peron com o grande

nate, o subministro do Exte- (!olar da Ordem do Crisânte
rior, Carlos VasaUo, � ,outras mo, a mais alta condecora
altas autoridades chilenas se ção reservada ao's chefes de

classificação deverão ser ob
servadas as normas, padrões,

:�����;caç:S�:b:I::t�1:;s e�� "PRATICAMENTE DESAPARECIDOS OS
�:��r���1::�i�:1�gUlamentos I

ÁGIOS DOS LEILÕES CAMBIAIS"
A delegação de atribuições

terá a duração de cinco a

nos, podendo o prazo 'ser
prorrogado de acérdo com as

necessidades. A portaria mi
nisterial foi publicada no

"Diário Oficial" ele quinze
do corrente.

,---'--------------

RIO, 20 (V. A.) - O mi- plano de assistêncía à agrt
nistro 'da Agricultura, sr. cultura",

Costa PÔ�·to disse que ouviuCONTINUA VEN
CENDO NO CEARÁ
O SR. PAULO
SARAZATE

Dr· Jorge
Barros Filho

do seu colega da Fazenda. sr.

Eugênia Gudin, que os bi

lhões de cruzeiros dos ágiou
arrecadados na gestão pas

sada tinham 'prát�cfl.nwnte
Encontra-se em nossa Ca

-pítal, há dias, procedente de

Lajes, onde exerce a advo

gacia e é Vereador pelo PSD

e Profes.sor da Escola Nor

mal, o nosso mui prezado e

distinto correligionário dr.

fJorge Barros Filho.
O ilustre visitante aqui se,encontra à' servico do Minis-

tério da Educação. IFolgandO em registrar a

_ "Todavia .-' acresceu- sua presença nesta Capital,
tau o ministre 'da Agrícultu- O ESTADO apresenta votos
ra - tenho esperança de de feliz ,estada, desejando
contar' com () dinheiro dos êxito na missão-que o trou

ágios para a execução de um xe.

( desaparecido, restando ape

nas um pequeno '39.1.10. Prtr

te do produto daqueles ágios
tinham sido transfcrmados
'em empréstimos aos E!it9,dos

inclusive a São Paulo e ou

tra parte destinada à lavou

ra do café.

TIM •••

No Rio de Janeiro e na Be-

,CHUVA DE OURO

Cautelosamente o homem

embuçado (capa com a gola
levantada e Chapéu desaba
do) pulou do' jeep enlameá
do, sobraçando uma pasta
de couro desbotado. Entrou

FALTA MÃO DE OBRA
RIO, (S.I.A') - Segundo

dados apurados pela Comis

são Nacional de PolItica A

grária, através de inquérito
de âmbito nacional, levado a

efeito em colaboração com

o Conselho Nacional de Es

tatística, 75,9% dos ,municí
pios brasileiros se ressentem
da falta de trabalhadores a

grícolas.
O número de unidades em

que esta falta se faz sentir, neficência Hespanhola, onde
varia segundo as regiões.

I
se encontr�va em tr:�:,al1le.�

Assim, enquanto em 66';"(, to de pertinaz moléstla, ra

dos municípios que constí- leceu, ontem, a Exma. :31':\., ',!,

tuem a região Norte do pais; Augusta Nunes Farias, vijva
se observa essa deficiêr.,cla, do sr. Alcides Mário ,Farias
no Nordeste é de 70,2% o e que aqui residI II r.hir0,nte

número de municípios com longos anos.
•

deficiência de mão de obra À família enluta'h as con-

rural, elf;vando-se :IS f)c.n:en- dolências de O l�STADO.
'-

tagens observadas nas re

gioes Leste, Sul e Centro
Oeste a 79,6%, 75,9% e 83,90/."
respectivamente.

Vva. ALCIDES MÁ,�
RIO FARIAS

NO CHilE O MINISTRO DO
EXTERIOR JAPONÊS

achavam na comitiva de re

cepção, Okazaki, o primeiro
ministro do Exterior do Ja

pão a vir ao Chile, visitou
pela tarde o presidente Car
los Ibanez e foi convidado
de honra de uma recepção
que esta noite lhe oferece o

ministro do Jàpão, Katsu
miro Narita, e de um ban

quete no I>alácio Cousino.
Antes de continuar via..;

gem para Lima, o rninistro
japonês será condecorado
com a Grã-Cruz da Ordem
do Mérito "O'Higgins", do
Chile e de sua parte ofere
cerá ao gen. Tobias Barros,
ministro da Defesa Nacional,
a Ordem do Sol Nascente.

CONDECORADO POR
PERON

BUENOS AIRES, 20 (U. P.)

irados assomavam as cabe

ças agitadas. Não havia mais

grupinhos e sim um grupo

imenso, umco. Ondulante,
possesso, incontrolável, fren
te a casinha modesta. De re

pente surge (ninguem sabe
como nem de onde) um car

taz que foi colado entl'e as

duas janelas. Dizendo: Aqui
mora um traídor! Gritando:
Vendeu-se por 15 dinheiros!
Um ônibus parou para vêr o

\ shaw enquanto o trocador

I, indagava: "Morrell gente?" Recebemos e agradecemos:PELES ,E a resposta velu: "A Udiene
Florianópolis, 18 de outubro de 1954.

,

I
comprou o nosso cabo eleito- Senhor Diretor

.

FILADELFIA __:_ (ACON)
ral por 15 contos. �stá tran-

. É com a máxima satisfação que, em nome da Dire-
_ Uma das �aiores

indus-I
cad? em casa e nao atende

toría convido-vos e aos demais diretores desse tradi�
.

'

.
a nmguem. Vamos dar uma '

d B I d G 1tnas d� 'peles de carneIro e
licão nêsse cretino". Horas cional matutino, a participarem o ai e e a a que o

canguru. fechou suas portas, d�pOlS ingressava num Hos- Lira Tenis Clube promoverá dia 30 do mês e mcurso, em

por motivo da escassez de
pital um homem com um cOl;1emoração a passagem de seu 280 aniversário de !un-

,nateria prima. Anteriormen- troço qualquer no coração. dacão. '

ce os Estados Unidos impor- Foi metido numa tenda de

'

Outrossim tomo a' liberdade, de solicitar a fineza
';avam anualmente de 40 a ., de prévio avis� de comparecimento, e o. número de pesooXlgenio, exigência de uma
3D milhões de peles de car-

lesão cardíaca. Ainda está soaIs que constituirá a representação dêsse orgão da im-
:leitos, mas com, as atuais pr.ensa, escr,ita para a reserva de mesa.internado e as despesas já:estrições, calcula-se que 'em Aproveitando o e,nsêJ'o, tenho tambem a grata sa�se, avizinham dos quinze mil
t954 serão importadas ape- tl'sfaca-o de informar que a Diretoria eleita para re,gercruzeiros! i,! E o que é pior:nas 30 milhões. Os princi- Perdeu a sáúde, perdeu o di- os d�stinos desta Sociedade no período social de 1954/ ,

pais fornecedores têm sido o, nheiro infame e perdeu a 1955, ficou assim constituida:, I'Brasil, Argentina e a India P 'd t D O aldo Bulna-o VI'anaeleição naquela zona! E cadê, .
reS1 en e: - r. swv

,
'!;

cara para sair na rua?
'

10 Vice-Presidente: - Antônio Pereira Oliveira
Nclo 1

20 Vice-Presidente: - Dr. Romeu Sebastião Neves I

Secretário: - João Gasparino da Silva"
Tesoureiro Geral: - Danúbio Mello
Bibliotecário: - Neudy Primo Massolini
Diretor Geral dos Desporte�: - Osny Barbato
Orador: - Dr Geraldo Gama Salles

.

Conselho Fiscal
Dr. Heitor Ferrari - Dr. Orhmdo Goeldner

Estado. I

Pelos ClubesESCASSEZ DE

x

PREJUDICADOS OS RELÚGIOS SUISSOS
x

x

o episódio aconteceu nas

proxImidades da nossa Ca

pital, no dia 2 de outubro,
entre 15 e 16 horas. Na

ãn-Isia de vencer a qualquer
'custo, a União Democrática
Nacional, secção catarinen-'
se, cumpriu a (única) pro- Jairo Pereira
messa, das milhares que fez: Suplentes
Gastar 22 milhões de cruzei-, Ivo Gasparino da Silva - Nauro L. Collaço
ros nas eleições ... E na rea- Ottoni Janner
�idade o dinheiro jorrou aos Contando com a vossa presençá ,e com a dos demaIs
borbotões. Mas a vitória (até diretores e digníssimas famílias, 'firmo·me
agora) não apareceu. Como

.

'Atenciosamente
certos jeeps, .. João Ga,sparÍ1io aa Silva ..

Secretário Geral
..
,

OS RELOGIOS SUIÇOS na política liberal de comer-

PREJUDICADOS cio defendida pelos Estados
GENEBRA, (AL) - A ,de- Unidos, quando se trata de

cisão dos Estados Unidos de defender suas exportações.
elevar de 50% as tarifas pa-, O consumidor norte-ameri
ra ós principais tipos de re- (!ano será o mailf prejudica
lógios suiços, causou

r aqui do pelo aumento nas tarifas,
apreensões. As criticas sur- mas o Presidente Eisenhower
gidas, inclusive dos próprios manifestou que se trata de

norte-americanos, conside- "um caso especial", cuja fi
ram essa decisão um vio:len- nalidade é conservar a téc
to golpe na economia de uma nica da industria nacional
n. êjue abãIará a de' reI?.io'aria necesslíria ii

outros países I defe.sa<)}:õI;,cional.-

!�;&)" ",

,. !

Fabricação de cimento
;>��

Produção Mineral, do �,jnis-
tério da Agrícultura.
A gipsita (sulfato de cálcío

hidratado), serV0 de maté ..

ria prima .para uma série
de índústrras básicas, sendo
muito utilizada na rabríca-

minério de largo emprêgo ção de cimento. No Nordes
industrial e alto valor econô- te, existem algumas jaztdas
mico. Tais pesquisas foram em exploração, destacando':
.realízadas por técnicos do se as da 'Serra .do Ararípe,
Departamento Nacional da no Ceará.

Loteria do Estado
HOJE:

'

CR'$' 2QO.OOO,00
.........................................

Recebemos:

Florianópolis, 19 de outubro de 1954.
Ilmo. Sr. Diretor d'O ESTADO.

NESTA
EmBora não seja nem assinante, nem assíduo lei

tor, nem simpatizante do seu jornal, endereço-lhe es

ta com a esperança de que mereça publicação.
Sou, fui e serei correligionário da U. D. N. O meu

partido infelizmente não perdeu só as eleições do dia

3, mas perdeu também a cabeça, pois ainda pensa em

fazer o povo crer que saiu vitorioso das urnas. Os seus

chefes, Adolfo Konder, Aristiliano Ramos e' Bayer Fi
lho, foram derrotados. Na Capital, o seu chefe e Pre

feito, dr. Paulo Fontes, foi derrotado. O líder do Go
vêrno, na Assembléia, dr. João José de Souza Cabral
foi derrotado duas vezes, .uma para Prefeito e outra

para deputado. O líder da U.D.N. no Legislativo, dr.
Julio Coelho, de Souza, foi derrotado. O Secretário
Geral do Partido, deputado Nelson Rosa Brasil, foi

derrotado: O Vice-Presidente e Presidente em exercí
cio até as vésperas do pleito, dr. Celso Ramos Branco,
foi derrotado. O Secretário de Educação, Saúde 'e Cul
tura, dr. Fernando Melo, destncompatüízou-se e foi
derrotado. Dos Secretários, do Partidor, salvou-se o dr.
João Collin, eleito' vereador em Jolnvllle: A oposição
elegeu os dois senadores, tantos deputados federais, e
estaduais quanto o govêrno e vários prefeitos mais do
que êle.

Que vitória é essa que os derrotados levam muito
mais cargos e vantagens?

'

O que o meu partido precisa é não disparar da
realidade! Já está provado que peneiras não cobrem
o sol. Que adianta querer a U.D.N: enganar-se a si
mesma? Se atiçarem, aqui na Capital, onde levamos
dolorida sumanta, alguns foguetes, mesmos que os fo

gueteiros sejam udenistas e o foguetório seja pela bri
lhante vitória, o povo todo dirá que a festança é da

oposição. E o povo estará certo. As urnas falaram
contra nós. Os nossos adversários, na oposição, obti
"eram mais do que nós na oposição. E nós, no Govêr
n"o, obtivemos menos do que eles no Govêrno. Essa a

a verdad�, que devemos reconhecer e aceitar. Descul
pas, despistes, cortinas de fumaça, artifícios de cálcu
los não adiantam de nada. A ·nossa imprensa anda
inuito, mas muito mal orientada. O povo não acredita
mais nela, por que ela está com medo de desag1'adar
os poderosos. Acabo de lêr, por exemplo, num dos
órgãos, um elogio todo sofisticado ao sr. Irineu Bor
nhausen, escr'ito pelo sr. Silva Junior. Eis a monstruosi
sidade. em matéria de asneira: "Homem que compre
ende a política pelo seu lado são, que não desce a mes

quinharias, que não serve de embustes para 'iludir .

o

povo, que é franco e positivo em todos os seus atos,
NAO LIGA QUALQUER IMPORTANCIA AO RESUL
TADO DO PLEITO".

_
O ilustre sr. ,Irineu Bornhausen é o Presidente da

ir, D. N. catarinense. E' o seu chefe supremo. 'Se êle
não liga qualquer importãncia ao resultado do pleito,
então o melhor é fechar o partido. Um general que
não liga a menor importância à decisão de um,a bata
lha, o que menos lhe pode acontecer é responder a

conselho de guerra e ser fuzilado, com a pecha. Onde
está a lógica da nossa imprensa?

Amanhã estaremos a lêr hil1:0s de vitória, apesar
de derrotados companheiros com enormes serviços ao

partido, como João José e Paulo Fontes e eleitos, na
nossa legenda, Luiz de Souza, do P.R.P. e o aproveita
dOE-mór Antenor Tavares. Não sei como não elegemos
o Volnei também!

.

Sr. Diretor. Já disse que não' simpatizo com o seu

jornal. E muito menos com a sua pessoa. :PeçO-lhe,
contudo, que acolha este desabafo.

Atenciosamente, F. M.
DESPACHO; Publique-se. Também não simpatizo com

quem não' sabe escrever o

nome por inteiro. Mas as

idéias do sr. F. M. são tão
simpáticás, , .

/
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