
(mp�ssa�o na 30min FLomA�O:OUS

o Senador Franêisco· ,GaUotii não
RIO, 25 (V.A.) - Desig- ministração do parto do pôrto do Rio de' Janeiro já

nado pelo presidente dá, Rio Çle, Lameiro, tomou pos- havia ocupado aquêle setor

República para substituir o se. sa�ado, no Mihis.táio da da, administração pública,
enf}enheiro uue"Jith Vale de VW�CW, o sr. Fra:r:Ctsc9 Go- o- ato de posse, não obstan

Aguiar, na direção da {id- IlottL ° novo dt?'e�or' do' te ter-se efetuadO pela·ma-
--------

Venceu o PSD em SãO Paulo AGORA NA ARGENTINA OS FALECEU OSWALD DE ANDRADE

a a· deputoça-o federal
.

"
.

D.lSCOS VOADORES pa���':;d���:1ia�0���!� i ��m:���,,��:r�:��li�: �:.:�
t'\:}

: par '

.

.'
.

I BUENOS A.IRES, 25 cu.'P') maram haver visto, quando mílía faleceu na tarde de até agora publicadas duas de
SÃO PAULO, 25 (V. A.) e Menotti Del Picchia. PTN bral, UDN, 153.351 votos.- 41_ Os discos voadores sUlca-j estavam trabalhando numa sexta�feir; última Oswald de suas cinco partes, "Serafim

Foi a s�uinte a votação das - 194.726' voto�'- 5 deputa- deputados: Herbert VIctor
rum os céus da Argentina. feira no parque General San Andrade, poeta, jornalista e Monte Grande", "Memórias

varias legendas pará a Câ- dos: E:nilio Carlos, Mig�l . Levy, Domingos Quirino Fer-I'
'

o

,

. '1 Martin, algo resplandescente, escritor dos mais discutidos, Sentimentais de João Mira-

mara Federal; seguida dos Leuzzi, Luiz Francisco da reira Neto, Lauro Monteiro De acordo com .mfOl'ma-. que sulcava/o espaço, a gran- combatidos e aclamados do ITfar" e '<'Os Condenados" na
nomes dos 'deputados eleitos:- i3il�a Carvalho, L�iZ Carlos da, ?ruz e Silvestre, Ferraz I ções recebi�as da CIdade

.. d� de altura. �usten�am. que" nosso país. Oswald
'

de An- poesia, "Primeiro' Caderno",
PDC � 45.1,18 votos -·1 PUJaI e Carlos Castllho Ca- Egre,Ja. ,I Mencloza, Cll1CO pessoas arír .

durante varies mínutos, o drade,morreu aos 64 aaos de "Pau Brasil'" e'''�c\esias Reu-

deputado - Antônio de Quei� objeto se deteve, efetuando idade, e o seu desapareci- nídas". Além disso, para o

roz Filho - PRT - 9.303vo-· algumas manobras, mudan- menta representa uma dolo- teatro Oswal'd de Andrade

tos - nenhum deputado:- ASSI-sle"nele.a e C'ulturc .1. do de rumo, para logo re- rosa perda para as letras do escreveu "A Morte", "O Ho-

PSD _ PR - 523.560 votos tornar à posição anterior e Brasil. mem e. o Cavalo" e. "O Rei

- 13- deputadOS; .Orozimbo Ua.·s 0.-.0,' ·m.-Iho-es e meio.. desaparecer em grande ve- Nascido na capital bandeí- tia Vela".

Roxo Loureiro, Mário Eugê- l�. locidade. rante, a l1'de janeiro de .;.. Oswald' de Andrade era.

nío, Ulisses Guimarães, Ho- RIO 25 (V. A.) - Mais de sànto, Santa Catarina, Pa- 3.445.957,00, sendo o Estado Testemunhas oculares, en- 1890 filho de José Nogueira' casado com d. Maria Anto-

rácio Lafer, José Loureiro oito milhões e meio de cru-' raná, Rio Grande do Sld, mais beneficiado a Bahia, tre as quais figura um agen- I de Andrade e d. Inês. Inglês nieta .lÚkimin de Andrade ;e
Júnior, João Pacheco Chaves, zeiros vão ser pagos a enti-I Distr.ito Federal e' Território 'com Cr$ 1.125.000,00, seguin- te de polícia, dizem que-o ob-

'I de 'Souza Andrade, irmo
ã do deixa os filhos Oswald, Rü

Brasília Machado Neto; José dades que se dedicam à as- do Rio Branco. río-se-Ihe o Distrito Fed�ral, jeto tinha a forma' de um escritor Inglês de Souza, Os- dá, Antonieta, Marilia e Pau-

J�ão Abdala, Pascoal Ranie- sistencia social e à difusão O total dos auxílios C; com Cr$ 905.000,00 e �m!l-s disco e parece que lançava I wald de Andrade, iniciou seus lo Mal;cos, e, quatro. netos.
ri Mazzilli, Lincoln Felicia- da cultura no p�íS.<} O res- precisamente, de Cr$ ... : ... Gerais, c0ty Cr$ 527.000,00. pequenos raios, de 'luz que) estudos no Institut� c�etano ------:-;'-

---

rio, Dagoberto Salles, Car- pectivos pagamentos já fo- mudavam ele cor. . de Campos, em Sao Paulo. GENERAL DE' RE-
.melo d'Agostini. e Yukishigu ram mesmo, autorizados pe- CULT'O A V.OlTAIRE 'I Em 1909 'aos 19 anos de ida-

GRESO
Tapura - PSD - 438.929 vo- lo ministro Cândido Motta de, fez sua estréia no [orna-
-.

NOVA IORQUE, 25 (U. �)
tos - 11 deputados: Carva- Filho, devendo :agora as re- GENEBRA,� 25 CU. p.) _' sr. Besterman, que possui APR,.O"TA.DO '.lismo com um artigo publí-

1
.. -

f it di t
. I . .. v ,.

PI"
- O general Augustín Mu-

lhó Sobrinho, José Lello, Ar- quisiçoes ser ei as Ire a- Foi', c,i.:iado um Centro de, uma .ríquissíma coleção de
SARREBRUCKEN, ,25 (U.

cada no "Diana opu ar .

naldo Cerdeira, Broca Filho, mente' ao Banco do Brasil I
'

, 13000' t d V lt
. . Tendo ingressado na Facul- fioz Grande, Ministro 'd::t.

'"

..
. ,.. Pesquisas Voltaíríanas, que I . car as e. o.' arre ,ou P.) _ Anunciou-se oficial- � ,

1 E h
.

t d C Ih ,vuel'ra C a uspan a, regres-Leonardo Barbiert, José Mi- pelo Presiden e o onse o. funciona rias "Delicias"
.

a referentes a voltaíre alem, , dade de Direito, continuou

raglia, Romeu oampos Ver- Nacional elo Serviço Social, h' istóríca casa branca 'eln i de 3000 escritos sobl:e o es- I ment,e que � govern� dIa Sar- sua atívidade jornalística, e, s6� a Madri�l� n,r:te-()nt�m .à
. '.'

.: «. .
c ,'.' . .

• _ re, em. sessao especla apro- no te 1)0' VIa a 'ea depoí
gal, Plácido Rocha, Teotonio ministro Ataulpho de Paíva.

que Voltaire víveu rle: 17":; a' cntor e numerosas edlcões A

.,

I
_ em 1917, como repórter, tra- 1,. l

..
, aerea, .1 ii

o

'. . '..
. , cr-aÓc . -

vou o acordo franco-a emao

I
de ma v aO'em de ect 'I

Monteiro de Barros, P ... ;. ers .
Refel em-se. os ?�gamentos 1765. Deve-se a 'iniciativa ao antigas de sua'; ooras. II' , :., _ '., ,

vou conhecimento com Múrio . U.L I ,-,' ..: UL os
.

Ferreira Martins e Artur Au- em foco ao exerClClO de 1954,
. .

.

sobre a 'SHll<lçaO futura do
de Andrade, com ele consti- de .três scm:mus nos R'itaclos

drá _. PST - 29.770 votos - bem como a subvencões ex- -----D-E-SO-:RIEN:TAO'A A U. D. N.
: território:. tuindo a seguir 'o nucleo' que,. Umdos.

"

nenhum deputado - PSB - traordinárias devida; a ins- \ ::., I em 1922, lançou no Brasil o
.

,
-----.

33.396 votos - 2 deputados: tituições localizadas nos Es� RIO, 25 (V. A.) _ OIDiirio Arinos coloca�se 'no pala lPRESO O SECRÉTÁ- movimen�o modernista.,,,. PRINCESA RA-
Roger Ferreira e Cory Pôrto tados de Amazonas; Pará, . , contrário, chegando a. �ge- .' '. ' Da� obras de Oswald de GHILD
Fernandes. P'l'B - '303.052 Maranhão, Ceará, Piauí; Rio. �el�:�lclas, de ontem, ,co-

gir que a UDN declare apaio,
'

. RIO-GER�L Andrade, destacam-se: no '

votoS"-' 8 deputados: Yvete' Grande do Norte, Paraiba"" ..
se na-o de'sd\Jl'log'o, ao O"bovel'nadoI' e- .

CIQADE DO. ME XICO, 25· , Regressa ao Rio
. P b N S .' Quanto a {UDN" '

O LO 25 (U P) AVál�gas, Leomdas. Cardos?, 7rnam u.co'. �agoas, e:-, está dividida está rlesorien.- leito e São Paulo o exata� (U. P.� -'-:: FOI preso" p�la po-
.'

S, .'.

Laq_ro Gomes, Frota �orel":. Gg1P.e: BMahIta,. �ll1�sb: R�,:,"e.radls_, ··tada. Falta-Ii1ê um chefe, 0, mente para sust,ental: '1 sui licia )�do MéxiCO,: dentro" do '.O y.e_m'poO �l.ncetsa" Ragt'hildd, s�nhHorara 1\:biguar Bastos .Joao Ba- _ Olas, a o Urosl:>, 10 e I

t �;; 'ri:": • candl'datura' .ao p'...."'s.ide"ncl·a da quadi.'o das me...d.l.das de . sc-
.

_ . o

uOl'en,'zen, ne n O r�l _;1-
, "". - " " 1 sr. Artur�San os, e:uray_ueCl- .. " , -

t ttista Ramos Nelson Omegna. Janell'o, Sao Paulo, Espmto 'f
•• ---1' ..4i '''''fi' .�� ;:;"n"';'lI�"t --Ii" i(.w�ª...arl(lt"'r1i$ f!ontra um PreVlsao do e11}po a e as akon,' em companhia 'do seu

,
,

I
do pela derrota eleltora do �epuu ca. J!>S""", .t)�];�, e .�." '

. �'�d �l'dê' '. ,1"- horas do dia 26 _' ,

P
, -

t' t" d d formulas revela o grau de cel"O numero 1 rés -sltt�.;r . .,'� o .bebêj�Haako? � ,da e�f�rm.�l:-.
--

.

-
arana, nao. era au 01'1 a e

d
.

.

t
_

d' t a
clicais e agitadores em con- Tempo - Bom, passandO ra norueguesa Olga' Haugen

nem tempo para sügerir e eSOl'len acao u enls·a e '., - ,

I '

t EI necessidad� da presença d' sequencia da campanha de a ,mstavel. . deixou dia 23 esta capital,
CONV.ERSAÇÕES CHOCARAM-SE, impOl: o seu pensamen O. e - -

e
desordem conçluzida entre os Temperatura _ Estável.' por via aérea; com de�tino

, acredIta que a melhor solu� I,lm líder que possa reunIr ,

PARIS, _25 CU. P') -

AI
DOIS DESTROIERS ção, "para evit�r o perigo pensamentos e tendências ferroviários' e trabalhadores Ventos - De Norde.ste a a;o' Rio de. Janeiro, onde de-

Conversaçao entre o sr. Men- LONDRES, 25' (U. P.) _ Jânio' Quadros", seria a acci- para timr uma média de do petróleo, o secretário ge-I Sueste, frescos.
'

verá chegar a 24. FOi cum

�es-France .e ? .chanceler1• A-_. A:1Ul1cia o A,lmil.'ant.'ado que I tição preUnl1nar .ela cun.di� bom s.enso e lucidez política", ralo do . Partido" Comunista I. Temperatu{'as:- Extrema,s J;lrimentada, ao partir,. pelo
Clenauer permItiU obter _m

se chocaram au-ce-ontem os datura do sr.' 'Juscelll1o Mexicano, sr. Dionisio En-
I d� ontem: Máxinia 22,4., Mí- �'ei �aakon e pela princesa,:.

portantes 'progressos sobre
"destroyers" britânic.os '''Bat- Kubitschek. E' 'um pensa_' AMIZADE cinas, mma 16,6. .'

Astnd.

nU�lerosos assuntos segundo Ue Axe" e "8corpion", no menta antipartidario, lP�r LIMA, 25' (U. P.) - o vi-

O Na'v·'eg'·ador'. 5011-1'a'.ll·O'se mformou· de fonte fran-
transcurso de exercício Ijo ma:is sensato que- pareça, e ce-presidente da India, 8ar- .

cesa. '

golfo de Gasconha. O pri-/ contrário à tendência. 'ude- V'apally
.

Radhakri,s h � n a n '
,

meiro ficou dimificado na rÜsta no sentido' de adotar- chegou ante-ontem, a esta '.
\

Chegou ,a 00001010 o selag'enário audazproa, acima da linha de flu-I se 'O�hamado "esquen�a Etel- capital, em ,viagem de ami<:.. . .

R OS OS C tuação, regre�sando a Ply- 'vino", que consistiria na can- zade e estreitamentO pé re- HONOLULU, 25 (U.. P.) - Pública, que proibe a entra-
I
nativamente 'um pesadelo' e

ENFE \M AR.. William Willis, o sexagená- da ele animais sem antes fi- um sonho magníf�co. Foi
.

mouth, onde será submetido didatura e_xtrapartidária. ," ,lações. Pr<munciará corife-
DEAIS VERDE' E

.

I rio "navegador solitário" que carem de, quarentena. O ani- uma viagem para as nuvens,
aos necessários reparos. O Enquanto o sr. Artur Sun-' rencias e entl'evistat,..se-á "-

I.
..

I
�at'r'avessou ,o Paeifíco numa mal teve de ser transpol'ta,- Ji>a,ra as estrelas, para o. ven-

BRUNO "Scorpiol1" sofreu algum, da- to
..

s quer evitar "o perigo Jâ'� com as altas autoridades pe-.
," jangada, do PeI:u às ilhas. do numa caixa de madeÍl'a, to sobre um mar vagabundo,

CIDADE
nos leves no passadiço. nio Qpadros", o sr, Afonso ruanas,

DO VATICANO, Samoa; chegou hoje de avião de um l;l.vião para o outro. CreiQ que vivi uma aventura
25 (V. A.) ---Dois membros a Honoh).lu, trazendo a gata ,o "navegador solitário" que ultrapassa a imagina-

:;, �����n��I�!��e�n�����:�� Ir 'pr'o" d'uça-O' 'Iite'r:a' ri'.a ,d'e. W'I�.nston
..

Chu·rc·hl·11 ;��t!h�s f��5c�I;��a�:�adU��� �!�1 q:::p����rd:s3��r���:: Çã�illiS declarou ter rece-

o seu estado inspira vivas in- II
_

sua aventura. dos jornalistas, explicando I bido dos habitantes de Sa-

quietações. Trata-se dos car-
. Ren�'.eu um ,m·.e'lha-o"; de I.-J;.ras EXCUSOU-SE AOS que pretendia vender li

hiS-,
moa um acolhimento no qual

tleais Alessandro Verde, que U JORNALISTAS tória do que êle chama de vislumbrava um "fervor re-

tem atualmente, quase 90 LONDRES, 25 (U. P.) - Orando escritOl:es de. grande nas. lim milhão e setecentos Willis fêz apenas uma es- "Unia aventura quase incrí- ligioso". Muitos considera-
anos de idade, e Gius�ppe atua� primeiro ministro bri- -popularidade como Shaw, o.u e cinquenta mil exemp�ares cala de 5; horas neste porto a vel" a q-úem mais' der. Mas vam minha vjagem como a

Bruno, de 79 anos de .idade. tânico, sir Winston ,Chur- Sommerset Maugham, Suas foram vendidos à Grã-Bre- fim de 'trocar de avião, para fez umao< breve declaração, realização de um sonho aca-
""') Este último prelado foi ati� chill, é o autor Je lingu� in- obras sobre a segunda guer� tanha, 2.236.000 aos Estados San Francisco. Mas a - gata que -havi'a 'procurado para riciado durante séculos de

gido por grave moléstia, que glesa que maiores, quantias l'a. mundia�, garantiram-llle lynidÓS. Os lívros fm'am alem não desembarcou JUnto ao "satisfazer" a curiosidáde ver finalmente provada a

coloca seriamente os seus ganhou com a literat),lra no' un�a .
entrada de cerca ele J d,isso traduzidos' ein 'todas seu ,dono, isso em obediência imediata do mundo. "A vi�- teoria segundo, a' qual sem(

, dias em perigo. decorrer de sua vida supe- , upí. mHh�q' de �1bras 'estel'li- ·as línguas do mundo.. a0 regulamento da Saúde gem _: disse êle -:- foi aIteI> antepassados vinham da cos�
...()�"tlliRJlt.C)_()_c)_()_().....o.....o�o'-'o""o"",()""o�(O••••••••••••••OI__()....O....()....O....O.-.O-&.»O....O C)....()__O_O....O_C)_ ta sul-americana,

Há certas 'cousas que .se não podem entender, dada, a·

P L. I
Prefeito eleito não encontre. nem um ceitil Pllrra governar, O

t "navegador solitário",maneir'a·como são feitas nesta terra.1 .,

U' as'sa e 'ISO 'Enquanto folgam as costas, seda.intere,ssante' que ex-
,.

.
.

- que deve chegaI' hoje' a San
�ão se pode entender, sim, porque já se .'vl!:i tornando. ;

.

plicasse ao povo, dessa maravilhosa é moralíssima admi- Francisco, seguirá ,Únedia.,tu� hábito essa mania dos atuais governantes bornhausea- , �,
,

. nistração, êsse negócio de comprar terreno por verba de tu-

66s pautarem seus 'atos administrativos eni'flagránte con- tação de uma éra de irresponsabilidades, desmandos,. per- rismo, junta de bois por material de COnSUtIlO, foguetes por
tamente para Nova Iorque li

, fim de encontrar-se 'com sua

(
radição

.com as.
palavras que usaram e

abusa.
ram

q.uandO
se-guições, promissórias e outras cousitas mais,

extr.
aídas de material

e.
scolar, gasolina por

mato
erial de

exp.ediente,
pOS,- .

esposa,em pl'opap'anda política e como oposicionistas e ainda tei- cél'ebros curtidos com creolina e soda cáustica ... • tes e. fios �,or conta do emprésÚmo (veja a lei mmiicipai n. que há cinco meses
�
I' ��

mam t;m lançá-las ag'ora para encobrir os desmandos e a A lei, ,então, essa, só é usada' em benefício·político, co�o .13'2) e essa história 'do balancete indicar Cr$ 3.000.000,00 na

incompetência no exercício do .munus público. I castigo àquêles. que se não subme�em ao tacão prussi::mo' Ca!xa Econômica, a quanto,monta a operação de crédito, e -----.....:....;;..;...;.;.._------

Em tudo viam irregularidades e ilegalidades. Não per�
. dos suseranos, ou para dela ·se extrair as mais absurdaG e teiem sido enviatlos para ,a Cãltlara documentos de despesa

diam ocasião nem lug'ar para deitarem falação, verrinas, I, sui generis interpretações, contanto que daí resultem co- 1)01' co�ta do mesmo empréstimo, num total de mais de O RISO DA CIDADE...

acusações, falsidades e u_m sem. número de aleivosias. I berturas para tapar a desorganização �dministrativa, Ô eles-, Cr� 2.500.000,00, dessas contas pagas e encostadas irreg'ular-
A par disso, apresentavam-se e ainda querem' se' fazer, reg'ramento econômico�financeir.() e a liquidação dos dinhei- mente na Tesouraria e até então ilegalmente figurando co

passar como �alvadores, puritanos, acé'rrimos pai'tidários: ros públicos. E �sso ,porque, os_ derro�ados, agora na P-refei-' mo dinheiro dispot\ível, E ll1ilis, a demonstrar a capacidade
da libereI.ade, »�is da honestidade, intransigentes defenSO-I'

tUl'a. e no Sen,do Fe�leral, para i�e não f�lar na leg'enda c'o��'i)�� desSa, miva �rdem �ue o povo rifou nas urnas. S.ires da �e], etc. e tal.
"

.

,

dos deputados federaIS, e amanha no govcrno do Estado, o emprestimo foi de Cr$ 3.000.000,00 e se 'Cliz que está em'
Pura

fiCÇ�.o. Apenas cortina � de fumaça..
E nessa

con-I
,pouco se lhes .dá que a cal:ruagem. �á pelo caminho errado, depósit� na Caixa .Econômica, n.�

mesma imllortância, cÓ_m� :.:
versa mole fOI ,o povo menos avisado, que hOJe paga caro a' que o povo seJ;t o� verdadell'o sacrlflca�2, contanto que da!:.. se ex�hcá o con.tIdo nos decreto!! 33 e _34, publicados n'o
dura experiênpia e � enganosa facilidade 'com que se' sub� ações,.e,:.�missõel �1iosa�,e onerosas r�ltalll em 1,edras no

'

Diárió Oficial tIo Estado .Ide l5!tIo co�rente, que abriu cril..:,
" meteram �o p:io de autênticos gaviões como se ouvissem o O:':ll1i,�.�:O;��i,,�I�tiliO é leg�imo g�vêrn� da'�oletividade fl�- dUos ,n�m total �e Cr$, 172.8"o0�oo, "por conta do saldo do

canto de ll1(lcfes:1s cotovias, •
-

"

.

rIallopohtauu, pelQ que moo lhes trara maIor constl19 a lt- e.mprestImo da leI n" 132, de 2526-1952"? Que isto é aquilo?
BastOl�'qUe se eml)oleirassem pata ,�ue, de pronto S11- ,geira!,�v�ers��. nl:r��"1�da do engenheirf, inglês: POl�c� 01'- E:fi.ste o 11l'Opalado'dlnheiro do;�préstimo, ou apenas _sal-,

misse a mascara. E com ela um sem nlun:ero _de bombásticos tle�,tm�s).hlluta;: rlegalnlatle. . .
.

' .... " " do? Onde está a verdad�? Com' ((uem 'está a razão? Com os'

slogan,s baratos.." De ���s,rgIJ�!�te!"'o��cur!�so Silva, JÚ,���r,;�ão pC1.:,�e,rá por balalll!,etes, a:ssina�os }leIos funcionários! da Tesouraria, ou lmENILDA � Não, àovernil�
Com a derrota, então, de 3 de oU:túbro, ruiu, fragorosa- esperar ;afg-l:tns�JliaS!, e ''Vera, com os propl'lOS 'olh�Qs, ,si o; qui- �(Jm 'os decr-etos, baixados pelo sr. Prefeito? Fale certo. E

,
do! Já ando cheia

mente a nlUl'aiha dos de�agôgos e promesseiros u�énistas,' ser, as compr.as,im�o,ssíveis, a� (�esp�sas supérflm�Iir,.{)s ;j'RS- �ntão veremos onde,está a raposa e a quem se aplica o vc- dos abacaxís e jlos
que receberam, assim, a �usta, paga do povo .pela lmplan- I t�§ nababescos, a limpeza em todas as verbas, para q\W o lho brocal'do dn momho. . .

.

�

I

bananas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Doenças do apare�o rupl- Operações - Do.tDças
ratório de Senhoras - CUnica de

TUBERCULOSII Adultos.
RADIOGRA'FIA E RADIOS Aperfeiçoamento na "Casa de Saude

.

. -

Cursoo da E,is�ciall.s.ç'o -

COPIA DOS FULMOES y- Prof. Fernando Paulíno

Cirurlia do Torax' no Hoo:;pital dos Servidores Interno pGr 3 anos dG Serviço .de Cirurgia
Formado ,pela ·Faculd,&(ie da Estado Prof. Pedro de Moura

Nacional de Medic·in� Tisid- (Seniço J.) Prof. H_m-
I Estagio po'r 1 ano na "Maternidade - Escola"

lorista e Tisiocirúrgião �o I no de Andr&:d.)
Prof. Otávio Rodrigues Lima

Hospital Nerêu Ramos CIta _: P.la manhA
I Interno por 2 ano do Pronto Socorro

C d
..

I' -, I
onsu s x

urso e espeCla lzaçao pe a
- -:-

S. N. T. Ex-intemo e Ex-as- no Hf'spital de Caridad.. OPERAÇÕES
yistente de Cirul'j'ia do Prof. A tarde, das 15,30b.. CLINICA DE ADULTOS

Ulo Pinheiro Guim&ries em diante DO consultório,' DOENÇAS DE SENHORAS

(Rio). '

R.N M had 171
CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamente 12 horas:

CODS: Félipe Sellm:j.dt, 88
a \la unes IlC o , das 8 às 10.

\ .

I;
_ F"De 8801. Esqll,ni d. Tll'adente•. Tei. • No consulto'rio à Rua João Pinto nr 16 (10 and) C R 'dA

•

" I'"
'. ! ons. e eSl enCla:

Atende em bol'8 D1&rcada. 2.766.
.

Diariamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. S t b 13
Res: Rua São Jorl'e ao _ Residencia _ rua Presi- I RESIDENCIA: :- Rua Duarte' Shutel, 129 _ Florianó-

e enr ro D. .

Fone 2�91S. dente Coutinho 4.4. [ polis.
I.

1D�: D��;E�;sE�A;!
M- E D I COS' 10r. Julio Paupitz; O ESTA,DQJ_ --;Cbcfe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Gargan�

MARIO DE' LARMO DR.' ALFREDO DRA. \VLADYSLAVA
.

Ilibo :�,- 4'".! I· AüMINISTRAÇAO A clínicad�st�o:a��!d�ec::r�:n:a�:smodernos
CANT'IÇA0 CHEREM W' MUSSI 'a�l ,...... \ Redação e Oficinas, à rUI!

,

.

• Ex interno da 20 enfer- Conselheiro Mafra, n. 16Q Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
- MÉDICO -

, CURSO NACIONAL DE e maria e Servico de gastro- "I'el, 3022 _ Cx. Postal, 139
ULTRASON �Tratamento das Sinusites sem operação)

CLlNICA DE CRIANÇAS I DOENÇAS MENTAIS
DR. ANTÔNIO DIB enterologia da 'Santa Casa Diretor: RUBENS A. NEBULISAÇAO (Tratamento auxifiar das sinusites,

A D U L TOS Ex-diretor do Hospital do Rio
-

de Janeiro (Prof. RAMOS. 0flamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas. Colônia Sant'Ana. MUSSI W Berardinelli). Gerente: DOMINGOS F. DE IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

I�ORAÇÃO - FIGADO - Doenças nervosas e men- _ MÉDICOS _ Curso de neurologia' AQUINO.
'. para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

RINS - INTESTINOS tais. CIRURGIA-CLlNICA (Prof.\ Austregesilo). Representantes: Cabeça e I�flam�ções da Garganta e Olhos. E':Tl muiflol!
Tratamento moderno da Impotência Sexual. GERAL-PARTOS Ex interno' do Hospital Representações A.: S. La-

casos sao evitadas as operações das Amigdalas
SIFILIS ,. Rua Tiradentes n, 9. Serviço completo e espe- maternidade V. Amaral. ra, LÚ1a.

. ULTRA VIOLETA FRIO (Trata.mc!1to das Faringae�
Consultório - Rua Tira- Consultas das 15 às 19 �ializado das DOENÇAS DE Doenças do estômago, Rua Senador Dantas, 40' e inflamações dos Ouvidos)· .

dentes, 9. horas. SENHORAS, com modernos inte. tinos, fígado e vias
_ 1'0 andar. RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORÁRIO: FONE: 3415. métodos de diagnósticoil e I biliares; dos
_
rins, útero e Tel.: 22-5924 _ Rio de

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
Das 13 às 16 horu. Res.: Rua Santos Saraiva; Itratamento. I ovários.

.

Janeiro
j (OCULOS)

Tel.: Cons. - 3.415 _ Res. 54 - Estreito. SULPOSCOPIA - HISTE- Disturbros nervosos.
, Reprejor Ltda. J LAMPADA de FENr:?A (Verificação e diagnostico d.

_ 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. RO - SALPINGOGRAFIA 'Consultório: Vitor Mei-_ Rua Felipe de Olíveira.,n. lesoes dos Olhos)
_______.....'�__J;... _ METABOLISMO BASAL reles 22. '

21 _ 60 andar. .,.
INFRA VERl\IELHO

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN- Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. Tel.: 32-9873 _ São Paulo
Grande Pratica na Retirada de Corpos Estranhos de

PIRES DHAUSEN curtas-Eletroccagulação - Residência: Bocaiuva 20 ASSINATUR.AS' ,..

Pulmão e Esófago I

CLtNICA Ml1:DICA DE Raios Ultra Yioleta C! Infra Na Capital Consultorw.: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casl
ADULTOS E CRIANÇAS Vermelho. \ Ano ..

'

C ·, 170,00 .•.
,

Belo Horizonte \

Com prática no HO,spitaI Consultório � Rua João Consultório: Rua Trajano,' A D V O'G A DOS Semestre Cr- 90,00
Resui

..

encta - Felipe Schniidt, lJ.3. Telefone 2.365
São Francísco de Assis e na

" CDU lt I h ,A
S Pinto, 10 - Tel. M. 769. n. 1, 10 andar - Edifício do No Interior .

_

.'1U as - pe a, mano ã no Hospital - A tarde
anta Casa do Rio de

" das 2 h d CConsultas: Das 4 às 6 QO- Montepio. ARO Cr$ 200,00 __o �._'. oras em íante no onsultório '

CLINI��ei�ICA ras., Eorâr:o : Das 9 às 12 ho- DR. 'JOSÉ MEDEI-Isemestre Cr' 110,00 I DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIV()_--'
Residência: Rua Esteves ras - Dr. MUSSI.

ROS VIEIRA .

Anúncios mediante con- :ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO; ALERGI�CARDIOLOGIA Júnior, 45. Tel. 2.812. Das 15 às 18 horas - Dra. ' .'

tráto; , DERMATOLOGICA E C
Consultório: Rua Vitor MUSSI. )

- ADVOGADO - O'··· i D' M.
LINICA GERAL

Meireles, 22 Tel. 2675. OJNHA��ZE g�:ci���A 1::�is�;:C���
Avenida 'I'rom- r,aj� :a�Stt:IS���ri� �jai ���!�:�!:�:�� :����:Ol�' r. IBoel:."fNoDes Ferreira

Horários: Segundas, Quar- CO
.......

DR MA'RIO LAU A direção não se respo.- NS.· - A' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18 10
tas e Sexta feiras: DR. JÚLIO DOIN --- •

'. -

sabiliza pelos conceitos emi-, ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE

�::i::n:�a�8 ��:'Felipé I ���I�� I DR. NEWTON RI.�D,��
,

tid"osO' �o.:..����o!.�:= RES. -- DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.Í40

Schmidt,23 - 2° andar, ESPECIALISTA EM D'ÁVILA
DR CLAUD.IO Informações Dr. Ylmar Corrêa

apto 1 - Tel. 3.002. OLHOS, OUVIDOS, NA- CIRURGIA GERAL
BORGES • -

, CLINICA MEDICA
RIZ E GARGANTA Doenças de Senhoras u.els CONSULTAS das 10 _ 13 horas

DR. WALMOR ZOO' TRATAMENTO E OPE- Proctolog ia - Eletrlcidade ADVOGADOS O leitor ence!ltrãr't�Df.� nua Tiradent. 9 - Fone 3415

MER GARCIA RAÇÕES i Médica Fõro em geral, Recursos ta coluna, informaç6f'1J que ---:==------_,;. _

Infra-Vermelho - Nebuli-l Consu ltôrio : Rua Vitor f)erante o Supremo Tribunal necessita, diàriamente e de Dr Carlos F iIlIEDuels· aD�lomado pela Faculdade zação - Ultra-Som .Meir�les n, 28 -:- Tetefone: Federal e Tribunal Federal i edi IDU .

Nacional de Medicina da (tratamento de sinusite sem 3307; de Recursos.
mato:

.

•
..• .. .

"

Universidade do BruU operação) Consultas: Das 15 horas ESCRJTORIOf.:
.

Médico dos Hospítaís ,�ericanos e da Força
Ex·interno por concurso da Anglo-retinoscopia _ Re- em diante, rIor ianôpo l is _ Edifício JORNAIS Telefon.1 E;xpedlclOnana Brasileira

.

Maternidade-Escola ceita de Oculos - Moder- Residência: Fone, 3.422 São Jorge, rua Trajano. 12 O Estado 1.011 M1!:DICO - OPERADOR - PARTEIRO
(Rp.rviço do Prof. Octávio no equipamento de Oto-Ri- Rua: Blumenal. n. 71. - ]0 andar _ sala. L A Gazeta 2.&51 Doen�as de Senhoras e Crianças - Partos - Operações.

Rodrigues Lima) nolaringologia (único nó I Rio de .Janeiro _ Ediflcio Diário da Tarde 3.5711 O MaIS Moderno e eficiente. Tràtamento e Operações
Ex-interno do Serviço de Estado) DR. !..JIB CREREM Borba Gato. Avenida Antõ- Diária da Manhl .. , 2.463 das doenças de Senhoras
Cirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 ho- ADVOGADO n ío Carlos 207 _ aala 1008. A Verdade..... ..... Z.010 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes ton-

I, A. P. E; T. C. do Rio de ras e das 16 a's 18 horas ..._-_. .---- I Imprensa Oficiai .•. 1.'88 t
. .ur�s,. zu.mbirl�s de ouvido,' neurastenia, lI"rl·tabili.'dade,Causas cíveis. comerciais, DR O I

�
�

Janeiro Consultoria: Rua Vi- '. CLARN G. HOSPITA S msorua, lll1potencia e frigidez sexual em ambos os se-

MédicG do Hospital de tor Meireles 22 _ Fone criminais e trabalhistas.
GALLETTI

Doi! Caridade: xos_.� Trat�m�nto pré-nupcial e pré-natal.' .

Caridade 2675. Consultas populares
_ ADVÓGADO _

(Provedor).. '.114 <?per�çoes e.speclahzd�s do ouvido, naríz, garganta,
DOENÇAS DE SENHORAS Res. - Sua São Jorge, Rua Nunes Machado, 17 'Rua Vitor Meirelles, 60.

(Pcrtaría) . 1.0S' sinusítes, p<:hpos, desvI�s do septo (nariz) labio partido
- PARTOS-OPERACOES 20 - Fone 2421

'

(esq. Tiradentes) _ sobra-
Nerêu Ramoe a.8S1 - Opera�oes de hérnias, apendicites, ovário, utero,

Cons: Rua João Pinto n. 16, do _ Sala 3.
FONE: 2.468. �fmtar. . 1.167 hemorrOldes, adenoides, hidrocéles, varicoceles e

das 16,,00 às 18,00 DR. VIDAL
- Flerfanõpolís -- São Sebastíãe (Casa varizes, elf!fantiazes. \

horas. CLíNICA DE CFUANÇAS de Saúde) 1.15S C I R U R G I A EM G E R A L
Pela manhA atende CONSULTÓRIO -. Fali-l Maternidade Doutor Tratamento gar�ntido de varizes,' úlceras varícosas

:::::a:e�:r�:!�S- pe Schmidt, 38.' I 'Dr Jose' 'avares Ir'acema 'I Ci��::D<;:;�- ... �.lll

OPERA����r�o*���0:M��n4�n�;:'����I�� (papo)'
Residência: CONSULTAS - Du 4 � e -I.

.

GENTES
ISlJ Tratament� e O�erações do estômago, fígado, vesicula e

Rua: General Bittenc�urt às 6 horas. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA Corpo de Bom 'MIro. . íntestíno , -:- Tubagem duodenal:

101 Residência: Tenente Síl-
.

GERAL
. Serviço Luz (Recla- Tratamento da Sífilis pelo processo Americano ma'

D. •

I 1 O
mações)

1.4041 moderno em 3 ou 15 di
J IS

Telefone'. 2'.69"'.
.

veira, 3 P li i (S I C 1- T'
, as.

,

Q I,
FONE _ 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. o c a a a 6m ..- ,ecnica única no mundo para o tratamento do Heman-

DR ARMANDO 'V Chefe do Arnbulatórlo 'de Higiene Mental. !!Iário) ,. - S.OS8 grorna (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com
• A- - Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. Pc.lícia (Gab. Dele- 100% de cura.

LÉRIO DE ASSIS DR· ANTONIO MO- Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- gado)... ... .... 1.594 Receita de óculos - Tratamento e operação das doen
_ M:8lDICO _

NIZ DE ARAGAO diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- COMPANHIAS D. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISJ.ti
Dos ServIços de Clínica ln- CIRURGIA 'fREUMATO- terapia.

TRANSPOR'r.. ETC.
. J

fantH da Assistência Muni- LOGIA CONSULT./\S: Terças e Quintas das 15 às A�REO -\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
cipal e Hospital de Carfdade Ortopedia 17 'horas. Sábado (manhã). TAC 3.7110 . NOITE

C ltô J
-

Pí t b ld d G 1 r'ruzelre do Sul 2 "'00 C tó R DCLtNICA .M:8lDICA DE onsu orio : oao ln 0, Rua Anita Gari a i, esquina o en.ra ..d on.s� or�o: ua eodoro, esquina da Vidal Ramos,
CRIANÇAS E ADULTOS 18.' Bitténcourt. .Panair

'

, 3.55� Resldencla: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da
,

....:.... Alergia _ Das 15 às 17 diàríamente, RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Varl, , •... ' 2.325 Torre.

Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados I Lóide A'reo ,. 2.402

Machado, '7 _ Consultas das Res.: Bocaiuva 186. Real 2.358

15 às 18 horas. Fone: ::::- 2:114.

I
Scandlnav.. 1,500 j

Residência,: Rua Mar,echal
HOTtlS

Guilhermé, 5 .:_ Fone: 3783. DR. H E N R I QUE LuÍ . - . . . . . . . . . . .. '2,021

PRISCO PARAISO Dr. Ney
.

pllrrone ·Mun.d I Mage.ttc Z.278

� ! Mt'tropol .. , , 3.147

I La Fort. . . . . . . . .. 1.121

estique ..". ......•• 1.44'
\fni- Central '. '.. .• .• J.It' EST'

-

,i ••trela < � ..... 1.171 TRAT
AGIO EM S .PAULO·PAR.n ATUALIZACÃO NO

Ideal ....•••.••••• "",5'1'
AMENTO DO CANCER E DE TUMORES EM GERAL.

São Miguel" ESTR.ITO
Dt.Que •••••.•• _..

"I '

I
Dr. Fausto Brasil,Na!!!��ot�!m!��!r! J!,!C�e)l

,

ESPECIAL.ISTA EM DO-, Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JkRO
,ENÇAS DE CREANÇ�S. ..�scalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..

.1 CLINICA GERAL I b�stlao, Ilha Bela, U�atuba, sendo nestes quatro últi
'CONSULTAS: Das 10 às

mos apenas para mOVlll1ento de passageiros.
�s e�cal�s em S

.•S.ebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
pre3'Ud�carao o horarzo de chegada no RIO (Ida) e

SANTOS (Volta)

Florianópolis, Terça-feira, 26 de Outubro de 1954

Indicador Profissional

- MÉDICO

/

DR. ANTONIO MODESTO

DR· I•. LOBATO
FILHO .. M1!:DICO

Formado pela Faculdade Nacion�i de Medicina
.

versidaqe do Brasil
RIO DE JANEIRO

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

RAPIA DO HOSPITAL DE CARIDADE.
.

AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO.

7 de

,/
A sua proxim� saida para o Rio 'e Escalas será no

fI:n do corrente mes, em data a ser fixada nos proximosdIas

------------------------;---'
----_.._--_._-..... - ..�-----

-

._._-_._-�.- ..-._--

.. �.à.......#

Lavando com Baba0

\iirgem ESpeCialidade
da ela. IIIZIL INDDSIRIIL-Jolulllle. (marca registrada)

economiza-se:' jempo e dinheiro '

--------------------------- -_.__ • __.�----- o

. s�t\Á��!RCt'"
Esp rCIAlIOADE

(

I
!
I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
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Florianópolis, Terça-feira, 26 de Outubro de 1954

"o ESTÁDO"
NO LAR E NA SOCIEDADE

A NOSSA HISTÓRIA

(Alderacy Muricy)

"Conta mais! Conta mais! Estou contente!

Como esta história é líndae fascinente!

E mataste afinal o teu gigante ...
.. , ,

, ,

1 I"
.. , E venceste, a lutar, como um va ente ....

,E a meu lado ficavas, inocente,
O olhal' embevecido, delirante,
Sem saber que fui eu aquele gigante
Que o destino abateu, covardemente.

Soubes�es', ao ouvir aquela história,
Que -toda aquela decaritada glória
Fora de sonhos e iluzões fatais,

Não pedirias, insistentemente,
Como um anjo, a sorrir cândidamente,
Entre um beijo .e outro beijo: "Conta mais!"

--0--,

- sr. Hercilio Luz Col-

laço, desportista ,

-menino Renato-Luiz,
filho do sr. Norberto Silva
'- sr. Antonio Correa
Lentz

xxx

Experimente boje
BOLO DE CARNE

Apresenta hoje, na hora
do jantar, um parto de car

ne diferente e muito ape
titoso. É só seguir esta re

ceita:
iNGREDIENTES:
1/2 quilo de carne
250 grs. de presunto
1 xícara de farinha Ç1e

Um blusão de linhas só-
brias - com pespontas na

gola, mangas e costuras.

Criação para a atual tem
porada. Usa-se com saia em

forma. (APLA)

cósca
2 ovos

um raminho de salsa pi
cada
sal à gôsto
1 pitada de pimenta
2 cebolas, picadas

FAZEM' ANOS, HOJE: 1 folha de louro
- sra. Júlia Medeiros, MANEIRA DE FAZER:

esposa do sr, João Medei- 1 - Passe a carne e o

ros, industrial residente em presunto na máquina
Blumenáu 2 - Junte o sal, a pimen-
- sr. José Valentin Gon- ta, a cebola, a folha de lou-

çalves Mahão ,1'0 e o raminho de salsa.
- sr. João Trancoso

I
Misture bem.

- sr. Hercilio Vaz Vie- I 3 - Bata bem os ovos e

gas, Fiscal da Fazenda ; acrescente à mistura. Adi-
- sra, Rosalina Kspe, es- I cione ,a farinha de rôsca,

pos.a do =. Silv��tre. Kope, I Misture tu�o muito bem.
residente em Itaiópolís 4 - Polvilhe uma bande-
- sr. Dario Jeremias Ou-I ja que possa ir ao forno,

riques, comerciante ' com farinha de rôsca e co-

- sr. Elesbão Leandro I loque nela o bôlo, Asse em

da Silva, comerciante "
l Iôrno quente. (APLA).

--o--

ANIVERSÁRIOS

FOTOGRAFIAS
ACEITAM-SE ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS

BATISADOS - ANIVERSÁÍUOS E REPORTAGENS EM

GERAL.
RODOLFO CERNY, Fotografo do Jornal'

ESTADO".
Chamados: Rua Conselheiro Mafra 11r. 160 ou

Telefone: 3.022.
pelo

LIRA TEMIS CLUBE
LIRA TENIS CLUBE

Grandioso Baile de Aniversário
A Diretoria do Lira Tenis Clube tem a honra de

cou'vidar os senhores sacias e exmas familias para assis
tirem ao Baile que se realizará dia 30 do corrente mês,
ás 22 horas, em comemoração ao 28° aniversario de
fundação e a posse da nova Diretoria.

, Traje - Smoking e branco a rigor
Florianópolis, 21 de outubro de 1954

a Diretoria

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

Olacilio Araujo
Cirurg. Dentista

Professor da Faculdade de Odontologia comunica
aos seus clientes que já está' atendendo. No horario ha-
bitual.

'

Rua Felipe Schimidt - 34 _' sala I
--------------------------------------�

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

feição, em casa de familia.
Dá-se referencias.
Resposta, por obsequio, para a caixa

'.nesta Capital.
postal 474,

I Cínemc ar,Turis��

VIRUS DA POHO
MIELITE

ESTOCOLMO, 23 (U. PJ -

O Prêmio Nobel de Medicina

foi hoje concedido aos drs,

J. F, Enders, Thomas Weller
e Frederrck Robim, todos de

nacionalidade americana, pe
la descoberta do poder do

virus da poliomielite de se

multiplicar nas culturas de

diversos tecidos.

Preceíto do Dia

:-r-,----------------------------,-
---------------------------

,

AGUA
INGlESA
CnANADQ
Aperihva ,

Tomca

for!jficant�

NEM OITO, NEM OI
TENTA

Os sapatos de salto alto
deformam os pés e preju
dicam a saúde. No entanto,
a passagem para salto baixo,
com o fim de corrigir ês
ses inconvenientes, deve ser

feita aos poucos, para que
jo organssmo, e prmcípal ...
mente' os pés, não se res

sintam com a mudança .

Escreve: Oásis Haarlem.
I possitivamente,

que Fpolis
D' será uma grande capital,�as 'I I

transformando-se
•

em uma
Por muitos anos vem

nova era progressista que
sendo o' -cinema, o mais marcará um grande marco

importante fator da publí- na história-de Sta Catarina.
cidade turistica, e alem dis- Bem vinda seja á Guaíba
.so, o cinema é uma verda- Filmes, para que as nossas
deira alavanca propulsora riquezas se' multipliquem
do progrE�sso. Sendo esta dia a dia impulsionando fir
uma das razões mas impor- rnamente a marcha do pro
tante, pela qual bàtalhamos gresso ria Capital e no Es-
incansavelmente, para que tado.

'

podemos colocar a nossa Aos que compéte a pro
ilha no degráu mais alto, paganda turistica da nossa
destacando-a entre- as prín- terra ainda não conhecem
cipais cidades turisticas do

o valor do turismo.
território brasileiro. .Infelizmente eles pos-
as mensageiros da 7a Ar- suem olhos, mas não exer

te que por aqui aparecem, gam, as grandezas do Be
não são devidamente aten- lo, como as nessecidadas do
didos, com-o deveriam ser,. nosso querido povo. Porís-
A prefeitura que esta a

so, as suas almas não se
cargo do turismo deve abor- elevam nem se 'extasiam an- I

dar os cineastas; mais as- te as magnifestações elo
sim ela não faz, e ainda a quentíssimas da Arte, e
desconhece.

'

Digamo-nos agóra, como

é que vámos querer que
apareça turistas, se os res

ponsaveis não, tomam nehu-
,

ma providência?
A imprensa não póde dar

LIma justa e clara propagan- ,�? tur�tica� porqu�e._S�US Irótos sao mortos, sem VIda,
sem 'movimento, o rádio por
sua parte muito menos po
derá ir alem do que vai a

imprensa.
Em julho de 1950 tive a

companhando a filmagem
de um documentaria rodado
em nossa ilha, por _ um ci-
neasta de grande destaque,
o eminente Alberto Ca
valcanti que lógo após de
excursionar-mos pela Ilha,
disse que se fosse êle o pre
feito de Fpolis transforma
ria a capital do Estado em

"O capital do turismo brasi-
leiro.
Tornando um, centro de

grande atração turistica, a

.nossa ilha se enquadrará
entre as mais belas do mun-
do, pelos seus atrativos, pe
la sua variedade policrômi-,
ca e pelos seus' encantos na

rurais,
Tôda essa magnificência,

numa pujança magestosa de
corês e de vida, alegrando
a alma e encantando o es

pirita, faz da nossa ilha uma

espécie de paraiso terres-

tre, reservado pela nature
za para o deleite da contem

plaçâo humana.
Através do cinem-a, atra

indo turistas, a nossa ilha
poderá renascer pela

'

sua

potêncialidade da, terra e

desenvolvirá pela determi
nação do homem.
Sómente assim se torna-

rá ela fabulosa, onde o bri
nômio do progresso, a ri

queza do solo e o trabalho
humano, criará novos mús
'culos, e mais força para
poder erguer bem alto os

lauréis na luta pela valo
rização dos bens potências
que a natureza concedeu ao

nosso bom povo previlegia
do de uma terra fértil, e de
cenarios deslumbrantes.
A Guaíba Filmes preteri

de realizar um 'lindo docu
mentaria sobre Fpolis, pois
será para nós a primeira'
propaganda turistica a cor

rer pelo Brasil
Se os 'nossos' administra

dores souberem aproveitar,
esta grande propagandora �

do turismo, poderei afirmar

nem se arrebatam diante
as magnificências esplendo
rosas, do Belo!

ra Dr

EMPREGADA
Precisa-se de uma

empregada.
Rua Artista Bitten

court,28.

Procure acostumar�e
os sapatos ,de salto bai
xo, mas faça-o gradati
vamente, diminuindo
aos poucos o tdmanho
dos saltos. - SNES.Q G DO ORIENTE

MÉDIO
LONDRES, 23 (U. PJ

Foi dado a conhecer que a

1.0 de dezembro será reali
zada a transferência, de

Fayid, na zona do Canal de

Suez, para, Nicosita. Chipre,
do Quartel General das tro
pas britânicas do �_)r.;r.nte
Médio.

\

CASA
Precisa-se, para casal, po

dendo ser por' contrato de
3 anos.

A tratar no Cabo Subma
rino
Rua João Pinto, 26 com

a Gereneia

IN NEUEN ZUSl'AND, 467 STUNDEN 1M GEBRAUCH,

MIl' 5 PFLUG - MESSERN, EGGE �IT 48 MESSERN,
,!IlJW1�,,�r�,"""� I ", ," _"" i'

PUMPEN ZUR OELUNG WERKZEUGE, ETC. ETC.

LIQUIDATIONS - PREISS CR.$ 445.000rOO IN BAR.

GEBE GARANTIE. ZU VERHANDELN MIT DR. SAMPAIO
,

,I .'

LABORATORIOS LYSOFORM S/A. Á IlUA TAQUARI 1.338

FO:NE: 9-1161 - IN SÃO PAULO

@

PRINCESA MAR
GARET

LONDRES, 23 (U. P.)
Segundo noticias provenien
tes da residencía real de
Clarense House, a princesa
Margaret visitará as Indias
Ocidentais Britânicas, em

fevereiro e março do próxi
mo ano, realizando a viagem
por avião.

CÓLICAS?
C6l1c'al de elt6mallo
C611cal dlli'flllado

C611cas do. ·Inteltln••
C6I1c., d. rln. -, C611cal uterlnal

ALIVIO IMEDIATO .COM

GOTAS
HEROICAS

._-,-----�-

TRATOR
-

HANOMAG K 55
Em e.stado de novo com 467 horas de uso, arado de 5 dis-

cos; grades de 48 discos, bombas de lubrificação, ferramentas,
,

'

I

etc. Preço para liquidar - Cr.$ 455.000,00 - á vista.

Dou garantia de novo. Tratar com Dr. Sampáio, aos cui-

dados de LABORATORIOS LYSOFORM S/A. á Rua Taquari,
""'.i'd-'- ""'tW< I
"_�;=--. ... J

1.338 - Fone: 9-1161 - São Paulo

/

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA. •••
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Já éCampeão deAspirantes o Bocal
, .

AO DERROTAR SENSACIONALMENTE OAVAt POR 4 a 2 NA TARDE DE ANTE- ONTEM, O CLUBE DA MARINHA· CON-
SEGUIU LAUREAR-SE CAMPEAO DE ASPIRANTES, RECUPERANDo O TITULO PERDIDO NO ANO PASSADO PARA
O IMBITUBA. AGORA, E' SO' LUTAR PELA INVENCIBILIDADE. AOS NOVOS DETENTORES DA COROA DE CAMPEÕES

. .

DA CATEGORIA, OS PARABENS DE "O ESTADO ESPORTIVO".

"O Estad9 Esportivo"
.........................................................>-+ + � +. .,� .;. �
r., .. _ .._�_ .. _ ,.,_..� .. _ .._ .._�_ .. _ _,.,_�_,.,_,.,_.._'tJ_..-'-.._ .. _ .. � .. _ .. _ .._ .. _ .. _ .. -

� � __ .. _ .. _ .

,I •

Dm a um, resultado amargo .,para Avai' ê Bocainva
Agora, muito dlílcllmente os dois clubes serão campeões - Superior .,a cond uta do time da Marinha - Foram auto
res dos tentos Oscar e Rodriçues, no primei-ro tempo - Tatú, Romeu, Mari ano e Rodrigues, as melhores fi-guràs
da tarde de dominqa- Os quadros - Arbitragem convincente de Oswaldo Meira .; Empolgante o choque dos

conjuntos de aspirantes, sendo os boquenses proclamados campeões.
ataque e ponta de lança, gantes, o sr. Oswaldo Meira com, o marcador de 1 a O, gol dros atuaram assim, forma

leste com Romeu em avídên-'
muito deixaram a desejar. teve uma conduta impecável. obtido por Armando. No' dos:

FORMAÇÃO DOS QUADROS Seu trabalho satisfez. segundo tempo Serg.ipe mar- BOCAlUVA Moacir,
AVAl - Tatú, Waldir e CAMPEÃO DE ASPIRANTES cou o segundo gol e pouco Pantaleâo e Lima; Zanin,

Danda; Barbato, Bráulio e O BOCAIUVA depois Michel e Paulinho Cobra e Tião; Armando,
Guida; Duarte, Wallac_e, Bo- Mais emocionante ainda igualavam a contagem. So- Wallace, Sergipe, Ceará e

Ião, Amorim e Rodrigues. foi o cotejo dos quadros su- ! mente no final foi que o Bo-I China.BOCAlUVA - Bubi, Bon- plentes, vencido pelos bo- caiuva conseguiu a vitória, A eles os nossos cumpri-
ga e Walter; Romeu, Walde- quenses, pela contagem de 4 com mais dois gols, por in- mentos pelo belo feito, recu
miro e Chinês; Carriço, Bis- a 2, vitória esta que lhes termédio de Cobra e Sergipe. perando o título de campeões
coito, Oscar, Mariano e Jair. valeu a conquista do titulo Apenas uma expulsão verifi- citadinos de aspirantes.

de campeão' de aspirantes, cou-se: China, no segundo AVAl - Matagato, Boy e

. O ARBITRO'
.

embora ainda tenham dois período. A arbitragem este- Russi; Perez, Coqueiro e

Auxiliado pelo bom desem- adversários pela frente. O I ve a corgo de Américo. De- Acíoli: Paulinho, Helinho

)enho disciplinar dos liti-, primeiro tempo terminou vólio que satisfez. Os qua- Michel, Carinho e Lua .

sendo a partida suspensa por

alguns segundos para reani

mar o goleiro avaiano que

mal podia colocar-se em pé.
Aos 18 minutos, Oscar,

escapando pela esquerda, re
cebe a pelota de Jair em

magníficas condições e ful

mina, vencendo o arqueiro
.

"azzurra". Um gol raro.
O jogo agqra pende para os

rapazes da Marinha que exe

cutam uma série de mano

bras que os defensores do

pavilhão alví-celeste neutra

lizam para atacar também
com a mesma tenacidade e

compreensão. Um jogo equi
librado.
Aos 32 minutos, Bonga

procura interceptar a bola.
endereçada a Rodrigues, mas

"

cai e o extrema, livre de mar

cação, não encontra dificul

dade para encontrar o ca

minho' das redes. Estava em

patada a partida.
No segundo tempo regis-

traram muitos lances de sen- Pouquíssimos aficionados primeiro como no segundo trar na liça num estado

I
-

b d' B
.

a leram refluência, sábado I
tempo, os dianteiros de am- que dava p.ena, quando dís-

P . lho o tempo suple- saçao, ca en o ao ocaiuv
are

d
,.

das acões Bráulio último, ao "stadium" da 'rua bOI> encontraram pela fren- punha de reservas, entre os
t . o marcador fez jus- o amimo .0.

�len ,ar, nduta de ambos . os e Biscoito, este de cabeça, a- 30caiuva. Algumas pessôas te autênticas barreiras. Os quais Hercílio e Morací.

q�:d�O�� O segunda temp.o tiraram no travessão e Ta- .10S pavilhões, outras tantas três tentos foram produtos Com Giovani fora de com

deveria ser melhor e mais tú e Bubí, principalmente o nas gerais, alguns repre' de duas penalidades máxi- bate, o ataque do tricolor

emocionante, o que se verifi- primeiro, tiveram oportuní- sentantes da imprensa e na- mas e uma falta de fóra da estreitense não poude ren

cou embora os 1 a 1 do pri- dade de brindar � assístên- ia mais. Cr$ 555,00, eis área babilmente conver- der nada. Umas tjogadas e-

,
'

meia com. empolgantes quão quanto apuraram as bilhe- tidas, aquelas por Nenem legantes de Sombra, os ser-
meiro tempo permanecesse .

até .o final. O time da Mari- difíceis defesas. terias. A renda fraca . do e esta por Lauro com um vicos de Fernando e dois

nha lutou denodada e entu- certame. O interêsse em dos seus temíveis "petar- pelotaços de Lauro e foi só.

siasticamente, ao contrário ALTOS E BAIXOS tôrno do choque errtre os dos". Quer dizer os da de- O quinteto do Guaraní
" dois tricolores foi, por as- fensiva estiveram superio- ao nosso ver foi superior,

do pelotão "azzurra que es-

teve apático em todos os Apreciemos agora os vinte- sim dizer, o menor possivel, res em todas as fases do [o- pois nela reinou maior com'

quarenta minutos restantes e-dois players. isto. em vista da posição des- go aos da vanguarda, onde preensão. O velho Nizeta

recuando sempre. Superior No Bocaiuva, brilhou toda favorável dos litigantes na poucos conseguiram apre- voltou a brilha, sendo o Sob a presidência do dr'l OCUPo.u grande parte da

na cancha o "onze" orienta- a defesa, merecendo, porém, tábua de classificação, onde sentar algo satisfatório.

TO-,
melhor homem da linha ata- Amoldo Suarez Cúneo e sessão, não sendo possivel

do por Paraná, roí, porém, ser destacada a atuação- de aparec�am como "lanter-
I
da a retaguarda bugrina es- cante, seguido de seu irmão tendo corpo secretário o sr. devido ao adiantado da hora

infeliz, pois não conseguiu Romeu, que, assim, teve oca- nas".
.'

.

I teve num mesmo plano, a- Arí que cavou bastante. Os Flávio L. da Costa, auditor chegar a um julgamento de

ver sua superioridade técni- sião de realizar seu melhor Estivemos presentes ao I gradando pela ardorosidade demais.regulares, o dr. Héládio Veiga e mem- rinitivo sôbre o rumoroso

ca e física traduzida no pla- desempenho do ano.· Entre confronto e a impressão não 1€ empenho nas jogadas, nos E verdade que o marca- bras os srs. Jorge Barbato, caso. Na próxima sessão,
cardo Todavia, uns poucos a- os da vanguarda, salientou- foi boa nerrrmá. Vimos um 'momentos de perigo para a I dor poderia ter sido maior, Harfoldo Barbato, Pedro I marcada para sexta-feira,
taques, vindos quasí sem- se Mariano. O rapaz está ío- joguinho como a

m.aioria
I sua cidadela, cabendo a Le- não fosse a falta" de sorte Bina Martins, Antônio Me- espera o T. B. D. dar o seu

pre de Rodrigues puzeram gando uma enormidade co- deles. Fraco técnícamente, tIo realizar uma de, suas dos avantes tanto do Gua- neguzzo, João Moritz, Moa- vereditum,

alertas os boquenses e em al- mo se costuma dizer, sendo porém rico em entusiasmo Imais sensacionais .interven-I raní como do Atlético. Lelo cir R. Pinto e Milton Libe- Bitinho foi suspenso por
gumas ocasiões o arco de que ante-ontem figurou co-

e valentia. Neste Campeo- ções de sua carreira futebo- e Soncini operaram defesas rato, esteve reunido, sexta. três partidas, por agressão
Bubi passou por momentos mo o melhor do quadro. Os- nato, nenh.um conjunto con-llítica. Nenem, Jair, Papico, arrojadas, merecendo por feira última, o Tribunal de a Julinho, coisa que- todo

cal' e Biscoito atuaram con- 1 E N 1 1 b J dde grande pânico. seguiu rea izar mais de rasmo e o novato i a' sa- isso ap ausos por suas oas ustiça Desportiva da Fe-' mun o viu, menos o árbi-
O empate, deve-o o

. Avaí, vincentemente, sendo Jair e três partidas convincentes. tisfizeram, enquanto que no condutas. deração Catarinense de Fu' tro e seus auxiliares.
'

Da-
façamos justiça, ao trabalho Carriço os. mais fracos, sem As falhas se repetem de jo- Atlético cumpre-nos salien' NENEM E LAURO, .

OS tebol que apreciou as ocor- nyr recebeu 20 dias de sus-

desenvolvi'do por Tatu', que, todavia desmerecerem. . 'b 'd t t b Ih d S
..

ARTILHEIROS
A.

'f' d ' -

J l' h 1go para Jogo, em eVi 'en- ar o ra a o e oncmi, renCias veri lca as no pre- pensa0 e uma
.

jogo, po-
ante-ontem mai's uma vez, No Avaí, o arqueiro Tatú .

dtO
.

D' 1 f A" t d f' l' t F" P' b f', Clan o o a razo em que nos sm e Ja ma que ez seu os SelS mmu os, e ora 10 en re igueirense e au- rem com o ene lcio do
impressionou pelo seu gran-

poude demonstrar sua grat;l- encontramos em matéria de reaparecimento' substituin- da área Erasmo defende la Ramos, vencido por este "sursis". Quanto ao árbitro
de classe de arqueiro, ope- d.e empenho. na defesa de. su.a f tbIt

,. .J d J
. . -

d \' lt' O ld R
_ u e o, ao con rano uO o a uca que se viU lm- com a J;llao um passe e u imo. swa o amos o Tribunal

rando arrojadamente para

I
�idadela,,, Idivra�tdO .� gre�t�o que sucede em õutros cen-. possibilitado de atuar visto Giovani endereçado a Lau- A assistencia foi das mais resolveu aplicar-lhe a multa

salvar,· como salvou, o time azzurra e Si uaçoes Cri i-
d E d t 'd t d,d' A

. ,

b L d 1 dtros esportivos o sta o, er SI o a aca o e um res- ro.· pita o ar itro e auro numerosas estes ú timos e _cento e cinquenta cru-

azul e branco da derrota. cas para se tornar o melhor
Bl B f

.

d
..

'd h f
.

d
.

como umenau, rusque e· na O.
. (,encarrega-se o c ute, e a- anos, notan o-se na maio- zeiros.·

A equipe auri-celeste con- homem em camp? ,Ro?ri- JoinviUe, onde o progresso Fausto nos pareceu exgota- zendo com' admirável perí- ria elementos dos dois clu'
duziu-se irreprimivelmente gues secundou-o, imprOVisa- é um fato a atestar as con- do, tendo sido i�provisado cia e felicidade, mélndando bes locais. Como se sabe,
do principio ao fim qa .árdua do na e�trema esquerda, on-

quistas dos seus bravos.' na· segunda metade do pri- a "esféra" ao fundo das re- o Figueirense enviou ao

pugna. Sua defesa" brilhou de deu imenso o que fazer
Na sabatina as duas meiro tempo na extrema es- des T. J. D. um recurso solici-

com todos em plano exece- aos defensores boquenses, d d
.

t equipes litigantes se empe- quer a, passan o La'Hro pa' Minutos depois o árbitro ,tando os pontos da peleJ'a
lente e a Unhe. dE!' frente fez sendo assim o único no a a-

.

d nharam a fundo procura da ra o lugar de Cazuza e es- concede uma penalidade em referências, sob a ale-
o passiveI para� acertar, o que que. consegu.lU agra

.. a,r
.'

h ld B 1 vitória que no' final perten- te para a zaga. Frederico e maXima ao Guaraní que gação de ter o jogador Bi-
que conseguiu

.

em grande em c €)10. Wa ir e rau _10 C1 t B b t B 1 ceu ao "o.nzp".bugrino que, azuza atuaram com altos e Nenem converte no.primei- tinho sido lançado irregu-
Parte 'da contenda. 'excé en es. ar a o e o ao í

b
"I

regulares. Duarte e Danda assim, livrou-se da incômo- aixos. ,1'0 gol dos bugrinos. Ao nos' larmente contra o alvi-ne'

esforçadíssimos. Guiçio peri':' da e indesejável "lanterni� INFELIZES OS' DIAN;' .. s6' ver o penalty não exis- gro, no que contestam os di-

clitante, não deu conta do ha". TEIROS tiu 'de'modo algum. . girentes paulaínos por in-

recado desta vez. Wallace e BRILHARAM AS DE- Nas linhas de frente mui- Aos 2 minutos da segun- termédio de seu advogado, VENDE SEAmol'im;nas meias irritaram, FENSIVAS to ·houve a desejar . No da fase o árbitro concede dr. João Batista Bonnassis.'
-

Nos primeiros minutos o faltando-lhes tudo. Ao mau Analizando o desenrolar Atlético, o "center" Giova- aos comandados de Nizeta Inicialmente o Tribunal
.

desempenho destes dois úl- da pugna entre .o "Tigre" e ni) considerado o cérebro nova penalidade maXima cuidou do J'ulgamento dos'
Avaí forcou o- Bocaiuva ao
� '''' . ,-. -" �. •

'timos deve o' A:vaí seu insu-- o "BugreJ', temos a salien' do quadl'o atuou machuca' que o mesmo Nenem trans- indiciados Bitinho, Julinho,
recuo, mediante ataques pe-

, "cess� na tarde ele domingo., tal' o mag'nífico trabalho do. Não compreendemos co- 'forma "no gol da vitória. Danyr e o árbitro Oswaldo
rigopos, muito bem recliaça- !.

l)ois como constl'uto'res de das denfesivas. Tanto no mo o "coach" atleticano te- Desta vez o J'uiz acertou. Ramos (Biguá), o quepela defensivrl: am'i-ce-
.'

Érico e Lauro (Fausto e no-

vamente Lauro).
.

O ARBITRO
Voltou a falhar no apito

o sr:--Oswaldo Ramos (Bi
guá). Além do penalty do
tempo suplementar o nova

.no nojuasarda a�uaJa.l oa
. tras falhas 'de menor im
portância.

A PRELIMINAR.
O cotejo dos aspirantes

foi também vencido pelo/
Guaraní, pelo escore de
2 a O, gols de Anibal e PO'
li. Continua, assim, sem vi-

/'" tória o esquedrão atleticano,
Final: Guaraní 2 X Atléti- agora definitivamente "lan
co 1. terna" do certame de aspi
Foram estas as forma- rantes, já que se encontram

ções das equipes: com 18 pontos perdidos
ATLÉTICO - Soncini, contra 11 do penultimo co

Djalma e Fausto (Cazuza 'e locado que é o Guaraní. O
.

novamente Fausto); Osní,

I
triunfo de sábado foi o pri

Frederico. e Cazuza (Lauro meiro obtido pelo "Bugre"
e novamente Cazuza); Fer- no certame de aspirantes
nando, Sombra, Gíovani ' do corrente ano.

.

A SESSAO DE SEXTA-FEIRA DO T.J.D.

I Florianópolis, Terça-feira, 26 de Outubro de 1954

.Avaí e Bocaiuva proporcio
naram,

.

ante-ontem, aos afi

cionados florianopolita nos

que acorreram ao estádio da

Práia de Fóra, um dos bons

,prélios do certame profissio
nalísta da cidade.
Sómente a vitória interes

sava aos dois celestes. A der

rota colocá-Ios-ia sem chan

ce alguma para obter o títu

lo. E aconteceu o que eles

não esperavam:. o·empate, o

qual veio colocá-los em situ

acâo dificil. Talvez consigam

agora o segundo lugar. Va-

SUPERIOR O BOCAIUVA

cia.
A seguir Tatú procurando

segurar uma bola alta, sofre
tremenda entrada de Jair,

Dnas penalidades máximas
deram a . vil_ória 0;0 "bilgre"

Superado o Atlétiço no embate dos "lanternes", efetuado 'na sabatina
2 a 1, o escore - Nenem (2) e Lauro, os marcadores - Conduta individual
"Vovô" Nizeta ainda é notável no controlé da pelotà - Falho o trabalho dei
Biguá � Primeira vitória do êuaranl no certame de aspirantes -

,

Renda infima.

mos. ver.
.

/
O prélio foi do a-grado ge

ral, embora apresentasse, vez

por outra, falhas e mais fa:
lhas principalmente no Avaá

-

que 'em nenhum instante da

pugna conseguiu acertar. A

boa atuação, excelente mes-,

mo, de alguns de seus valo

res, como. o guardião Tatú, o

extrema Rodrigues, o zaguei
ro Waldir e o centro médio

BráuUo evitou que o tri-cam

peão ,beijasse o chão da der

rota.

[

OSCAR E RODRIGUES
COJlllSTRUIRAM O

PLACARD

o ESTAl)O

uva

FLA-FLU:
\

·ZERO A ZÉ,RO
Mais uma rodada em dis

puta do Campeonato Cario
ca de Futebol a Federação
Metropolitana de Futebol
fez realizar sábado e do
mingo' ultimos.
Na partida da sabatina,

América e Botafogo dividi
ram as honras da tarde, em
patando por um tento.
O "Clássico" Fla-Flu ter

minou sem abertura do es
core. Outros resultado: Vas
co 1 X Olaria O, BangúB
X Bonsucesso ° e Portugue
sa 3 X Madureira 2.

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43

2 lotes na Praia do meio
(Coqueiros) localizados a

Rua Thibau.
.

I

Tratar na A v e n i d a

Tronmpowski 5.2.
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Mendigos
l!
DE PITIGRILLI

Buenos Aires (APLA)
_ Morreu um outro mendi

go, dizem os jornais. E

quando os jornais falam

da morte de um mendigo,
vidros escuros, crê que eu

querem dize;- que _m?rre� não a observe. Se soubes
um milionario. E inutil

que entremos em detalhes :' ;:n{e%'fei�:r!e�� ��;h:�
que são sempre os mesmos:

tantos anos de mendicida
bolsas de moedas aqui e

f de! Os verdadeiros mengí-
ali, contas bancárias, edi i- .

d gOS são aqueles que, ao ati-
cios de apartamentos, to os �

rar-me vintee centavos,
alugados, o que impedia d� compram vinte centavos e

que o mendigo ,ocupasse virtude, de nobreza, 'de
.algum e' o obrigava a dor-

zenerosidade. Se 'eu sou-
mir sob as pontes ou nas es- b -

cadas de um subterrâneo. besse escrever, e se nao
I

d considerasse o ofício de es-
IQuando a mendicida e

critor como outra forma
adota estas formas, é uma dimais incômoda de men 1-

.

verdadeira psicose, uma

gar, que bom livro de psi-
destas psicoses' iguais ao' , N-',

I coloaia escreveria. ao e a

morfinismo, ao alcoo ismo, b

d
I

piedade, a virtu e que os :à prostituição, que tiveram
move, mas, sim, o vício da

como ponto de partida fl"ma 1 h
cUI',iosidad\e, uma facllida- vaidade. Aque e sen 01' I

que, nos domingos, à saida
de, uma ocasião, e em se- 11da missa, com sua mu ler e Iguida, encontraram, neste

seu filho, detem-se uns

mesmo veneno, o estímulo
seis metros à minha frente

/

para continuar se íntoxi-
e manda o filho com uma \

cando, aumentando a' dose. 1 d d '
moeda, poderia tê- a a o.

Conheci, outrora, um
ao passar, porém não fez j

mendigo deste tipo, que b Itoda esta mano ra para
estava longe dos milhões e

ampliar o fenômeno, para I

da morte, porém que ia se I
f' torná-lo mais espetacu ar. Iaproximando. Tinha eito

_ Para acostumar o fi-
estudos superiores, e nos

f
A •

Ide Iuci d lho à bene iciência.
quartos de hora e UCl ez

_ Que esperança! Para
que lhe deixava o alco�l brilhar aos olhos de seu fi- I

Para administrar suas fi- , - h d '
lho que, nao con ecen o o

nançasr falava com objetivi- valor de uma moeda, consi- .

dade de seu ofício.
_ A gente faz caridade derará seu pai um super- i

d
. homem. . I

por costume
- ízía. Confessou-me ele:

- E os que não fazem a
_ Com uma fórmula fi-

caridade? - perguntei-lhe
xa, consegui fazer uma cli

- Negam-na por costu-
enteia estável entre esta.

me, porém invocando prtn- classe de pais de família.
cípios. .

. Meus colegas de mendicân
Não se poderia definir a

cia, aqueles que estão des
hipocrisia de forma mais

:linados à alta finança da
sintética. esquina, têm um modo de
Os verdadeiros mendigos

portar-se que afastá a cli
sornes nós, quando mendi- antela, Não sabem que exis
gamos úm pretexto para tem pedestres que fazem
não fazer

.

a caridade. "És
uma grande volta para eví

mais rico do que eu", diz a
tal' de passar diante "da

senhora da pequena buI'"
quele mendigo". Eu, em

guesia, voltando do merca-
troca, consigo que dêm uma

do com as cebolas e as ce-
volta para passar por mim.

nouras saindo-Ih.e ,�a� ma-
_ E em que consiste sua

lhas de sua rêde, Va tra- descoberta?
balhar", exclama o buro-.

_ Eu digo ao garoto:
crata que pas,sa. vida mas- "Muito obrigado a você e

tigando um lápis e� uma
ao senhor seu pai". Os ho

repartição pública; "Es"'fI? mens sobretudo, quando
simulador , declara o cet�- não são nada de nada, pre
co, se.t_:l p�rceber �ue ,SI- tendem ser alguem. Em
mulaçao tambem e urna

.rutras palavras o mendigo
perturba�ão e um trabalho, inteligente é um vendedor
como o e apresentar a

ver-I de vaidade: Não joga, co

dade.
. .

mo o mendigo torpe, com o

Os intelectuais constroem confronto de bem estar do

t?do um capítul� �e fiIOSO-I, benfeitor e a desgraça do
fia sobre sua negativa. pobre e sim com as mani

Senhor, dê-me 50
I festaçÕes atenuadas do or-

francos; morro de fome! o'ulh� das que não fogem
.- Imbecil, morres de Io- �em �s homens superiores.

�e e queres que �u te e_s-' O arqueólogo francês

tn�le em um cammho ta.o Conde Caylus fazia um pas
mau! - �espondeu-Ihe Eh- seio cotidiano pelo campo e

phas Levi, o autor, doa ��a- se divertia pondo à prova a

ve dos Grandes Mistérios honestidade dos mendigos,
- Morres de fome e tens a do seguinte modo: dava
impudícia de confessá-lo.
Queres tornar-me cumplice
de tua incapacidade, queres
um prêmio à tua miséria.

J
- Meu amigo, necessito

de mil escudos para seduzir
uma mulher honesta.
- Máu! Porém não pos

so dizer não a um amigo.
Aqui tens os mil cruzeiros.
Quando triunfares me da
rás o endereço desta se

nhora. Isto é o que se cha
ma, na Inglaterra e em

qualquer outra parte, con

duzir-se como um perfeito
cavalheiro.
A um transeunte que lhe

pediu uma esmola, respon
deu-lhe o bandido Cartou
che:
- O homem de brio sem

trabalho rouba, porél_P não

mendiga. .

- E foi o mesmo Cartou
che que ofer,eceu, esponta
neamente, 20 mil libras a

alguem que estava em ban-
carrota, dizendo-lhe: rejuvenesce o "Turgor
- En_tre irmãos, deve-se

I
Vitae"., proporcionando a re-

saber VIver. cuperação das funções 01'-

George �rur_nmel, o árbi- I

g5nicas dando euforia e de-
tro da elegancla, respondeu '

.

a' um pobre que lhe pedia sembaraço de mO:1m.ent�s.
um penny. JUVIGOLD tem mdICaçao
- Um penney? Não co- em �bos os sexos. Nas

nheço esta moeda. farmácias e drogarias ou

O mendigo que se tinha vela caixa postal, 4.306-

dignado a me jazer confi
dências me disse:
- Através de meus ócu

los negros observo o mundo
A gente que não vê meus

olhos escondidos detrás dos

Rejuvenescimento
das Glandulas

Sexuais
Entre <1S mais recentes

descobertas salienta-se, o

processo de rejuvenesci
mento glandular, cujo tra

tamento vinha sendo moti-

vo de acuradas pesquisas.
De tais estudos chegou o

prof. Voronof a sua sensa

cional, descoberta que tan

tos benefícios tem trazido

à humanidade. Aproveitan
do os' estudos gerais e in

troduzindo o resultado das

últimas pesquisas, foi ela

!Jorada a fórmula de JU

VIGOLD - a qu"al reune

todos os conhecilfientos sô

�re o assunto. SUVIGOLD
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Seu motor necessita'dêstes
valores /

r

essenciais I

Para que seu carro lhe dê sempre o máximo rendimento, em

potência e .economia, use Gasolina Atlantic.

Os cinco valores essenciais, necessários ao motor do seu carro,

para que funcione de maneira a causar-lhe tôda a
. satisfação,

encontram-se na Gasolina Atlantic - dentro da mais ngorosa

proporcionalidade! A Gasolina A tlantic é f?r�a. em perfeito equi
líbrio I Exper imente-a . . ..

e o seu carro decidirá ! .'

I PARTIDA RÁPIDA
•

2 ACELERAÇÃO INSTANTÂNEA'

3 ELEVADO TEOR ANTIDETONANTE

� j

4

5

MÁXIMA POTÊNCIALEMBRE· SE, PARA MANTER O SEU CARRO SEMPRE EM

PERFEITAS CONDIÇÕES:
1: Use regularmente Gasoliná Atlantic e os .Atlantic Motor Oils.

2. Leve o seu carro ao seu Pôsto Atlantic regularmente para os

seguintes serviços de manutenção: ,

Lubrificação com os produtos Atlantic. Trocá!' o .óleo do "carter"

8 cada 1.500 quilômetros, Recomendamos limpar' as velas a cada

8.000 quilôll)etros._�ssim como trocá-las a ca�a 16,000 quílôrnetros,

MAIOR QUILOMETRAGEM

.*********** ••••

E ASA··
ASA é um aditivo natural de petr6lee,.
que assegura' maior limpeza na

câmára dé combustão e vida m0i8

longa das válvulas.

, •

"

___ _,,"4.

lhes um escudo e fingia não
1er trôco.

- Gostaria de dar-lhe

CONCLUíDA A EVA- 'D·�· d M
.

I
das servindo a vastas zonas

CUAÇAO larIO�' a etropo e rurais que dificilmente po-

IpNOM PENH, 23 (U, PJ
dem comprar de outra ma-

Esta'
neira - e pouca quantida-

concluída a evacuação
das forças da República De- OUTRAS BARREIRAS "slogan" "criar difÍ(�uldades de, - só quando os carros

. M I passam à" sua porta. E a
mocratica do' Viet Nam que EXISTE... para vender facilidades", e

se encontravam no Cam- f T d
mercadoria fica mais bara-

(Alvarus de Oliveira)
ICOU pOSI iva o que os pos- ta. Pois bem, de acôrdo com

bodge. Os' membros das co-
N-' C de elozi tos entre Estados eram fon- I

missões internacionais qae
ao e ques ao e e ogiar t d d

a ei existente é preciso
Quando o pobre se afas- um Govêrno apenas porque

e ef.nor�e e ren a, para ter licença em cada muni"
tava escondia-se e se diver- controlaram os embarques a- .

d
.

tl tidá
os iscais .. '. , ' .

valiam que .as 30 operações seja e simpa la par 1 aria, . cipio o useja para negociar
tia ao ver o seu embaraço de evacuação abrangeram A paixão política aliás, não E já que está imbuido- de em todo o Brasil são ne-

ao voltar. Se este embaraço mais de quatro mil, homens. deve toldar a consciência tão boa vontade o Govêrno I cessário mais de mil licen-
era sincero, saia do escon-

no sírio. dos que têm obrigações pa- t poderia tentar acabar tam- ças municipais. É absurdo:
derijo e depois de ter elo-· ra com o público, comen- bém com outra barreira fis' - Os se lesa o fisco, arris-
giado o mendigo por sua ho- tando as ocorrências' diárias cal, não interestadual mas cando-se mas vendendo, ou
nestidade, dava-lhe outro IMPUREZAS DO SANGUE? que vivificam a existência intermunicipal, ou criada se deixa de fazer tal negá-
escudo.

��IXIH Df H��Utlt:>RA
de uma nação. Não regateá- pela fiscalização do impôsto cio. É barreira que urge

Porém a sinceridade do lozi G
A

d U
.

vamos e OglOS ao .overno I
,e consumo. m comerei- ser exterminada, dando-se

embaraço do pobre era tão passado quando a Isto

fa-', ante
ou industrial estabele- certamente aos municípios

relativa que, quando o viam AUX. TRAT. SIFILlS zia juz. Não deixaremos de cido e mqualquer parte do. uma compensação pela per-
vir, diziam: criticar êste Govêrno - país não pode mandar ca- da do numerário ... Vamos
- Hoje, ganharemos dois que é de conf�ança ou pelo Iminhonete para efetuar ven- pensar no assunto?

escudos! TRANSPORTE A menos de muita esperança das, ambulantes pelo Brasil ,

.

Nem todos os mendigos REAÇAO da maioria dos brasileiros afora, entregando direta-
t:ASA MISCELANIA d"tt'J�

milionários morrem sôbre quando tivermos de fa- mente. Existem estabeleci- bl·'dora dos Rádios R.C.A.

Um colchão recheiado de WASHINGTON, 23 (U,'P,) A I tos
ã

.

d Vitor, Valvulas e DlacH.
_ Um porta-voz da oompa-

ze- o.
. . .

men os a margem as estra-

notas de mil ou de ações do
hi d

. -

BOEING Sempre criticamos daqui --------------------------
I d S d G

n a e aviacao 'b' 1" fCana e uez ou a ene-
declarou que o transporte a: as ar:elra� imítro es pos-

ral Motors. Há os que, por reação atualmente em cons-

\
tadas a beira da estrada.

um capricho do destino, ter- trução, e que é uma versão Cada vez que se entrava

minam diante de um comis- modificada do protótipo ex- num outro Estado er� como

.:;ârio de policia, . que, ao per'imental 707, 'poderá atra- se entrasse noutro pa1S. Era

mandar revistá-los, encon- vessar o Atlântico sem esca'-' absurdo, .os carros de praça
tra-o,s blindados de moedas Ia, em seis hOl:as:

. internacional devido a acôr_

je ouro, ficando assim com- do universal dos "Tourings
prometida sua carreira de Clubs", tinham livre trân-

milionário. Um caso assim
.

sito no Brasil, enquanto ou-

ocorreu, há alguns dias, e lhe dado uma esmola, o
I
tros licenciados dentro do

foi comentado pelos jornais. surpreendeu comendo os-· país, sofriam· tôda espécie
O pobre pode morrer milio- tras: I de 'fiscalização nas barrei

nári.o, porque a morte adi- - Caro senhor, quando .1 ras inter..:estaduais. O Go
mite paradoxos e o comis- não tenho dinheiro, não vêrno Café Filh.o acabou
:;ário de polícia não.. posso comer ostras; quando agora com as barreiras fis-
A um comissário é difi- o tenho, o senhor não quer cais dando uma: prova evi

cil responder como aquele, que as coma Gostaria de dente de que pensa nos pro

mendigo ao escritor Jules I saber quando é que, a seu blemas pràticamente, que
Sandeau, que, depois,de ter- I ver, posso comer ostras., rendo. acabar com o�· velho

vinte centimos de' esmola,
porém não tenho mais que
este escudo; vá trocá-lo em

algum lugar e o esperarei
aqui.•

ft Sífilis

Aprovado pelo D. N. S. P., co�o auxiliar DO

tratamento da Sífilis e Reumatismo .�a mesma

origem.
Inofensivo ao organismo. a�rad'vel como U·

cor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



26 DE. OUTUBRO via vencido corsários ar-

A data de hoje recorda- gentinos, apesar de não ser
-

nos que: navio de combate, como em

-:"7" em 1614, a expedição 15 de Dezembro de 1826 e

comandada pelo Capitão' 29 de Maib de 1827;
mór Jeronimo de Albuquer- - em 1868, o então Te'
que para combater os fran- nente-coronel Deodoro da

-

ceses estabelecidos no Ma- Fonseca com uma ala do
ranhão, chegou a Guaxem- 24° Batalhão de Voluntá
duba, na bahia de São José; rios e o então Tenente-co-
- em 1629, as tropas do ronel Tirbucio de Souza

Capitão Pedro Teixeira che- com uma ala do 16° de Li,
garam à aldeia de Mariocai nha, derrotaram .os para
(mais tarde Vila, de GUfU- guaios, emboscados na Vu
pá) ;

,

elta de Angusturra, no pes-
- em 1637, a Capitania tilento Chaco;

de Cametá foi doada a Fe' - em 1876, eJ;ll São Pau,
liciano Coelho de Carva- lo faleceu

-

o Con.selheir�
lho, por carta régia de F,e- José BonHacio de Andrade
lipe III; e Silva, que foi Senador do

-

- em 1794, nasceu - em I Império, grande orador e

V cISanto Amaro' (Bahia) I Mi' poéta, tendo nascido em en e- .seguel Calmon du Pin e AI- Bordeum em 8 de Novem' _

meida, mais tarde Senador bro de 1827. Filho de Mar-. Uma -b i c i c 1 e t a (Cen
e Marques de Abrantes, fa- tin Francisco e neto de José Itrum).lecen?o a 5 d'e Outubro de BonHacio Caldeira �e An-

-

T�atar na Agência Be'

1865; drade e Silva, o Patriarca ck, a Praça 15 de Novem-
- em 1821, efn virtude da Independencia do Brasil

- bro.
da convençãp do Beberibe, ,(náscido em Santos a 13 de
de 5,de Outubro desse mes: Junho de 1763 efalecido
mo ano, foi eleita a Junta' em São Domingos, Niterói,
Provisória do Governo de em 6 de Abril de 1839;
Pernambuco, cabendo a ;_ em 1917, no. governo
Presidência a Gei:vasio Pi- de Wenceslau 'Braz, o Bra
res Ferreira, embarcando sil aceito\:! o estado dE(guer- I�+ifilll
ness'e dia, para Lisbôa, o 'ra imposto pela Alemanha. ,;;;gl�11General Luiz do Rêgo Bar' Motivo, além de outros in' �
l'eto, que éra o Governa- cidentes, o afundamento de
dor; / 5 navios mercantes, haven-
- em 1827, travou-se um do seguido para Dakar uma

combate entre o brigue- missão médica militar;
tarnsporte "Ururáo" sob o André Nilo. Tadasco.
comando do piloto Manuel
Jóão e o corsário argentino
"Presidente" sob o coman

do de Thomas Allen. O
combate foi travodo na aI,
tura do cabo de Santa Ma
ria, durou 1 hora e 40 mi

nutos,' senclo o transporte'
brasileiro tomado de abor
dagem, falecendo seu co

mandante e o imediato, co'

mo consequencia dos feri
mentos recebidos. O "Uru
ráo" já por duas veses ha-

•
,

Florianópolis, Terça-feira, 26' de Outubro de 1954
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, PERDURA O PROBLEMA DAS ARBI-
,

TRAGENS EM NOSSA CAPITALMOLOCH
,

DE PITIGRILLI Desde que o nosso bom nalismo. Acusam-no de

BUENOS AIRES (APLA) _ Decorreu, no mês de Maio amigo tenente Carlos José facciosismo e de' prep-arar
passado, perante um tribunal de Berlim, o processo contra I Batista dei::_wu. o Departa- o terreno para a vitória do
Erich Bauer, o verdugo do campo de Sobidor. mente de Arbitres da Fe- Paula Ramos, o que contes-

Comandante da câmara de gazes, onde as vítimas eram deração Catarinense de Fu- tamos, provando que ° re

amontoadas às centenas para depois passárem ao crema- tebol, que a entidade da rua vés alvi-negro foi produto
tório, Bauer, por ocasíão de uma visita de Himmler ao cam- João Pinto vem lutando das. falhas do próprio con

po, homenageou-o com um -extermínio colossal de prísío- com senos problemas no. junto.
neíros e matou, diante de seus olhos, duas senhoritas de que concerne às arbitragens. Sexta-feira última, por

Praga que havia escolhido para sua vida privada entre as Os juizes que atualmente ocasião da reunião do 'I'ri- I
fileiras de internadas, FaJa-se de dezenas e dezenas de possuimosnão estão ainda bunal de Justiça DeSPOrti-'jmortos em um único dia. Himmler - o doce Hlrnmler, como bem habituados ao apito, va, palestramos longamen:
o chamava Hitler - foi sensivel a essa homenagem, peran- exceção do tenente Manoel te com o 'vereador Osní
te a qual Sennaquerib ter-se-ia ruborizado e que Cambises Tourinho e João Sebastião Mello, que há mais de .doís

lteria pedido que não fosse exagerada, Nó campo de Sobi- 'da Silva que vez por outra anos dirige a Federação Ca

dor, os meninos eram albergados num setor separado, com apresentam uma boa arbi- tarinense de Futebol, tendo

Ja ordem de serem .mantídos vivos, para um eventual inter- tragem. Porém, não são sido reeleito há pouco. Dís
�âmbio de prísíonelros. Mas os pequenos reclusos, íncons- considerados pelos nossos se-nos o destacado despor
cientes, faziam barulho, - cantavam e compreendiam apenas clubes', tanto que a maioria tista ter recebido um ofere
vagamente o que 'sucedia mais adiante, onde das chaminés deles decidiu riscar seus cimento do conhecido

'

ár
dos fornos subiam ao ai pesado do céu polaco, sob a forma nomes para a'direção dos. bitro carioca Joaquim Pe
de nuvens de gordura, os 'cadáveres dos adultos, russos, seus jogos, o que veio criar legrini para apitar

-

jogos
tchecos, comunistas, hebreus. _, .

no Departamento de Fute- nesta capital, ainda no cer-

Uma: tarde, Erich Bauer, nervoso porque os memnos bol um problema sério e tame em andamento. Para
perturbavam seu plácído sono digestivo, fez formar a todos

que somente poderá ser so-I tanto o referido árbitro en-

em coluna, com seus aventais brancos, em direção ao ce- lucionado com a contrata- viou uma coletânea de re- TERÇA-FEIRA, 26 DE OUTUBRO
mitérío. Os inocentes acreditavam que estavam fazendo um çâo de arbitros de compro- ferencias da imprensa do De tal maneira brilhe a vossã luz diante dos ho-
magnifico passeio -pelo campo e caminhavam rindo, de

v,ada competência, vindos, pais, _n-a qual e' reputado co- -

AI d b 1 f',

I mens que e es ven o aos vossas oras, g ,ori iquem a
mãos dadas, observando maravilhados as árvores, o azu, e natural, de outros centros mo um juiz competente, ho- vosso/,Pai que está nos céus. (Mat. 5: 16). Ler Mat.
os pássaros. Uma' menina trouxera consigo a boneca. Outra .

di t d I J
.

mais a ian a os, o que ,acar-, nesto e enérgico. oaquim '5: 13-16.
separou-se da mão da companheira para apanhar, na bei-

reta somas elevadas' e, ao, Palegrini [á apitou [ogos Q
A

dIh d uantas vezes, nas noites cáli as de verão, vemos,. ra da rua, uma flôr. Duas metra a oras os esperavam qual se insurgem os pro' - I
dos campeonatos paulista,

-

1as crianças correrem atrás dos vaga umes que voam
numa esquina e os aniquilaram, a todos. prios clubes. É incrivel. paranaense, carioca e mi- 1 d

'

Eram setecentos. D' t di D t P
, quais pequeninas, anternas nos jar ins. Como são feli-

Não sei bem se foi Montgomery ou Eisenhower. Mas um
ian e �sso: o �par �- neiro, sendo que no arana

_

zes as crianças quando conseguem apanhar algum! Cer-

militar de coracão vulcanizado em várias batalhas sofreu
menta ,de �rbItro f?I. o�:�- foi considerado o numero

_ to dia um menino veio correndo para seu pai, trazendo
um desfalecimento ao ver, num campo alemão de prísío- ga�o � incluir�a sua divisão um;.

.

'

. .
Ina mão um vagalume. "Olha, papai, peguei um vaga

neiros, um montão enorme de sapatos de crtança, Crianças ��I�clpal, . t;-es. senhores, O seu dese.Jo de residir lume! Digame porque é que êle pisca corno uma estrê

cujos corpos haviam passado, em densas nuvens; através
aliás respeitáveis, sem que e�. �ossa �apItal lev_ou-o a la?" "Nâo se sabe bem como é isto, mas é claro que

das chaminés! par� tanto tivessem que dirigir-se a _Fed�raçao Ca- Deus lhe deu uma luz", disse o pai. "Por que não nos

André Maurois descreve os vagões de gado, carregados real�z�r_testes, pas�a�do pe- tarinense de Fute�o:,. o�e- deu êle uma luz assim?" perguntou o menino,

de meninos judeus franceses, em trânsito pela estação de la dIVIsa0 secundária, Fo- recendo-se para dirigir JO- "Não temos realmente uma substância luzente como

Austerlitz, em Paris, e que Laval mandava, ou, deixava man- ram, assim, lançados na fo- gos de futebol, podendo fa-! a do vagalume, mas temos Deus como nossa luz" disse
dar (o que é o mesmo) para os campos de extermínio na gueira, para sofrerem dian- zer voltar afuncionar a Es- o pai. ""Todos os filhos de Deus têm a luz do Senhor'em
Alemanha. O escritor recorda, chorando, aquelas cabecí- te de cada

. ar�itragem, os

I cola de Arbitres que Carlos suas vidas. A luz não pode ser vista, mas as suas boas
nhas louras e ruivas que procuravam as frestás das janelas ataques mais VIOlentos dos José Batista tanto honrou obras refletem essa luz interior."
dos vagões fechados, erguendo-se para verem um pouco do nossos. clubes e principal- e dignificou anos atrás, Assim como as criancas correm atrás da luz fais
céu da França. Do lado de fóra, os policiais, impassíveis, mente da imprensa, a po�to 'O sr. Osní Mello. mos- cante dos vagalumes, assi'� nossas boas obras atraem as

"mantinham a' ordem".
de serem tratados de faccío- trou-se vivamente ínteres- pessoas para a luz de Cristo, que está em nós. Quando

Leio, hoje, nos jornais, um telegrama da "UniteJPress". sos e irresponsáveis, como é sado no seu concurso, uma Cristo está em nós, tudo é luz. Quando temos a sua luz,
Não é imprensa amarela. Porta-vozes do exército da Coréia

I
o caso de <?sw�ldo Ran:i?s, vez que sua presença nos fazemos boas obras.

<lo Sul denunciam que o exército do Norte se serve de esco- o popular ;Blgua. _A respeito jogos do certame virá solu
lares da Coréia do Sul, armados apenas de fogos artificiais

I �e sua ma atuação no con- cionar a questão das. arbi

explosivos como "carne de canhão". O coronel Sun Keun fronto Figueirense X Paula tragens, Assim, já telegra
Lee diz que os milicianos comunistas fazem avançar os me- Ramos, fomos dos primeiros I fou para o sr.

-

Joaquim '1'e
ninas e depois enviam, atrás deles, os soldados regulares � condenar a sua fraquesa, !l:_grini pep.indo. as condi
Norte-coreanos, na terceira onda de assalto. "em, no entanto, descer a çoes para o seu ingresso no

As crianças! É Moloch que volta, com distint�vos díver- a.taques nada condizeI�.tes I quadro de árbitros da e.nti-
sos na lapela, com simbolos diferentes na bandeira. com as normas elo bom Jor- Idade efecefeana.

Crianças! Se eu não tivesse visto as fotografias, se tri- -_

'TE'.RRENO -E-M- BAR-REIRO-Sbunais imperturbáveis não tivessem escolhido uma esma-

gadora documentação, se uma agencia jornalística que não

se expõe à humilhação de um desmentido não o afirmasse,
eu não acreditaria, A loucura da guerra, a embriaguez ideo

lógica, o fanatismo político, a sêde de sangue, a demência

dos chefes não cedem ante a piedade que as crianças ins

piram.
Conta-se que Gelon, tirano de Siracusa, depois de ha

ver derrotado trezentos mil cartagineses, impôs-lhes tre

mendas condicões de paz, como as que se impunham na

queles tempos: quando ainda não se pensava que é aconse

lhável deixar ao vencido um pouco de respiração econômi

ca que lhe permita comprar amanhã, nos mercados _dO ven

ceder, filmes; canetas estilográficas, petróleo e geladeiras.
Mas entre as côndíções de paz que Gelon impôs ao ini

migo, incluiu a seguinte:, "Os cartagineses abolirão o rito

de imolar suas próprias crianças ao deus Moloch". Narran

do o fato. Montesquieu - de quem o extráio - comenta

que esse foi o mais glorioso tratado de paz que a história

registra.
As tribos primitivas, os povos semi-bárbaros sacrífzca

vam a seus deuses o que consideravam o maís precioso: a

carne humana. Os antigos canadenses ofereciam a Kitchi

Manitou peles de castor e porcelanas; os centro-americanos

ofereciam tabaco a seus numes; os negros ofereciam aguar

dente.
Os povos progressistas .. ,,

Temos que recuar muito para encontrar divindades co

mo Astarte e Beal, às quais se sacrificavam, dentro de for

nalhas ardentes, corpos palpitantes de crianças. A grande
alma de Roma, sem renegar os deuses pagãos;, ensinou às

novas gerações e aos demais povos mediterrânE)os que, em,
vez de criaturlils podiam sacrificar-se outras oferendas. Se

as Vestais, essas' virgens _histéricas, preCipitavam os homens

no Tibre os sacerdotes substituiram os -homens vivos por

bonecos. 'DepOis que, por séculos e séculos, os egípcios imo

lavam no, templo de HeliópoUs tres homens por dia, o sábio

Rei Amesis ordenou que os homens. fossem substituidos por

tres velas. As divindades não se s1mtiram defraudadas pela
troca e o fertil Nilo continuou a percorrer impassivel o seu

curso e não se notaram antecipàç,ões nem retardamentos

na apresentação dos solstícios e dos equinóvios. Já muito

antes Melquisedek, sacerdote do Altíssimo e Rei de Salém,
havia abolido os sacrifícios de vítimas humanas e creio que

em seu reino teve ocasião de comprovar que o sacrifício do

pão e 'do vinho, por ele instituido, não trouxe sôbre sua ter

ra uma quantidade menor de bençãos.
Os deuses dos Sem-Deus reclamam de <novo as jovens

vítimas humanas. A tenra "carne de canhão" que serve de

vanguarda na Coréia não tem grandes prObabilidades de

voltar. Mas, os que voltarem, as vítimas vomitadas- pelas
fauces avermelhadas de, Moloch, como se apresentarão de

novo à vida: social?
Esse quadro foi mostràdo por Julien Demay, na "COUI'

d'Assises" de Paris, condenado à pena capital por haver

matado cinco. pessoas. Dirigindo-se à viúva do policial
Dréant, disse-lhe: I

"Perdôe-me, senhora! Eu não sabia o que estava fazen·,

do. Disparei proque só me ensinaram a matar. ,Tive uma

infância miserável nas ruas; filho de presidiário, casa cor

recional, ladrão, combatente voluntário aos quinze anos,

membro da "resistencia", herói talvez, - "detraqué" certa�

mente. A única coisa que me ensinaram com certo cuidado

foi a matar a meu próximo, sem perguntar a mim mesmo

por que".
Não se póde esconder das crianças que existem as guer-

Com a Biblía na Mão
-�...._�...,_.

«No Cenaculo)

ORAÇÃO
Nosso Pai nós te damos graças pela luz que há em

nós, Ajuda'nos a conservar a nossa luz brilhante para
que outros vejam Cristo em nós. Concede-nos fôrças pa
ra venc;er as tentações .que empanam a tua luz em nós.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amem.

. PENSAMENTO PARA O DIA
Para Cristo, as obras são mais

'

importantes que as

palavras.
Vende-se ótimo terreno, à beira da praia Exce-

lente local para veraneio e banho de mar. Tratar à
Rua Felipe Schmidt, '36, com o sr. Andrade.

JOSEPH K. YESTWANTH (índia)

I

HOJ E NO PASSADO

18ANCO
de CRf�ITO POPULAR

Iz AGRi�OLA
-

I I

Ro,o,��, 16)
-

.. t

FLORIANÓPOLIS - 51ó.,e�J�rlOo.
-

Perdeu�se
Perdeu-se na tarde do I Boabaid. Pede-se a quem

dia 22 1 caneta Parker 51, 'achou .o especial obsequio
de côr preta, com tampa I de íntregar no 'Emporio
,dourada, e nome gravado, Rosa, que será bem grati-
de proprieda,d,e do sr. Kàlil ficado.' ,

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

�ADILlAC-1950
VENDE-SE POR Cr$ 300.000,00

Tratar à rua José do Vale Pereira s/no (Quarta casa

a direita), próximo ao Coqueiros Praia Clube.

Expresso . Flori'8nópolis
ANDRADE & KOERICH

,Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,
I Curitiba ,e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

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

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

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

End. Télegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em 8elo Hor,xonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa

de Transportes Minas Gerais SIA.)
Vende-se 1 casa pré-fa

bricada na praia de Itagua
- I çú, interessados procurar

Atenção
no local o Dr. Carneiro,

-

Pessoa idonea com ficha Vencle-senos Bancos do Brasil S/A e
-

8ank Of London & South Um automovel citroem
America Ltd. Aceita Repre' 49

sentações' em geral para o Completamente equipado
Estado de, Minas Gerais. e com Rádio. ' I

Correspondência para a I Tratar na Empresa Auto
Cx. Postal 540 - Belo Hori- 'Viação Catarinense

�.""""",���..,...,..
... _ ........ ".--- .... - -...-.-..".�,--- .....�,

ras e que, além dos fuzis de brinquedos, ,existem os outros

com os quais não se brinca, Mas é preciso que elas vejam a

guerra épicj'). e cavalheiresca, _pitoresca e generosa, como a

veem nestes dias as crianças sul-:;tmer'icanas, com as ruas

embandeiradas e cheias de guirlandas em honra do Liber

tador dilatando os grandes olhos transparentes' corno ri.

água 'de um lago, diante dos quá?ros que representam o ca

minho triunfal dos ANDES, enquanto ressôam as marchas

heróicas das bôcas dos alto-falantes.
.

O Moloch que abre as fauces rubras no o'utro continen

te para devorar as ci-ianças parece-nos um sonho febril 'e

alucinante, quando visto daquí, desta terra bendita oncJé

"os únicos previlegiados I'ão as crian�as".

CINE SAO JOSE'
As 3 - 8 horas.
Alauge Rocha - Angela
Maria - Carlos ' Cotrim
Doris Monteiro - Em:
"RUA SEM SOL"
No programa:
Atual. Atlantida Nac.
Preços 10,00 - 5,ÔO.
Censura Até 18 Anos ...

[,•• '.

..

As 5 7,15 8,45 poras.
"SESSÃO DAS MOÇAS'!
RAY MILLAND _.GENE
TIERNEY
LAGRIMAS DE MULHER
NG Programa:
Esporte Na tela. Nac.

Preços 1.50 - 2,00 - 350.
Censura Livre

IAs 8 horas,
ULTIMA - EXIBIÇÃO
O Filme que Abalou o

Mundo Inteiro ...
ARTURO DE CORDOVA
- LIBERTAR LAMAR
QUE em:

O -PREÇO DA ESPE-
RANÇA

No Programa:
Guaiba Filmes.
Preços 7,60 - 3,50.
Censura Até 14 Anos ...

,�
..

�.,,� )".
, '" "

As 8 horas
"SESSÃO DAS MOÇAS"
RAY MILLAND - GENE
TIERNEY
LAGRIMAS DE MULHER
No Programa:
'Esporte na Tela Nac.

Preços'1.50 - 2,00 - 35Q.
Censura até 14 Anos •.

Uffi1Q
_ :. ':4 _.

As·S horas.
PAYNE PRESTON

FOST1);__R - COLLEN GA
RY
OS 4 DESCONHECiDOS
No Programa:
Filme Jornal. Nac.

Precos: 7,60 - 3,50
\ Censura Até 18 Anos ...

A 7 9 horas.
"SESSÃO DAS MOÇAS"
GENE KELLY - FRANK
SINATRA - ANN MIL'
LER
UM DIA EM NEY YORK

(Technicolor)
No programa:

, Noticiaria Guaiba Nac.

Preços: 1,00 2,00 3,50.
Imp. até 14 anos.

Viagells::" D,tflÉ'f A S
F.lORIANÓPOUS. �:'Jiio', ÁS_ 3a�,
"MI I� S.-

.

PAufo"":RIO: ..'
_ 4�"

CURltfáii-Rio AÓS SABS,

V'-ÇOS: �É�Eb.S'
-

:

�I\U EIR'c:), DO 'SUL
.,

' " ' ,,�'. , ,

Vencle-se

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edllal iEdllalJUIZO,DE DIREITO DA JUIZO DE DIREITO DA
4a VARA DA C�MARCA 1a. VARA DA COMARCA
DE FL?RIANOPOLIS

. I DE

FLORIANÓ�O�I.4�;Eelital ele 2u. Praça e Le2-
I Ed�tal d, e segunda praça e

lãa cam a praza ele 20 dias 'leilão. cam #) praza de 10
,

I dias'
O Doutor MANOEL

BARBOSA DE LACER- I

DA, Juiz de Direito - da 4a
Vara - Feitos da Fazenda
Pública da Comarca de

Florianópolis, Capital do
Estado de Santa Catarina,
na forma da lei, etc.

O Doutor Adão ·Ber
nardes, Juiz de Direi
te da la. Vara da Co
maeca de F�orianópo
lis, Estado de Santa
Catarina, na fórma da
lei, etc.

}

Florianópolis, Terça-feira, 26 de Outubro de 1954

'::' :�
.• _ ,._--
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ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fun-kek4,
IMERSÃO e CHUVEIRO

_--"'-....

:-- Capacidade 30 LITROS
/

'1

FAZ saber aos que.o Faz saber aos que o pre-
presente edital de segunda serite edital de segunda pra
praça e leilão com o prazo ça e leilão com, o prazo de
de vinte (20) dias virem, dez dias virem, ou dele co'

ou dele conhecimento tive- nhecimento tiverem, que,
rem que, no dia 13 (TRE- no dia 3 de Novembro pro- I

ZE DE NOVEMBRO, pro' ximo vindouro, ás 14 horas, I
ximo vindouro, ás 9/30 ho- á frente do edificio do Pa
ras, á frente do edificio do. lacio da Justiça, á, Práça
Juizado da 4a Vara, á rua Pereira e Oliveira, o por
Visconde de Ouro Preto, teiro dos auditórios do Juí-
62, o porteiro dos audito- zo trará a publico pregão de
rios do Juizo trará á públi- venda e leilão á quem mais
co pregão de venda e ar- dér e maior lanço oferecer,
rematação, á quem mais dér o seguinte; - 1° - Deze
e maiór lanco oferecer SÔ' seis (16) torneiras de jato
bre a respectiva avaliação obliquo, novas, avaliadas
de setenta mil cruzeiros por novecentos e sessenta
(Cr$ 70.000,00), o seguinte: cruzeiros. 2° Dezeseis tor
UM TERRENO ,situado, neiras vertical (jato), no

nésta cidade ,no legar Ita- vas, no valor de oitocentos
guacú, segundo-sub-distrito csuzeiros. 3° Quinze (15)
�o Estreito, �.az�ndo frent�

I
torneiras de 3/4 X 180, no

a Estrada. Pública que V�I vas, avaliadas por setecen-,
para o Bairro do Bom Abri- tos e cincoenta cruzeiros.
go, e fundos, ao mar, onde 4° - Seis (6) torneiras de
é cortado pelo caminho da 1/2 X 140 novas avaliadas
praia de Itaguaçú, confron por .duzentos � q�,arenta BATALHÃO COLOMBIANO QUE ICp.

.

tando, p�r um lado. com cruzeiros. 5° - SeIS (6) I
-"

ec Isa sepro�rIiedade �e, Mana In- torneiras de 1/2 X 180, no-I LUTOU NA CORÉIA
I I mpra se r ..

fancia de Amorim, e pelo vas, avaliadas por duzentos. BOGOTA, 23 (U.P.) - das Nações Unidas. '_,
outro, c�m propriedade �o = .quarenta cr�zeiros. 60 ....;..;., .A.Colô��ia anunciou, o�-I .0 .batalhão colombiano
dr. Raulmo ,Horn Fe.rro, CInco (5) hidras novas, tem a retirada do batalhão fOI criado em dezembro de I De um rapaz, entre 14 e 16 anos, bôa conduta, trato e

Salvador
.

Di Bernardi e avaliadas por um mil e qui- que esteve lutando na Co-11950, foi a primeira unidade
t

apresentação, sabendo ler e escrever, conhecendo a cidade
João Batista . Pereira O nhentos cruzeiros. 70 _ réia, ao lado das forças das que desembarcou em Pu-

I casa, ou erreno e serviços de balcão e entrega.
terreno em apreço tem Urna mesa envernizada de Nações.Unidas, contra os san em junho' de 1951. A I Compra-se um pequeno Apresentar-se na Praça General Osório, 50, de ]5 a 31
mais ou menos trinta me- ascuro com um metro e on- comunistas. O comunicado, primeira ação de que parti- tereno ou casa velha ou no- do corrente, no horário comercial, munido da Caderneta de

tros de frente por duzentos ze centímetros de compri- dado a conhecer pelo Minis' cipou foi a 13 de outubro I' va com garage ou terreno Saúde e demais documentos exigidos pelo Ministério do

ditos de frente a fundos; -nento, por setenta e nove tério das Relações Exterio- do mesmo ano. Durante to- ao lado para construir uma Trabalho.

entretanto, a linha lateral' centimetros de altura, com res, acrescenta, no entanto, I do o tempo em que esteve situados na Rua Anita Ga- Exige-se fiança.
que confronta com o dr. sessenta' centimetros de �ue � fragata ,�olom?ia n� I em ação, até o fim da guer'-I ribald ou em -outras ruas

Não satisfazendo é inutil.
'

Raulino Bom Ferro, ao largura, com uma gaveta, Capítan Tono contmuar.a Ira corea:r;a, sua� baixas fo- p:oximas a esta. In:f,o:ma�atingir terrenos de Salva- avaliada por tresentos cru- em agq�s do Extremo 01'1- ram de cerca de ;�OO mortos coes ...pa-ra- Romeu Machado,
dor Di Bernardi quebra zeiros. 8ú - Trinta e nove ente corJ;l as forças navais

I
e entre�4.00 .e 50(:) ,feridos:·

.... I ;ua Anita Garfbald n". 33'
para dentro do ter'reno óra angradados _

de ladrilhos ou Telefone - 2972.
descrito, passando a deli' Jijoleiras novas, .contendo

.

----------

mitar os
..
fundos- das pro-" L.l11 tijoleiras, avaliados, ,

priedades deiSalvador Di por um mil novecentos e CluL. e'" 12" de A'". osto'Bernardi e João Batista cincoenta cruzeiros. 9° - g .

Pereira com as terras do Vinte manilhas para esgoto
espolio, tomando, depois a Ie seis polegadas cada uma

direção da praia, e, redu- novas, avaliadas por seis'
zindo daí em diante, a lar- centos cruzeiros. 10 - Qua-,
gura do terreno para sete tro latas de óleo para as

metros apenas, serve, éssa soalho de um galão cada
mesma linha, de divisa en' .ima, Marca. Essa, avaliada
tre as terras' do espolio. e a »or oitenta cruzeiros. 11° -

parte lateral da proprieda- Quinze latas cheias de 1/4
de de João Batista Pereira. :1e galão Essa, extra Motor
Em vista disso a ãrea total OIL, avaliadas por duzentos
do terreno inventariado é e vinte e cinco cruzeiros.
apenas de 4.400 metros qua- 120 - Vinte e quatro vidros
drados, sendo que as linhas :1e óleo de cedro, avaliadas
das confrontações acima re- por oitenta cruzeiros. 13°
feridas são todas deterrni - Seis pequenos pótes de
nadas por cercas construi- brilhantina para cabelo,
.das com moirões de madei- marca Pinau, avaliadas
ra, arame e bambú. Na par- por cincoenta cruzeiros. Di
te da frente do. imóvel, pro' tos bens foram penhorados
ximo á Estrada, está 'cons- à Distrituidora de Mate
truida uma casa de mate- riais de Construções Ltda,
rial, coberta de telhas, for- na ação Executiva que lh�
rada, assoalhada, com di' move a Cia., Comercial de
versos compartimentos, casa Vidros do' Brasil (CVB)
esta já bastante antiga, em Paranaense. E, para que
�áo estado de conservação. chegue ao conhecimento de
Dita propriedade foi ad- todos mandou expedir o

quirida antes do Codigo presente edital que será afi
Civil, que foi avaliada em xado no lugar do costume e

setenta mil cruzeiros (Cr.$ publicado na forma da lei.
70.000,00). O imovel aci- Dado e passado nesta cida'
ma está sendo inventariado de de Florianópolis, aos de
em virtude do falecimento zoito dias do mês de outu�
de PLACIDO MANOEL bro do ano de mil nove

LUIZ e sua mulher Dona ::entos e cincoenta e quatro.
MARIA CATARINA DE Eu, Hygina Luiz Ganzaga,
JESUS. E, para que chegue Escrivão, o subscreví. asso

ao conhecimento de todos, Adão. Be1-nardes. Juiz de
mandou expedir o presente Direito da la Vara.
edital que será afixado no Confére
lagar do costume e· publi- Hygina Luiz Gonzaga
cada na forma da lei. Dado Escrivão do Cível da la
e passado nésta _cidade de Vara
,Florianópolis, aos dezesseis
dias do mês de Outubro do
ano de mil novecentos e

cincoenta e quatro. Eu VI
NICIUS . GONZAGA, Es
crivão, o Subscrevi. (As- Vende-se uma maquina
sinado) Manoel Barbosa de dé costura de pé ,marca

Lacerda, Juiz de Direito da' LADA, com apenas um rores

4a. Vara.
.

':de 'uso.
Ver e ,tratar à Rua Este

ves Junior 129.
Precisa-se de uma empre

gada
Rua Artista Bittencouf,

28.

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na rempe- .

rátura desejade.

o MISTURADOR DÁKO. de regu-

tagem instantanea. permite a

/maior escalá de graduações de

TEMPERATURA.

;��\. I
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CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA'

AQUECEDOR EUTRICO- CENTRAL'

CapaCidade:
100 a 1.000 litros,

Fabricados nos tipos 'w, _ ",.

horizol'1fa' e vertico,'. ' \. �,1';r.'ft".s;;ü,2�,
\ .

�'..li',�·.t.

• Construção s6lida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE oã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura 1)0(.'- T_JRMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.
t'�i--""

./ ,

1

GARANTE O QUE FABRICA

-. C. DAMOSIS.4.:Comélcio e Agências
Rue João Pinto,I9 Fpolis.. _·St.�Catairin.

COMUNICAÇÃO,
Tendo sido. verificado o dano cáusado ao edificio

contínuo' ao Salão do ;CLUBE DOZE, pelo estaqueamen
to dos l1C>VOS edificios da CAIXA ECONOMICA e BAN'
CO NACIONAL DO COMÉRCIO, foi mandado fazer

• I. , •

uma vistoria técnica q]le resultou na 'medida preventiva
e provisória da interdição do SALÃO DO CLUBE, mui'
'to embora não estivesse ele afetado em' sua segurança.

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

SALÃO de Veterano:'
.

,

Certos que nossos consócios compreendem os' mo
tivos de plena segurança que ditaram nossa decisão, pe
dimos aguardar com benevolencia essa iato da nossa

vida social.
A Diretoria

GRÊMIO DOS COMERCIÁRIOS· DE
FlORIANÚPOllS

AVISO

A Diretoria do Grêmio dos Comerciários avisa aos seus

sócios e comercíáríos em geral que, para comemorar o DIA

DOS COMERCIÁRIOS, resolveu promover para o dia 29 do

'corrente, às 22 horas, um saráu,nos aristocráticos salões do
Clubé 15 de Outubro, à rua Álvaro .de Carvalho, gentilmen
te cedidos por sua Diretoria, quando se fará entrega da fai
xa simbólica à MISS COMÉRCIO 1954.

Aproveitando a oportunidade, comunica que os convi
tes serão entregues na séde da Federação dos Empregados
no Comércio, à rua Tenente Silveira, n, 15, sala 201, duran
te os dias 28 e 29, das 13 às 18 horas, mediante a apresen
tação da carteira profissional.

FlorianÓpolis, 23 de outubro de 1954.
IVO GANDOLFI - Secretário geral.

Maunífic'a residencia
Vende-�e magnífica residência com 4 espaçosas salas,

inclusive sala de jantar, 4 amplos e arejados dormitórios,
copa, cozinha com armários embutidos, instalação sanitá
ria social completa, vantndào, quarto de empregada e res

pectiva instalação sanita:Ha. �,néxa. Area cOIl(>truida, 163m2
em centrode terreno murado e ajardinado de 13x55 metros
(715m2). Nos fundos do segundo quintal, 2 depósitos, Sen

do 1 para lenha e outrà��rlicle; Para guarda de
-

móveis,
etc ... O'tima localiza.çao (Av. Tronspowsky). Preço
Cr$ 700.000,00, podendo)·s:ell. parte financiada (Cr$ .

150.000,00): Para mais informações, Rua Crispim Mira, 22
e Av. Hercílio Luz, 60 ....

,

Vende-se

Está conforme

v- O Escrivão

Vinicius Gonzaga

,

,�'

SRA. CHIANG KAI
SHEK

TAIPEH, 23 (U.P.)
A sra. Chang Kai Shek che
gou ontem a esta capital,
depois de uma permanência
de 6 m�ses nos

j
Estados

Unidos, onde seguiu um tra
tamento médico.
A sra. Chang Kai Shek

foi recebida no aeródromo
pelo seu marido o presiden
te Chang Kai Shek.

.

O MELHOR JURO·

5·%
"

DEPOSITaS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJÀNO� 16

. fLORIAN6pOLIS' .'

MANTIDO O SISTE- .

MA DE CAMBIO
NOVA YORK, 23 (U.

P) - O presídente João
Càfé Filho, segUNdo anun

ciou a Delegacia do Tesou
ro do Brasil em Nova York,
não tenciona alterar o no

vo sistema de cambios
.

"que levou os preços do ca

fé a uma baixa de 20 por
cento no. mercado de Nov�

.

York".

a·e I T E
Agência

de

Publicidade
cala P..tal, tfl

. .Iorla.',.:u.
B..ta .Ca&arJu

Vende-se
Um sobrado com terreno de 243m2 a Avenida Mauro

Ramos 4 - com ótimo aluguel:
Um terreno à Rua Pedro Demoro no Estreito de

12x40, preço a combinar:
2 casinhas no Bairro Nossa Senhora das Neves

Cr$ 18.000,00.
2a. 15.000,00 - motivo das vencias o prop�eitário ex

plicara ao entereçado.
Tratar com Aristiliano Abreu Netto - Av, Mauro Ra-

mos' 4 sobrado.

.1

Tratar no Empório "Florianópolis,", à rua Tiradentes
nr, 19-A, nesta Capital.

Vende-se
,

Maquina REMINGTON, tipo semi-pbrtatil, último mo-

delo. Preço de ocasião. '

-

Raios X
Aparelhagem moderna e completa para qualquer exame

radiológico.

Radiogranas e radioscopias.
'Pulmões e �oração (torax). /

Estomago - intestinos e figado (colecistogr3fia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero_ e ,anexos: Histero-salpingografia com insufla- I

çao das trompas para diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia para orienta-

.

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

Viagem com segurança
e rapidez·

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {(SOL-BRASILBIRO)
.

Florianópolis - Itajat - Joinville - Curitiba'
"",_

AgeAn
...

··c·l..a·--·....
·�

B.ua Deodoro esquina)la
Rua Tenente .Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeito Osmar Cunha Confederação
I

o novo Presidente da
Nacional do Comercio

Dlstinuuido o sr f Charles Edgar lorltz
com ii,Vic8-Presldencla

( �al!� ,a Capital da"'Repúbli- .consagração eleitoral nas

ca,"�eg'uirá hoje, vih aérea O· urnas de 3 do corrente, de

sr, dr. Osmar Cunha, digno verá permanecer no Rio a

l:6refeitd de Florianópolis e' 'penas alguns dias, a serviço
.

Presidente da Associação da organização- nacional dos
Brasileira de Municípios. Municípios, a qual preside.
O ilustre conterrâneo, que Ao dr. Osmar Cunha os

acaba de receber grande nossos votos de boa viagem.
Realizou-se a 22 do corren- presentação da chapa única, rais e Corálio Soares de Oli

te, em cumprimento adíspo- , assim' constituída: Diretoria veíra, da Federação do Co

síções legais, a eleição para - João de Vasconcelos, da mércio do Estádo da Parai

renovação da Diretoria e do Federação do Comércio 'da ba. Para o Conselho Fiscal

Conselho Fiscal da Confede- Paraíba; Jessé Pinto, Freire, f,oram escolhidos: Manoel

ração Nacional do Comércio, da Federação do Comércio do Alfeu Silva, da Federação do

para' o biênio de 1955/1956, Estado do Rio Grande do Comércio Varegista do Rio

no Rio ele Janeiro. Norte; Charles Edgard Mo- ocande do Sul; Rúy do Re-

O sr, dr. Brasílío Machado rítz, ela Feder.ação do Comér- go Pires, da Federação do

Neto, cujo mandato expira, cio ele Santa Catarina; Luís Comércio Atacadísta de Per

declinou da' Indícacúo unã- Roberto de Carvalho Vidigal, nambuco; e Ranulfo Torres

nime dos. representantes dos da Federação do Comércio do Raposo, da Federação do Co

Conselhos Regionais, pura ser Estado de Suo Paulo; Riva- méreío do Piauí, e como su

reconduzido àquele alto pos- davia' Caetano ela Silva, da plentes, mulas, de Freitas

to, em o qual sucede', o sr. Federação de Turismo e Hos- Quintella, da Federação do

João Da idt d'Oliveira. As- pitalidade do Estado do Rio I Comércio Varêgtsta do Esta

sim, teve êxito o entendi- de Janeiro; Jorge Amaral, da' do do Rio de Janeiro; José

mento que possibilitou a a- Feeleração Nacional dos Des- Ribeiro Soares, da Federação
paçhantes Aduaneiros; José do COmér,cio do Amazonas;
Larivoir Esteves, da Federa- e Benedito Geraldo, do Vale

ção dei' Comércio do Estado ,Bentes, da"Federação do Co

de Minas Gerais; Suplentes mêrcío de Alagoas,
I

da Diretoria: Antônio Osmar A nova Diretoria, após o

Gomes, da Federação do Co- resultado da' urna, ficou as

mércio do Estado da Bahia; sim constttuídac Presidente,
Armando' Martins Corrêa João de "Vasconcelcs ; 10 Vi

Pinto, da Federação do Co- ce-Presidente, Jessé Pinto

mércio do Estado do Pará; Freire; ,20 Vice-Presidente,
Oscar' Prado Góes: da Feqe- Charles Edgard Morítz ; 30

ração do Comércio do Esta- Vice-Presidente, Luís Rober

do' de Sergipe; José Baade, to Vidigal; seoretárío, Jorge
da Federação do comércio,' Amaral; Diretor 10 Tesou

do Estado do Espírito Santo; reiro, Rivadávia Caetano da

Fra�cisco das Chagas .pui- Silva; Diretor 20 Tesoureiro,

I
maraes e·· Souza, da Federa- José Larivoir Esteves.

ção do Comércio do Estado' Com a 20 Vice-Presidente,
I do Maranhão; Terêncio Tor- o sr. Charles Edgard Moritz,
.

res, da Federação do Comér- Presidente da Federação' do
cio do Estado de- Minas Ge- Comércio de Santa Catarina,

em cujo elevado posto pros

seguirá nos trabalhos em

prol dos interesses das clas

ses .produtoras.

--------.:.

'Florianópolis, Terça-feira, 26 de Outubro de 1954

, .

FESTIVAL DO CONJUNTO DO
CARLINHOS

O. espetácl�l� fe��j.vc .

será Convocado Orealizado no Cme l.·(,lLz, �s 20
I'

"-I
,

��:��� n���i:�:,n��r;��D�;"���= 'deputado Agrlpa
n:icas e ainda. a apresenta- de tlas'lro f'arla'çao do conhecido conjunto U U
caipira "Trio Brejeiro '.

Durante o fe,,,ú78J em a

preço serão sorteados valío

sos brindes, ofertas de várias

casas comerciais desta capí-
PROFESSOR MÁRIO tal.

GRAZIANI Dada a ancíedade com Que

está sendo aguardada a rea-
A convite do D. À. XXII de

,

' ,

lização dêsse esplendldo ("s

Janeiro, ela Faculdade de
petáculo, é de ,�U;JIE se a

Farmácia e Odontologia, C!:lC- '

grande afluencia de rra-.
gará -hoje a esta capital, pro- quentadores ao Cine Rit� que
cedente de Pôrto "Alegre, o

marcará uma das suas nol
Prof. Mário Graziani, erní-

tadas de enchente,
nente autoridade da Odon-

tología 'Brasileira e Sul A

mericana.
O insigne visitante, docen

te livre de cirurgia e prótese

B�oMaxilo Facial da Facul-'
dlitle de Odontologia da Uni-

versidade qe São Paulo, Pro
fessor da Faculdade de O

dontologia da Pontifícia Uni

versídade Católica "de São

Paulo, Chefe do Serviço de

Odontologia do Hospital da
Santa Casa de Misericórdia

de São Paulo é, ainda, autor
das seguintes obras: Cirur

gia Buco Maxilar, Prótese
Buco-Maxilo Facial e Fratu
ras Mandibulares.

O Prof. Graziani, 'perma

necerá entre nós cêrca de 3

dias, ministrando aulas do

CURSO 'DE CIRURGIA BU

CO MÁXILÁR aos acadêmi

cos de nossa Faculdade.
Ao ilustre homem da ciên

cia, que se faz acompanhar
de sua exma. esposa, os vo

tos de feliz permanência.

Em interessante "show"

comemorativo, festeja ama

nhã, quarta-feira, o seu 30

aníversárlo de fundação, o

conhecido "Regional de Car

linhos" que tão brilhante

mente vem atuando em vá

rios festivais, exibições, esta
ções de rádio, etc.

...

As entradas se acham

venda no Salão 'Guarar.:.i' à IRua Tiradentes n. 8.

Parabéns pois, ao Conjun
to Regional de Carlinhos.

TEN. ALTAIR DO
MINONI

Recente áto do 'Pr'esident�
da República, na Pasta da

Guerra, promoveu ao pôsto
de 1.0 Tenente e nosso pre-
zado e distinto conterrâneo Do Instituto de Aposenta-
Tenente Altair Domínoni, da daria e Pensões dos Empre-'
Arma de Infantaria do Qua- gados em Transportes e Car

dro Auxiliar de Oficiais do. gas, recebemos, e agradece

Exército, em, serviço, pre- I mos, a seguinte comunica-

sentemente, no 14.0 B. C. cão:
Ato de inteira justiça pois Florianópolis, 20 'de' outu-

que O Tenente Dominoni tem bro de 1954.

.prestado ao Exército e á Na- Ilmo. Sr.

DELEGACIA DO
IAPETC,'

POLIOMIELITE
"

LONDRES, 25 (U. P.) - -

Irrompeu' uma epidepia de Ao sr. deputado Agrípa de

políorníelíte no nordeste ,da
Castro Faria foi endereçado

Escócia, onde 'já foram fe- o seguinte elegrama:

chadas 86 escolas frequenta-
' Senaçlo Federal -. Rio

das por 11,000 alunos.
Tendo Senador 'Francisco

__________ ,Gallotti renunciado restante

seu mandato,' tenho honrá

RE- convocar V. Excia. na qua-

llidad'e
de seu suplente, para

assumir exercício. '

WASHINGTON, 25 (U. P.) CDS SDS. Alexandre Mar-
- O senador' Joseph M'c -condes Filho, Presidente em

Carthy acusou a A,Çlminis- exercícío.

tração das Operações no Es

trangeiro, de retardar dema

siado à 'ajuda à Guatemala.
desde que a revolução de.

Junho pôs fim ao .governo
c'

comunista do presidente Ar-

ACUSADO DE
TARDAR

cão relevantes serviços na 1 - Tenho a honra de ca

paz como na guerr�,' �ervi-' munícar a V. S. que, por de

cos estes. atestados J;lela sua I terminação do Sr. Presidente

brilhante folha de altera-, desta Instituição, reassumi
ções e pelas honrosas conde- às 17,00 horas do dia 18 do

cor�çõe�" a noticia causou
I

co�rente mês, Q exercíci.o do
I

satisfação entre seus supe-. cargo de Delegado Regional

riores, colégas e subordínà- 4,êsté Instituto, neste Estado.

dos, que muito estimam', o '. 2 = . Colocando-me' ao In

promovido, pelas suas eleva- teiro díspôr de V. S., espero

elas qualidades. poder contar com sua valio- ,

.
Ao promovido, que vem sa colaboração no sentido de

Exma. Sra. D. Marl�a .Alves·1 recebendo inúmeras provas intensificar-se a Previdência
Estreito.

'

S cí 1 E t d
. ,

de apreço pelo elevado núme-. o la em nosso s a o.

Bom dia, '. .:

Iro
de amigos e admiradores ,3 - No ensejo, apresento-

A nos;a urna_de hOJe, sera os de "O ESTADO" apresen: 1�J.e os meus protestos de es-

a da. 3/a. secçao. No G. E.
tam felicitações. tíma e superior conslderacân,

José Boiteux. Eis os· resulta- Cordiais Saudações.
.

dos:

I
AdiJ... Rebelo Delegãdo

Senado :. ",:, "Vá�iOS paítsees, a graacça�oS ,Regiónal.
preCIpuamen . I -------� _

tlcS'él1v�lvida pela ONU, c()n- FALECEU o. EX- MI-
quist3.ram o direito de viver '

' ,

,

como Estados soberanos. Al- NISTRO

Iguns 'deles se enfileiram, em ASHERVILLE, 25 (U. P.)

pé de igualdade juridica, en-
- Faleceu ante-ontem o sr.'

tre os sessenta que fazem John Amherst Ceci!, que foi

I' parte da enti�ade interna- ministro da Informação no

cionaI. e' gabinete britânico durante a 'IAltera�se radicalmente o última g'uerra. O sr. Al'úrsthe

panorama pO,lj,tico do mun-; Cecil contava 64 ar10s de ida-

do. A Líbia, antiga colonla 'ele.'· j
,

italiana, é hoje qma 'nação' !
T

-

independente. A ,Editréia, 'que, ARLINDO PIMENTA
esteve sob identicas condi- ASSASSINADO

benzo

CARTA N. 3

TIM . , .

CONCURSO DE ROMANCES
I

'

RIO, 25 (V. A.) - Com o acaba de instituir o Prêmio

objetivo de incentiva]." as le- Orlando Dantas, em home

tras de ficção no país, o !lagem à memoria do seu

"Diário de Notic�as", do Rio, fundadoJ. O prêmiO será a-

nual, destinado ao . melhor

romance e se constituirá de

RIO, 25 (V. A.) - O conhe-
cido bicheiro Arlindo Pimen
,ta, sábado, último,' ao reagir
à prisão' foi assassinado por
e'lementos da Polícia.

uma tiragem de mil exem-

ESPIONAGEM ,plares da obra eseolhida. O

KARLE;lRUHE, 25 ('[l.. p.r prazo para recebimento de

_ Não .se deve atribuir, al- ongmais se encerrará a 28

cance se�sacional ao caso de' d�' fe�ereiro do próximo a

espionagem descoberto neste 'no. Os originais dev'erão ser

últimos dias, declara um encaminhados elactilografa

comunicado do Procurador- dos, sob pseudônimo, acam-
\

Geral junto à Côrte Supre- panhados de sobrecarta com

ma Federal. O comunicado o nome do autor para' identi

precisa que 8 pessoas foram ficação posterior. Os origi

presas e se encontram deti- nais serão ,devolvidos, após

Idas preventivamente, en� o julgamento. Os nomes dos

quanto que 2.outras foram cçnnponentes do juri serão 0-

soltas. portunamente divulgados.
.l_.'

159Nerêu
Saulo 148

'Aristiliano .

Konder .

85
87

,Câmara Federal

147Aliança
,U. D. N: 86

Assembléia

107
81

P. S. D.

U. 1). N. çqes, forma agora com a E

'tiopia uma federação. E ou-

tros territórios, sob o regime

I
de tuteia, vão sendo prepa

,

rados para a independ�ncia.

(São
imensos os obstáculos

levantados nesse caminho.

Ora' se interpõem, na solu
ção de dete�minado proble-

P. S. D. ..,.....
' 98' I ma, as tradições e os precon-

U. D. N. 67 ceitos nacionais de velha:-

Ainda esta; Dona Marina, potências colonizadoras, ora

não deu no jeito. Não' há-de se avolumam ,interesses de

ser nada. Faltam ainda tal1- supremacia econômica no

ta:- e tantas urnas. O seu dia plano de concorrência: mun-
cl�egará, . .

• dia!' pela conquista de mer-

Respeitosamente,
,

carlos e fontes de matérias-

BUM. primas. Mas, a despeito de

todos esses fatores contrá-

FALECEU EMILE MALE
I

PARIS, 25 (U. P.) - Mor- 19'13 mO),1senhor Duchesne

reu aos 92 anos em Chaalis, como diretor da EscolaFran

o sr. Emile Male, membro da cesa de Roma. As suas mais

Academia Francesa desde .. importantes obras são: A 'Ar-
1927 e da Academia das I�s- te Alemã e. a' Arte Francesa

cricões e Belas Letras desde da Idade Média, A Arte Re-

1918. Historiador da arte re- ligi�sa do Século XII na

ligios� da 'idade média, Emi- França e Arte e Artistas da

le Male havia substituido em, Idade Média.

Prefeitnra

Osmar
J. José

118
79

NEGAÇÃO'
CHIPRE,' 25 'CU. P.) - O

arcebispo MakarÍo.:;, chefe da
Igreja Ortodoxa Greg'a, ne-,,'

gou
'

que os comunistas 'se
houvessenl apoderado dó
controle do movim�nto I

que
há naquela ilha, pela inte
gra9ão à Grécia.

Câmam Municillal

,EXTRANUMERÁRIOS
'Efefivacão ,dos da'Agricultúra, .

RI€); 25 (v. 'A.)' '- O "Diá- dos salários do pessoal ex-

rio pficial" deverá jmbl,i'car, tranumerário mensalista da

dentiro dos pr6ximo$ dias, a Agricultura relativas do 3.0

relação nôm,ttal d'O� 5.3\8 trimestre do
_ éorre'rite arfo.

.

extranumerários mensalistas

elas tabelas única e esp�chÚ '�I;:;:
"

�

do Min,istério da"Agricu}tpra, ELEIÇQfjS)'l,A ClJ,BA
benefi6iados pela lei 2.284 do CUBA, 25 \U. P.) -. Cêrca

I:. �(, #t" I, 1<";'1 1 600 O ti' li' -t rr"
corrente a;l;J.!f i �,� i� '-', '1,' ,c e 3. ., 00 e e el pr� a-

O diretor' dâ DIvisão do correrão as urnas a 1.0 de

Pessoal! lclaquele Ministério, novembro próximo, ,'para a

agrônomo Manorato de Frei- realização das primeiras elei
,

n�ou, ta:mbem à Im- ções, g�rais em 23 m�ses de
a Nacional, todos os governo ditatorial de Ful

rêferentes às melhorias gêncio TIat1.sta.

----------'�-----------

"PREMIE:«"
EGIPCIO, .

rios, os objetivos de' autode-: ,CAIRO,� 25 (U. P.) - Noti-

PRESOS VARIOS terminação têm std.o· aJC!ln� cia-Sé, que o tenentéoÓcoronel

GUATEMALTECOS' ,çados com relativa' rapidez" G�.mál 'Abdel Nasser,
.

"pre-
I '

1
"

, rep.uzÍlldo o campo 'do' colo-' mier" egípcio', irá 'à India,
. BUENOS AIRES, 25 ( U.

nifalismo e fortalecendo eo1'o-,' 3:0
t

pàqUi�tão" à Indonésia e
P.) - Noticia-se que foram

"t'" lt i lal'iamente 'o prestigio das ao Afganistão, no fim do

�resos quarehta gua t:ma' e- I Nllcõcs- Uniilús". ,I) ,J
I mês de iio:"embJ.;�.

'

'cos, dentro do quadro das i -'- _

medidas contra as atividades

qomunistas clandestinas. Es,.,
)

I . �
,

1es pr���s faze;n parte �" d�
um grupo de duzentos gua. I Perdeu-se, domingo; no trajeto entre esta

�emaltecos. refugiados, na Coqueiros, uma, carteira de estrangeiro, modelo

Embaixada argentina, após a, 289.868 S.,R. E., emitida no Distrito Federal.

'derrocada do regime Al:Jjenz. I GratiÍ'ica-se a quem en:tregalJ nest,a Redação;

RE'RDEU�SE
Capital e

19, sob '-n.

ANUNCIADA A MORTE' FALECEU'
23 DIAS DEPOIS

NOVA IORQUE, 25 (U.P.)
- E. Mac Knight

'

Kauffer,
desenhista de carta�es e

ilustrador de livros, faleceu

NARRIMAN OPE

RAD�l

LAUSANNE, 25 ru.PJ
A ex-rainha Narriman do

Egito, foi operada em um

hospital desta cidade pelo
conhecido ginecologista R.

Rochat. Não inspira qual
quer inquietação o estado de

saúde da ex-soberana.'

dia 22 no Lenox Hill Hospi
tal, 23 dias depois que o, "Ti

mes" de Londres noticiou a

sua morte.
O extinto natural de Great

Falls, Estado de Montana,
conquistou fama de artista
na Europa, antes de regres
sar aos Estados Unidos há 14

anos.

'Começou sua carreira co

mo pintor de cenários para

teatro, e um dos seus ultimas
trabalhos foi um cenário 'pa
ra o famoso ballet Sadlers

Wells.

A U.D.N., no pleito, de outubro, perdeu subs-

tancialmente. Está em declive, no Brasil inteiro.

Em São Paulo elegeu 4 deputados federais. No Rio

Grande apenas 1. No distrito Federal, seu quartel ge

neral, empatou de, 9 a 9 com o P.T.E. Está desorienta

da, confessa o seu jornal Diário de Noticias.

.
Numa das suas últimas reuniões, o seu ilustre lí

der deputado Afonso Arinos sustentou a necessidade

de salvar 'o partido com a candidatura do sr. Jânio

Quadros à presidência, da República.
'

E o próprio representante mineiro comentou:
- Por incrível, o jeito é êsse: apoiarmos o Jânio!

Faz de conta que a U.D.N. está de porre ...

x x

" x

Quando, no sábado, encontrei o Padre Braun e o

seu [eep, êle confundiu a minha alegria em cumpri
mentá-lo.

Não gostou do meu riso jovial e foi explicando:
- Este [eep é essencialmente agrícola!
E para provar que a sua defesa não era ultra pe

tita, exibiu-me magníficas espigas de trigo, colhidas
• na haeíenda do Oolégío, no Ribeirão.

_; Veja! Plantio criolo! Sem adubo! Plantando

dá ...

E, como 'se ainda fôra seu aluno, supercilioso:
E deixe de andar fazendo mau juizo do meu

jeep.
Perdão, Reverendo! Eu respeito muito o seu

jeep. Sei que não é como os outros, os profanos. Nas

suas mãos será um veículo democrata e cristão!
,
- Não, sr.! E' apenas agrícola. No dia da eleícâo

foi entregue à Justiça Eleitoral.' ..
Lembrei-me dos livros de Gílbert Chersterton. De

um deles: "A' sabedoria do Padre Brow". Vou mandá

lo ao Padre Braun.

x x

x

Este ano, em dezembro, haverá a Churraseada da

Saudade, no Ginásio:
x x

x

Quando da penúltima inundação em Blumenau, o

então. governador, o saudoso catarínense CeI. Vidal

Ramos, subiu pelo rio !tajaí, de lancha, afim de' pe�
soalmente ,determinar as providências e levar o seu

conforto moral à população.
Desta vez, o goveJ.;nador no Rio estava e lá ficou!
E depois não compreendem por que a� urnas falam

grôsso contra êles ...
x x

x

A última esperança da U.D.N. é que o Suprámo
Tribunal anule a autonomia da Capital.

'Teriam pen�ado nisso quando indicou o lideI' do go
vêrno na Assembléia para seu candidato á Prefeitura?

O recurso, aliás, nem especioso é. Vai dar em unâ
nimidade contra.

AntÍ
Não
con-

Mas, se desse resulta.do? Se fôsse provido?
laria a derrota?' Reabilitaria o sr. Paulo Fontes?

obrigaria o governador a convidar - pelo menos

vidar - para prefeito o sr. Osmar Cunha?
x x

x

Essa história da autonomia faz-me lembrar uma

partida de futebol, no tempo do Externato F. C. Ven

cemos o lanterninha por 13 x O. Mas o deri:otado re

correu. Achou que o juiz tinha roubado. E queria ga

n):1ar na Liga!!!
x x

x

Foi, há dias, convocada uma reunião_ dos Enge
'nheiros Residentes da Diretoria de- Estradas de Roda

gem. Muitos não puderam vir. E os que vieram, vieram
de avião, por causa das estradas!!!

x x

Em Pôrto-Alegre, e em Pernambuco, autonomos o

muniçípio e o Estado, as chefias do executivo passou
aos chefes do ,legis�ativo.

Aqui, o sr. Paulo Fontes resistiu.
Foi fragorosamente derrotado a 3 de outubro e,

.ainda assim, não largou o cargo.
Daí o dizerem que ,êle, -na barca, vai de marisco ...

grudadinho nomais!
, ;,'�'�,r�,

.',
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