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lufluêu'cia
HARTFORD, Connecticut, ty College, o presidente Eise-

21 (U. P.) - O president_e nhower declarou que o mun

Sisenhower chegou aqui pa- do chegou a um ponto em

ra iniciar uma sétiê de dis- que não é mais possivel al�
cursos, de campanha eleito- ternativa de vida ou derro

ral, em Connecticut e Nova ta, na guerra, mas apenas

toi'que. Ele foi recebido por maior ou menor grau de

um� comissão chefiada pelo destruição.
governaqor John Lodge, ao O presidente concitou a

qual o {presidente deu cor- juventude da América a pre

tliais c,umprimentos dizendo: servar o sentido dos valores

"Muito prazer em tornar a espirituais. Disse que tais'

vê-lo e feliz aniversário". valores é que constituem a"

verdadeira salvação da "a

meaça de destruição", Eise

nhower recebeu o grau de
doutor "honoris-causa" nas

cerimonias que marcaram a

passagem do 1320 aniversá
rio da Escola.
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BeformãTo�liposto::da, Renda! ';;��:; .0 SR. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ

Visa o�governo· obter maior�receita e,' ao sAoP����p(9.���A�o�t�?��!CL'Gm'-
1""

o

I
·

u f
· 1 d

- Falando aos jornalistas, no tez declarou que não tem

! � lDes�o, empo, SllDp 1 lear a '�Clrreca açao Palácio dos Campos Eliseos, qualquer informação oficial

RIO, 21 (V. A.) - O

sr.,
vido pelas pessoas com maior

I
Assinalou ainda o sr.

LO-,
tl'adá de capitais estrangei- por cento, que é cobrada so- o governador Lucas Noguei- sôbre a próxima visita do so

Eduardo Lopes_ Rodrigues, c�pacidad� c�ntributiva. pes Rodrigues que a Fazen- ros quando os país.es, expor- bre os rendi�entos perten- ra Garcez informou que, pas- vernador Juscelino Kubit

diretor da Dívísão do Impos- Sendo Indispensável au- I da se preocupa tambem

pre-,
tadores desses capítaís co- rentes a residentes no es- sará o govêrno ao seu suces- chek, a São Paulo, apenas

to de Renda: revelou hoje à mentar a receita publica .pa- sentemente, com o imposto operam conosco assegurando trangeiro. sor, a primeiro de janeiro sabendo do que foi noticia-

reportagem; em linhas ge- Ta equilibrar o orçamento é que' recai sobre as pessoas isenção ou' usbstancial aba- Cogita-se tambem de
,
uni- do nos jornais. Ainda sôbre

-

raís a reforma desse tributo natural que o fisco procure, residentes no estrangeiro e tímento para os rendimentos ficar as taxas previstas no próximo, abandonará defi- a política, e em resposta a

planejada pelo atual gover- antes de mais nada, cobrar acrescentou:
.

resultantes dessa aplicação. artigo 44 do .regulamento em nitívamente a política, retor- uma das perguntas que lhe

no, no sentido de obter maior o imposto complementar da- r-r- .E' justo que o fisco bra- Em caso contrario devemos vigor. Nada justifica a .exls- nando à sua vida de cidadão, foram feitas, o sr. Lucas No

receita publica. queles que tem maior capací- sileíro se dê tratamento ra- aumentar a atual taxa de tencia de taxas progressivas como professor, O governa- gueira Garcez. declarou que

As medidas que estão sen- dade contríbutíva. zoavel para favorecer a en- quinze por cento para trinta para as pessoas juridicas em dor não tem certeza se vísí- considera oportuno o plano'

do objeto de acurado estudo função do montante dos lu- tará ó Rio esta semana, es- do sr. Etelvino Lins, para a

�;��t��n�;:�E'�::�t;:��: Assum irã hIje a Admin istração do Pôrto do Rio :��a���:�d:�;:;;a::�d!� �:�:�ani:�::' ;:::'o �:;��_:��u�: :,;'���:;�da�:
tes, tem por fianlidade, co- O Senador Fran«:is«:o Galloffi, que imposto assim pari> pelas fir- DE GAULLE VAI RENUNCIAR À
:: j� S;�v�1i��:;��od�eFin:���= renunciou ao Monroe ' ,. ���� !�lt:�P��tJ�l�o ��;�t� VIDA PUBLlCA-
mar à imprensa, obter' maior Gallotti, que, efetivamente, restabelecendo a paz na bel- proporcional devido pelos ti-

receita publica e simplificar deixf1r� o Senado Federal, ra do cais, sem punições e tulares, socios e acionistas PARIS,
.

21 (U. P')' - O

os processos de arrecadação renunciando a senatória pa- com o principie de justiça das empresas. Por essa razão, gal. Charles de Gaulle pre-

do imposto de renda. ra assumir o' cargo de supe- que o .norteía. impõe-se a unificação das tende retirar-se completa-

Atualmente, cerca de du-
: I
rintendente da Administra- Renunciará à senatcría _

atuais taxas de dez, doze e mente da vida públicn. se-

zen tos mil brasileiros são 0- ; cão do Põrto do Rio de Ja- esclareceu-nos _ paránten- quinte por cento, gundo anunciou, hoje, Louis

�brigados a apresentar decla- ! neíro, Recebera ,o convite na der a um apêlo elo preslden- E conclui o diretor do Im- Vallon, .um dos seus correlí-

racâo de pessoa jurídica e

II última s'exta,-feira e segun- te da República, prestando ,posto de Renda: _ "Preten- gíonáríos, na Assembléia Na-
.

imposto C0111' base nas f d d C cional. Vallon decle :'()11 que
pagar

G

I da- eira respon era, acei- serviços ao seu país sm ou- e o governo propor ao on-

d aalízadas mesmo
"

I tríb t
- de Gaulle to'mara sua decí-

ven as r .

, tando. tro setor. Por essa razão, na gresso Nacíona a ri u açao

que essas vendas por ano, O chefe do gabinente do sexta-feira assumira o car- do lucro apurado pelas pes- são pública a 4 de dezembro

sejam 'exiguas. O governo ministro da Viação informa- go, _ concluiu _ dando íní- soas fisicas na venda de pro- quando presidirá o "1)i3. Na-

proporá ao Congresso Nacío- ra tratar-se de convite teíto cio imediatamente às ,deter- priedades ímobílíarias. E' cíonal" do seu jJ9.i't\(lQ C:O

nal isenção para essas fir- há algum tempo, minações govername n t ai ;:;, preciso combater a especula- Reagrupamento Francês .,.

mas, desde que' sua receita, Disse-nos o sr. Gallotti que deixando as lides pai'âUllen-t:<;ão que se vem observando (RPF).

bruta seja inferior a cento e não -tem ainda programa, turistas para ombrear hon- principalmente quando a No ano passa�o, De Gaulle

cinquenta mil cruzeiros, a-
I mas irá trabalhar muito, rosamente, com os trabrilha-

I
compra e venda do imovel deu completa' liberdade

.

de
,

nualmente. esperando corresponder à dores do Pôrto, num gesto I,São
realizadas em

períOdOSl
voto aos de,�utados el��tos

espectativa do govêrno. Já� de democrata em beneficio curtos. na Assembléia Nacional pe-

FALHAS A SEREM exercera o mesmo cargo em da democracia" tão sobeja- Por isso, quanto menor for lo RPF,' nas eleiçõe,s 'gerais

SANADAS outra oportunidade, encon- mente provada no último {o prazo entre a compra e a d.e 1951, mas ? �ar�Ido c��-
Ã razão dessa proposta re- trando-se, pois, ídentírícado pleito. ? venda da mesma prepríeda-

tmuou sua existência iPoht.l-
side no fato de que esses RIO, 22 (V, A.) - Confir- com a administração do Pôr- No senado asua vaga sera de imobiliaria maior deve-. ca e De Gaulle prosseguiu - A atriz de cinema' Ilona

pequenos comerciantes, em mou o senador Francisco to e com o pessoal que re- .preenchida pelo deputado Tá ser o imposto. As taxas I como chefe nacional, parti- Massey, húngara, revelou que

face, do rendimento liquido ,--- ,---

conhece capaz na colabora- .t\gripa de Castro Fa!:ias., seu propostas que apresentam ?ipando das entrevistas à tenciona iniciar uma ação ele

. pi'esu;nivel, jamais atingehl_ ,-.0-Temo.o ção q.�eopl;oteJlde obter

cle1S'uPlente,
o qual, dw�;a vez, earatel'. de_·u.n� i�np0s;to de- :mfPlr:n��

e ebXI�rcE!ndO� sua divórcio� no �éXi)CO contra.

ao minimo de isenÇ'ao pre-· ·w(jo�. ç. -

r <1'11111 h�gttr,""li1:1'1'lMt .A«�;_.rJ.t�I.!" r.d:'1<ôtr'Q, :v.o,·i�hf· 'oilib.il.ti' 411 aell!-'�, P,lf,_ �am,·ell,e, : •
seu e§PPiio��O ;]0:t l�ej1'o no-

Previsão do tempo, até às I � P '?<ti' "De G 11 d'
., ,�

visto para os contribuintes Conto resolver os. casos que dentes, ao- dr. Armando- Si- e dez por cento em funca:o au e, s'egun o mfOr- vai�rquino Charles Walker.
14 horas do dia 22.

-

em geral. A exigencia do im-
Tempo _ Perturbado Com

ainda carecem de ,�oJucão, mone Pereira, ) do tempo.

POLITICA BAIANA. posto 'em' casos tais, é não só
;huvas e trovoàdas.

.

.

injusta como concorre tam- ,

,

. Temperatura - Estável. •
"

":;.J
bem para dificultar a vida

Ventos - Variáveis com

E
·

8
.....

d P
�:. , R·

-

d B d F d I
;�::�t:�:ll:::��::��i:i: ::���:�:�t:llna���;��i ... Ipres'sl�a euçao ,. apa A�::..:�;'�tt�L"a����;�Vi�1��!�� ��;��
'que devem ser evitados.

AO PO
t I'nform"l' R l' oBa b t Ja' e Te'

.

Tambem aqueles que ape-
nima 16,5.

, ". . VO DO, BRAS I,L ��O��:�itOu�Ç��\::vável d;S r:,m�ené/ ��ar�: o;:�:�
nas recebem rendimentos de DEVOLUÇÃO DE RIO".21 W'.A') - Encontl'a-sEt nesta capital, monse-" :âmaras de Salvador e Fede- Mangabeira e Lufs Viana;

trabalho como salario, or-

nu ç
-

ES nhçn' João de Barros Uc}lôa, paroco da matriZ dr· Sao' Lou- raI. São êste::: os nomes mais pelo PTB: Alaim Melo, Edu-

denado etc. até dez mil cru- CONTRI I O
�

renço, em Niter0i, que regressou ela Europa, onde foi c11,:,- votados até o momento: para ardo Catalão, Nita Costa,

zeiros por mês serão bene- ?ELOS INSTITUTOS fiando a caravana de peregrino.:; brasileiros ao, COl1[.;i·essJ a Câmara Fedral peJ,a Rômulo Almeida, Aziz Ma-

ficiados Pelas modificações RIO, 21 (V. A.) - Resul": Internacional de Marianps, levado �a efeito ehi Roma, em 'JDN: Jurací Magalhães, La� I ren; pelo PR e PDC: Hilde-

que temos em vista. Em lu- ;ando na devolução aos se- setembro último. O monsenhor Barros Uchôa Viajou pelo 'aiete Coutinho, Dantas Jú- I brando de Araújo Góis, Ma-

gar' da declaração complica- �urados das contribuições na;vio francês "Charles Tellier", ch,egado ao Rio na m:ll1lli nior, Rafael ,'Ciacurá, Rui
I

nuel Oliveira; Antônio Vin-

da que apresentam atual- 'ecolhidas aos. Institutos de de,ontem.. 3antos, Aliomar Baleeiro e na, Expedito da Cruz, Luna

mente, esses contribuintes wevidencia social com base Abordado pela repórtagem, o sacerdote decl-:!.rou que
Vasconcelos Filho;' pela coli- Freire, José Guimarães, Her-

ficaTão sujeitos, exclusiva- 10 decreto 35.448 de 1.0 de, na, pyregrinação. t,iveran: O�)àI'tunidade de v�sitar clivcrsul

I
gação: Eunápio Queiroz, Lau- mógenes Principe, Raimundo

mente, ao regime,da arreca- naio deste ano, correspon- templos e santuanos, prlllclpalmente o de LISieux, onde o rindo Régis, Oliveira Bi'ito,� de Brito e Joel Presidio.

daçp,o na fonte. I .lentes aos meses de maio a cardial d. Jaime Câmara sagrou o altar de Nossc, Senhora
--------�-....--�--------

Será descontado. no ato J,gosto, o ministTO do Traba- Aparecida; o d'e_Londres, o elo Sagrado Coracão de Jes;'t; EISENHOWER COMECOU SUAdo pagamento de· seu;:; sala- lho, sr, Alencastro Guima- e a catedral de Notre Dame. Fazéndo referên�ias ao COil-
•

a

"

rios, ordenados ou vencimen- rães, assin0l'1 a seguinte por- gr�sso, afirmou que o certame contou com a presenca d� CAMPANHA ELEITORALtos o imposto devido,' alem taria:
' representantes de cinco nações, tendo sido debatid.a'� im-

�

do desconto a ser feito men- 1.0 _ Os excessos das cón- p.ortantes teses, Por fim, foi eleita °a nova diretoria. tendo
salmente, tribuições recolhidas aos iÍls- sido abertos os trabalhos por S. S. o Papa Pio XII. Numa

h__-_�......--..·.....·.·.·.·.·.'

isso sem qualquer incomo- Litutos ele previdencia serão recepção, o sumo pontificé dirigiu-se em portuguêS aos

do para o contribuinte e se- ,'cstituidos a requerimento peregrinos brasi)éiros, pronunciando as seg:uintes palavras:
rão considerados ° mínimo dps interessados, isto é" em- - "Aqui está também b Brasil que tanto amo. Lembro-

de subsistencia e os encar-, 1regados.e empregadores; me aindjl da recepção que me fêz êsse povo amigo da ci-

gos de família. 2,0 - dentro do prazo de c1açle do Rio de Janeiro. Para o seu govêrno, autoriclades
A tabela a ser adotada, 30 .dias, os instHutos promo- e, 'povo, envio a min11a bênção, Creio no futuro' dessa gran- Nações Unidas, 21 (U. P.)

pela sua, iacil aplicação eJi:i- verão uma revisão nos bene-, de pátria". _ O sr. Stanislaw Skrzes-

gira pouquíssimo" trabalho fícios concedidos,

enquádran-'I
Ainda segundo informações do ,monsenhor BaiTos zewski, ministro das Rela

por parte das fonfes pagado- do-os nos, liinites fixados Ucbila.\;'a delegação brasileira visitou ta�nbérn Pádua, Mi- ções Exteriores da Polônia,
raso ,pela .legislação revigor�da Ião, Madri, Lisboa'; Fátima e Vál'ios outros lugares religiosos. declarou, na Comissãp Polí-
Outra inovação - af\rmou pelo decreto 36.222, d� 24 de : Finalizando sua palestra, cóm a reportagem, o chefe tica das Nações Unidas, que

S,S. - será a modificação setembro l�assado;, I
da pereg�'inação brasile.irà" fereriu-se ao falecimento do •

"um entendimento na" ques-
da multa de mora para' dois 3.0 - nao, cabem a co- padre Carlos Diniz, da Diocese de Santos, oC9rrido quª,n- tão do desarmamento \ teria O governador republicano
por cento ao mês, quandO o brança de nenhum benefício

!dO seguiam do.Bl"asil para a Europa. O óbito se verifi-, uma influência considerável agrade_ceu" pois· hoje .está
atraso fôr menos de seis recebido por qualquer asso- cou a bordo' do mesmo navio em que regressou agora, ':para a solução de outras completando 51 anos. Falan

meses. Sendo superior a seis c�ado em excesso durante o tendo causaclo profun.da consternação aos sacerdotes e questões internacionais, líti- do depois perante' as 7.500

meses, essa multa será au-, períOdo anterior. '1 peregrinos. giosas". pessoas, reunidas no Trini-

Inentada por três po�-cento I -�--------------------�------------------------------------�----�--��----------------�-----

��:E;�gif�o�;�i;i��� TRg!�SD��i�NI- i Responsabilizará os que não comprovarem
Outra providencia inadia- TRIESTE

t de'·
-

d I
\

I S" d·��t;-d�:l!:����ent;s��o�= éV�::���Ed:: i�p;: bl'itâ� OS Ia.S.OS .' a ,.ISS80 o �mpos I - ln Ical
tulos ao portador pal:a' efeito nicas de Tt-ieste começou e- /'

de perações do imposto pro- fetivamente dia_J9, 'Durará) RIO, 21 (V. A.) - Designado presidente-substituto da, pensar os que não pudere� fazê-lo. Sôbre a situação COl1-

gI:essivo, .até 24 do <:ortênte, d�ta erh Comissão dI? lqipôsto Sindical, o sr. Leo Pinto, secretário tábil, disse, que exigirá tig.orosa comprovação dos gasto�
A pratica �atual exige ape- que, de "éÕnformidade ,::com do ministro do Trabalho, já assumiu aquelfi. função, e j§� feitos,' e responsp.bilizará' 0ll que não fizerem tal

compro-,
-::::

nas, o imposto de vinte poi' .

o acôrdo -n:ãlo-aliadd .cl-eve, está ,de posse das conclusões da '\:!omissão que �xal1lil1ou q. vação, mesmo p�orque a CIS está financeiramente esgota

cento na 'fonte, relativF1tl'n.en- e�tar terminado 'a evacuação situação ele-.:: órgãos mantidos pelo Fundo Sindical. da, para o que, sem dúvida, também concorreram os pas

te os rendimentos de tit�üps de todas as tropas aliadas Além da 1unção de ·presiqente, exercerá a de conse- seios à· Europa. Acrescentou que será organizado um qua

'ao portador e cria uma serie com exceção do de�tacam.en·llheiro, �a vaga aberta ,pelo sr., j�ão Ar:t�l'o de Caryalho, 'dro funcional, e, possivelme4te dentro de ,sessenta dias

es-I�ESSEDINO __: Alô, Povo

de injustiças e permite a to aliado que, no dIa 26, re- OUVIdo a res�tt:S da nova onentaçao quanto ao Fun- tará tudo regularizado, com aquele órgão funcionando nol'- amigo!
evasão legal de uma parte cebêrá os primeiros soldados. do Sindl�, Ô 1'r. Leo Vinto 'manifestou 0-, propósito de' malmente, e o Fundo Sindiçal a salvo ele novos esbanja- Obrigado! Obrigadissimo pe-

substancial do imposto cl' - italfanos a chegar a Trieste. I manter o pessoa;l que efetivamente presta serviço e dis- mClltos.
,

� la nossa derrota!!!
;

IOm-ti,S antiloDiá ..

riq d. S. Catarina

NAO PRETENDE� O SR. MENEGHETTlIR
,AO RIO DISCUTIR POLITICA NACIONAL

Ano XLI
PORTO ALEGRE, 21 (V.! posíto a reportagem abordou

A.) -. Um telegrama vindo ontem o prefeito porto-ale
do Rio e divulgado ontem I grense, que negou frontal

nesta capital atribuiu ao sr, mente a veracidade de t,,,l

Ildo Meneghetti, governa::: informação.
dor eleito do Rio Grande elo - "Como todos sabem -

3ul a pretensão de ir breve disse-nos S.S. - tenho sobra

"10 Rio, onde discutiria oom l dos problemas na Prefeitura

os 31'S. I,_ima Cavalcani, E�el-II e dentr,o em breve �s terei

vlno Lins, Juscelino KubItS- .no Estado, para dedícar-rne

chek e Antonio Balbino, a
,.
desde já a semelhantes es

sucessão presidencial A pro- peculações".

N. 11.019

mou Vallon, aceitará agora

apenas a. cheüa de urna asso

cíacào de seus ex .. partidá
ríos, sem finalídadJs

-

políti
cas. A sede central do RPF,
em Paris, anúncíou não ter

conhecimento dos planos de

De Gaulle.

ALIVIANDO.
·LONDRES, 21 (U. P')

Charles Chaplin entregou ao

prefeito do subúrbio de Lam

beth, um cheque de 2.000 li

bras esterlinas, para aliviar

a miséria dos velhos indi

gentes de seu lugar de nas

cimentos.

DIVÓRCIO
HOLLYWOOD, 21 (U. P')

o RISO DA CIDADE.. ·

I
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CLINICA DIf.: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA'
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DR. ANTONIO MODESTO

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

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

A sua proxima saída para o Rio' e Escalas será no
fim do corrent.e mês, em data a ser fixada nos próximosdias ,

\

Lavando. com Sabão

'Virgem Especíalídade
da Cla. 'WITZIL INOESTRIIL__:.Jolovllle. (1QIrcl'reglstrada)

.

economiza-se tempo e dinheiro
.
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1�lberfo _ Jeóm a Biblia na Mão
I Scbwelfzer )

NO LAR E' NA
' SOCIEDADE

"o ESTADO"
Otto Schmeuier

Poucas vêz�s um trabalho
de. tradução absorveu-me

_ tão intensamente. e impres
sionou-me tão a fundo como

esses 60 páginas de Albert
Schweitzer: . "Memórias da
Minha Infância e Juventu
de" que as Edições Melho:
ramentos lancarão dentro
de mais alguns meses. An

teriormente a mesma edi
tôra publicou do mesmo

autor: "Decadência e Re

generacão da Cultura" e

"Entre' a Água e a Selva",
memórias de um médico na

África Equatorail France
sa. Figura fabulosa êsse

médico músico, missionário
e

.

filósofo, mundialmente
famoso como o melhor in

térprete de Bach, fundador
de um hospital em plena
África para cuja manuten

cão êle conta apenas com

�s direitos autorais de seus

livros, de suas conferência.

periódicas ,em Universida
des

.

européias sôbre Filoso-

fia, e as contribuições de

alguns amigos: Contempla-
ÚLTIMA MODA dolfo, Vi:eira, funcionário do recentemente com o

publico federal aposentado; Prêmio Nobel da Paz,
�� ----: sr. Raulino Antunes Schweitzer' confesa nas suas

R0

"
Stefanes, residente em memórias que nunca teve

'\ -s- )/ Campos Novos nada de crlança pJl"odígio.
"í 'c - sr. Tenente Reinaldo Ao contrário, era sonhador,
"", Muller Leal, da Reserva do di t Idor muit Ií

,:,-���
IS rala, muito pouco ap 1-

"-,, -

/ "\' '\, Exército Nacional; cado, e aprendeu a ler e

:'.,' ?:;-'\'�\' .: - 'sr. Paulo Felipe, alto
escrever não sem dífículda-

\;;,··:·t·�: '.'
-

\ funcionário do I.A.P.I. des. Era mesmo tão sonha'

':,' � ":""
I

I
- .sr. Ten��te Raul :it� dor e t�o _?istraído das

.'
.• ? �?.-J - ,

I
da SIlva, (�)f,IcIal d�. Reser suas obrigações escolares

•

� ;:; ,.�
4 'va da PohcIa - Militar do

que, no ginásio, o diretor
;.:--- _:_-. ,'Estado 'mandou certo dia chamar,

'" \-, '. .'
I -sta. Nilza Camisã�, _fi' o/pai de Schweitzer, suge-

. � '-
' "

.. ', Ilha d? sr: N�l�on Cam�s�o, I rindo-lhe que tirasse o fi-

a�t� funcionário do Minis- lho. do
.

colégio, porque não,
térío da Fazenda na Alfan-I daria mesmo para nada ...

. '.'. I. \dega de S�ntosM . filhl
Hoje, é autor de um total

- menma areia, 1 l' de 20 obras, entre teses, es-
.

J Jnha est�'emosa do sr. Acary tudos, ensaios, relatos da
, Margarida e sua exma. es- África e memórias. Hoje,

G
. 'posa. beirando os 80 anos, Sch-

f>t
<!>

.

-0- weitzer continua o mesmo
.
,.

-;_ Ixpnr·lm'ente bOJe d idealista dos velhos tempos:
Elegante modêlo para' a I

D
_, ,

- Sempre lutei para não

meia estação, confecionado FEIJAO DE, FORNO me transformar no que se

em tecido de sêda pesado I IN�REP!ENTES:.. _ chama habitualmente, um

.Mangas 3/4 ligeiramente I; 2 quilo de felJa? bran- homem maduró. A expres'

mais compridas do q,ue o

I
co são maduro sempre me pa

comum, . com pequenos pu' 1 cOl?o de me�ado gross� receu a I g o aparovante.
nhos virados. Note-se o in- 6 fatias de toeinho ou ba Quão diferente seria o mun-

teressante feitio da parte I con A
•

do se os homens se tornas
superior do corpete, deixan- Molho de tomate com Vi- sem aquilo que êles 'foram
do cair duas pontas, após nagre e pimenta.

\
aos catorze anos!

um entrelace. Duas· car- Para mostrar � largueza
reiras paralelas de 6. bo' MANEIRA DE FAZER: dese homem extraordíná-
tões cada uma. Pequenos 1 - Ponha de môlho de rio, bastaria uma rápida

, bolsos de ambos os lados da vsspera, 1/2 quilo de fei- passagem do seu livro de
d d

'
'

jões brancos iniudinhos. No ' .

d f I'saia, a altura os qua 1'1S. memorias, on e nos a a

(APLA) dia seguinte escora a água sôbre as, igrejas, ou melhor
-0- e arrume em panelinhas de sôbre os templos religiosos

ANIVERSÁRIOS barro. . simultâneamente católicos
2 - Coloque no centro e protestantes da sua terra:

FAZEM ANOS, HOJE: um pedaço de toicinho ou "Quando a Alsácia se tor-
:_ Prof. Américo Vespú- "bacon", regue com o me- 'f.l�J} francesa, no tempo de

cio Prates, consagrado Ins- lado grosso e ponha água Luis XIV, êste soberano

-petor Escolar e elemento até cobrir os feijões. determinou, no intuito de

destacado no Magistério 3 - Cubra com a tampa humilhar os protestantes
Público; e leve ao fôrno para assar que, nas aldeias dêste cre-

_ sr. José Soares Gla- até' 'Os feijões ficarem mn' do, onde residisse um rní

vali, veneranda personalida cios nirno 'de sete famílias cató-
de destacada no comércio 4 - Quando estiverem !icas, -os templos fossem

local; bQns, tire a tampa e deixe também partilhados por
'_ sr. Gasparino Dutra, par mais alguns minutos no êstes. Eis a razão por que

alto funcionário do T�souro fôrno, até ficarem tostados uma quantidade de igrejas
do Estado, já em gozo de por cima. . alsacianas é ao mesmo tem
merecida aponsentadoria; 5 - Silva com môlho de po protestante e católica,
- sra. Maria da Costa tomate vinagre e pimenta. onde, cada qual dentro de

IVieira, esposa 00 sr. Rb-\ (APLA) seu horário próprio, o pas
tor protestante faz, o seu
sermão e o padre católico
reza a su,a missa. Vejo nisso
um simbolo do futuro desa
parecimento das divergên-
símbolo do futuro desapare
cias religiosas" ..•
De "O Jornal", - Rio

.

C E R N Y, Fot�grafo do Jornal "O 5-9-1954)
--------

SEXTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO
Vossa fé não deve apoiar-se na sabedoria dos ho

mens, mas no podet' de Deus. (1 Cm'. 2:5). Ler 1 Cor.

.2:1-5.
A tristeza entra em todos os lares, mais cedo ou

mais tarde. Para todos nós há datas inesquecíveis, que
se tornaram envoltas na lembrança de alguma perda
inestimável.

Nosso próprio lar foi atingido pela dor da perda
irreparável de nosso único filho, que foi morto na guerra
entre a Rússia e a Finlândia em 31 de outubro de 1941.

Êle era um rapagão, de mente pura e coração amoroso.

Sua mãe e eu ficamos quase paralisados em nossa muda

agonia e profunda mágua.
Os anos decorridos, fortaleceram a nossa fé em

Jesus Cristo como o único que satisfaz nossas angustio'
sas interrogações. Êle é o melhor confortador e o mais

sábio consení�iro.
A nossa mente finita escapa a compreensão do es

plendor dos céus e não podemos por isto antegozá-lo.
Mas, pela fé em Deus, temos conhecimento "daquilo
que os olhos não viram, e os ouvidos não ouviram, e

não subiu ao coração do homem, das·· coisas que Deus

preparou para os que o amam".

Brasil
ERNESTO XAVIER DE SOUZA

Brasil ó meu Brasil, como és falado,
Mostra os teus feitos ü:Uortais de glória
Pois no mundo és ainda proclmado
Campeão invicto de .eternal vitória.

Teu nome ilustre brilha ao céu da história

Paiz forte, valente e denodado,
Pois inda está gravada na memória
Dos póvos o valôr do teu passado ...

PASSADONOH OJ EO sól que te ilumina, ó linda terra,
Ainda dos grandes vultos êle encerra,

Muitos nomes bem no alto do cruzeiro. 22 DE OUTUBRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1689, nasceu D. João, Rei de Portugal e 4°

Principe do .Brasil. Rei de Portugal com o nome

de D. João V (9 de Dezembro de 1706 á 31 de

Julho de 1750.) Durante.o seu reinado esten

deram a colonização pelo interior de Mato

Grosso e foi ocupada militarmente Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul. Foi nesse reinado as

sinado o célebre tratado de Madrid, anulado no

reinado seguinte;
- em 1822, a ilha de Maré e o porto de São Braz,

na Bahia, foram atacados pelas canhoneiras

portuguesas, sendo repelidas pelo Capitão An
tonio Dias de Oliveira e Andrade e Capitão Pe'
dro Ribeiro, respectivamente; .

em 1845, Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté,
então Ministro dos Negócios Estrangeiros, diri
giu ao Ministro britânico no Rio de Janeiro,
uma nota protestando contra a Lei de 8 de Agos
to de 1845 (bill Aberdeen), na qual os navios e

suditos brasileiros ficaram sujeitos aos tribunais
ingleses quando suspeitos de trafegarem com

africanos; ,

em 1858, faleceu o Marechal do Exército Antô
nio Elísiário de Miranda e Brito, da arma de
Engenharia, que fez as campanhas de 1827 e

1828 no Rio Grande do Sul contra os argenti
nos. 'Foi Presidente do Rio Grande do Sul e co

mandante em chefe das tropas imperiais em

operações, de 1837, durante a guerra civil;
- em 1908, no Rio de Janeiro, faleceu o teatrólogo

Artur Nabantino Belo de Azevedo, nascido em

São Luiz do Maranhão em 7 de Julho de 1855.
Foi Jornalista e Literato de renome, contista,

, dramaturgo, critico teatral, satírico. Fei .o in'

trodutor, entre nós, do novo genero de "teatro, a

revista, alcançada grande êxito.
Andt'é Nilo Tadasco

Tamandaré, Caxias e Barroso,'
Altos símbolos de um paiz valoroso,
Suprema redenção do brasileiro!

ORA CÃO
Ó Senhor, ajuda-nos a 'lembrar-nos que passamos

por êste mundo uma só vez. Dá-nos a graça de sermos

fiéis ao chamado para a obra do Reino Em nome de
Cristo. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Os braços amorosos, sôbre a cruz estendidos,

cam tanto os vivos como os mortos.
YAJO JARNBERG (Finlândia)

abar

Clube 11'de Agosto
COMUNICAÇÃO

Tendo sido verificado o dano causado ao edifício
contínuo ao Salão do CLUBE DOZE, pelo estaqueamen
to dos novos edificios da CAIXA ECONOMICA e BAN·
CO NACIONAL DO ,COMÉRCIO, foi mandado fazer
uma vistoria técnica que resultou na medida 'preventiva
e provisória da interdição do SALÃO DO CLUBE, mui'
to embora não estivesse ele afetado em sua seguranca.

Tão logo termine o estaqueamento referido, nova
vistoria será realizada, quando, então, será reaberto o

SALÃO do Veterano.
Certos que .nosso.s consócios compreendem os mo

ti:,os de plena segurança que ditaram nossa decisão, pe
dimos aguardar com benevolencia essa ia to da nossa

vida social.

',- ... -�, I A.D)ret0ria .1

Restaurante H.poli
RUA Marechal Deodoro 50:

.i
I 300 Mil MUDAS FRUTIFERAS

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes. RIO, (S.I.A') - Uma pro

dução superior a ,300 mil

mudas frutíferas é quanto

t MI·ssa de 1· Bnl·versa' rl·o :;���� 2.��i�;!��sno ��;�;�!�
i cuarros mantidos em Mmas

St I N ti B'tt
-

t I
Gerais pela Seccão fie Fo-'

e a oce I 1 encour '

..

. H'"
menta Agrícola Fedp.ral no

eítor B�ttencourt e �ll�os, convidam aos parentes Estado.
e pessoas arrugas para assistirem a missa de 1° ano de

I P t I cl T'd
f 1

. OI' ou 1'0 a o, a rereri a

� ecírnento que man.dam celebrar na igreja São F;.'an-
CISCO as 7 h.oras do dia 22 do corrente, em sufragío a al- _

ma de sua sempre lembrada esposa e mãe Stela.
. Antecipadamente agradecem a todos que compare-
cerem a este ato de fé cristã.

repartição do Mínlstérío da
Agricultura vem tomando.
medidas de ordem agronô
mica no sentido de dotar

aquêles Postos de esterquei
ras, ripado e sementeiras,
a fim de possibilitar a gran
de produção de mudas de

fruteiras, hortícolas, caté,
etc.

INSTALADA NO PAíS MAIS 35
COOPERATIVAS

VItimas' das cheias são BUliUildas
o dr. Wynn C. Fairfield, diretor executivo da agênCia

de socorro do Concílio Nacional de Igrejas, disse que essa
remessa de 3.000 libras de vitaminas é apenas uma parte ele
um plano inicial orçado em 1?1.000 dólares, cujo fim é so
correr os países muçulmanos vitimados pelas cheias.

_

Todos os socorros serão distribuídos pelo Concilio Cris
tuo do Paquistão em Dacca; disse êle, acrescentando que 50
toneladas de vestuários e roupas dé cama serão enviadas
dos Estados Unidos diretamente à área flagelada.

Além disso, 10 mil dólares em dinheiro já foram distri
buídos como auxilio de emergência, na região do Rio Bhra
maputra, que devido às pesadas chuvas caidas últimamente
inundou as terras adjacentes, chegando em alguns lugares
a ter um� profundidade de 3 a 6 metros, espalhando morte
e desolaçao no meio da população.

RIO (S. I. A.) - Entraram em funcionamento mais 35

cooperativas, disseminadas por treze Estados e destinadas

a prestar assistência e auxílio mútuo a seus associados.
Essas sociedades, supervisionadas e orientadas pelo

Serviço de Economia Rural do Ministério da Ag-ricultura,
'que está enviando técnicos a fim de assistir-lhes os primei
ros passds, congregam 2.252 associados e dispõem do capital
subscrito de Cr$ 5.33'4.106,00.

Com as unidades recém-inauguradas, eleva-se agora a

3.855 o número de cooperativas em funcionamento no ter
ritório nacional.

As novas cooperativas estão localizadas nos seguintes
Estados: Amazonas, 1 com 152 sócios; Pará, 1 com 50; Per
nambuco, 5 com 144; Paraíba, 1 com 78; Bàhia, 1 com 30;
Distrito Federal, 1 com 25; Rio de Janeiro, 2 com 309; Mi
nas Gerais, 3 com 88; São Paulo, 13 com 908;' Santa Cata

rina, 1 com 68; Rio Grande do Sul, 3 com 202; P:.mmá, 1
com 31; e Goiás, 2 com 167· sócios.

.
(SNA) - Um carregamento de emergência de 1 milhão

de cápsulas de vitaminas foi feito, via aérea, pára o este
do Paquistão, como uma iniciativa de igrejas protestantes
americanas, que assim estão ajudando as vítimas da' recen
te enchente que assolou aquela região.

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS _ ANIVERSARIOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
RODOLFO

ESTADO". EMPREGADÃ.-- DR� ACHILLES
BALSINIPreceílo do Dia

ALIMENTAÇÃO NOS
CLIMAS QUENTES
A quantidade e a quali'

dade de alimentos a serem

ingeridos' varia de acôrdo
éom as necessidades do or

ganismo. Nos climas quen'
tes e nas estações

(

quentes
do ano, o organismo des
prende relativamente pouca
energia. Nessas condições, a

alimentação simples e natu
ral é: a' que mais convém.

. Procure alimenta,r'se
de acôrdo com as ne

cessidad,e!S � org�nis'
mo, preferindo os ali
mentos leves, pouco
temparados e de fácil
digestão. -,SNES.

peloChamados: Rua Conselheiro Mafra nr. 160 ou

Telefone: 3.022. Precisa-se de uma

empregada.
Rua Artista Bitten

court,28.
'

Advogado
Rua Padre Roma,43Clube 15 de . Outubro

AVENTURAS DO ·ZE-MUTRETA.
---�

�, 'I
!.

Edital de Convocação
CONSELHO DELIBERATIVO

.

De conformidade com o Art. '48 dos Estatutos, pelo
presente Edital convoco todos os senhores membrQs do

CONSELHO D'ELIBERATIVO, p,ara a reunião evtraor

dinaria, 'a reali"ar'se no próximo dia 24 (domingo) ,. com

início às \} (nove horas, a :Fim de tratar da seguinte
ORDEM DO DIA

Estudo e' aprovação da planta da rlova séde

Não havendo. número legal, far-se-á a reunião, meia
hora após, com qtial'quel' número, em segunda convoca

ção. - (Art. 46 dos Estatutos)'
Florianópolis, 18 de .Outubro de 1954.

Alcides Cláud10 - Presidente do C. D.

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lhas de prata dourada, pra
ta e bronze - Classe Estre
antes - Ioles a 4 remos -

- 1.000 metros.
3° páreo - Ás 9,30 horas

Branze "Adolfo Kondeer"
medalhas de prata doura
da prata e bronze - Clas
sse Aberta - Single- Scuel

;

- 2.000 metros.
'

E
. .,'

,

"I 4° páreo - Ás 9,30 horas'
.

\

t
.

- Taça "Conselho Regio-

. Sp.Or 1vo W�: !�J,��:;::�f��1�ª��
,

'

.

"

,

I.
com patrão - 2.000 metros .

...........+. +
, +. + + ++.� +. +. � � i. .I 5° páreo - Ás 10 10 ho-� .. '. � +.•• , • • .. • • .. • ., • • .'. • • .. , • • .. • • • .. • • • • • • • ._._. +_+_._•. _. • • • ras - Taca "F d'" d, �

or e me a-
.

.

'lhas de prata dourada, pra ..

DE t� e bronze - Classe novis
srmos -,... Out-riggers a 4

I remos com patrão 2.000
i metros.

BO?,?TA', 20 C!l' PJ -IA .C�lombia enviará uma equi- I . 6° páreo .: Ás 10,30 ho
pe of'ícial para disputar o prOX1mo Campeonato Sul-Ame- ras - Bronze "Inc "

ricano de Ciclismo, que" no periodo de 4 a 12 de dezembro dalhas de prata d e ,mde-.

f t 'd' t d id d d
-

' . aura a
proximo u uro, sem 1SpU a o nas CI a es e Sao Paulo prata e bronze _ Classe
e Porto Alegre. A,berta I>ouble-Scull

2,000 metros.
I 7° páreo - Honra Fede
ração Aquática de Santa
Catarina - Bronze "Hoe

! rcke" e .medalhas de prata
\{ende-se um terreno dourada prata e, branze

'com � area de 588 metrClls
.

Classe Aberta:- Out-rig
quadrados, á rua Victor, gers a 4 remos .com" patrão
Konder (antiga Blumenau) ..

- 2.000 metros. Este páreo,
Tratar . com Francisco ca�o os clubes possuam .out

Bücheli Barretd, á rua 24 l:iggers a 8 será disputado
em barcos desse tipo.

•

Vinte e cinco dias apenas da da Proclamação da Re- ta, haverá, pela primeira dois ultimos estã€l á espera nunca, devendo brilhar in- do" e medalhas de .prata
faltam para a realização do pública.

'

vez, em. águas 'catarinenses, I dos barcos que encomen- tensamente. dourada, prata e bronze'
Campeonato Catarinense de i Este ano o certame pro-' Uma disputa entre barcos a daram em Pôrto Alegre e! O programa, provavel- Classe Aberta - Out-ri
Remo, que a Federação A-" mete ser o maior - e mais I oito remos entre Aldo Luz, na Riô. ! mente sugeito a retificações, ggers a 4 remos com patrão
quática de Santa' Catarina" .sensacional da história do I Riachuelo e Martinelli, sen- Fala-se que as guarnições I está assim elaborado: 2.000 metros

promove todos os anos no I
esporte rernistico de Santa I do que o primeiro já possui dos Clubes de Blumenau e I 1° páreo - Ás 8,30 horas I 2° pareo __:_ Ás 8,50 horas

dia 15 de Novembro, data'
I

Catarina, pois,' ao que cons- embarcação desse tipo e os Joinville treinam mais que - Taça "Gôverno do 'Esta-
.

- Taça "Sulacap" e rneda-
���'

.

.
'

t�4!o"w.<.�- .'

'

.� � ++�..�� "._..•...;4 ��..++,."""""�� +.��+. +. +. �+. �� �,,;::,.., ,..e ��!++.._�� ":.� ��� ,J_:!.. e +...
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JOSE' CARVALHO, O VENCEDOR' DA I BANGU' 6 X IPIRANGA 4 I A COLOMBIA NO SUL AMERICANO
6a . ETAPA DA I VOLTA-DO ATlANTlCO i Pco'�::'�,�e!"'tü�d��;::�e��:':'oa�m��o::a,B:::;u:a;oa,;::e ,

. CICUS-MO .

I ção da 2a. rodada do returno, se'ndo protagonistas Bangú
Na sexta etapa da sensacional I Volta Cíclistica I e Ipiranga e Colegial x .Radlum. '

do Atlântico, ele Florianópolis a Itajaí, a classificação foi I
'

.

O primeiro matc�1 foi travado entre alvi-rubros e 'alví-

a seguinte: I
Verdes, .'

,;
,

1.0 lugar - José Carvalho, Brasil, 3 'horas; 09,32"3; . Na primeira etapa o Bangú conseguiu' arrasar ímpié-
2.0 lugar _ �Francisco Otalvaro, Columbia, 3 horas, 10,45"; ,dosamente seu adversário pela contagem de 6 x 1� com ten-
3.0 lugar - Luiz Garcia Velez, D, Federal, 3 horas, 11'12"; II

tos ele Glauco aos 8,11 e 12m,; Hélio aos 19m,; e Amante

4,0 lugar - Herner Simões, Brasil, 3 horas: 11'12"; aos 30 e 32m. respectivamente para o Bangú, tendo Jorge

5,'0 jlugar _ Juan.Perez, Chile, "A"" 3 horas, 11'12"; I
aos 26m. diminuído a diferença para 6 x 1, �om um tiro de

6.0 lugar - Onadir Portela, Paraná, 3 horas, 11'12"; I fora da area. Em nossa opinião falhou neste lance o golei-
7.0 lugar :::._ Hectar Mesa Monsalvo, Colombia, 3 horas, ,ro Marréco' que podia evitar que a pelota tocasse no solo.

11'28";
. , ,

,

antes 'de ganhar o caminho das redes. O descanso l'egula- t

8.0 lugar - D;mte Sudatti, Uruguai, 3 horas, 12'34"; ',mentar
entre os dois períodos quasi se tornou ,falta para,

,

9.0 lugar - Justo Lonofio, Colombia, 3 horas, 13'18"; os banguenses que voltaram a campo com má disposiçfto,
10.0 lligar -;Eftain Trivino, Colombia, 3 horas, 13'18";

,

, ajudado em muito pela alta contagem, que haviam infliu-

11.0 lugar - Luiz Secco, São Paulo, capital;
\ gldo aos ipirangluistas. Com o desânimo dos pupilos de Fi-

12.0 lugar _ Luigi Gussigh, São Paulo, capitaL lodi o Ipiranga agigantou-se e conseguiu mais 3 tentos

Acima os primeiros colocados. enquanto o Bangú não conseguiu :vasar a meta do clube

Samuel Santos, catarinep.se, ,completou os 98

qUilÔ-1
elo Saco dos Limõ�s .uma única

v,
ez. Marcar�m: Jorge aos

metros em 31.0 lugar. ,2m. de penalt, ClaudlO (contra) �os 15m. e A1lton aos 20m.,

Ind,ividualmente continua ponteando a maior compe- I
pela ordem!

,

.

ticão ciclística da América do Sul o ciclista carioca Lbliz .

Em .suma o match apesar da alta contagem que mais

G�rcia Velez. vindo a seguir o uruguaio Dante Sudatti e parecia "bola de mão", foi justo pois o Bangú dominando
,

em 3.0 luga; o colombiano Monsalvo.
"

totalmente no 1.0 período, assinalou os tentos que vieram
,

.

J.1
lhe dar no final a vitória almejada., Enquanto que o Ipi-

FAIXA BRANCA FAZ A RONDA ranga de batido, articulou-se e poude diminuir a contagem
,

desfavorável num resultado que pode ser consideraelo re-

gular. \,
, DOS DESPORTOS .

'BA:tiGU' ;-, Marréco, CIÚdio e Polleto; Nelson, Márcio
e Leônidas; 'Amante, Góia;,Glauco, Nei e Helio,

�

'��
NOVOS RUMOS se deli- Dor varias meios msentivar e

1PIRANGA \- Dilson, Walmor e Aragão; Alaer,
.

, ' e\>Tasinho;\"E,!.ell.·,i>,:iNei;',., Aguiar, Ailton c, Juca.. f
neam para a esgrima cata- mimar o seu Socl'guimentCi. ' �'

rinense, visto que o 13arriga Agora: ao' que pai·c'ec. a Fc
Verde e o Clube Doze de A- Jeração do Tenis vai toniar
gosto já contrataram, den- uma realidade a Sua existen·
tre os' alunos do Curso de ;ia. Com o apoio elo vetera-'

, do encontro, propiciando com sua atuação que pode ser
Esgrima da Polícia Militar, 10 Lira, do Barriga Verde e éonsiderada fraca.'

.

Mestres' D'Armas para ins- :1e Joinville, Blumenau, ita-
truirem as suas respectivas

I
jaí e Lages, foi eleita nova

Expulsou �ada menos-que 4 elementos, sendei
Aguiar 'e Jorge elo Ipiranga e Polleto do Bangú.,equipes. E' de se esperar que

. diretoria cuja presidê,nci,:\ '.

Sensacional foi a sua decisão por ocasião do'
o Lira Tenis Clube, tambeln foi entregue .... ao Dr. João Da- t t d -I' .

t
.

d CI 'd' (
.

t )t d FESC f 'd F
.

L'
1 en o os, pn-angUIs as conSIgna o por au 10 con ra •

cornponen e a ,� aca o :1 erre1ra Ima.
Ap" bA d f d M' t d' ·t· 'd

. f' d
",

O' CI b Atl't· O
- os uma oa e esa e arreco no can o l1'e1 O' e sua

mt:::,mo, a 1m e l'ecuperar o . ... u e e ICO pc- t
.

b t 'd -'
.

t't 1 t d" d J' '11 d t·
me a saIU a en o o couro no terreno para chutar a· fIen-

1 u o que nes e ano Der eu 'ano, e omVI e, es a vez ' ,

d·
-

d E t d b 1-
.

d
te. Porem, o couro antes de ser chutado tocou no ,.calc'a-e VIce ,campeao o s a o com o o ao e am ,a a con- ,.' . .

.

_
' '

. , .:. , ", ,.i-
nhar ele ClaUdIO, seu companheIro de eqUIpe que tambem

e dm para o tItulo maXlmo. Ilte do Barnga Va,ck" e"ve· t' d' '1' f d d dO'
-

, '

.

'

, ;e re Irava a area me o ao un o' are' e. JUIZ nao ven-
Espera-se que out.ros c:lu- e nesta Capital represcnta-·l 1 h '1' N' 1 'K t·

.

. ,', . .
.

"

,o o ance c amou seu aUXllar ICO au a IClpS qU,e eleubes ela CapItal e,' plillcipal- ,lo pelo seu preSIdente Wlly '1 t d V S t d' t d 'dti, .
. •. .

"
_;o, en o . ,apon a o. o cen ro o grama o.

men e, o AtletIco que no ...rolluucl-.. e desenove bolo- C' I 'd't I'.
. aso ne 1 o.

seu 'plano qumquenal de 1istas. Disputaram, suas �-'
ampla publicidade anunciou [uipes com as do AA.B.V. l'e
que aquele valoroso clube. presentada pelos grupos Zig-
tambem faria esgrima e, .a8- �ag e Dragões' da .Ilha tendo I

sim sendo, excelente é a 0- ,ldo os locais os ve'lcedore:.;. VITO'RIAS DO PRAIA 'ClUBE E DAportunidade que se apl'er-en- . :. O Torneio Vereador
I ,"

ta de contratar llm mestre \fig'ue! Daux que fa� parte A A BARRIGA VERDEd'armas para a sala qUE', no los jogos de aniversario da • �.

'

.

cumprimento do .seu progra- A.A.B.V., foi concluído no .

Pe\6 'Campeonqto Oficial gens 'de 732 a' 705 e 746 a
ma, instituirá. sábado findo, com a vitoria de 19'54, promovido pela .pe- 711 pontos .

. .. A Federação de Te·ni,s Ja A A B V ll"" tr'e's aI"naç
"

- ....,"''' ., w, la FEDERAÇfi.O CATA- Nas duas noitadas os pon-ressurgiu, ou melhor, renas- ficando assim, mais uma 'iez, RlNENSE DE BOACHAS E t
�

f
,

.

d' t 'b
.

. ..' os oram aSSIm IS rI UI-ceú, pois, desde a sua flln- aa posse dos trofeus lJIll"et-tn' BOLA-O' t' 'd .

d"d 1 t. -

'

, '. , es lveram em re- os ln IVI ua men e.
'

daçao que permaneceu ino- Eletro-Teclllca (Florete Dr. h'd I t d' 11,.1 COQUEIRO'S B ' k'Perante para na-o ,-11'''n!'-}10S '\II"lt F tt ( d) T
n 1 as u as, nos las e ,- ec

c "', LV11 on i e espa a ,e a- 18' d t
.

'16') C dinsistente, uma vez que lon- ca SEMP ,(Sabu) i o corren e, as eqUlpes ... , ar enuto 148, Rosato,
,

d
.

t ;, '''''' do, COQUEIROS, PRAIA 155, E'rico 131, Vasel 137,go peno o eXlS iu somente vonsequenteme,ny,,,, tam".em CLUBE x SOCo CARNAV. Ivo 141 João' 160, Mário'no papel, embora, nó.,: deSfia ila posse do trofell Ver(·udor
, M" I D ' d� t' " ", I,GRANADEIROS da ILHA- Mazzola 159, ,Pe'ssI' 148 e'coluna, muitas e muitas ,'e.. 19ue au" -s Ina"'" 'ta "

•

_.� �

I
,",v ,

e AA BARRIGA VERDE' P 1 17zes, tivessemes Pl'oc.urudo Campeao das fti'ma:::.
X COQUEIROS PRAIA a��AN�DEIROS _ Dan�

CAM'PEONATO' 'CITADINO DE CLUBE, respectivamente. te 150, Mário 63, Melquia-
,

Na primeira dispu�a rea- des 72, Dôa 132, Ge:p.il 161,

AMADORES
lizada nas canchas do Co- Cantidio 158, Môa" 159, ,

queiros Praia Clube, entre Moacir 149, Osnildo 149, J
, aquela Sociedade ,e Grana- Bráulio,141 e Waldem�ro'Com os resultados dos Jo-I 40 lugar - Radium, com deiros da Ilha, lev9u a me- 153.

gos da segunÇla rodada do 6 jogos, 2 vitorias, 3 derro- lhor nas duas partidas o
.

BARRIGA�VERDE .�
returno, é a seguinte a elas- I tas: 1 empate, 10 gols a ta-I • Praia Clube, v.encendo pe- l1eçh '148, Oswaldo 14?,sificação dos �onco,rrentes,' vor e 18 contra Deficit: 8 las contagens de 759 a 736 Neh,on 156,. Bráulio Soares
ao Campeoaato Citadino de :;;ols. 759 7
Amadores: l

e' a 51 pontos. 146, Humberto 155, Barbato
10 lug�r Associação 50 IUf!ar _ Ipiranga, com

Na segunda noitada es- 148, 'emy 150, Virgílio 142,
� tiveram em luta, nas Gan-' Alvaro ,142 e Arlindo 149.Desportiva Colegial, com 5 6 jogos, nenhuma vitória b d

jogos, 4 vitorias, l' empate, I nenhu.m empate, 6 derrotas', c .as a A A Barriga Ver- COQUEIROS...:.... Carde-
de, as Equip'es do' Coqueiros muto 158,. Mário Mazzolanenhuma derrota:, 20 gols a 11 gols a favor e 22 contra. P Cl b

'

favor 'e 7 cóntra Saldo: 13 Deficit: 11 contra. ,raia, u e e Barriga, Ver- 158, João 123, Irei 137; Va-

f501s. " ','.
de, levando a melhor nas seI ,149, Cidade ,49, Jaime

'Melhor artllhalla. Cole- duas partidas a EqUI'p 'd 16? B k 124 p'
\ .

135 L20 1 B' , " 1 ?O 1
'

,
e o -, ee , "eSSI , an-

6 J• p'o' uga3r
-

tangu3' C.Ot·�,' gj�/r clohm - dgfo S.

'C 'I
.

1
Barriga Verde, pelas conta- g2 ,ISS e PalÍ10 163.

' ,

, 09' s, empa es, VI 0-, .lV.1e ar e es�: o egla ,

J
. '

rias" nenhuma derrota, 18 :!om 7 gols.
'

.

....._ _

gols a f�vor e 10 contra. I Pior, artilharia: Radiul1\Saldo: 8 gols. .'

'1';0111
10 gol.

3° lugar - Postal Tele- Pior defEsa:
.

Ipi,ranga,
gráficp, com 5 jogos, 2 vi- ,;om 22 gols'
tórias, 2 derrotas, 1 empate, I Próxima, rod.ada: ,Ipiran-
12 gols a favor e 12 cont!'a.1 ga x Colegial e Bangu x
saldo e defic'it. Podal.

I Terreno

,-

Expresso Fjo rianópoli's
ANDRADE &. KOERICH

'

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
, Curitiba e ,São Paulo

Com viagens diret� e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
FOJ;le: 2534 - Caixa Postal, 4,'35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24,

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 16 G6/1678 Fone: 37-30-91

,

End. Telegr.: SANDRADE
Agências nó Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até 5.30 Paulo cO,m a Emprêsa

d. Transportes Minas Gerais SIAJ

l .

O JUIZ

Coube ao Sr. Jo�é Celestino Vieira a nota interessante

•

M. BORGES

,RECORDE MUNDIAL IGUALADO :
TOQUIO, :n w. PJ - O alemão Hei�z Futterer igú;,--'"

[ou o rl'lc,orde elo mundo dos 100 metros ra.sos, e11i Iir!': se:."I'\gundos e 2 décimos) n.o segundo e)1contl'o ele Atlet�3m,o '(j'e:r,-I .

man!?, - Nipônico, anie-ontem, em Qsaka,' r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Buenos - ·Aires (APLA) ta�gicanlente, os antigos pa- .compensa algumas sementes
- Assim corno o nervo tri- tr.oes. Hoje .para dar tempo de girasol, havia cantado o.
gêrnio somente provoca co- a que os retardatári.os che- hino fascista e gritado "Vil"
mentári.os quando sofremos guem a seus lugares, os va o Duce". Aquêle guarda
de nevralgias faciais. autores põem na primeira não tinha Iido o poemeto
quand.o passamos bem m�- cena personagens espiri- "Vert-Vert", de Grisset, um
guem se lembra de que exis-: tuais que divagam. A maior poeta do século XVIII, onde
te o trjgemio � tambem o parte das c.omédias' que se conta a história de um

papagaio só tem a hora da caíram no terceiro ato se papagaio, educado num con

publícdade quando aparece deve ao fato dos autores vento, onde edificava as

algum caso de psitacose. terem esgotado todo o espí- irmães cantando ladainhas.
Injusto destino o do papa- rito na primeira cena. Certo dia,· fez uma viagem
gaiol

.

Literatura. Há cem anos e, ao voltar, começou a

.Psitacose! eramos afligidos pela des" cantar certas canções atra-

Formosa palavra d.o cam- criçâo das l?aizag,ens.. Os vidas que aprendera com

p.o médico e da hermética romancistas, que não saiam um couraceiro. O guarda
n.omendatura dos caustros das cidades, realçavam to- do jardim zoológico podia
universitári.os, quizera eva- dos a idílica descrição do ter continuado a dar ao

dir-se e difundir-se, corno campo, Nas cenas patéticas, papagaio as 'semente de gi
.outras palavras científicas, havia sempre um cão" que rassol e ensinando uma no"

no uso cotidiano. ladrava ao longe e se ouvia va saudação e uma nova

Esse é o caso da palavra um sino riâo sei .porque canção. Teria aprendido em

"psitacism.o" que indica o também longínquo. Depois poucos .dias, corno aprend�
emprego inconciente de cer- surgiu o romance psicológi- ram os ou.tros, que estao

tas palavras que dizemos co: o autor, em vez de nar- .ora da gaiola,
por automatismo, como para rar o que os personagens
que lubrificar o período: . faziam, rios dizia o que
em italiano "Non é vero?", pensavam, Todos os roman

em francês: "Et alors?", [cistas se tornaram pensado:
em �spanh.ol "Este", que se ires. Alphonse Karl' e An�-.
tornam contagiosas como

I
tole France puseram o para

certos gestos, certos tiques; doxo ao alcan ce de .tod.os os

com� a gagueira.. bolsos, A psitacose literá-

Não tenho ilusão de que ria obrigou os romancistas
I'

m.
inha proposta tenha

.

re- Ia vêr a outra face de ver-

Isultado. As ionvaçôes no
I
dade. �'

vOéabulário e as amp!iaçõ�s! Na_vida c�rrente .... POU"I,
de significado não sao fel- cas sao as coisas que vemos

t'6.S pelos profíssíonaís
�

da po� ?�ntacto_ direto
". Q,ue

língua escrita, mas por ess� pnm�tlVas' sao. ,a,s ld�las
artista msuhstítuivel que e surgidas pnmltlVamen�e
o povo. Certas palavras que em nós! ,�.o�hamos a nao

poetas e g.overnantes .pro- n� conSClenCla: quant.os de

curaram impôr f.oram s11en- a.os,' fala�d.o �e un: grande
ci.osamente rechaçadas pela aventureIro do am.or, nã.o

multidão, istd é, pel.os C.on- :Iludimos a Casan.ova sem

sumidores diretos. Outr_as, haver lid.o jamais suas me

a.o contrário, rechaçadas L.ovelace

pel.os puristas, pr.oibidas pe
l.os ditad.ores' que tinham
assalariad.os seus nas alfân

degas idi.oma, c.ontinuaram'
circuland.o C.om .o sab.or d.os

frut.os pr.oibid.os, até que
enc.ontraram a' brecha em

'.

que se infiltraré!m estavel
mente n.o dici.onári.o.
A psitacpse intectual é

uma enfermidade de t.od.os
.os. temp.os e de t.odas as ca-

{) _aTADO :"'" ,

E EFICIENCIA

�IO' Brasil no camin�o �a auto-suficienoia
,

.

em relação .ao trigo.IA COMPANHIA· N'ACIO- de Seguro Agrícola vai para se estabelecer a neces- obtê-la diretamente à Ave

,NAL DE SEGURO AGRI::- i lançar tal apólice de seguro I,sária ;tranquilidade que es- nida Presidente Antônio
COLA VAI ADOTAR O, e seu projeto já foi publica- timule e anime cada um na Carlos, 201 - 70 andar, Rio
SEGURO PARA A T1\I[- do no "Diário Oficial", para luta árdua do campo, tor- j de Janeiro.

.

,. PORTANTE CULTURA los devidos estudos dos in- 'nand.o-a proveitosa para a Convém esclarecer que,
Já produz o Brasil cêrca taressados, ,'p.oPulaçã.o em geral, que apesar das inúmeras vanta-

de um milhão de toneladas .

d I d apreciará, sem dúvida, seu gens oferecidas pela respec-
d·

-

d ASSIm t.o .os .os avra 0- " 'f A

t' I" I
-

gue tngo em grao, em.ons- 'd d' 1 'patn.otic.o es orço em ga' lva egls açao, o se ro

trand.o ter havido, :r{as re-
res �ue:e e lcamda p adn' jrantir-Ihe.o pão indispensá- agríc.ola é facultativo, dêle

.

d
' tar o pao n.osso e ca a

I
' b

.

t�
'.

I d '

glOes apropna as a, sua , . ," t
ve a sua su ,SlS enCla.

I
se preva ecen .o, em seu

I "t d dIa devem apresen ar as
Q I

'

f
- , '

't
� 1cu tura, .o pr.op.oSl .o e au

"
" , _ , lt

- ua quer ln ormaca.o que ;)1'.0 �n.o m eresse, o avra-
. . modlÍlcaç.oes ou a eracoes .

�

d
. �'.

. dmental' paulatmamente ,o'· .

I
' .'

�

n.oss.os leIt.ores preten er.em d.or que qUlzer e quan o

planti.o para atender, n.o I qUEIiI
JU garlemb nec_essdarlOst•· sôbre .o assunt.o, poderã.o bem entender. '.

,
.

, I
' ssa c.o a .oraçao os rl-

mms curt.o praz.o p.oSSlve ,a "'t
' . .

d' I
t.otalidade do c.onsumo.

I
tlC"lI,l ores e lmpreSC1l1 lve

Os triticult.ores, deviqa- ,_::., _

mente esclârecid.os pelos
,órgã.os .oficiais de f.omento I

I e defesa, já ad.otam práticas Iagríc.olas m.odernas\ ligadas
à melh.oria d.o -produto e

,[eust.o de produçã.o, .os d.ois,
fatôres que mais de pert.o
'incentivam a n.otáv.el ex"

I pansã.o
verificada n.os últi

m.os dois an.os.

I
O larg<;>. emp1'êg.o de ma'

1
quinaria especialisad� e de
adub.os f.osfatad.os dlVers.os

I
em quantidades ponderá
veis,' revela o propósit.o de
intensificar, ainçla mais, a

campanha de f.omento que
vem send.o empreendida.
A campanha em favor da

triticultura n.o país ganha
ag.ora n.ov.o alent.o. e deve
aCngi.r seu clímax c.om a'

V d"adoçã.o d.o seguro contra I en e-seIH'eJUlz.os dec.orrentes da i
nerda .ou diminuiçã.o de sa- I Um automovel citroem
fra diretamente causada por 49

fenô�e�.o �ete.or�lógic.o ou I C.ompletamente equipad.o
p.o,r mcendlO pr.ov.ocado por I e c.om Rádio.
ralO, Tratar na Empresa Auto
A C.ompanhia Naci.onal, Viação Catarinense.

"

/

teg.orias.
Exempl.o:
N.o cinema, quand.o se

deve representar . a rápida
difusão de uma n.otícia, os

diret.ores nã.o enc.ontrarh .ou-

40 mil Da l'I".tastr_a S.oluçã.o a não ser a
�

saida t.orrencial d.os diári.os
das b.oca das r.otativas e a lue, para em retiro 8S-,-' 1 d"t �;l·nsteI·n,. serl'a necessan.o

••

'

superpbSlça.o, pe .o IreI .o �

I.ou avess.o, d.os títulos d.os �ue um c�re�ro matemátí- plrllUac.otidian.os. A passagem d.o �? lhe de_clIcasse t.oda a sua, (SNA) _ Oezesseis mese';

tempo, f.olhinhas que se Ilda e, na.o !ratasse de .ou-
após ser liberto d::;.s mã.os

S.oltam p.or sim mesmas" :1'a COlsa. Na.o o_?stante, t.o-
d.os c.omunistas, de quem es

uma dep.ois da .outra. Um J,.o mundo �ala �.obre as te.o-
� têve prisi.oneiro durante três

cav�lheir.o espera uma mu- -'las de Emstelll., ��an�o an.os, .o Rev. A, Kristian Jen
lher p.ouco p.ontual? T.oc.os �steve em m.oda o slmb.ohs"!

sen, mISSlOnarl.o met.odist!:t
de cigarr.o espalhad.os jun- rn.o, o públicq se t.orn.ou sim- americano, está ret.ornando
to de seus pés. A tragédia b.olista e, entre as des.orde- à Coréia para c.omeçar lUl

se avisinha? B.orrascas e ;ladas discussões sôbre o
n.ovo perí.od.o de serviç.o .Of)]J

furações, c.ortinas que saem lssunt.o, se elev.ou, final-
a direção da Junta Metodis

da janela aberta, arrebata- :nente, a páIavra esclarece- ta de Missões em Se.oul, péU,
das pel.o vent8, c.omo se as d.ora de. 'Mallarmé. "F.oi eu .onde está a caminho, acom-

. desventuras liã.o se produ- que .o irlv.entei, mas se ti- panhad.o de sua espôsa" "As

zissen\ d.o mesmo modo vesse de dizer o que é .o necess�ciades da C.oréia são -

quanao o mar.ometr.o as- simb.olism.o nã.o saberia". ião grandes ag.ora, "decla·" -,-- -,1'(e'�
""

'sinala "bom tempo" e.:o r.od.os ,.os .outr.os o

sabiam'lr.ou
dr. Jensen, "que temo.< _' ii---"''' �"---=-"

termômetro, 18° á sombra. Num plano mais m0dest.o, de voltar, nã.o dando aten- �e' ��'"'LAS'"Se .o pr.ot.og.onista faz algu- o existencialism.o pr.ov.oc.ou ção a.os, c.onselhos de am,i - �'jJ ,".
ma c.oisa interessante, ,0\ este dial.og.o ,entre uma ,.:e· g.os. Há muito poucos missi.o-'

6 Ir.
cach.orro inclina a cabeça' nh.ora ,intelectual e Sartre: nários' na Coréia para fazer I "5 IJA , �/'-..�.',�

I •

coni.o o f.ox-terrier da "V.oZ

I
.

-O>que nã.o C.ompl" o trabalho que precisa fiel' (II'" -;
.....

�
do Don.o" e .os menin.os que endia d.o existencialism.o. .. feito. Estam.os ,ansi.os.os por . �
olham de casa .o que se pas- disse

.

a senhora, � Posso chegar e estar com os n.o.']- -�:.._;::.:�;;;;�?-!:;:===�;::��
sa na rua infalivelmente :hzer, mestiie?' c,;, :;: ' ios cornpanl1éiros q,e. traba-
amassam .0 nariz de encon- ,-" (mm i:muito,,: igost.o. ,CO" lh.o e c.om .os nossos amigos".
tI'O á vidraaça. :rh0 'seni);{�1!lên não· C.ompl'e- Há um ano atrâs, Dr.' Jensen
Caricaturistas: .outro ca' endel'a:tri'�-1lodi:í1;�: os que fa- fêz umá viagem à Coréia pa:�

so da psitac.ose. A solidão' 'larn';dêle, l�Bihtéressante sa- ra estudar as c.ondições e

sempre é representando por bêr" b qi.'l� ,,'à 'senh.ora não necessidades .tto pàíS,
uma teia de ar'anha . ntJ,m' cOrripl'een-aeu;tF:',:"

'

cant.o' a falta de comida
'

Para' 'se' 're'éóhstl'uir sôbre

por �m esqueLet.o de peixe íragament.os 'j;�e "ihdícios a

nurp. prat.o; um l.ouccy é um história sentiinehtal de cer.,.

homem c.om o chapéu de tas mulheres '.:....:. "s1e certas
Uma b i c i c 1 e t a (Cen-Nap.oleã.o e uma rêde de ca- mulheres que têm uma his'

l' trum).
". çar b.orboletas, Pr.ognatis- tória - basta anaJs�r sua

Tratar' na Agência Bc"
mo e falta de dentes silnbo- Jinguagem: term.os de me-

ck, � Praça 15 de Novemlisàm .o idiota, a perda de dicina e fqi c.ompa,nhetra ,de b
d

roo
pau e o pano pret.o em ci- um médic.o; jurí ícos e ser-

_

ma do .olh.o .o pirata, .ocha- viu de auditório a um ad
ruto de Havana e a gordu- vogado; artístic.os e foi ins
ra .o homem de negócio, um pirad6ra de um esteta. As
serr.ote saind.o do b.olso do modêlos d.os artistas são Vende-se uma maquina
avental .o cirrurgião. O ra- dici.onários falantes de 'ar:.. d.e: c.Çb�t�. r,

a de pé marcá I
-

to sempre se, encontra na tes e ofíci.os. ,�, LADA, com apenas um mes

cela do c�mdenado e no td- C.omparar certos hóm�ns de uso. '" ',>.'._.... :_
bunal um d.os juiz.es d.or-' a pilpagai.os signifiça �'nvle�� ,Vú' e tratár' à Rua Este-,me. . rter .os term.o�,' Quando cluu vês Jüriiot· '129'.' ,. ,

Teatr.o, A�Úgament�, ,o I MUcssulini, um' guardâ �a- ,gaPd'are./:}_s�,se .de,..,,�)m,íJ,a,",em,'pre- I,;�primeir.o at.o c.omeçava com, I t.ou m'n pap�gaio do ' j�r-, , . I it!7.o velho criado e a velha I dinrn zoologlCo de ROl" . Rua Artista-"!8ittencour, -

'criada que rec.ordavam, n.os' que para receber' 'ém re- 28, I

...
.

'ARA AQUELES QUE

" ,EM CORTESIA

DESEJAM O MAXIMO

5%
.

O MELHOR JURO- V,ELHOS EMOCas
, . Fracos e senis

A ep.oca atual agitada. febril e enervante,' exige do
I -

dh.omem grande f.orça de V.ontade para vencer, to as as

dificuldades que se�e deparam na ardua luta pela
�xistencia:' Quando um h.omem tem o sistema nervoso

desc.ontrolado, qua!!d.o s.ofre de insoni� e ,falta de me

noria, ele nãó pode, de- forma alguma, firmar a Sua

vontade, candidatando-se, assim; a inteiro fracasso no

exercicio da sua, profissão. Em tais cas.os, t.orna-se im�
,Jressindivel o uso de um tónico poderoso, que .combata
rapida e eficazmente 9 mal. E�se t.onico' só poderá ser

"G.otas Mendelinas" o surpreendente restaurador do
sistema nerv.oso, o remédio que faz maravilhas pelfl seu
poder curativ.o.

Nas farms. e dr.ogs. l.ocais. Reembolso aéreo Cr$
42,00 C, P.osta.} 6 ,Mey�r - Rio.

PERFElçRÕ SEf1 IGI/Ri
. ."

DfPeSITO� POPULARES

BANCO, AGRiCOlA-
RUA TRAJÁMO". 16 .

..

!;1,i.":\

flORIAN6pOLIS'
';·.�i'

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

PETRÓLEO E ENERGIA ATôMICA NÃO SAO
CONCORRENTES

\
WASHINGTON - Sob. o tema "O petróleo" e o átom'Ü:

sócios ou competidores?", .o dr. W. L. Davidson, Diretor do
ii.:scritório de Desenvolvimento Industrial da Comissão de

Vendá-se

Energia Atômica dos EE, UU" realizou uma palestra, tecen
Jo, entre outras, as seguintes c.onsiderações:.

':Acredit.o que .o carvão, 9 petróleo, o gás natural e a

mergia atômica representam ou representarão papéis a

')ropriad.os, para satisfazer as futuras necessidades motoras
.1êste planeta' faminto de .energia; todos serão 'necessários,
tté .o dia em que c.onseguirm.os aprender como utilizar a

:mica f.onte de energia qué parece ser inexaurível - a luz
�olar, E'nquanto isso, a energia atômica e o petróleo flão
:.ompetirã.o, mas, ao contrári.o e de maneira bem intensa,
�.ompletar-se-ão nos anos futur.os, pois já existem nume-

'.osas pr.ovas desta' co.operação, �

Existem, porém, várias áreas ond� uma certa concor

:ência parec'e inevitável, porque, embora a energia .atômica
2ão torne obst>leto qualquer dos equipamentos atuais acio
nados por meio de c.ombustíveis fósseis, existem três cate-

F-$_ . gorias de equipamento que, no"futuro, possivelmente, se
CO...::oP � servi�'iio d.os c.ombustíveis atômicos c.om maior econ.omia do

- _

-�[
. que se, fossem utilizad.os produtos petrolíferos. Estas cate-

_�«eI _- _-.
_

.....
I gorias incluem caldeiras aquecidas a gás ou óleo para a

�.
-

I

.
•

de �
ao -

_ .......�
I

produção de calor ou energia elétrica com capacidade de

.� '/:' �... --� cM �,""" fi" i �'
IlDO,OOO kw 0\1 mais, usinas Diesel geradoras de energia elé-

_. �?; ...._, \ongc do .1_ ondc'der'��1 _ .,.:' ' trica com Ca�àcidad�_de 5.a 25,000'kw e grand�s,locomoto...� rccJ!IIé" 011'# ,"",,,r t,. �.;�r: res c.omo navlOS e aVlOes gIgantes. Pode-se admItIr, portan..
li� ..�� .. �:�'!:.'11!�� t.o, q�le a energia atômica não coinpetirá com o petróleo,

,f'I{ItI \tto� .... lld\ C
cnotC'. i' '''''�--'' ;�: c.omo combustível, para acionar motores de 1 a 1.000 HP,

i' � Oe um� aM' p.ois os automóveis, caminhões, tratores, pequenas embar-
'

--( oe

"MS I
cações, a mai.oria do� aviões e provà,velmente aS,locomoti-

JD
: ,vas, bem como as umdades. de aqueCImento domestico, tor-.

'- nar-se-iam anti-econômicos, quando acionados por enef'-

. O R S f .iJ � gia atômica, E, devido a própria natureza das coisas, não
,�, S f A

• H há .ra�ã.o para se temer que a energia at?lUica ven�a a su.-

,:____ . _ ." '1)e � � à 22 H P. bstltUlr qualquer d.os produtos petrorjUlmicos eXIstentes.
"y - .. -=---- roÍ!> \ '

...
,

• •

Consequentemente, uma boa percentagem dos mercados a-

tuais para os produtos de petróleo permanecerão :garanti-
� Distribuid.or d.os, quaisquer que sejam os progressos obtidos pela tecno-
�. l.ogia e ciência nuclear, As próprias áreas de concorrência

�, C. RAMOS SIA i}ossível e menci.onadas acima são, na melhor das hipóteses,

,i. C.oÍnercio Transportes puramente acadêmicas'atualmente e exigiráQ anos de pes-
: Rua João Pinto, 9 FpoU� i quisas e, expenencias, para pode,.!; -w . materiaJiz�r�se'

I �üneaças eonql'et�s". .

. ._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

Diário, 'da Metropole Editai C· in e Inas LIRA TENIS CLUBE
ENSINO OBRIGATóRIO 'mestres trabalharem e dali JUIZO DE DIREITO DA CINE S-O JOSE'E APRENDIZADO' DE I saíam grandes cabelereiros 4a VARA DA COMARCA' A

OFíCIO e barbeiros. Agora que se DE FLORIANÓPOLIS
faz para renovar os valo-

.. (Alvarus de Oliveira)",;. res? Em geral, vêm do in-
Edital de 2u. Praça e Lei

Falando sôbre a criança terior. Em outros ofícios
.' Ião com. .o prazo de 20 dias

abandonada _;_,. que não me- acontece o mêsme. Era um

rece de nós a atenção que sossêgo para os pais dos ga

deveria, � tocamos noutra rotos pobres, encaminhan
tecla: - A questão do en- do-os para serem úteis, in
sino obrigatório; No Rio clusive ganhando alguma
é problema. dos amis sérios coisa. E também afastava-os

e dos mais difíceis a enfren- da vagabundágem, da es

tar Calcule-se então no in' cola de malandragem, que Florianópolís, Capital. do
terior s'em os recursos que é a rua!

lEstadO
de Sa�ta Catarina,

possui a '.,ç:apital.
.

A mendicância profissio- ,na forma da lei, etc.

Em países mais adianta- nal, aquela que disputa 10- .

dos o ensino . é obrigatório cais e rende bastante - FAZ saber aos que ,o

-' ê quando uI4 guarda encon- como bem registrou' a peça presente edital de segunda
tra à rua crianca em idade d� Jaracy .Camargo "Deus praça e leilão com o prazo

escolar' e em' hç,rário esoo- lhe Pague" - também usa I de vinte (20) dias virem,

lar, leva-a até -os pais para e abusa da criança: - Há • ou dele conhecimento tive

saber a razão por que não senhoras que'contratam me- re\ll que, no di:a 13 (TRE
está no colégio. No Rio (Na' riinos para passar por fi- ZE DE NOVEMBRO, pro

turalmente no interior é lhos, afim de provocar pena xirno vindouro, ás 9/30 ho

pior.) . encontram-se crlan- e a esmola render mais. Há ras, á-frente do edifício do

ças pelas ruas a tôda hora crianças que pedem por Juizado da 4a Vara, á rua

no .maior .'
abandono, sem a conta própria, mas por con- l Vísconde de Ouro Preto,

mínima assistência. ta dos "pais" há muitos pe-162, o porteiro dos audito-

-Tocamos .também no co- las ruas do Rio, às portas rios do Juizo trará á públi-
. mentário passado, na ques- dos cinemas, ao lado dos co pregão de venda e ar

tão de apredizado. Existe, restaUl::;tntes, etc... rematação, á quem mais dér

sabemos o Senai para en-. Para cuidar de assuntos e maiór lanço oferecer' sô

sinal' as 'diversas profissõe�'I'tão .

transcedentais "não é bre a res.pecti:a avaliação
Mas antigamente era mais preciso aguardar a .

Sema- de setenta mil cruzeiros

fácil, porque iôda .oficina I na da Criança". Não se de-I (Cr$ 70.000,00), o seguinte:
possuia sempre g�roto �,:e, I ve esperar ,tanto. É. proble- I U:vr �ERRENO situado

ganhando, aprendia OfiCIO. ma dos,mais antustl�sos da i nesta, cidade ,no loga� I�a
Em barbearias por exmplo, metropole e do Brasil, que guacu, segundo-sub-distr'ito
era raro' o salão que não ti, deve preocupar os respon- " do Estreito, fazendo frente

vesse um .menino para reca- sáveis õ "ano todo, a vida I á Estrada Pública que vai."

dos, limpeza etc., mas que inteira! É o futuro da pá- I para o Bairro do Bom Abri-

passava horas assistindo os tria que está em fôgo! go, e fundos, ao mar, onde
_J -, ! cortado pelo càminho· da

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

praia de Itaguaçú, confron

M
'

'1
. .

d·
.

tando por um lado com

.

'A'LTEROSA
P. FRONTINI - Retour au Village (Marísa Guimarães).

agn I i C' 'd' r eS I e n C', I a
'

propriedade de Maria In-
.

CHOPIN - Valsa do Adeus (Lia Mendes).

I fancia de Amorim, e pelo H. LICHNER - No Lar (Maria Aparecida Sousa):
,

d d d
É sempre com satísracão que o nosso público recebe a P WACHS Petít Boít

.

M' (-
Vende-se magnífica residência com 4 espaçosas salas, outro, com proprie a e

.

o
- .

.
- 1 e Ol e a· usíque Ieda Maia Bar-

inclusive sala de jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, 'dr. Rauirno Horn Ferro,
noticia do lançamento de outra edição de ALTEROSA, o bosa)."

copa, cozinha com armáríos embutidos, instalação sanítá- Salvador Di Bernardi e
esplendido magazine quinzenal que se tornou Indíspensá- J. BRAHMS -' Valsa em Lá Bemol (Vera Nocetti ele

I vel aos lates de todo o Brasil. A edição que acaba de ser 13.n- A río)
ria social completa, varandào, quarto de empregada e res- João Batista Pereira O raujo .

pectiva instalação sanitária anexa. Area construída, 163m2 terreno em apreço
.

tem
{ada, correspondente à segunda quinzena de outubro, cons- DWORAK - Humoresque (Maria Nazareth Müller).
�itui mais uma afirmativà da alta . classe desse moderno E GRIEG D N

-

em centrode terreno murado e ajardinado de 13x55 'metros mais ou menos trinta me- � .

.
_ ança orueguesa (Lia Terezinha Capela).

, magazine, que vale por um régio presente de Belo Horizon- P W CHS 11
(715m2). Nos fundos elo segundo quintal, 2 depósitos, sen- tros. de frente por.duzentos'

. A
.

_ Cari onnettes (Irene Elci Barbosa).
. te à sociedade brasileira.

.

"

do.J. para lenha e outro grande, para guarda de móveis dito� de frente a fundos;
E. GRIEG _ Au -Príntemps (Herculano Farias Júnior).

etc .... O'tima localizacão (AV. Tronspowsky). Preço I h 1 I
A seção de contos, uma das mais completas e .3eleCiO-1 CHOPIN _ Valsa op. 64' n. 1 (Maria Amélia S. 'Thiago

>

'\ entretanto, a in a atera nadas de toda a imprEmsa perl'o'dl'ca nacl'onal, apl'esent' '(�,
Cr$' 700.000,00, podendo ser parte financiada (Cr$ 'f

' d
c< 'Fernandes).

que con ronta com o r. C!omo sempre, dois primorosos trabalhos assinados p'01' es-
.

150.000,00). Para�mais informações, Rua Crispim MIra, 22 R l' H F
A. NEPOMUCENO - Improviso Uêda Sousa) .

. e'I.Av. Hercílio Luz, 60..
.

.
. \. t,ii;;�,,� ..L, t�U �not

orn derrSo'al
ao critores de fama no ,genero de ficção. Os artigos, de palpi.. F. MIGNONNE - 12a. Valsa de Esquina (Rita de ,Cás-

.'
�. .__-.

''ii;,,! a mglr errenos
.

e va- tante atualidade, fixam assuntos realmente empolgT,ntes, sia Ligoc�i Lopes).
dor Di Bernardi quebra que divertem e coÍocam o leitor em contacto com as ·últi-

d d
'

,E.LECUONA - Malaguena (Mary
..
Ligocki).

para entro o terreno ora mas conquistas humanas no terreno da civilização. As re-
.

descrito, passando a deli' ;:Jortagens, com documentação fotográfica de excelente qna- .

m�ta:r os fundos das pro- !idade, focalizam acontecimentos e figuras de relevo n� IC A 5 Apriedade.s ,de �alvador. Di quadro na:cional e internaciona:L E temos aind� uma rese-
1II1II, ....rur

Bernardl e Joao Bahsta .nha completa dos fatos nacionais e estrangeiros, mUlto . 11111 [lEOnTIII
Pél;'eira com as terras do bem selecionada e que deixa o leitor perfeitamente ao par

Preclsa-se, para casal, po-
(I' L 'f" I .) .

espolio, tomando depois a ie tudo que deve ser conhecido de uma pessoa bem infor-
dendo ser por contrato de

I
."'ANDE TONIOO

direção da praia, ,e, redu- mada.
.

- . 3 anos.

zindo daí em diante, a lar- Está 'realmente magnifica essa nova edicão de ALTE-
A tratar no Cabo Subma-

V
gura do terrenO para sete ROSA _ a revista moderna', vibr<J,nte e movimentada, que.

rino
endasa

metros apenas, serve, éssa se pode levar'para casa sem receio porque é também uma
Rua João Pinto, 26, com " ....

-

..

dd·
.

a Gerencia V
mesma linha, e ivisa en- publicação vasada em linguagem sôbria e marcada por umR ende-se 1 casa pré-fa-,
tre as terras do espolio e a ética jornalistica das mais sensatas que se conhece no país .__ ._

bricada n.a praia de Itagua-
parte lateral da proprieda- çú, interessados procurar

,de de João Batista Perei'l'a. Atença""O I'
no local o Dr. Carneiro

Em vista disso a área total
do terreno inventariado é

apenas de 4.400 metros qua�
Pessoa idonea com ficha

drados, . senda que as linhas
nos Bancos do Brasil S/A e

8ank Of London & South
das confrontações acima re- ..... irriÔi0';t.j,. RU:CÕU....PROSU,... IAmerl'ca' L'td Ac ··ta Repre
feridas são todas· determi' ----""""-

, [�
.

. el
-

nadas por cercas construi- sentações em geral para o

das' com \moirões de madei- i
Estado de Minas Gerais.

.

ra, arame e bambú. Na par-' p
.

, Correspondência para a'
"iIM_iiiiilll�"IiII"'.iIiII�

t� da frente do imov.el, pro- rocura-se 'qua�lo c_x_._P_os_t_al_5_40__B_e_lo_H,_or_i_- _

ximo á Estrada, está cons-

truida uma casa de mate-
'

Rapaz, solteiro, bancário, procura quarto, com re-

feição, em çasa de f.amilia.
rial, coberta de telhas, for- Dá-se referencias.
rada, ass�alhada, ,

com di-
.

t' t c a
Resposta, por obsequio, para a caixa postal 474,

versos compar lmen os, as nesta Capital.
'

esta já bastante-antiga, em

máo estado 'de conservação.
Dita propriedade' foi ad-.
quirida antes do Codigo
Civil, que foi avaliada em

setenta mil éruú�iros (Cr.$ 2.3 Sábado (tarde) _ Farmácia Moderna - Rua João

70.000,00). O imovel aci- Pinto.

na está sendo inventariado 24 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

em virtude do falecimento 30 Sábado (tarde) - Farmácià Sto. Antônio - Rua Fe-

de' ,PLACIDO MANOEL lipe Schmidt n. 43.

LUIZ e sua mulher Dona 31 Domingo --'- Farmácia sto. Antônio ,- Rua Felipe
MARIA CATARINA DE Schmidt n. 43.

JESUS. E, para que chegue
A'

O serviço :r:ot.urno será efet�ado, pe�as farmá:i-as Mo

ao conhecimento de todos, c!�l�a, sto. �ntom� e .Noturna, SItuadas as ruas Joao Pinto,
mandou expedir apresente' Fehpe Schmldt � TraJa-n:>.:, .

---------'-r---------- .. - ..

".

edital que será afixado no
A presente. tabgla nao podera ser alterada sem préVia

R
'I.

X
logar do costume e publi-

a IOS
cad� na forma da lei. pado
e passado nésta cidade de"
Florianópolis, aos dezesseis
dias do mês de Outubro do
ano de mil novecentos' e

ciJicoenta e quatro. Eu VI-
NICIUS GONZAGA, Es
CriVa0, Ó Subscrevi. (As
sinado) Manoell Barbosa de
Lacerda, Juiz de Direito da
4a. Vara.

Precos: 7,60 - 3,50
Censura até 14 Anos.

-As3-8Hs.'-

'I.Êle era um vencido, um .V. 'r.

Sit�pldes farrapot . hU�dano; ,I t lC�m
a Ira ° ao ven o impie oso

do destino Artúro de Cor
dava-Liebertad Lamarque
Em:
O PREÇO

.

DA ESPE-

RANÇA
"Pelicula Mexicana"
No programa:
Atual. Atlantida Nac.
Preços 10,00 - 5,00.
Censura Até 14 Anos ...

- As 8 Hs
John Payne __:

r

Colleen
Gray - Preston Foster
Em:

OS 4 DESCONHECIDOS

O Doutor MANOEL
BARBOSA DE LACER

DA, Juiz de Direito da '4a
Vara - Feitos da Fazenda
Pública da Comarca de No Programa:

Filme Jornal Nac.
Preços 6,20 � 3,50.
Censura Até 18 anos ...

r•• *. ,

- As 8 Hs
Cantinflas - Sara Garcia

AI É QUE ESTÁ A COISA
No Programa:

.

Guaíba Filmes. Nac.
Precos: 7,60 .: 3,50
Imp, até '14 anos.

- As 5 - 8,15 Hs. -

Arturo de Cordova - Li
bertad Lamarque
O PREÇO DA ESPE-

RANÇA
No Programa:
Filme Jornal. Nac.

Precos 7,60 - 3,50. '

n:fr E5:iCen;vra até 14�nos. �iIm
tJ! tJ-'ie� I'] _ As 8 Hs. .:

m

Noticias da Semana. Nac.

.

.

AS. 8 hs. IVALENTES DESTEMI-
. Richard Widmark - Don, DOS com Tim Holt
Taylor - Em: MISTERIOS DA AFRICA
"PRISIONEIROS NA - 14/15 Eps. .. Final..:\

MONGóLIA" OS' TAMBORES DE FÚ
(Techinicolor) MANCHÚ - 3/4 Eps ...

No Programa:' Preços: 6,20 - 3,50
Noticiario Guaiba, Nac Imp. até 14 anos.

•

,·,:�eg·�lamento do Instituto de

Inligração e�Colonização
,
RIO (8. L A.) - Foi aprovado. pelo presidente da Re

pública o Regulamento do Instituto Nacional de· Imigração
: e Colonização,. o qual está" publicadO no "Diário Oficial" de

,23 de s.etembro.
O referido órgão; sob a jurisdição do Ministério da A

gricultura, tem por finalidades: a) assistir e encaminhar

os trabalhadores nacionais migrantes de uma para outra

região; b) orientar e promover a seleção, entrada, distri
buicão e fixacão de imigrantes; e c) traçar e executar, di
ret� ou indi��tamente, o programa nacional de c.oloniza

ção, tendo em vista a fixação de imigrantes e o maior aces-

so dOS n.acionais à,pequ�na prop,riedade agrícola.
São órgãos de dir�çào ,do INIC a Diretoria 'Executiva, o

Conselho Consultivo e o CO:1seilIo Fiscal, a primeira cons

tituída por um presidente, 'UJ;n diretor técnico' e um diretor

tesoureiro. O Conselho Consultivo compõe-se de um presi
dente (que é o presidente do' Instituto) � representantes

. dos'Ministérios da Agricultura, Justiça, Trabalho' e Rela

ções Exteriol:es, Carteira de Colonização do Banco do Bra

sil e Confederação RUI:al Brasileira. O Conselho Fiscal, é

integraao por cinco membros, indicados pelo Ministério da

Fazenda, Bànco do Bl'àsil, Estados e entidades de direito

público.

Farmaclas de 'Piar: tã0

,,'

Viagem' c10m segur�ôça
,

e �apidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO·ONIBUS DO

81PI00 -,<SDL-BRA:SILBIBO))
Florianópolis - !tajai - Joinville - Curitiba

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico, .

Radiograuas e radioseopias,
Pulmões e coração (torax).

"

.Estomago - intestinos e figado (colecistografia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).

,

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas para diagnósti�o da esterilidade.'

Radiografias de ossos em geral.
Medidas> exatas dos cliametros da bacia para :orienta

ção do· parto. (Rádio-pelvimetria).
idade I?r. Carlos Corrêa.

�
� �\4., ........

Age'"nCl"a· Kua Deodoro esquina da
. •. Rua Tenente. Si1V8'ir8�

Está conforme

..._

Realizar-se-á amanhã, com início às 20 horas, nos sa

lões do Lyra Tenis Clube, mais uma audição de Piano pelas
alunos da já consagrada ProIa. Gilda Ligocki Lopes, cujo
programa damos abaixo.

Pelo êxito alcancado em suas audições anteriores es

tamos certos que, a ;enomada e talent�sa Professora 'con
terrânea brindará à sociedade com. uma magnifica e es

plendida noitada musical.
PROGRAMA

F. RUSSO _ A la. Valsinha (Nair Marià Laurindo).
A. SOUZA LIMA _ Vamos Brincar de Roda? (Rose

mary G. da Silva.
L. CHIAFFARELLI. _ Chiquinho o Implicante (Maria

Yvonne Leal).
N. N ..

- Marchinha (Vera Cardoso):
S. CALLIA _ Aurora da Vida (Marion Melim).
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).
STREABBOG - Chuva de, Rosas (Marina Lígockí).
F. RUSSO _ Dois Passartahos (Sara Regina Ramalho

Silva).
.,

S. CALLIA _ Reflexos de Luz (Helena Simões Corrêa) ..
W. SMALL)VOOD - The Harebell (Verá Lúcia Reguei

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

Ferro).
MOZART _ Saudades da Primavera (Lúcia Maria de

Oliveira).
.

S. CALLIA _ Flores e Pérolas (Márcia Jací da Silva
santosi.

STREABBOG - A' Cesta' de Rosas (Anna Maria
Sc-hmidt).

WALDTEUFEL _ Os Patinadores (Joyce di Pietro.
A. PESTALOZZI - Ciribiribin -.,.. A 4 mãos (Regina

Yara Régis _ Martlda P. Machado. <,

F. BEYER - O Palhaço e o Bôbo (Marina Brito' Silva).
F. RUSSO'- Caixinha de Música (Márcia Maria Elias).
TCHAIKOWSKY -,- Canção Italiana (Olga Schroeder).
P. WACHS - Promenadé à Ane (Walma Borges).
BEETHOVEN - Minueto em Sol (Míríam Queluz).
A. KENNEDY - Estrela do Mar (Ione Cruz).
LUDOVIC _ Souvenir de Madrid (Maria Helena Kers-

ten).
.

CtUBf DOZE DE AGOSTO
GRANDE "SOIRÉE" DA SAUDADE E A SENSACIONAL

APRESENTAÇAO DO RENOMADO CANTOR
GREGóRIO BÁRRIOS

Por especial gentileza, da brilhante sociedade LIRA
TENIS CLUBE, a tão ansiosamente esperada "S�irée" da
sauda"de e a cintilªnte apresentação do cantor _interna
cional GREGÓRIO BÁRRIOS' será levada a efeillo nos

"féericos" ,salões do Clube da Colina, na noite de 21 do
fluênte. Esta maravilhosa reunião será em regozijo pelo
advento da primavera. "Soirée" da saudade, com muitas
surprezas e atrações. Ficam convidados por êste meio não
só os associadQs do Clube Doze, como também os asso,,:
clados do Lira Tenis Clube.

Mesas à venda na SecJletaria do Clube Doze, das 8 à,s
11 horas, diàriamente, a Cr$ 150,00.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



___O!- •
_

. ,

A grevo portuaria
LONDRES, 20 (U. PJ - O o trabalhe, na semana pas

porto de southampto� e:_tá sada, desafiando as ordens

ameaçado de parallsaçao, do sindicato, concordaram,

com a propagação da greve, ontem, em reiniciar suas

ati-I-atícada pelos comunistas, vidades enquanto os chefes

que vem at.ingindo os maio- sindicais negociam com os

res portos da Inglaterra. A patrões as questões de paga

greve já cessou as atividades mento e de condições de tra-I
na imensa área do porto de balho. Os motoristas querem

Londres e diminuiu consíde- um mmimo de 10 horas (28

rávelmente 'as do porto de dolares) por semana. Isto é,

Liverpool, o segundO porto querem 4 dolares a mais do

marttímo da Inglaterra. Per- que atualmente percebem.
to de 35 mil dos 76 mil esti- Os motoristas e fiscais vo

vadores da Inglaterra estão taram, ontem, em favor da

de bracos cruzados. volta ao trabalho, amanhã.

Em soutnempton os che- Arthur Deakín, o chefe do

fes da greve ilegal concita- Sind-icato dos transportes .

e

ram à cessação de atividades trabalhadores, ao qual per

as seus 2:057 estivadores. Há tence a maioria' dos estiva

dúvidas quanto aos traba- dores-e motoristas em greve,

inadóres permanecerem no denunciou-a como "conspi
trabalho. Entretanto, os mo- ração dos comunistas". Ape
toristas de onibus, em Lon- nas 9 mil dos estivadores,

dres, cujo número sobe a 45 membros da Associação Na

mil, que se declararam em cional de estivadores e por

greve, deverão voltar ama- tuários tem apoio sindical da

,nhã ao serviço. Os choferes greve. Os outros 26 mil ade

de onibus, que abandonaram riram por simpatia.

LIRA TEMIS CLU,EJ.
Realízar-se-á amanhã, com inicio às 20 horas, nos sa

lões do Lyra Tenis Clube, mais uma audição de Piano pelos
alunos da já consagrada Pro[a. Gilda Ligocki LOl)eS, cujo'
'programa damos abaixo.

Pelo êxito alcançado em suas audições anteriores, es-.

tamos certos que a renomada e talentosa Professora con

terrânea brindará à sociedade com uma magnírtca e f)S

plendida noitada musical.
PROGRAMA ,

F. RUSSO - 'A la. Valsinha (Nair Maria Laurinda).

A. SOUZA LIMA :- Vamos Brincai' de Roda? (Rose

mary G. da Silva.
L. CHIAFFARELLI - Chiquinho O' Implícante (Maria

'Yvonne Leal).
N. N. - Marchinha (Vera Cardoso).

,

S. CALLIA - Aurora da Vida (Marion Melim).
.

MACK -r-: A Valsa do Papai (Waldecy Amaral de, Oli

veira).
STREABBOG _:_ Dó, Ré, Mí, Fa (Carmen Silvia Meyer

Amaral).
S: CALLIA � Materno Beijo ,(Vera Bechara). '

STREABBOG - Chuva de Rosas (Marlna Ligeckí). ,'I'

F� RUSSO - Dois Passarinhos (Sara Regina Ramalho

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 (Lúcia Maria de

Oliveira).
S. CALLIA' - Flores e Pérolas (Márcia \Jací da Silva

Santos).
STREABBOG - A Cesta de Rosas (Anna Maria

Schmidt).
WALDTEUFEL ___: Ôs Patinadores (Joyce di Pietro.

A. PESTALOZZI - Clrlb.ríbín - A 4 mãos (Regina
Yara Régis - Marilda P. Machado.

'

F. BEYER - O Palhaço e o Bôbo (Marina Brito Silva) _.

F. RUSSO - Caixinha de Música (Márcia Maria Elias).
TCHAIKOWSKY - Canção Italiana (Olga Schroeder).
P. WACHS - Promenade à Ane (Walma,Bm.'ges).
BEETHOVEN - Minueto em Sol (Mírtam Queluz).

, A. KENNEDY - Estrela do Mar '(Ione Cruz).
. LUDOVIC - Souvenh; de Madrid (Maria' Helena Kers-

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

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

Araújo).
DWORAK _ Humoresque (Maria Nazareth Müller).
E. GRIEG _ Dança Norueguêsa (Lia Terezinha Capela).
P. WACHS _ Caril'lonnettes (Irene Elci Barbosa).
E. GRIEG _ Au Príntemps (Herculano Farias Júnior).
CHOPIN _:.. Valsa op. 64 n. 1 (Maria Amélia S. Thiago

.

Fernandes).
Á. NEPOMUCENO - Improviso (Iêda Sousá).
F. MIGNONNE _ 12a. Valsa de EsquinÇl (Rita de Cás

sia Ligocki Lopes).
E. LECUONA - Malaguena (Mary Lígockí),

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas. em geral entre Florianópolis,
.

Curitiba, e São Paulo
.

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

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435

.

End. Telegr.: SANDRADE
'. Agência - CURITIBA
'Avenida 7 de Setembro 3320/24.

Fone: 847 (Linha Paralela) , ,

Ençl. Telegr.: SANTIDRA
Agência: :_ SAO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone:' 37-30-9f

End. Telegr.: SANDRA[)E .

Agências no Rio de Janeiro' e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a, Emprisa

d' Transpo,rte. Minas Gerai. SIA.)"
'.,'(,

• Construção sólida. sendo " caixa interna de COBRE •
revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro),

• Resistência do 'tipo tubular. inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura poc URMOSTATO.

· .. que proporciona grande ECONOM.lA.

\ l"PAfI
.

�,� O QUE FABRICA/.'
'- _' ...iii r� /

- -.---- .i->

V. p410818.4. Cómélcio e' Agências
Rua João P�nto, 9 Fpolis... ..Sta.Catarina

40 MIL B/� liSTAS EM RETIROS
ESPIRITUAIS

A·gência
de

. Pu blicidade CLUBE DOZE DE 'AGOSTO

Flertanôpolls, Sexta-feira, 22 de Outubro de 1954'

.. _.,. ... "V--

ECONOMIA absoluta'
·G.rànde CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

�� .."
�IMERSÃO e CHUVEIRO

_---...

Capacidade 30 LITROS

, Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento .ultra rápido.

, • Játo abundante na tempe·
ratura de�jada.

o MISTURADOR OÁKO, d. r.gu·

lagem in.tantanea, permite o

maior "elcala de grgduaçõe. de

TEMPERATl)R....

l"armaclas de PI \ tão I

Cpin,;: :::g:,a:d::,m.:":::=od"::.�o::ap;::
.

Ompra sa,
30 Sábado (tarde) _ Farmácia sto. Antônio - Rua Fe-

casa ou terraDOlipe Schmidt n. 43. (j
31 Domingo _ Farmácia Bto. Antõnio - Rua Felipe Compra-se um ,pequenoI

Schmidt n. 43.
,

'

, _. I
tereno ou casa velha ou no-

O servíço �ot.l.lrno sera efet�ado pe�as farma�Ias .Mo- I va com garage ou terreno
derna, sto. Antomo e Noturna, situadas as ruas Joao Pinto;

I
ao lado para construir uma

Felipe Schmidt e Traja·no., . situados na Rua Anita Ga-
A presente tab<!la não poderá ser alterada sem prévia ribald ou em outras ruas

próximas a esta. Imforrna
ções para Romeu Machado,
rua Anita Garibald n". 33
Telefone -,2972. ''-Viagem com segurança

e rapidez
80 _�os . CONFORTAVEIS' MICRO-ONIB.US DO

I'IPIOO ,<SUL-BUSILII10)
Florianópolis· -- Itajaf _ Jeínvllle -- Curitiba

!\gência :'
,..._

R.ua Deodoro e8quina�da
Rua Tenente .Silveira

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

MAIS UM CONCORRENTE no BRASIL
NA EXPORTACÃO DE FERRO'

,
,

NOVA IORQUE, (ACON) I passou
a fornecer quantída

- Os Estados Unidos,contam des cada vez maiores de mi

agora .com mais uma nova nério aos Estados Unidos,
fonte de abastecímento ele que em breve atingirão o rít

minério de ferro, além da mo anual de varias milhões

Venezuela. Começou a ex- de toneladas, e o Rm,>il, em

tração das jazidas de Unga- 1955, exportou apenas .....

va, no Labrador consisten- 488.282 toneladas, em con

tes em ferro de alto teor que fronte com 1953, que -expor

será consumido pela índús- - tau 1.010.919.

tria siderúrgica norte-ame- As reservas provadas de.
rícana. Ungava elevam-se a mais
A ímportãncía desse acon- de 400 milhões de toneladas

tecimento para os brasíleíros I
de minério, com o teor mé

deve ser. considerada à luz dio de �O%, que podem ser

de dois outros fatos. Ainda extraídas por míneracáo a

recentemente a Venezuela ceu aberto.

PAltA AQUELES QUE

D!SEJAM O MAXIMO

EM' CORTEZIA
E EFICIENCIA

MAGROS E FRACOS
VANADIOL

E indicado nos casos de fraque
Z�, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancíaa
tais como Vanadato de sódio, Licl
tina. Gílcerofosfatos, pepsina. noz

de cola, etc., de ação pronta e efical
nos casos de' fraqueza e neuraste
nías. Vanadiol é Indicado para no,'

. mens, mulheres, crianças, sendo ror
mula conhecida pelos grandes me..

cUcos e está licenciado pela Saude Publica.

C I fE

Eaba P_tal. ..O
,

I'lerlaa6,.u8
8..ta Ca&arIUMaunífica residencia

Vénde-se magnífica residência com 4: espaçosas salas,

Ainclusive sala d,e jantar, 4 amplos e arejados dormitórios, tenr.alW'ocopa, cozinha com armários embutidos, instalação sanitá- �
ria SOcial completa, varandão, quarto de empregada e res� Pessoa idonea com ficha
pectiva instalação sunitári;t anexa. Area construida, 163m2 nos Bancos do Brasil S/A e

�m centrode terreno murado e ajardinado de 13x[i5 metros 8ank aí London & South
(715m2). Nos fundos do s,egundo quintal, 2 depósitos, sen- America Ltd. Aceita Repre
dO 1 para lenha e outro grande, para guarda de móveis! sentaçõ�s em geral para o

etc ... O'tima localização (Av. Tronspowsky). Preço _. ,Estado de..Minas Gerais.
Cr$ .700.00Q,00, podendo ser parte financiada (Cr$ ... ,.... Correspondência para a

150.QOO,00). Para mais informações, Rua. Críspim Mira, 2:1 Cx. Postal 540 - Belo Hori-
e Av. Hercilio Luz, 60.' zonte

.,

CONFORTO absolutÓ1Grande ECONOMIA.
I, \ ,1II,")ltV -, .:--_�

""""*;14-�

'.� \���.
�$1\!���"'�

EL�TRICO- CENTRALAQUECEDOR

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

Fabricada$ nos tipas ,1 ,

horizOIltal e ymical. - ,.!

�

(SNA) Mais de .40.000 sua inscrição.
Batistas do Sul dos Estados O outro acampamento de.

Unidos são esperados nos re- verão será realizado na parte
tiros espirituais que a Deno- ocidental do Estado de New

minação faz realizar anual- México. Os retiros anuais fo

mente por ocasião do verão. calizam a obra de Missões
Em Rídgecrest, que reune I Nacionais e Estrangeiras, fi

uma das maiores assembléias Escola Dominical, a" União
localizado nas montanhas 'de de Treinamento" a União
Carolina do Norte, já tem Missionária de Benhoras." ti

assegurada a presença de 25 outras fases. do trabalho de
mil pessoas que já fizeram nominacional.

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

Raios X
..

Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.
Radiogranas e radioscopias.
Pulmões e coração (torax) ,

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

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

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

/

\

GRANDE "SOIRÊE." DA SAUDADE E' A SENSACIONAL
APRESENTAÇÃO DO RENOMADO CANTOR

GREGóRIO BÁRRIOS
Por especial gentileza da brilhante sociedade LIRA

TENIS CLUBE, a tão ansiosamente esperada "Soirée" da
saudade e a cintilante apresentação do cantor interna
cional GREGóRIO BARRIOS será' levada a efeito nos

"féericos" salões do Clube da Colina, na noite de 21 do
fluênte. Esta maravilhosa l'eunião será em regozijo pelo
advento da primavera. "Soirée" da saudade, com muitas

surprezas e atrações. Ficam convidados por êste meio não

só os associados do' Clube Doze, como também os �sso-
ciados do Lira Tenis Clube. .

Mesas à venda na Sec.etaria do Clube Doze, das 8 às

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



govêrnos, os maiores auxí

lios. Reverenciar-lhe a me

Imórla, 'prestar-lhe gratidão
.e respeito, será: explorar ca

daver?

Houve, no entanto, entre

nós, quem o fizesse. 6 expio

ração, na dura, como soe di-

zer o M. M. Juiz Bulcào Vüi ..

na. Não foram os do - P S.D.

Nem os do P.T.B. - ,adido
:i quem só os espíritos super
reacionários negariam o di

reito de homenagear- a me-

mória .do seu grande Iider e

RIO, (S.I.AJ - A produ- São Paulo iJI'l,'tl:?" i. chefe! Foram os' udenistas.

ção de arroz no Brasil, se' 941.480 toneladas, ,;�te :1110, Como? Facil explicar. Quem
gundo estimativas do Servi- 'coloca 1 r-se (,ll' ;11';J;leiro utilizou os 'jeeps, destinados

ÇQ de Estatística' rla Produ- lugar com !'E-i",Ç;'O aJS de- pelo Presidente aos lavrado-

ção, do Minístérto ,da Agri

-I
mais ..�,.;t rC'f,. res e colonos, na campanha

cultura, atingirá 3.448.048 eleitoral? Quem politizou a

toneladas, no cO"l'er,:2 ano. Legião Brasileira de Assis-

A cultura dêsse cereal ocupa II CHEGOV A PEQUIM têncía, obra social da Ilustre
uma área de 2.383.09!l hecta- LONDRES, 21 (U. P') dama, esposa do Presidente

res. O Servico Indíano de Infor- Vargas? Ela, Dona Darci" ao

EEm 1953, a produeào foi mações, -em transmissão fap- nomear as presidentes esta

de 3,072.374 toneladas t área I_tada aqui noticiou que o duais, não fez discriminação:
cultivada: 2.072.335 hecta- i urímeíro ministro hindu nomeou as senhoras dos go-

120 CRU'ZEIROS 'O QUILO DA res), havendo, portanto, um I pandit Jawaharlal Nehru

vernadore,
s. Aqui, no entanto,

Iaumento de 3--7i5'::71: tonela- chegou à Pequim, pouco an- o mesmo príncípío não foi

MANTEIGA NO RiO DE JANEIRO
das no ano em curso. O., da- tes do meio-dia de ante-on- observado: só foram 110mea-

" . í dos 'referentes às quantída- tem, sendo recebido pelo das as senhoras dos preteí-

RIO, 21 (V. A.) _ Em fa- da situação, pois a rumimü-!des correspon.tem ar, arroz primeiro ministro chinês, tos, nos municipios udenis-I-
-

d d I -

d
.

f amente I com casca C,hou En Lai. I tas. Nos outros', a escolha
ce da überacao o preço a ;ao evena, orças '

'
i, ,

•

manteíra, oficializada ,pela »rovocar escassez, o que, Tia
derivou para elementos

.

da ,

COFAP;nesta- capital, o' pro- entanto, não se verifica. Os
---------------.------- U. D. N.! Política! EXPlora-I

duto .está alcançando níveis itacadístas da rua do Acre ção partidaria com a L.B.A.

nunca verificados, havendo' e as casas de laticínios da A MAIOR COLHEITA DE AMENDOIM Eis 34, ínegáveís, dois e-

casas da zona sul e da Tiju- cidade estão com manteiga xemplos .de exploração dp
ca que estão cobrando cen- ampílhada, em latas de t'o- DOS UlTIM,aS A'NOS 'nome e das obras dos var-

to e vinte cruzeiros o quilo dos os. pesos, até' o teto. gas., Os jeeps e a Legião.

da gordura. Falando à im- Nesta, segundo apuraremos,
l-RIO (S. I. A.)' - Nb cor-I

Minas Gerais ocupam'o se-' 9s castigos 'j� começaram (
prensa, o general Panta eao

NA-O PRETENDE
Pessoa, presidente da CÇ>FAP rente ano, a colheita de a- g-undo e terceiro lugftres, res- E' a exploração no seu gráu

assim "se manifestou sobre DEIXAR A PRESI- mendoim é estimada em .... pectivamente, com 8.336 e máximo. E ainda falam! E
I

o preço alcançado pela man- DENCIA DO' PTB O:
159.633 toneladas, no valor 5.630, toneladas. reclamam! Disvirtuam e san-

de Cr'" 464.691.000,00, tendo guessugani as. obras vivas e
teira: 'ii'

_ A mercadoria está li- SR. JOÃO GOULART sido cultivada uma ãrea de Segundo o Ser;viço de Esta- ficam indóceis com a justi-
134 778 he t t' t· d P d

-

d M' ca à memória de Getúlio!
berada. Logo, não seria pos- RIO, 21 (V. A.) - Falando . c ares. IS lca a 1'0 uçao, o 1--

sivel a repressão ao �umen-Il. UlP. jornalista carioca em ,

Cabe a São Paulo o

pri-,
nistério,da Agricultura, a co- Foi por isso que' as ,urnas

to de seu preço. Em segunda Montevidéu, onde se encou-; meiro lugar (136.816 tonela- lheita de 1954 é a maior dos lhes disseram .. :

lugar, pelos elementos co- tra presentemente, o sr. João das). O Rio Grande do Sul e últimos sete anos.' BUM.

lhidos pelo Departamento de 'J-oulart, desmentiu as noti

Abastecimento da COF'AP, cias que circularam nes.ta --:

verifica-se um encarechnen- ::apital de que pretendia re

to de preço da mantciv.a em nunciar à presidencia nacio

razão' da redução da pl'odu- nal do Partido Trabalhista

ção, em consequencia da es- Brasileiro. Disse ainda, que

tiagem prolongada. Logo se tambem não é verdadeiro

normalize a produção, os p!'t�- que esteja planejando uma

ços voltarão ao rltl,110 nor· viagem à Europa, embora

mal". admitisse que vai se licen-

Explica, pois, o general �iar temporariamente ,do
Pantaleão Pessoa o encare- posto de presidente do seu

cimento sem precedentes da partido, o qual será ocupado
manteiga com a redução da

I
até a convenção, pelo seu

produção. Mas tal t�xp�i(;ação substituto legai, sr. Souza

não corresponde à realidade Neves.

Para distribuição aos seus transcor,l;erá no nro:mno dia

funcionários do Bt'!l�;il e de 22. Sobretudo a l1\sr.I·Jria da

exterior, a 'amigos ,� pessoas frota está bem apt'€�entada
interessadas ná história c de- no livrinho, cuja capa Eus-,
senvolvimento da noss'i :1\i- tra, cm côres, todos os tipos RECOMENDAÇÃO
ação comercial, a T'anuir Q- de aeronaves já ;;;Wizadas 'I WASHINGTON, 21 (U. P.)

caba, de imprimir, uma con- pela companhia, de:,:d.e o hi, - A Mesa da Assembléia Oe-
\ densação de sua propril vi- Q�u:�.ião "Sikorsky ,8-38"; ral 'da ONU recomendou, 'por

da, desde o seu 'W�.t:eei�r>.t,n- passando 'pelos tipo:, "Con.. 13 votos contra um (da Chi

ta, em 1929, até ao anc' ,:>�s- soiidako COl11m�,lOrct" "Fa

sado. Esse traball'lo, intitula- ir"hil::t", ''F.lf'�ra 10 E';, "::ii�

do "Uma Brevê l:Iistõrj'a da'l kor�K\' 3· 4 I", "Lockheed Lo-

Foi nomeado para ó cargo Rio de Janeiro, tendo, de no- desta.r' , "Douglas DC-3",
de 'tesour;iro da Essa Stan- vembro de 195� a abril do Panair do Brasil", em que a

I
"Cc.n,olidated Catallna",

dard do Brasil" o sr. Fran- anã passado, ' exercido suas
vida daquela organizaç;�o foi "Lockheed Constallation""

klin Ruhs,taller Hall, que há funções em Curítiba.
reduzida. a, data:> e, estatí�ti-

I
até o_.a�i�o do. futuro - o ,ia·

oito anos vem desempenhan- Posteriormente, voltou à
cas, serVIra, tamb�rn, para; to bntamco "Comet", que a ,DIRETRIZES IM-

do suas atividades em diver-. capital da República e foi comemorar o "JuhIleu de panair espera introduzir, em PORTANTES
sos setores adquela emprêsa designado assistente qe te- Prata" da ,emprêsJ" o «mil! breve, na sua frOta, "

PEKIN, 21 (U. P.) _ A a-
de petróleo. soureiro, cargo que ocupou

O sr. F. R. Hall, que ingres- ���:���t�:��;:ir�U��dOe��
�-"__"_"""-"-_&---�-"------,----- r ��nc��e":o��n;e���a" ;����

sou na Jersey Standard, nos prêsa. I CADlll AC 1950 I
para a defesa Nacional se

Estados Unidos, em agôsto Na mesma data, para seu
.,

,

c

reuniu "pela primeira vez,

'd� '1946, iniciou suas ativiôa- assist.ente, foi designado o V)i:NDE-5;E POR Cr$ 30(};O�O,oo I
em presença do presidente

des
'

Standard do .,sr:
Fermmcio Mibielli de cru-,'

Tratar à rua José do Vale Pereira s/n., (Quart.a crl'sa 'Mao-Tse-Tung', que 'lhe .deu

1947 nO'/1. o. a direita), próximo ao Coqueiros Praia Clube. "diretrizes importanteB".
,

:it '

Florianópolis, Sexta-feira; 22 de Outubro' de 1954

,

,

\ f
VINTE E CINCO ANOS PELOS CÉUS DO

BRASil E DO MUNDO
Brasil está senvcl vimento de areportos,

como exígêncía imposta pelo
esfôrço de guerra, e, em 19�1,
emprestou sim cooperação à

"Rubber Dévelopment Com

pany". Outrossim, com rela

ção ao âmbito internacional,
além da sua atividade espe

cífica de transportador, de

sempenha, também, o papel
de verdadeiro agente do Bra

sÚ, através de seus inúme

ros escritórios nas prlncípaís
cidades do mundo. Aí se reu

nem, diàriamente, a colônia

brasileira residente no ',ubar
e os amigos, do, nosso país,
para ler jornais e revistas e

conversar sôbre o Brasil.

A, Panair do

comemorando hoje seu, "Ju
bileu de Prata". Terão cor

rido, então, 25 anos desde o

aparecimento da primeira
linha daquela emprêsa: a

que operava ao longo do li

toral, entre Relém e Santos,
utilizando hidroaviões des

tipos "Sikors-ky" e "Consoli

dated Cómmodore", De então
para cá, pode-se dil:er que

aquela organização tem a

companhado, pari passu, to
da a evolução da Indústria
mundial de transporte aéreo.

De fato, pouco tempo depois
da sua fundação, já os apa

relhos que compunha a sua

freta cruzavam o Brasil em

todos os sentidos, de modo

que a nenhum Estado delxou

de levar o benefício do trans

porte rápido, consentâneo
com o ritmo da vida que des

pontara com êste século. E

mais logo no ano seguinte ad

seu aparecimento, não se

contendo dentro de r:ossas
fronteiras, projetou-se no

exterior, imprimindo tam

bém ao intercâmbio interna-'
cional do Brasil a rapidez
capaz de assegurar-Ihe a

máxima eficiência e provei-i
to.
No �rasil, a Panair, por

vezes, não tem sido apenas
um meio de transporte, Nos

primeiros anos da, segunda
conflagração mundial. cola

borou com o Governo no de-

A fim de dar-se uma idéia

do que foi o desenvolvimen

to ininterrupto e1:;1, Panaír

neste quarto de século de

existência, bastam QS dados
estatísticos seguintes: quílô
metros voados em 1D:iO:

412.000; em 1940: 2.011 000;
em 1953: 18.320.000. Extensão
.Ie linhas em 1930: 6.332 km.:
em 1940: 12.034 km; em

1954: 92�000 km. Passar�eiros
transportados em 1930:

1.245; em 1940: '1�,900� em

1953: 360.000. E mais t.::tc
"record" expressivo: o de

travessias do Atlântico-Sul,
na etapa Recife-Dakar, já
vencida pelos Consta�l&.tions

daquela ernprêsa nada, me

nos de 3.120 vêzes, desde
1946.

Loteria 'do Estado
4 Extracão de 'Oolem

4.136 - Cr$ 200.000,00 - Videira

10.416'- Cr$ 25.000,00 - Videira

1.558 � Cr$ 15.000,00 - Florianópolis
, 4.812 - Cr$ 10�000,00 - Araranguá
11.459 - Cr$

-

5.000,00 - Fiorianópolis

NOVO TESOUREIRO DA ESSO
-

STANDARD DO BRASIL

ELIMINAÇÃO DAS BARREIRAS DO
SEGURO SOCIAL

LIMA, 21 (U: P.) - Na O delegado da Espanha,
quinta reunião' plenária do sr," Alíredo Sancclez Bellá,

.

segundo Congresso latino- falou a respeito da agência
americano ele Segurança So- de informações sobre atíví

cial, o delegado equatoriano, dades sociais da Espanha.
sr. Ruben Orellana, porme- Em seguida, o embaixador de

norizou a lVrma pela qual Cuba, Emílio Canci Bello, a
funcionam os serviços de se- nuncíou que hoje" regressará
gurança social em seu pais, a Havana por ordem tio seu

e pediu que o Congresso, de governo, informando-o (las
maneira efetiva,' se pronun- atividades do Congresso.
cie em favor da anulação das
fronteiras em materia de se

guro social, estabelecendo-se
um intercâmbio entre os tra
balhadores americanos. Foi
o representante de Quito
bastante aplaudido.

O chanceler do Perú. Da

vid Aguílar, presidente, do
Congresso, propôs um voto
de congratulações ao presi
dente de Cuba e ao delegado
ele Costa Rica,

-------------'-�--------- ---------------------

DIA DAS NACÕES UNIDAS
,

/'

Atencão ouvintes da Rádio Anita
,

Garibaldi
Ocupará o microfone da Rádio "Anita Garibaldi",

no próximo Domlngo, dia 24 de Outubro, às 12,15 horas;
o Acadêmico Daniel Barreto que falará sôbre as Na

ções Unidas, data esta em que a organização interna

cional comemora o seu 9° aniversário de existência

util.

.

TRES E MEIO MILHOES DE
TOtiELADAS DE ARROZ

CAMPANHA PRO'-NATAL DAS
CRIANCAS POBRES DO ESTREITO

, .

Sábado, no Clube Recreativo 6 de Janeiro, animado
BINGO DANSANTE. Cartão 20 cruzeiros.

Dia 12 de Novembro, às, 20 horas, no Cine Glória,
"A VIRGEM DE FÁTIMA" magnifico tecnicolor do cine

ma americano. Ingresso: Cr$ 20,00.
Breve: Grande festa dansante no Clube 6 de Janeiro.

o
----------------------------------�--------------

P'EQUENA HISTO'RIA DE UMA EMPRE�
ZA DE AERO�NAVEGACÃO MERCANTIL

, .

Coacurso Bara
Ageoté ,de ESla .. ,

tlstica
Chamamos a atenção dos

candidatos que prestaram as

.

provas do concurso para A-'.
gente de Estatística do Ins
tituto Brasileiro de Geogra
fia e Estatística, para o edi
tal publicado no "Diário. O
ficial do' Estado", edição de
15 do ocrrente, em que se tor
na público o resultado geral
neste Estado. O prazo para
vista ,e interposição de recur

so. expira no próximo dia 25.

T·IM. ,.
falam e matra-Muito

que iam sôbre a exploração,
,de nossa parte, do cadaver -

expressão pejorativa e anti

cristã de aludir ao finado

Presidente Vargas.
Santa Catarina dele rece-

beu, neste e nos passados

MINISTRO DA SUI-

,

B�!A�� ���)SIL O f
Conselho Federa] nomeou ()

,sr. Robert Màurice, chefe do

protocolo, enviado extraor
dinário e ministro plenipo
tenciário da Confederação
Suiça .no Brasil. Robert Mau
rice substitui o nünistro Ed
Feer, que acaba de ser trans-
ferido para Atenas. rNascido em 1906" Robert
Maurice, desde o ano de ..

1940, foi delegado do Comitê
Internacional da Cruz Ver
melha do Congo Belga. De
signado em 1947, para ale.,
gação, dá Suiça ém Lisboà
na qualidade de primeiro
secretário, foi nomeado chefe
do protocolo do D'epartamen'
to Político em Berna, no dia
30 de outubro, de 1951.

--_ . ..:._

na nacionalista), a inscrição,
na ordem do dia, de uma

questão levantada pela Tche�

coslováquia, intitulada "con

denação da:propaganda que
incita' a unia nova guerra".

CURSO DE EXPANSAO CULTURAL"
.. _

A ,ENCICLOPÉDIA EM

INDAIAL

I '\Farmacêutico Altur Ken�e-

cks, Alfredo Schroeder, Jorge
O progressista município Hardt, professorado, e outras

de Indaíal está bem anima- pessoas que não foram ano

do para os trabalhos da En- tadas .

ciclopédia 'de Santa Catari- , Muitos pontos ínteressan
na. tes entraram em debate, fi-
Na própria sede da Prefei- cando o Juiz de Direito e o

tura Municipal realizou-se Prefeito encarregados de or

reunião preparatória, c!_isser- ganízar a Comissão que de
tando o Almirante Carneiro rigirá os trabalhos da En,ci
.sôbre os objetivos em vista e clopedia.
os meios de conseguir a me- xxx

lhor contribuição. Foram recebidos do Conse-
Achavam-se presentes o lho Nacional de Geografia,

Prefeito Marcos Rauh, o Juiz por intermédio do seu Secre
de direito dr. Osmundo Viei- tário Geral, o Ten. CeI. Deo
ra Dutra, o sr. João Hennings clécio de Paranhos Antunes,
Filho, Presidente da Câmara o mapa geral do Brasil na

Municipal, o Coletor Federal escala de 1: 2 500000 e os ma

Raimundo Stahnke, o sr. Mil- pas na escala de 1: 500 ,000
,ton de Almeida Cunha, Fis- em que entram partes, de,
cal, da Fazenda Estadual, santa Catarina..
Luiz Cipriano, Delegado de O professor Arnaldo S.,
,Polícia, elr. Eudoro cavalcan- Thiago, um dos grandes va

te de Albuquerque Júnior, o lares da intelectualidade ca

Secretãrio da Prefeitura Teo- tarínense; será eficiente co

baldo'Costa Jamundá, Gerd laborador da Enciclopédia o

Henni�!;:s, ohann EnnsJ Vic-I que .declara em 'interessada
tor Gílsa, Gei old Sprengel, missiva ao !residente. ,

--�--------'---.-----------------------..-----------

CONDENADO O BANQUEIRO
RIO, 21 (V. A.) - O Tri

bunal de Justiça' acaba "de
confirmar a sentença do juiz
da 15a. Vara Criminal, dr.
Morais Barros que condenou
o banqueiro John Lowdes à

ocorrencia verificou -se em

meados de 1952, quando a

quele banqueiro dirigindo
sua lancha "Alex 2.0" abal
roou na enseada do Botafo

�o, 'outra embarcação pilota
da pelo engenheiro Meira

pena de um ano e 4 meses de Lima. Em consequencia do
detenção com "sursis", como

I
acidente resultou a'morte de

responsavel pela morte da uma das filhas do engenhei
menina Elizabeth, filha do 1'0, saindo outra bastante fe-
engenheiro Meira Lima. A rida. , _

1 • i" f. t
1.'. � .. , �. t

D�ário da Tarde, sonolento órgão sttuacíonístn,
notícíando a' decisão do egrégio Tribunal Bupertor
,Eleitoral, que acolheu e negou provimento ao recurso

interposto do registro da candidatura do sr. Paulo
Bornhausen, acha que a intriga e o despeito não, ven
ceram.

Acontece que o T.S.E. achou que um filho do go
vernador só pode ser candidato a deputada por uma

falha, da Constituição. E o eminente Juiz Machado
Guimarães, no seu votõ, entendeu que essa falha não
existe e que a moçada - como diz A Gazeta - que
interpusera o reCUl'SO estava certa nas suas faculda-
des interpretativas.

"

A moçada, podemos informar, está satisfeita, por
haver provocado a clecisào. Ela inspirará a necessária
correção 'na Carta Magna, para que a falha apontada
seja ,banida. Prestou, dessarte, um serviço, à democra'
cia e à moralização dos nossos pleitos.,

.

,Quem não deve estar muito risonho é justamente
o deputado eleito por u�a' falha �a Constituição!

E os seus suplentes, que torciam pelo provimento
elo recurso.

Não é, Mascarenhas? Não é, Bastiào?
I

x x

x

Ainda a propósito desse recurso, podemos adian
,tar que a imprensa palaciana não vai gostar do acór
dão.

Não o publicará!
Nós o,.faremos!

x x

x

Ainda' o mesmo Diário da Tarde, soríambúlico jor
n�l palaciano, escreve: "A oposição do ,(sic) sr. gover
na.dor, há mais (sic) de quatro anos, vem sendo feita
por um homem só. Êsse cavalheiro, (Gl'acias!) é o dr.
Rubens Ramos".

De duas, uma: ou êsse cavalhero é muito forte ou
o govêrno é muito fraco.

Sem falsa modé�tia, a segunda hipótese é a ver
dadeira.

Haverá, porvent,ura, quem discorde, do lado de lã?
x x

x

O dr. Telmo 'Ribeirol' ante-ontem, aqui pelas nos:
sas colunas, pôs ,fim' ao princípio de exploracão em
tôrno da entrevista do sr. Nerêu Ramos.

.

- Lapidarmente! - disse eu.
- E: 'mesmo! Meteu a intriga dentro de uma lá-

'pide! traduziu alguem.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


