
Nações Unidas, 26 (U. P.)
- O secretário geral das Na

ções Unidas, Dag Hammarsk
jold, recebeu, hoje, manifes

.

tacões de apreço da América

Latina por motivo do 9.0 ani

versário da fundacão da Or

ganização Intemacíonal. Fo
ram recebidas mensagens

congratulatórias da Argenti
na, Costa Rica, Equador,
Cuba, Nicarágua, Venezuela
e Perú. Do ministro do Ex

terior da Argentina Jeroni-
mo Remorino, foi recebida a

seguinte mensagem: "Soli-

O Tdarízando-mé com os ideais ' , ampo
de concordia internacional, Previsão do tempo até às
que deram lugar, há 9 anos, 14 horas do dia 26.
ao nascimento das Nações

RIO, 26 (V. A.) - Os cír- go em .seguída, como 'de fato em alta. desde o pronuncía-" por ser diplomata norte-a- dirigentes no Rio de Janei': Unidas, tenho a honra de

culos' êafeeiros estão agita- aconteceu, uma queda no mento do presidente da Re-I merícano em nosso país. A- 1'0, que informaram, ontem, manifestar a V. Excía., em

dos em virtude da nova qu�- "termo" da bolsa de café em pública. E a,crescentou o pre- crescentou que, na sua opí- estar tratando de pedir ao nome do governo argentino,

da das cotações desse produ- Nova Iorque. sidente d,? Bancu do Brasil. níão, "a FARESP e a 'Confe- presidente Café Filho que de- os nossos desejos mais cor-

to básico da nossa econorr:ia, Sôbre o momentoso assun- - '''As declarações atribui- deração 'Rural devem movi- clarasse o representante di- diais de quê a' organização

provocada pelas declaraçoes to o vespertino, "O' Globo" das ao embaixador norte-a-, mentar-se no sentido de se- plomático norte-americano continue os seus esforços en

feitas nos Estados Unidos ouviu, hoje, o sr. Rui Oomes mericano me pareceram tão rem levadas a efeito grandes' "persona non grata". caminhados para afirmar e

pelo embaixador norte�ame- de'Almeida, vice-presidente estranhas que não devo fazer manifestações de desagrado Prestando novas declara- robustecer a ha�moni'a uni-

ricano no Brasil, sr. Kemper. da Associação Comercial do qualquer comentário antes ao embaixador Kemper". ções, 9 embaixador Kemper versal".
,

O caso. foi discutido pela Rio de Janeiro, que afirmou: que o assunto' seja devida- O Embaixador Reitera suas afirmou: "Declarei com

ab-I' O ministro do Exterior' do
Junta Administrativa do Ins- "Erncora conheça em -re- mente esclarecido". .

afirmações soluta clareza à imprensa de
Equador, foi a seguinte a

tituto Brasileiro do Café, ()- sumo as declarações do em- Referindo-se ao-. café, o .NOVA IORQUE, 26 (U. P,) Boston que o futuro preço do
11 agem: "Por ocasião do

casião em que foi sugerido baixador Kemper, não tenho presidente do Banco do' Bra- - O embaixador dos Estados café depende _de �ui_tissim.?s :.� :niversário da Organiza
que se considerasse aquele dúvida' em afirmar que s. sil afirmou que nenhuma al- Unidos no Brasil,. sr. James fatores que nao so nao estao cão Mundial desejo renovar

diplomata "pers�na nono �ra- excia. assumiu atitude que teração, existe na política do Scott Kemper reiterou a de- ao alcance de �ualql!er pe_s-, � fé Inquebrantável do so
ta" ao nosso pais e soücíta- muito depõe contra as suas preço do produto; asseverun- claração que fez recentemen- soa, co�o tambem nao estao vêrno e do povo equatorianos
da'em Washington sua con- qualidades diplomáticas. '1'i- do que há bastante café no te durante uma conferêncía submetidos �o controle de

elevados ideais que inspiram
sequente substituição... vesse razão o embaíxador, Brasil, para que, em dezem- efetuada no Hotel Ritz-Cari- niz:'guém". Assinalou o em-. as Nacões Unidas para man-

O fato foi ontem divulga- deveria ser o último a pro- bro, quando se vencem os tou, em Boston. Suas pala-
.

baíxador Remper que "um ter a paz entre os povos do
do em amplos detalhes pelo nuncíar-se da íorma por que primeiros contratos a .termo, vras desgostaram os circulos desses fatores é o tempo" d "

.

"Correio da, Manhã", jornal o fez, tanto mais quando sa- os vendedores possam líquí- \. . I
mun o .

��:dii��:l��en��:����:;:�o� �l����ir�i�r:��:��ni!��a��: ��:I::::Õ��s��õ;�eSi(lente lIa O'_""""'�s·-.""'e'_"""""_,""-a
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-dwo·.··r�-·��.......-G-�a--l·l·....·0----1--1�1· '--E-N-C-O-'-N-.-T-R-A-s-D'-I-ON-S-G'-OC-S-R-3-0'-SS-BO-yB-R--1N--H-'-O-S-·,-D-----.EUnidos. Assinala-se que as não corresponde à realidade". FARESP
lo ...

deClarações do embaixador A oplnlâo do Presidente do O sr .. Iris Meinberg, presí-

Kemper anulara o bom efei- Banes (10 Brasil .. dente da FARESP (Federa- da 1
.

! 'to do último discurso do pre- Aquele jornal procurou ção das Associações Rurais O exelDp O HOLLYWOOD, 26 (U. P.) o tio dos meninos, fora da,

sidente Café Filho que atír- também ouvir o sr,"Clemente do Estado de São Paulo), fa-
- Três fHhos do regente do cidade, não foi avisado do

. . prio interêsse de cada qual, "[azz" Bob Crosby desapare- fato. Por não terem al\are\�i':.
môu que o nosso país iria Mariani, presidente 'do Ban- lando.a propósito das recen- ,

"

se estivesse ímbuído de boas
ceram e dezenas de policiais do os filhos para o jantar. a

sustentar os a.tuais preços. , co do Brasil. Disse o sr. Cle- tes declarações' do embaíxa-
Intenções, a especificac.. ão

t b 1·
'-

h t d K
.

ôb
- e mais os pais estão à pro- sra. Crosby deu pela falta de

O sr. Café Filho res a e e- mente Manani aver oma- 01' emper, so re a neces- minuciosa dos seus haveres e

cera a.conüanç.. a do mercado do conhecimento' das decla- sidade dos brasileiros vende- d
.

f douí
cura deles, pelas florestas

.n::\) \l.m
saco de viagem."

Isto era
0.3 melOS como oram a qui- I d d 1 d

l'nternacional de café e as raçõesí'dó embaixador Kem-' rem café 9, preços mais baí- zona-e eva a, nas re onue- sina e que as cnancas pre-
/ - ridos, para evitar dúvidas fu- d d O t dl f

.. .

'compras da semana que fin- per através da Imprensa, sa- xos, declarou: I turas.
zas a Casa on e moram .. s en Iam azer pique-nique e

dou passaram a ser feitas em

llientando que elas coincidi- - "E' a mais íriamístosa I desaparecidos são: Christo- passar fora na. região rnonta-

I
Há tempos transitou no Se- pher, de 12 'anos, George Ro- nhosa dos' :lfrredores, Ent,re-

volume apreciável e em con- ram. com o retrocesso nas co- possível a atitude do embaí-
nado um projeto tornando' .

.

1 d K t t 1 bert Jr de' 10 e Setephen de tanto, a mãe rícou apreenst-
díções de melhores .preç_os.

l'
tacões do café que vín aam xa 01' emper, .an o ma S . ,

Mas depois das declara�oes
obrigatória a declaração de 8 que foram vistos pela últi- vá. porque os 'menínos "ia-

dEtI'
bens dos nomeados para fun- Iha vez, às 5 da tarde de mais desapareceram desta

�:i���baixa��� af�r�no�l a��: MENDE'S",FRANCE PRETENDE INCLUIR ções relevantes. O debate em ontem. Bob é irmão do .:'a- maneira. Mais de 100 oficiais

I tôrno do assunto revestiu-se moso cantor do rádio e da começaram a dar batidas de
os preços iriam baixar -mais

OS SOCIALISTAS EM SEU GABINETE
de aspectos veementes, pre- tela,. Bing Crosby. Por estar casa em casa.

ainda - vel_'lficaram-se .que,
-

.

. valecendo o ,ponto de vista '

I HOLLYWOOD, 26 CU. P.)
das que estao sendo atnbm-

.
I d b' t"· d d

PARIS, 26 (U. P,) _:_ O l)ri-1 meios oficiais daqui. No im.- a o l'lga Ol'le a e que, em
- Os três filh�. do regente

das às palavras daquele di-,

1meiro ministro Pier,Te Men- cio do mês, os socialistas de- todo caso, ao que sabemos, .NOVO DIRETOR DO de "jazz" Bob Crosby, que
Plomata .. , ,

t id'
Em. sua edição de ontem o des-F'rance vai inoluír nes- ram rnàii '"de 100 votQS para _ nll1�uem omou na" cons e-

PESSOAL DÓ ITA- �inham desaparecido desde
-

t
.

15 d'
"

a mal'orl'a necessa'I'l'a a' raçao devida.
- as 5 .da tard,e de o"', telll fo-

"Estado de São, Paulo", en1 'es proxImos . las DS -so.Cla- Impor - .'.

editorial, examina detidil.- listas em seu gabinete de aprovação dos açorâos de
.

9 S1'._G�lloti deu o exem- MARATI ram encontrados pela PolicÍft

mente o assunto concluindo coalizão, garantindo,se a,s- Londres, cuja votação foi de pIo que foi; ao mesmo tempo, RIO, 26 (V .. A,) - Foi no- pouco depois ·do runanbeceJ:.
que "MI'ster Kempel' forne- sim da ratificação dos acor- 350 a favor e 113 contra.. Os uma atitude de acatamento meado pelo presidente', da A Polícia diz que os meni-RIO, 26 (V. A.) - O Cor-' ,

t
ceu armas para os especula- dos de Paris para re'arma:- acordos de Paris, assinados reio da Manhã, de hoje, pu-

aos proposi os manifestados República o novo diretor do nos foram encontrados a-

dores 00 ·café". E assinala o mento da Alemanha ociden- no sábàdo deram aos acor- blica o seguinte:
na Casa de Congressó a que pessoal do rtamaratí, diplo- campados perto daqui e per-

tradicional órgão paulista: tal, segundo se informa nos dos de Londres a fQrmá tex- pertencia. mata João Emílio, Ribeiro. feitamente bem.
.

d· I tual. Em fonte autorizada se Ao assumir o cargo admí-
'�e o sr. Kemper foss� lp 0-

Ad'
iii' '.

mata profissional, sem o me- GANIZADO NO diz que o ofereciment.o- 'aos nistrativo em que se e'ncon-· �' N ;

t'-nor conhecime,nto da vida e-
OR .

-

socialistas será feito, na sex- ira, o ex-senador Galloti fez I n a nao .sera es e anovo G/'B·'IN·E'.rE SIRIO ta-feira,' às vesperas .elo Con- sua declaracão de bens, que .,.,.�. .

,.'
'"conômica, sem saper nada 11. - ..

�e;;:��r��s�et:I�:Z ��IS�le�� t)l'�;��V;��eC����e�:;;'�tLa� �:��Oe���I��;!clOco��i�I�S�: fO�I��t��S�n::t:e�:otae��'on_ '. a reélasslflcàção do FuncloDallsmo Yederal
culpasse o seu pronuncia- si pediu, hoje, que o chefe uma sessão plena do gabine- tâneo, quê merece, por' isso RIO, 26 (V. A.) - O de- jeto de cl�ssificaçãd de car- Câmara. O trabalho está na

mento claramente baixLta. da delegação da Síria pe-, te, para aquele dia, com o mesmo, 1'egistro especiaL putado Lopo coelho,: que é o gos e funções públicas, que I COl)1issão de Justiça e deverá
Mas s. excia. é home�n de rante as Nações Unidas I?aris presidente René Coty. Infoi:- Muitos outros altos funcio- representante na Camara de se acha no Congresso, o se- ,ser apreciado também pela

negócios, muito experimc"1- EI Khouri, organize um n�- mantes políticos dizem que nárlos tem' sido nomeados �e�utado� de_ maior influ- gui�'lte prognóstico: "São de SerViço Público e pela ,de
tado para quem, em vCl'da- vo gabinete. Em declaraçao os únicos pontos a serem de- para lugares de direção e ne- enCla e hgaç�o com � �las- mUlto remotas as possibili- Finanças, antes de ir ao ple
de, não poderia representar I oficial disse que El Khouri ddidos, agora, são a respei- nhum deles, ao que nos co118- se dos, serVIdores pubhcos, dades de' o plano de classifi- nário. Depois, o Senado. Mes

surpresa' o fato de poder sua I responderá amanho O gover- to das pastas qU,e caberão ta, lembrou-se de adotar pro- nesta capital, fez, hoje a cação de c�rgos e funções mo levand.o· em conta O pe
declaracão fornecer. arma::! no anterior renunciara no aos s�c�alistas e as pessoas cedimento idênti�o. .

propósito da situaç::"o na do serviço público vir a ser ríodo extraordinário de ses

aos baixistas, provocando 10- 'dia 14,do corrente. que�s lrao oc.upar. Entretanto sena do pro- numerosa classe face ao pro- aprovado ainàa êste ano pela sões, o mais provável é que o

.)....()....,).....().....()_() ()..:...()�Q�()....().....()..... ().....().....()._••••••••••••••...()�)....()....,()....()....().....()�().....():�()..... ().....().....().....()....(O proJ'eto fiq e
'

ArguirlSe da legitimidade e .da convemencla da leI do

A B t Ih
. pete-se, a cada dIa, a aqUlsIçao de valores técnicos no mer- .

u. para ser con-

�ong�e�so que criou a petrob,l'ás, é mais do que impatrió-
'

a
.

a a
cado mundia.l e a celebração de contrato� �e f�nancia-

CIUldo no proximo ano".

tlco, e mconsequente esuspe!to.. mento, a curto e longo prazo. com orgamzaçües mterna-

Não sabe ao govêrl)o, ao Congresso e à imprensaesta-. .

. cionais do ramo, para a aquisição de equipa:mento e os im-

belecer_ debates e polêmicas sÔb:'e �ma lei sa�cionada,· em d P t '·b·.II>
plementos que a eX���lsão progressiva, �as atividades da IMPETRADO "HA-

execuçao, que sofreu penoso tramIte no Parlamento, o a e ro ras empresa venha a eXIgIr, em futuro proxlmo. BEAS-CORPUS"
qual, por expressiva maioria, consagrou a tese do monopó- '. Há conheciniento superfiCial, ignorância ou ânimo c;le- RIO, 26 (V. A,) _ Telegra-
lio estatal da indústria do petróleo, ideal consubstanciado João PO,rtella :8,. Dantas liberado de desconhecer ou omitir o estado atual da indús- ma de São Paulo informa,.
com a criacão da Petrobrás. tor decisivo' de progresso, que estanque a sangrià de moe- t.ria brasileira do petróleo. que os juristas Ataliba No-

Reputa�os ocioso restabelecer as discussões sôbre a das e nos liberte da economia incipiente e da condição de Ao contrário do que seria lícito supor, não é um em- gueira, Teotonio Monteiro de
teoria do problema. E' o momento de dirigirmos as vistas subdesenvolvidos, á que estamos IlUbmetidos. preendimento nos seu,> primórdios, mas, ao contrário, o Barros Filho e Ester Figuei-
para o lado prático chi questão, indagàr-se dos resultados E há como atingir êstes fins. �cervo de pesquisas, o montante da produçfio, a implanta- redo impetraram uma ordeni
obtidos nos cinco primeiros meses de atividade da empre- Não 'é a Petrobrás que está sendo julgada, e, sim, o ção da industria de transformação do óleo cru pelo refino, de "habeas-corpus" ao sÍl--
sa, examinar-se as perspectivas iminentes no seu funcio- espírito da lei que a criou: e o vol .me de carga transiJortacta pela frota petroleira, premo Tl"ibunal' Federal .em

namento, e sobretudo, contrapor aos argumentos levanta- A campanha é movida contra a legislação em vigor, e, patrimô_nio legado pelo Conselho Nacional do Petróleo à favor do sr. Ademar de Bar
dos pelos defensores da concessão das jazidas ao capital pois, desde logo inócua. Não atinge o órgão incumbido de Petro�ras, constituem um ativo de porte considerável.

. ros. Alegam os impetrantes,
estrangeiro, as cifras e os números, que, melh�r. do que .0 executar o programa que a lei prefixou, já que êle,_no nas-

.

Ha 245 poços pro�utor�s _�os campos do Recôncavo como fundamento para a

verbo, ora agressivo ora blandicioso, mas empll'lco e vazlO cedouro, não_ poderia-ter logrado resultados mais flagran- b��a_n0' que forpecem é. Refmal'la de'Mataripe 3.100 barrís.1 eoncessfto da medida, a au ...

de sentido, e�pelham com frieza a conjtintura. tes, mormente, quando nos pri�eiros dias, a sua direção. �Ianos que cOlTespondem. ao �?l1sumo do ,Estado em gaso-
.

sencia de justa causa para o

Não nos deixamos

e.mpolgar
pela tes� estatal ar1:eb�- estêve entregue a um político absorvido pe,lo prélio,eleitoral. lma comum, que_rosepe, oleo Ul.e&el e oleo combustível. ',procedimento criminal con-

tados na nossa boa fé ou envolvidos como inocentes uteIs, • A lei n. 2,004, votada pelo Congresso após amplo e, '
Esta produça?, �e bell). que extremamente limitada, tra o paciente, no caso dos

não demos crédito às campanhas de ideal duvidoso, ,que pensado debate, não pOderia ser objeto de reforma -radical representa 110 mllh,oes de cl'uzeiros de poupança anual, o "Chevrolets".
deturparam o exame do prOblema para acirrar ânimos um an'o depois de sua sancão, antes que ela desse' mostras equivalente a 2,5 milhões de dólares., , 1 _

chau,vinistas, não adotamos esta posição ,em represália à de sua imperfeição e que �e lhe tenha dado op'ol'tunidade A fro�a naci�nal de petroleiros, formada com 22 navios

10 RISO DA CIDADE...

Standard Oil, que s\lprimia sua publiCidade dest?s colunas, de demonstrar ,a sua eficácia e a sua VIabilidade. de bandeIra nacIOnal e 4 barcos afretados, transporta 1/3 '

empenhada em nos comprometer financeirame�te, p_rimer� Como obstáculos insuperávéis à consecução do plano da nossa importação d.e prOdutos de petróleo. Navegando ..

• �.-s; �

.

-� I t�.1'0 passo da rendição que ela ambicionava, enfIm, nao nos monopolistà, aponta-se a carência de mão de obra técni- em todos �s mares e fIgurando .entre as dez maiores fro-
�,

. � �

,"A,J f t, �
'apegamos a pontos de vista e a doutrinas antes de conhe- I ca, a escassez de capital nacional e a. mingua de dólares tas petroleIras do mundo, carreIa para o país uma recei-' '. ..... \
cer a prática. Estabelecemos o contacto pessoal com a ex- em que no'; debatemos., t� anual de 5 a :0 milhões de dólares, contribuição ponde- ,�" �')/-J'-I Mas há como contornar essas dificuldades, que con-,

tinente e, a partir de então, acentuou-se em nosso espll'l- cordamos existir. EXIst:m, amda, em fmal de montag�m as refinarias '(.,,J ,%�
to, a convicção de que soluções outras haveria que preci- Eis que, com a emenda do Senado, que admite a vinda. de �uba.�.a�, com c:wacidade �e refino inicial de 45.000

'.�'-'N"
�I__ ,

pitassem a industrializacão da riqueza latente, mas nenhu- de geólog,os e, pessoal espeCializado estrangeiro, mediante barl'ls dmrlOS e, em futuro proximo, de 65.000 barrís a de
.. ,""-

ma delas atenderia meÍhor ao imperativo de preser1ação contratos individuais de trabalho, a prazo fixo, o proble- Manguinho,s com 10.000 barrís e- a de Capuava para 20.000, la. �).
. da nossa independência econômica para o que !l, Petro- ma da assistência técnica jà não subsiste.

.

som�nd��s� a est�s Mataripe, já duplicada para 5.000' .. � .

I ., ",.i .:
brás era o instnunent0 indicado. ' Ademais, nunca faltou ao Conselho Nacional do Pe- barl'ls dlarIOS, e Iplranga e outras pequenas indústrias que

<I" ,

Não queremos o óleo'brasileiro sepultado no seu subso- tróleo; como de resto não tem faltado à Petrobrás,. a mais assegurarãõ ao país, em ·b.reves meses,. o tratamento de E fique sabendo que
'10, enquanto"nações vizinhas extraem lO seu, cotidianamen- ampla e irrestrita cooperação técnica e, surpreendente- cerca de 70%' dos derivados de petróleo consumidos no aquele úllico votinho
te,: para aci&uar motore!} e fabricar divisas.

.

mente, a financeira, originária dos países onde a indústria Brasil.
que você leTOU foi o meu

Não, queremos ver a lavra em ritmo perene, como fa- do petróleo já, atingiu um estágio de desenvolviniento. Re- Coiltinúa na 6a pag, e não o seu!!!

I IJIRETOR'
Rubens de
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COMEMORADO ° 9° ANIVERSARIO
NAÇÕES UN:I()AS

EStADO DE, .11 tMitUH&,

UrDr!�O� [Um 81· ,@[ Ira Õel�Bm������ó���CA
"do Embaixâdor. dos EE. DU.· os ciréulos cafeeiros

IOm!ii. �ntiloDiá.
rio d. $. Cltarina

Ano XLI
E do ministro do ExteI;ior

do Perú Eduardo Miranda:
'A Camara dos Deputados
em sua sessão de ontem,
concordou em votação que
se envie a V. Excia, esta

mensagem' como tributo pela
'comemoração, a 24 de outu
bro, do aniversário da ím-

'portante organização, que
tem a vida constitucional dos
povos que lutam pelo bem
estar da Humanidade".

. .

Tempo - Bom, passando a

instável.
Temperatura - Estável.

'

Ventos - Rondarão para
os do quadrante Sul.

Temperaturas - Extremas

de ontem: Máxima 25,2. Mí
nima 17,4.

FALECEU O VICE-'
PRESIDENTE DO

. CHILE,
SA,NTIAGO, 26. (U. P,)

Faleceu, hoje, aos 79 anos de

idade, o vice-presidente .

ela

República e parlamentar
Manuel Franzani. O extinto
foi embaixador nos Estados

Unidos de 1933 a 1939. -Ó>»Ó,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Profissional
o '., R .. GUERREIRO

, ,M E O I C O 5
_ ,IDr. JO'io . Pa'opitz r '

E S I A J:
Cbefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

MARIO DE LARMO DR. ALFREDO DRA. WLADYSLAVA Ilibo I AbwIINISTRAÇAO 'A clínicad�st�°:O�t!d�e��!or�:n!��:smodernos
CANTIÇAO' CHEREM W MUSSI E int r d 20a nfer- I Redação e. Ofic�nas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especíalidade

,
,

' • � 1 e no, a e Conselheiro Mafra, n. 160
- MÉDICO - , CURSO NACIONAL DE 'e mana e Serviço de gastco- Tel 3022 _ C P t I 139

ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
CLíNICA DE CRIANÇAS I DO�NÇAS MENTAIS. DR. AN,T,ÔNIO DIB enterologia da Santa Casa Diretor: R�BE;:Sa 'A. NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

A D U L T _o S

I E__x-�lretor, do Hospital do Rio d� 'J�neiro (Prof. -'RAMOS.
' inflamações do Nariz e Garganta)

,
Doenças Internas Colônia Sant Ana.

"
MUSSI W Berardmelh).

.'
Gerente: DOMINGOS F. DE IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

CORAÇÃO - FIGADO - ?oenças nervosas e men- _ MÉDIOOS _ Curso de neurologia AQUINO. para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
RINS - INTESTINOS I tais, " .

CIRURGIA-CLíNICA (Prof. Austregesilo). Representantes i Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, E� muítos

TratamesnItFoImLIosderno da

I RlmpotTe�clda Sexual. GERAL-PARTOS Ex inter�o do' Hospital Represenzações A. S. La- ,casos são evitadas as operações das Amigdalas "
'

. '

'

.

ua l,ra entes n, 9. Serviço completo e espe- maternidade V, Amaral. '

ra, Ltcla. .

ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Earingises
Consultório -.:' Rua TIra-

h
Consultas das 15 às 19 cializado das DOENÇAS DE ' Doenças do estômago, Rua Sê�r.ador Dantas, 40 '.

' RA'IOe inflamações dos Ouvidos) ,

dentes, 9. oras. SENHORAS, com modernos inte. tinos, fígado e vias
_ so andar,

" S X (Radiografias da Cabeça)
H?RARIO: 1[0NE: 3415. ,métodos de diagnôstleos e I biliares;

dos rins, útero e 'I'el.: 22-"5924 _ Rio de
,REFRATem (Moderno Aparelho para RECEITA de

Das 13 as 16 hor... Res.: Rua Santos Saraiva, I tratamento. ovários. Janeiro. (OCULOS)
,

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. SULPOSCOPIA - HISTE- Disturbros nervosos. Reprejor Ltda.
LAMPADA de FENDA (Verificaçâo 'e díagnostíeo d.

- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. RO - SALPINGOGRAFIA Consultório: Vitor Mei- Rua Felipe de Oliveira, n.
' lesões dos Olhos)

DR M' RIO N
- METABOLISMO BASAL reles 22. '21 - 60 andar. '

INFRA VERl\IELHO ,

DR. ROMEU BASTOS . A WE -

Radioterapiap or ondas Das 16 às 18 horas. 'I'el.: 32-987Z _ São Paulo
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

PIRES
..... DHAUSEN curtas-Eletrocoagulação - Residência: Bocaiuva 20 ASSINATURAS '

,.. .

Pulmão e Esofago
'

.

CLtNICA MÉDICA DE Raios Ultra Yioleta t Infra
I

Na Capital I
Consultorw: VIsconde de Ou�o Preto 2 (Altos da Casa,

- MÉDICO -

!\.DULTOS E CRIANÇAS Vermelho. A C .• ', Belo Horizonte '

Com prática no ,Hospital
- no 'T 170,0(1 R ·dA• F li S h

'
,

São Francísee de Assis e na
Consultório - Rua João Consultório: Rua Trajano; I A D V O G A DOS Semestre Cr$ 90,00

eS2
...

encta. - e rpe ::: mi�t, 113. '1'elefone 2.365
,

Pinto, 10 - Tel. M. 769." n. 1, 10 andar � Edifício do No Inter'Ior C01tsultas - pela manha no Hospital - A tarde
Santa .Janefro Rio de Consultas: Das 4 às 6 ho- Montepio. Ano Cr$ 200,00

' das 2 horas ,em diante no Consultório
" ,

"

CLINICA M�nICA
raso Horár.o : Das 9 às 12 ho- DR. JOSÉ MEDEI-Isemestre Cr$ 110,00 I, DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO .:.._

••...,.-,' Res idêncía : Rua Esteves ras - D�. MUSSI.
ROS VIEIRA Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.CARDIOLOGIA Júnior, 4.5. Tel. 2.812. Das 15 as 18 horas -

Dr�'1
tráto,

"
, 'DERMATOLOGICA E -CLINICA GERAL

'

Consultório: Rua
-:

Vitor
" MU�Sl. ,

- ADVOGADO -. "OS orig·inais, mesmo Dlo10M· I"N
.

F
..

Meireles, 22 Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS -IResidê,lcia: Av�nida Trom- Cansa Postal}50 .: Itaíaí publicados, não kerio devol- r lune >, unes errelraNARIZ E GARGAl'JTA

I powsky,
84. .

=: Santa .Iatarma - vidos, , _
,. -', :

,

Horáríos: Segundas, Quar- ..,'".,...,.

Ú ," DR MARIO LAU- A direção do se respo.· ,CONS. - A' RUA VIÇTOR MEIRELLES N° 18, 10'
tas e Sexta feiras: DR. J LIO DOIN

1'---
. sabiliza pelos conceitos emí- ANDAR DAS 9 AS 11 HOR_AS - DIARIAMENTE. '

Das 16 às 18 hor... VI,EIRA DR. NEWTON RIND�"""'N>< tidos nos artia-os &slIi,nsdos. RES. � DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,140
Residência: Rua Felipe " MÉDICO " I, e

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

Schmidt: 23 - 20 andar, "ESPECIALISTA EM

!
I D'AVILA

DR. CLAUD.IO Inform'aço-esOLHOS, OUVIDOS, NA- CIRURGIA GERAL
'

apto 1 - Tel. 3.002. -

RIZ E GARGANTA Doenças de Senhoras - BORGES ufels
DR. WALMOR ZO- TRATAMENTO E OPE- Proctologia - Elet.ricidade ADVOGADOS O, leitor ence!ltrart�6i•.

C RAÇÕES � Médica Fõro em geral, Recursos
l\IER GAR IA Infra-Vermelho - Nebull'-'} Consu ltórí o : Rua Vitor S

.

1
ta coluna" Info'rmaçõell que

O 'Í>"C I F-Ef)erante o upremo 'I'ribuna necessita, diàriamente e de r
';,:�

ar os
"'"

n I·.....�lomado pela Faculdade zação - Ultra-Som Meireles n, 28 - Tetefone: Federal ,e Tribunal Federal imediato:
'.

��' ,

" •.•' ue SID,U'�ional de Medicina da (tratamento de sinusite, sem 3307:J de Recursos. li
Iníversídade do Braàll operação) Consu ltas: Das' 15 horas ÉSCRITÓRIO�

/ Médico dos Hospitais �ericanos e da Força
interno por concurso ,da Anglo-retinoscopia -L Re- em diante,. ,1"lorianópoJis _ Ediftcio ,JORNAIS 'f4!lefOnel

'

Expedícícnáría Brasileira·
,

Maternidade-Escola' ceita de Óculos' - Moder-] Residência:' Fone, 3.422 São, Jorge, rua Trajano. 12 O Elltado .. , a.oll MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO
(Serviço do Frof. 'Octávio no equipamento' de Oto�Ri- Rua: Blumenal n. 71. - 10 andar -'- sala ,I. A Gazeta 2;65. Doen�as de Senh.] as e Crianças � Partos - Operações

Rodrigues Lima) nolaringologia (único no Rio de Janeiro _ EdifIcio Diário da Tarde..... 3.57i O MaIS Moderno e eficiente Tratamento e Operações
Ex-interno do Serviço de Estado) ,DR. DIB CREREM Borba Gato, Avenida Antô- Diário da ManhA... 2.463 das doenças de Senhoras
Cirurgia do ,Hospital �Horário das 9 às 12 ho- ADVOGADO nio Carlos 207 - sala 1008. A Verdade .. :...... Z.010 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaas ton- "

I. A. P. E. T. C. do Rio de ras e das 16 às 18 horas -- Imprensa Oficiai 1.•

881 �ur�s� zU,mbirl�s d.e ouvido, neurastenia, irritabilidade,'
J i Causas cíveis. comerciais, DR.. CLARNO G., HOSPITAIS ln t- f

.

íd
, ane ro Consultorio: _ RuaVi-.. soma, unpo encia e rigi ez sexual em' ambos os se-

.

Médic6 do, Hospital de, tor Meireles 22 _ Fone criminais e trabalhistas. 'GALLETTI Dê Cuidade: xos_ -' Tratamento pré-nupcial e pré-natal.' ,

Caridade' 2675. Consultas popularel (Provedor) .'... .. 7.3141 qp"er�çoes e,specializd.as do ouvido, nariz, garganta,
ç E SENHORAS

- ADVOGADO �
(P ti) 10·. t 1 d d

�

DOEN AS D Res. _ Sua São' Jorge, Rua Nunes Machado, 17 {ir ar a • � slnllsl es,,'p� ipos, esvlO.s o septo (nariz) labío partidoRua Vitor Meil'elles, 60. N
�

R
'

• 831 O
-

d h
.. w.

- PARTOS-OPERAÇOES 20 -'- ,Fone 2421' '( T' d t) b
ereu, amos -:-, pera�oes e er.mas, apendicites, ovário, utero,

C R J A P· t 16 esq. Ir,a en.s - 50 ra- FONE: 2.468. 1lU']'litar 11"'7 hemorro d d d h'd '1ons:' ua o o ln on.,
D'R. VIDAL 'do _ sala 3: _ Florianópolb _ I Sl�O SAbas'ti'l'�

.

(·C·a'a'a'
. . u

"

,1 es, a ,enOl es, 1 roce es, varicocteles e

das 16"OÓ às 18,00 .. '" " varizes, elefantiazes. \
horall. CLíNICA DE CB1.t\NÇAS de Saúde) . . . . .. 1.163 C I R U R G I A E M G E RA t.
Pela manhA atende CONSULTÓRIO _F.li-, I

Maternidade Doutor Tratamento garantido' de varizes, úlceras varicosa�
diàriamente noHos-, I J' ( 'I"

Cario!!! Corrêa '

. .. :.111 hemorroid.es com 6 injenções, sem dôr '

'

pital de Caridade. pe �chmidt) 38. Dr os"e' avares ,::' racema "CHAMADAS
UR� OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)

Resid@ncia: CONSULTAS - Das 4, e,
'

GENTES
"

'Tratamento e qperações do estômago, fígado, vesicula e

Rua: 'Geperal Bittencouri às 6 horas. ",!MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA I Corp.o de Bombeiro. a.311. intestino - Tubagem' duodenal.
Residência: Tenente Sil-I, '" GERAL ,Servlç� Luz (Recla-

,

Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais' •

n. 101.
I .

130 I maçoes)

1.4041
\, moderno, em 3 ou 15 dias

Telefone' 2692 veIra, ,

M Policia (Sala C6mla- T'
. ,.

d
'

.

• . .

FONE 3165 "Do Serviço Nacional de Do�nças entais. .ecmca umca no mun o para 'o trata,mento do Heman-
',"

"

,;;
'c;' ,- • _.

, Chefe
"

do:Ahibulatório ,de Higiene Menta}.!, Bário).... .. . .. ,1.018 glOma (manchas de vinho) no rosto ou no corpop com,

DR.�(;AR�:NDO V�..

nR� ANTÔNIO' MO-" Psiq�iàtra do Hospital - Colônia Sant'Ana. p(lUcia (Gab. Dele- , 100% de cura. '

LÉRIO DE ASSIS "

' ,Convulsoterapia pelo eletr6choque e car- gado). ',' . .. . . .. 1.594 Recéita de, óculos - Tratamento e operação das doença.!
� :l, � M..t�O,I(JO í�·. �IZ OE A�AGÃO ',. "di!l?:oL .Insulii:lOterapia. Malarioterapia., PS!co- COMPANHIA� D. dos plho�: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO;

Dos Serviços de CliniCá In- CIRURGIA TREUMATO- - terapia.,'
TRANSPOR r.. ETC

•

fantil da Assistência Muni- LOGIA CONSULTAS: Terças e Quintas da.! 15 às AtREO "-TENDE A QUALQUER. H'ORA DO DIA E DA'
cipill e Hospital de Caridade,. Ortopedia 17 horas. Sabado (manhã)' 'TAC .••••.•.••... 1.700 NOITE

CLlNICA' MÉDICA DE' Consultório: João. Pinto, Rua Anita Garibaldi, esquina de General Cruzeiro do Sul .... 2.500' Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal RanlOS
CRIANÇAS- E' ADULTOS 18�: Bittencourt.

Panair ..........•• 3.553, Residência': Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�
_; Alergia '_ D�s 15 às 17 diàriamente. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Varil - •• •.. 2.125 Torre.'

Consliltórió': 'Rua Nunes
' ,Menos a09 Sábado'8 I Lóide A'reo 2.402

Machado, "I _.;,.'Consultas das: - Res,: Bocaiuva 185. " J�eal 2.3:';8

15 às 18 hbr'áS. '

' Fone: _,... 2.714. '

I

Scandinava. •...... 11.500

�esidênciá·: R�a �a.r,echal' DR:. 'H E iR IQUE
", " HOT&lS

% 02]
GuIlherme, 5 - Fone.' 8783. .

<.
" f '

r�UI •••••••••••••.

PRISCO PARAlSO D'r."N'ey·" PIl,rr�ne Mund :::::;�� :::::::::':
1.276

DR·
r J! ' LQ�f\�Q t:

·La Forta ::!:�
"

FI�IlQ:', . <'
'

\
t, �ICO C.u�tque .. ::::::::: I."'

Doentas do apare�o reapi- . 'qperaçoes - Da.nças Formado pela Faculdade :r:lacional de Medicina Uni- Centr" ...... ," . .. I'"
c, 'ratório'i

'

de :Senhoras _ Clfníca d. versidade do BI'ásil ,I

."treJa .••••• ';' .' ••
' 1:171 ESTAGIO EM S .PAUL<? PAR';'" ATl:!ALIZAÇAO NO

T'U'B'ERCT,TL"OSII i" RIO DE JANEIRO I I 1.15',TRATAMENTO DO CANCER E DE TUMORES EM GERAL.
: ''?' i Adultos. de. .. .... , ......

RADIO'GRi1FIA!E RAI)IOS�' i, Aperfeiçoamento na, "Casa de Saude São Miguel" /ESTR.ITO
'

COPIA' I)()'S 'PULMOES
- C�rso �·dEspeScialisdaç,o Prof. Fernando Paulino Dique ,........... ti • '

,

Cirutlià'tio�or8.x
'

no: pO!lpita.'J. os .rvi or6lS Ihterno por 3 anos do Serviço de Cirurgia IN· MForm�d�;' peta Fa�lildade do 'Est'ado ' Prof. Pedro de Moura
'

'-
"

aVIo otor «Carl 'Hoencke' ..'

Naci�nai d'e M�ichi� Tiaio- ,. (íSe,I'\'i� ·a�j Prof. Muia- Estagio por 1 ano na "Maternidade - Escola" Dr 'aos to' Brasil, ,

-

,

""

)l' :,
logistá �" risio�irurgião 4� I no 'de Andr�d,")

, Prof. Otávio Rodrigues Lima •

I RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
.ospiiil! �e:rê'u Ramos

'

C ult', _ P la bll Interno por 2 �no do Pronto Socorro
, �SPECIALI�TA EM DO- Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO

Curso' de especialização péla ,ons ' as e man
- x - ENÇAS DE CREANÇAS.' Escalas intermediárias em Itaja! Santos São Se-

S. N. T. Ex:intern'o 'e Ex-as- no H"spital d. Caridade. OPERAÇOES CLINICA GERAL I bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo �estes q�atr� últi.
aiatente �e Ciruraia..do Prof.

.

A ta:t�e, das 15,30b.. CLINICA DE ADULTOS
, CONSULTAS: Das io às m�s apenas para movimento de passageiros. ,

UIO Ph;l'beiro<, Guima.rles em diante. no consultório,
, ,

,DOENÇAS,DE SENH?RAS .. ,I
' �8 e�cal�s em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não,

, (Rio). á RLla Nunes Machado 171
CONSULT:AS: No HospItal de CarIdade, , dlarlamen�e I

12 horas. pre1ud1carao o horário de 'Chegada no RIO (Ida) e '

Cons: Felipe Sehmidt, 88 �

, das 8 às 10. '
, I

' SANTOS (Voltà)
_ F01l8,S801. T!,sC),ll.n. d. Tlt'adente.� Tel.JNo consultóriQ,' à Rua João Pinto nr.16 (10 and.) I Cons. e Residência: ''7 de

Atende'6}1l hoi'ã marcada. 2:766: ,

' IDiFiriamente das 10 às 12 e das 14 às 16 horas. Setembro n 13
H, ,A sua proxima saida para o Rio e Escalas será no

Res: Rua SãO Jor,. 80':"_' Residencia - rua Presi" ,RESIDENCIA: - Rua Duarte Shutel, 129 - Florianó·
..

"I fIm do corrente mês, em data a ser fixada nos proximos'
FOD8' 2891. dente Coutinho 4.4.' (' polis.

' I dias

I

Indicador
CLlNICA D� OLlIOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- do _,;;,;.

Dr. Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS, das 10 - 13 .horas
Rua I'irad.nte 9 - Fone ,.2415

i.' .

DR. ÁNTONIO MODESTO

DR. PÓLYDORO S. THIAGO
'. MÉDICOS DO SERVIÇO DE RADIUM E

RAI?I� DO HOSPITAL DE CARIDADE.
AUSENTES ATE' MElADOS DE OUTUBRO,

. ;),,' .

RAbIOTE'"

•

-----------'-_ ..

..... � .• t-#

I
I

I
!
l

Lavando com Baba0'

\iirgem. ESpeciÇlUdade
da ela. IITIIL INBDSTBIIL-Jolovlllei (márca' registrada)

ecoDomi.za.se� _empo, e ,,'dillheiro
-----���- ---------------------- � .. ,. ,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"o ESTADO"
NO LAR E N� SOCIEDADE

Madalenc
ALDERACY MURICY

'.

Ah Madalena! Se Jesus te visse,
Se 'fosses tu que o rosto lhe enxugasse,
No momento feliz em que te olhasse,
Sob o peso da Cruz talvez sorrisse.

Se Jesus, Madalena, te sentisse

Tocar, piedosa, na Divina Face,
Talvez teu doce nome murmurasse'

Entre as, palavras últimas que disse ..•

Ah! Se Jesús, pendente do Madeiro,
Exalando o suspiro derradeiro,
Te avistasse a rezar, de' olhar desfeito,

Redemiria a humanidade; e agora,

Eu não traria, como Cristo, outrora,
Uma cruz de paixões dentro do peito! ..•

--0--

ENLACE:

SÇ,lIROEDER - RUSSI

Realiz'a-se, hoje:- civil e religiosamente, o enlace

matrímoníal da gentilíssima senhorita Neusa, diléta

filha do sr. Emílio Schroeder e sua exma. esposa d. Joa

na Luz Schroeder, com o nosso jovem conterrâneo sr.

Antônio Russi, filho do sr. Roberto Russi, e sua exma.

'esposa d. Laudelina Russi.

O ato civil realizar-se-á às 10 horas; no Palácio da

Justica servindo, como Padrinhos, por parte do noivo,
o sr.'Alfredo Russi e sua exma. esposa d. Odisséa P.

Russi, Egt. Lázaro Gonçalves de Lima e sua exma. es

posa d. Carmem Russi Lima; por parte da noiva, o sr.

João Francisco da Rosa e sua exma. esposa
-

Gl. Carmem
-

Rosa e o sr. Ademar Aurélio Oliveira esta. Nezir Sch

roeder.
O ato religioso realizar-se-á às 10,30 horas, na Igre-

,

'

ja Luterana, á Rua Nerêu Ramos n. 211 servindo como tes

temunhas, por parte do noivo, o sr. Roberto Russi e sua

exma. esposa d. Laudelina Russi, e por parte da noiva, o

sr. Emilio Schroeder e sua exma. esposa d. Joana Luz
,

Schroeder.
Constituindo acontecimento de realce na sociedade

florianópolitana, onde os noivos e suas exmas. famílias

gozam de gerais estimas, é ele prever-se que o aconteci

mento fique gravado na rotina de quantos, convidados
ou não, assistam aos atos.

P ESTADO apresenta ao jovem casal e as exmas.

famílias as mais sinceras- congratulações augurando
muitas felicidades.

Direção de Ronert Wise-Produção de Stanley Ru
bin-Genario de Eyerett Freman, baseado na historia de
Edmund G. Lave Fotografla (em, Technicolar) de Char-
les G. Clark-Musica de Sol' Kaplan. '

,
Elenco: Richard Widmark Don Taylor, Casey A

dams, Murvyn Wye, Darryl Hickmann, 'Martin Milner,
�odolfo -Acosta, Leonard Strong, Edgar Barríer, Wil
liam, Forrest e outris. - 2° Th Century Fax 1953_

Destination Cobi origina-se de um episódio verfdi- Rubens Falcão existência ja incorporou educação da criança, que os

�o,' arquivado nos. anais da marinha nOl'te-amedcana aos quadros da Nação mi-' inimigos da "recuperação"
intitulado Saddles for Gobí, e, portanto, poderia te; Quando, em janeiro de ••• lhares de brasileiros' que

I
dos

-

"adultos "suspéitavam
resultado em mais um bom representante do Robert 1947, foi lançada a Campa- estão hoje contribuíndo: fôsse crucifidada, nada so

Wise. nha de Educação de Adultos,
par a sua riqueza. Os cur- I frem com o tratamento da

Entretanto o cenarista Everett Freeman, sobrecar-
LIma corrente logo se �o:- sos que se distribuem todos do a êstes. Parece até que

Pelo avião' da Varig, se-
regou o script de ficção em demasia, construida a base,

mou e�l de!esa do que. dízta os anos concorrem para I aumentaram os cuidados
guiu ontem para ,Joaçaba, o de situações forçadas e, inverossimeís, e a obra passou a

ser � mteresse da criança.
que, em futuro não muito no que lhe diz 'respeito, tã.o

nosso conterrâneo '3 á.1J'igc Para os que compunham

eS-j
d f têm sid

'

ser mais um mau filme de aventura, de que propría- _. _
remoto, tenhamos liqui a- reque�tes em SI o as p�o-sr. Ulisses. Cunha, alto Iun-

mente um semi _ documentario. sa corrente,.estava se r_eti do ou, pelo menos, dimi- vidências que, pelo Minis-
cíonárío público estadual e

'N I d rando da criança para llbe-
nuido considevàvelmente a I tério

da Educação e Cul-' o e enco, on e se destacam os coàdiuvantes I d1° Secretário do Sub -díretó-
M V' (i t d b ralizar. com uma .parce a

.

a
taxa de analfabetismo que tura, vêm sendo adotadas a

rio do Partido Social :')erno- urvy� re, m erpretan o o no re Kengtu, chefe dos comunídade eonsíderada ir-
. b f"mongois e Edgar Barr-ier. como o misterioso mercador .

I ad r amda nos acabrunha. A seu ene reio. •crátíco no sub-dístrit o elo Es- "" recuperave , no caso, O U -

treíto. de camelos, aparecem, sem oportunidade, RIchard Wid- to analfabeto. Deveria êste
O prezado correllgi-már.r mark, I?on Taylor Darnyl Híckrnan, ex-garoto do

-

cine-I'seguir, até morrer, o seu trís
se fez acompanhar ele sua .na, e ainda Casey Adan:_s, o marido de Jean Peters, em te fadário, às mais mínimas

- Para quem trabalha
exma. esposa d. !.Tal'Ía .vruá- TDRRE�T� pE PAIXAO (Níagara Falis), namoran- conquistas da civilização não

fóra, ou mesmo em casa
lia Cunha. d? a chinezinha Judy Dan. A beleza pictórica

,

do am- poderia aspirar em virtude
sem fazer serviços pesados, O ESTADO deseja otíma biente do deserto, boas tomadas para a câmara de Char- d'a sua condição de pária naé ideal êste conjunto, saia

;:agem. I' ��s G. Clar�, ajudado pela beleza do Techilicolor, neste própria terra onde nascera.
I e blusa. A primeira é justa filme, que e uma das obras menos representativas de I.) analfabeto estava, pois,de linho ou algodão pesado, _ ..�

.

Robert Wise,_ o responsável pelo eexcelente, PUNHOS condenado a se extinguir se.A segunda, sem mangas, é DE CAMPEAO (The Set UP), que até .hoje, não tive- não eclodisse aquele movi-

Jconfeccionada em tecido de SRA. EDUVIRGES
dmos o prazer e ver exibido em nossa praça. ' ,.

,

algodão xadrêz, gola em SOUZA
D. COSTA mento, comparável aos que

ponta e pequena lapela no Com a avançada i?ade de sacudiram o País em deter-"
centro guarnecida de

pe_l77
anos e apos pertinaz en- minadas fases da sua histó-

[quenos 'botões, feitos da ferl�li�ade, f�leceu, Domin- ria. Mais do que supunham
mesma fezenda. (APLA) go uItUTIO, dia 24, sendo se- INGREDIENTES:

P
-,

1'1 dO· os que adversavam a idéia,
-o- puItada no dia imediato, a : -reeel O O, Ia, os seus objetivos não eram I

ANIVERSARIOS I exma. snra. d. Eduvirges 300 grs. de galinha apenas ensinar a ler, escre- :Souza, viúva' do saudoso 2 colheres de sopa de salsa' ver e contar, que isto de tconterrâneo sr. Thomaz picada CANSAÇO POR COMER DE nada àdianta a nínguem co- I
Ferreira de Souza. 1f2 xicará de farinha de rôs- MAIS mo finalidade. Queria-se I- sr. Severino José Vieira, A extinta, muito estima- ca

tesoureiro da Estiva Marítd- d C
.

I d
muito mais, queria-se ou-

a em nossa apítal, on e ,3 ovos Ê comum dizer-se que torgar 'ao homem chamado ISchumann
gozava de um largo cir- 11 colher de sopa de man- quem muito trabalha deve "marginal" a consciência de

perei:��·�Sp�:a do sr. Ari
culo de amizades; à Rua, teiga, também, comer' muito. N� que, pela educação, poderia

-----------------------

Santos Pereira;
Silva Jardim nr, 274, sendo 2 copos de leite entanto, isto é' um êrro. As ea,risgoírc-l·seedaedm,e eleemV�I·nvteor uúmtial SOCo • de Im,p'aro a' Vel'h·,c·,e_ sra. Carmen Navarro genitôra do sr. Manoel Fer- 2 colheres de sopa de fari- refeiçoes copiosas diminuem
reira de Souza, funcionário nha de trigo à disposição e a capacidade' vida me1hor do que a t,ive-stoz, esposa do sr. Adolfo
d C I H k S/Astoz, rseidente em Blume-
a ar os oepc e . sal à gosto de trabalho e tornam o in::" tam os seus' antepassados.

nau; le da dexma snra. MIaria Ade- 1 pitada de pimenta dividuo sonolento, pesadão e � evidente que, para tal A Sociedade de Amparo a Velhice, no eu magnifico
- sra. Jocelina Lentz Tei-

ina e Souza e Si va, espo� sempre cansado; 'áéoll'tecer, o domínio das programa de ação social, fará realizar em o próximo dia 7
sa do sr. Joaquim Cabral da MANEIRA DE FAZER: ,L.' ." técnicas fundamentais do de Novembro (Domingo), uma soirée; que promete grande
,Silva, operario paginador Evite o ,cansaçO' fáilÍI.'e a; aprondizagem 'have�ia de animação, pois apresentar-se-ão. em desfile de modas, vá-
deste Jornal ' 1 - Derreta a manteiga, indisposição pal'a o tra�' sar-Ihe exigida. E foi o, que, rios e exclusivos modelos da Casa A MODELAR.
À família enlutada as con- junte a farinha de trigo e balho, comendo apellás o de início, pretendeu a Cam- Para tão empolgante festa social os interessados poele-
dolencias de O ESTADO. misture bem. Adicione o suficienté. -' SNES."

+

panha, que em sete anos de I rão fazer reservas de mesas à Rua Conselheiro Mafra, 46.
- sta. Zilda Maria Reis, c:.:�,." 'm, leite e leve ao fogo até fero.

:::1i!::: d�i�a��e��C�� Experlmêntií·boje !F��af!::�ii;i
- sta. Nelsa Santana. re- SUFL�, DE GALINHA . I 2 - Tir'e do fogo e. adicio-

sidente em Laguna,; A galinha é uma ave mui-:- ,ne a carne da galinha, a sal-
- stu. Maria de Lot;ràés to útil e a sua carne é por I sa, o sal, a ,pimenta, as ge

Oliveira, filha do sr, João To- todos apreciada. Há uma mas e finalmente as claras
grande variedade no modo

I batidas em neve .

de prepará-l,a, mas se ex- 3 - Coloque essa massa

perimentar a receita de

ho-1num prato que possa ir ao

je, com certeza não a quere- forno, e que seja antes bem
ra mais de outra forma,' lJntado com manteiga. Asse
quando tiver visitas para

I
em forno regular, durante

o jantar. '20 minutos. ' (APLA)

ÚLTIMA MODA

FAZEM ANOS, HOJE:

ma;

ve;
- sra. Ondina Lehmlw!l,

esposa do sr. Oswaldo Le!'\m

kull, comerciário;
- sra. Waltrudes Alves:

. maz de Oliveira, indm,tl'ial;
- sta. Jucélia Zaninl. fi

lha do distinto casal Autônio
Zanini-Hélia Bachego Zani-
ni;
- jovem- Luiz IIen�'lque�

Diniz, filha do sr. José Di-

1
níz, alto runctonárto do :ns
tituto do Mate;

- jovem José Zefe:hlO Po

voas, filho do distinto casal

Agenor: Povoas J�·.-Ro1?éUa
Povoas.

VIAJANTE

I '

CINEMA
•

,

os QUATROS DESCONHECIDOS

(Kansas City Confidential ou The Secret Four)
Direoâo de Phil Karlson - Producão de Edward

Small- F:otografia de George A.' Diska'nt
Elenco: John Payne, Preston Foster, Coleen Gray,

Jack, Elam, lee van Cleef, Dona Drake e outros -

Unidt.
\

O sucesso parcial de OS QUATRO DESCONHE
CIDOS, não é, decididamente devido a sua .hístoria, que
apesar de descambar para o lugar comum e para o con

vencional, tem, na primeira parte, facetas originais e in

teligentes, no que diz respeito a preparação da trama.
- Seu sucesso parcial é devido a direção segura que

lhe imprimiu Q diretor Karlson, fazendo a exposição da
situação, com uma linguagem cinematográfica, por ve

zes brilhante, dando ao filme um ritmo agil, com se

quencias e cortes rápidos, dentro do clima de violência,
que tão bem caracteriza as historias de "gangster".

Para aqueles que conhecem o estilo de Phil Karl
son, atravez de alguns "capa 'e espada" e "westerns"
sem E?xpressão,. constitue uma grata' surpresa constatar
a evolução do realizador aconstumado a oferecer obras
de âmbito exclusivamente comercial.

Auxiliado de forma brilhante, pelo fotografo Geor
ge Diskante, realizou um espetáculo que, se por um la
do peca p-êlo inverossímel de certas passagens do script,
brilha, "emretanto, pela maneira como faz com rapidez
e agilidade, sem desperdício de celuloide, a exposição da
trama; CO!TIO, trabalhando, lado a lado, com o fotógrafo,
consegue excelentes "Close. ups", na ocasião' precisa;
uma composição plastica que serve para' valorizar a o

bra, de forma excepcional.
Em um elenco, onde todos aparecem com correção,

I
�

destacam-se: o veterano Preston Foster, seguido de
Jack Elam, o exce1ente tipo de "tarado", que foi lançado
em CORREIO DO INFERNO (Rawhide), com uma

performance tão bôa, quanto aquela que o celebrisou.
Até John Payne, um atar de ínfimos recursos, con

segue' apresentar-se de maneira aceitável, dando a im
pressão de que ainda poderá vir a ser um ator menos
inconvincente.

OS QUATROS DESCONHECIDOS não chega a

ser uma obra extraordínaría, mas, a rigor, é um filme
que deve ser assistido pelos amantes do bom cinema,
pois, sua estrutura artística está um pouco acima da rO-1tina que caracteriza as obras sem expressão

-

D.COSTA
-0-

PRISIONEIROS NA MONGOLIA
(Destination Gobi)

!

.J..

rl1�rl1
1 em cada 6 fumantes prefere Cigarros

'� �
II

I

o pais inteiro renovando constantemente' os

"

,o, estoques, a fim de manter

à venda cigarros

Continental ,

sempre novos

'- uma preferência nacional

,----__,...--------------------'

Educação das crianças e dos adultos

MOLÉSTIAS da,BEXIGA,
\ A Irritação intolerável e os ardores

produzidos pelos distúrbios da bexiga.
são frequentemente a origem do

mal-estar geral.
.

Sendo a bexiga a

porta de saída das sübstâncias tóxicas
e impurezas' que os rins separam do

sangue. sofre-se dores cruciantes,

devido a constante passagem de tais,:::::
substâncias p,or êste delicado órgão, � ��I�__!!IiI!!!.� '��---=

�stes males e o exa- �� -

:::"..;�-
gerado desejo de .lIvia� �� ,

a bexiga. devem ser com.. .

batidos. temendo, ainda hoje, as Pílulas De Witt, Sua ação
calmante e ar.tlsêtica. faz-se sentir logo na bexiga. nos rins e

em todas as vias urinárias, As Pllulas De Witt são fabrica.
i das especialmente para as doenças dos Rins e da a.xl!!",

lO.,.

!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTREOU VENCENDO
•

FOI ÁUSpíCIOSA A ESTRÉIA DO BRASI L DOMINGO, NOCAMPEONATO MUND IAI..DE BASQUETEBOL QUE ESTA' )SEN-
DO REALIZADO COM ENORME ÊXITO N'O MARA[ANÃ. CONTRt\- OS' FILIPINOS V,ENCEMOS �EM PELA CONTAGEM
DE 99a 63. ONTEM ENFRENTAMOS O "FIVEf, DO PARAGUAI. ATF-O MOMENTO EM QUE ENCERRAMOS A PRESEN

TE EDIÇÃO� NÃO HAVIA! SIDO I N,I ti A D A A CONTENDA.

.'

.

COmenta0�o uma LLatitu�e-regata c

"

com proteções tão indignas
j
zão muitos protestaram, Úr'

do esporte. clusive com a retirada dos
Agora, .vamos a outro dois já citados clubes de,

ponto. O caso do 'gramado amadores.
do Ipiranga, Todos os men- O qolegial, meu' amigo,
tores da 2a Divisão o', con- permaneceu no campeona
hecem, Sabem que vários to. Tem jogado diversas vê
times, como o Iris e .o Tre- zes no Saco dos Limões e

ze de Maio, desistiram de não tem, reclamado - ati
disputar o presente cam- tude de um verdadeiro cam

jpeonato, unicamente, pelo peão.
'

gramado do Ipiranga. Não' Em resumo meu caro, o

concordaram que as pele- Colegial é a mais organiza
jas do campeonato fossem da equipe amadorista da ci
realizadas num, campo se- dade. É o melhor conjunto
melhante ao do Soco dos de futebol que a 2a Divisão
Limões Possuiam as suas possui. Não é protegido co'

razões,
.

pois a �ancha dos mo você diz. Nunca teve re

Ipiranguistas é como eu ceio de disputar Uma parti
próprio constatei, irregular, da no gramado do Ipiranga
i�preSel1Jta elevações e de- e é 6 mais digno represen:
clivas sucessivos em tôda tante do futebol amadorís
sua extensão. Por esta ra- ta' da capital

No futebol � assim mes
mo. Uma equipe de catego
ria insofismável como é, re.;.
alrnente, a equipe do Colé-
gio Catarinense que dispu
t� o amador de futebol da
capital, joga de forma brio
lhante durante tôda uma

temporada, e, depois vê-se
enxovalhada por uma crô
nica esportiva, .de autoria
de um pseudo-cronista,
cuja inépcia salta a olhos
vistos.
Sim, .a aquipe do Colegi

al, bi-campeão e provável
tri-campeão do campeonato
citadino de futebol amador
cujas jornadas esportivas
têm sido notáveis, foi, é, se
rá sempre combatida,pelos
despeitados, como um tal
Carlos A. Mota, que não

podem, não querem com-

preender. aquilo que está _ ....
patente, está claro aos nos

sos' olhos.
O Colegial é uma equipe

grande demais, de passado _

glorioso e altivo, para temer ACEITAM-SE, ENCOMENDAS PARA CASAMENTOS
a algum time, principal- BATISADOS, - ANIVERSÁRIOS E REPORTAGENS EM

mente, quando se trata de GERAL.

uma equÚ;l� gv-la.inferiori' '" R O D O L F O C E R N Y, Fotografo do Jornal "O

dade, técnica, 'cuja !desorga- ESTADO". ",..,

nização e cuja indisciplina Chamados: Rua Conselheiro Mafra ,tir. 160 ou

em gramado já é conhecida Telefone: 3.022.

de todos
Meu caro CàrJr>s Mota,

vá aprender um, pouco a

cêrca do esporte-rei e de-
,

h
;

bépois va con ecer, tam em,
um pouco. da, história do Co�
legial. Coloque a inveja,
pelo menos durante algum
tempo de lado e analise os

fatos,
Os rapazes do Colegio Ca
tarinense já disputaram sob
o nome de Externato o cam

peonato da la;. Divisão e

venceram. Disputaram, es

te mesmo campeonato, já
com a denominação de Co

legial e sempre fizeram bo
�{(_., nito. Hoje, depois da im

I , plantação do profissionalis
mo, disputam a '2a Divisão.
Nesta última" venceram to

dos os campeonatos realiza-
dos. Disputaram treinos duo
rante este ano -com equipes
profissionais e sàiram-se de
maneira invejável .� os di
rigentes destes clubes que
o dizem .

.', Jogaram mesmo

fóra de Florianópolis, em

La'guna e venceram, de ma-

neira brilhante.
Portanto, meu caro, eu

pergunto qual o time ama

dorista que possui mais pOso
sibilidades de dignificar o

esporte ela 2a Divisão, do
que o Colegial?
Em segundo lugar, meu

caro amigo, quando você ta
xa o Colegial de apadrinha
do da .. Federação está fal-
tando á verdade, ou por ig
norância ou por má vonta'

I

RIO, 26 (V.A.) - O 'o Alianza, de Lima 'será um de, e nesse caso é puro des-
Conselho Téçnico de Foot- dos convidados. peito.
Ball da CBD encaminhou, Trouxe a Delegação do Desde a sua entrada na

à Diretoria a :P,foposta de
I Bangu,-· que

no principio 2a D,ivisão, o Colegial ,tetrtr

realizacão em maio e junho do ano jogou em Lima, as da mesma fçrma que os

do ano' . vindouro, de um, l.melhOreS 'impressões do seus. co�irmãos, pu�:üdo com.
torneio internacional deno' conjunto milionario, em, joga,dores suspensos oU.

minado "Copa, Rio'.
/
que atuam os irmãos RO-Imultas semelhantes áquelas J

Se a proposta for aceita, berto e Felix Castillo.
'

,que, são dadas a todos .os I

b Conselho tomará imediata- �utros times, amadoristas.

mente,' as providencias de E o Conselho Técrliçci da, Não há, e nunca houve pro-
sua alçada, entre. ás quais CBD 'aceitou essas inferma- teção alguma ao Colegial.
as sondagens' sobre; os c1u- ções, indicando' o 'Alianza; Os homens que dirigem' 'a
hes partiéipantes. como um dos participantes. F.C,F. '. são dignos demais

. Podell,l9s:.' a�iantar ' que. da "çppa,JUo" de)955, para
.

$e ,ªmesquinh'ilrell,l

�' :

PELA PRIMEIRA VEZ
'"

Haverá mesmo a disputa de "Eighl" \.

na
de IS de. novembro \

o

O'ALDO LUZ JA' POSSUI O SEU BARCa E OS GALPÕES, DO 'RIACHUELO E MAR
TINELLI NÃO TARDARÃO A SER ENRIQUECIDOS' - CORRERAO AS D U AS'
GUARNICÕES CAMPEÃS SUL-AMERICANAS - O INTERIOR EM PREPARATIVOS

I ..,
. \

Haverá mesmo o páreo, de Jnformou-nos, o destacado

I
quais enfrentarão o poderoso nas, pertencentes respectiva-

oito remos, foi o que nos ga- mentor do remo barriga-ver- oito do Aldo Luz que rio últi- mente ao Clube Náutico'
rantiu o dr, Heitor Ferrari, de que não .tarda a chegada mo Campeonato Brasileiro Francisco Martinelli e Clube

digno presidente da Federa- dos barcos desse tipo adqui- de Remo alcançou o título de Regatas Aldo Luz, os quais
ção Aquática de Santa Cata- ridos pelos clubes Riachuelo de vice-campeão e laureou- são os grandes favoritos da

rína. r e Francisco Martinelli os se nas regatas de São Paulo, competição.
Porto Alegre e Montevidéu,
A competição náutica do

dia 15 de Novembro, em dís
puta do Campeonato Catari
nense de Remo toma vulto,
devendo ser a maior e mais
concorrida de todos os tem-

No Interior treina-se mui
to, Joinville e Blumenau,
mais ama vez estarão digna
mente representadas nó gi
gantesco certame.. gevendo
como sempre dar muito que
fazer aos três gigantes da

Capital.

Na próxima rodada o líder
enfrentará o «lanterna»

, , ' �

TOMk�A�� PARTr�'Q'S FESTEJOS DO
,"

"DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO" - O
TRIBUNAL DE JUSTICA

,

,

poso
São sete sensacíonàís .

pá
reos, sendo que nos páreos de
double-skiff e four com ti-

o cotejo entre o líder e o

"lanterna", apesar da péssi
má colocação do tricolor do

Estreito, espera-se que seja moneiro veremos as guarni

sensacionalmente disputado. ções campeãs' sul-america-'

De acôrdo com a tabela de

jogos do Campeonato Citadi
no de Profissionais e Aspi
rantes, no próximo domingo,
nesta Capital, pelejarão Im

bltuba e Atlético,

Aguardemos o dia 15 de

Novembro, na certeza de que
assistiremos o maior espetá
culo de todas as épocas.

Aguardemos!

CASTELO BRANCO NAO GOSTOU
nindo os severamente como jcastigo pelo vergonhoso
procedimento que tiveram
contra a Hungria. Alem de

perder o match, o Brasil viu

RIO, 26 (V . .t\_.) - Caso
tello Branco não gostou da
decisão da diretoria da

CBD, apenas Jdvertindo
Nílton 'Santos, Humberto e

Maurinho, pelas graves in

disciplinas cometidas. na

Suíça. O presidente do Con
selho Técnico declarou: -

"A diretoria foi muitol con
descendente para com aque
les três jogadores. Deveria
fazer violenta carga, pu-

Tivemos conhecimento de I Certos estamos que os

que tomará parte nos fes-j pupilos de "Vadico" sabe-

abalado seu prestigio moral t�josp ?bOI' "d,�a dOT �bunciolndá- ,

rão delevalr d:r:od esporte .0 :r_:0-
1 ti

, a' l·ndl·scl·· no u lCO o rr una e me a a u I a agremiaçao,
e despor IVO com

, l' I O
.

1 d
'

•

I' d
' 1

-

profiSSl'0-'
Justiça, A nove agrerma- time esca. a o e o se-

p ma aque es -

b di
-

d
.

t"

H que' não po- çao so a ireçao o reno- 'gUlU e: '

riais. omens,
d d

.

t O ld I MO' M' I
dem mais defender uma se-

ma o despo(rVtIsd�. )
sva o Oaulro d- snlO-I' .lgue

I
- teri porque

Fernan es 'a ICO, tem --.- r an o - Imp10 -

eçao no ex erior, bi d 1 f 1 B' F
.,

A'
não sabem se comportar". sa I o c,om pu so }r�e e e' orrs -

.ranclsco - qui-
,

var o mvel desportivo em 'no' - Batista - Alberto -
nosso meio. Idalino.

'

"'--'_.

"

A NOVA' DIRETORIA DO CLUBE
TENTATIVA· D,E 'jCUQORNO NOATLÉTI'CO CATARINENSE J I'

Do Clube Atlético Catarí- Sr. Ary Oliveira FOOT-BALL PAULISTA -

nense recebemos atencioso 1° Secretário - Sr. Mau- �

ofício eorrrurriearido que no r'CI'O Renê de Ferrante ,S. Paulo, 26 (V.A.) -I ele estava sendo tolo, pois
lO' bit

.

Vit num só dia deri h
d 12 d t' 20 Secretário - Sr. Osny' ,ar 1 1'0

-

uruguaio nor po ena gan ar
ia o correu e, por oca- bl V ido l mai d d,

"

R Gareia Pa o agas, que tem ti o mais que I urante to o o
sião do seu 25° aníverssário amos.

I
- , "d t d d t t

de fundação, for empossada 10 Tesoureiro Sr. Os- atuações es aca as no .tempo e seu con ra o com

-

ld F
. campeonato paulis,ta; ele" a entidade bandeirante.

a nova diretoria do simpá- wa o arras , ,

F d
-

P C d d t. ,
'

,

S AI 'rruricrou a e eraçao au- ompreen en o ,pron a..

tico clube tricolor do, Es- 2° Tesoureiro r; -

I' 'd b, 11
'

'
,

,
,

te S k ista e' .Foo a uma ténta- mente que se tratavn, pura
trel'to, elel'ta ,a 8 do mesm,o pres e pec .

O d _ SAres Mel- tiva de subprno de que foi e simplesmente, de uma

mês, e que ficou assim cons-
h' rda Ou

r

1
,r. y

vitima, no Hotel Lider, on- ,tentativa de suborno, Pablo

tit�����dente _ Exmo Sr. �����SÃbs;;SCAL: de, reside. Diss� o apitador, yagas, reagiu p�onta�e�t�,
We. P 'd' t _ S C slau onental o.ue fOI procurado', mvestmdo sobre o mdIvI-,Gen Paulo Gonçalves reSl en e r. e ,

d' 'd 't d f' d b'

J bl k' por um 'lU lVl uo, mUI o uo, que ugm em esa a'

bel' Vieira da Rosa·' aM�:b:o Sr Viriato amavel, que, ao curso de Ila?a carreira pela Avenida
l° Vice Presidente

Garcl'a
uma clonversa declarou que

I Ip!ranga.Sr. Octávio Melchiade,!! ,

Ulyssea Membro Sr. Ary Silo

2° Vice Presidente
Sr. Delso Lanter Peret Ano: EM' JUNHO DO PRÓXIM0 ANO A

COPA RIO

veira
Aos nossos paredros atle

ticanos os nossos votos de
-- felicidades e prosperidades.

I

tunes
3° Vice Presidente

MANARA CONTINUA FAZENDO FALTA
Manara é· elemento- im- suspensão por dois jogos,

prescindível ao bom fundo- impo3ta pelo Tribuna'! dé

namento da linha interme- Justiça Desportiva. Mas 'a

diária avaiana. Jogador de conteceu que o excelente

recursos técnicos, arrojado e player na véspera do encon

valente, tem brilhado em: tro com o Bocaiuva sentiu

muitos jogos do tri-canlpeão ,se constipado e assim não

na qualidade de médio apoia- poude, no' dia seguinte, dar

dor. Sem éle o Avaí deixa a seu valoroso concurso ao

desejar. Domingo passado, Avaí que assim voltou a fa

Manara deveria reaparecer lhar e por pouco não sofreu

allós ter cumpr!.d� a,,}?e?a ,de contundente revés.

o
'�

ILi \

..... ......

..�.
'

..�.
..�. ..�. '

..�. ..�.

..�. ..�.
'.�. .�.
"J. ��..�. y..11/

BRA

FOTOGRAFIAS
,

.

pelo

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50. .

Em Lages, no' sul do Bfasíl, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

'\

I,

CAD1LlAt� 1950
VENDE-SE POR Cr$ 300.000,00 \

Tratar à rua José do Vale Pereira s/n, (Quarta casa
a direita),' próximo ao Coqueiros Pr�ia Clube.

TERRENO EM BARREIROS
Vende-se ótimo terreno, à beira da praia. Exce

lente JC!cal para veraneio e banho de mar. Tratar à
Ru� Felipe Schmidt, 36, com o sr. Andrade.

•

Cem �ste VAlol!' V. S,
ó.b.. i ..á. umA cOnta. que
lhe ..enderoti jul"O com·

pensAdo..
e

��Itl���ê�a�ltwm� levó ....;. P&"A sU& residin.

,
ei&um lindo e útil presente:

um BELIS!J/MO eOFI?Ede J4ÇO CROMADO.

" APt"OCUI"! hoje o NOVO

N'CO ,. GRI'COLA
�t7�AO-,16FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARII't!'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o En.sino, deve
prepara para Y'

8 vida
o NOVO MINISTRO DA

EDUCAÇÃO E CULTU
RA FALA A IMPRENSA
CARIOCA

'

-- INTENSI-
,

FICAÇÃO DA LUTA CON
TRA O ANALFABETIS
MO - O MEC DARA A

TENÇÃO ESPECIAL AO
ENSINO DE GRAU M�
DIO, BASE DE PREPARA_

çÃO PAR1\. A VIDA:
RIO (AGENCIA NA

CIONAL) Depois de tomar Icontacto com os principais
problemas de sua 'Pastas, o

Ministro da Educação e

Cultura concedeu uma en-Itrevista coletiva á imprensa
carioca, abordando aspectos
da administração e política
educacionais.
O Sr Candido Mota Fi

l lho expôs um verdadeiro
•
programa a ser executado

pelo MEC, cujos tópicos
principais aqui vão relacio
nados.

LUTA CONTRA O
ANALFABETISMO

Como não podia deixar
de ser, o MEC dará uma a- -

tencão toda 'especial á Cam

panha de Alfabetização de

Adualtos, auspiciosamente
iniciada na gestão Clemente
Mariani. O ideal é rrums

trar a cada brasileiro anal
fabeto um minimo de ins-

� trução, mediante a qual pos
sa ter uma noção exata dos
seus direitos e dos seus de'
veres e compreender o seu

reitos e dos, seus direitos e

dos seus deveres e compre
ender o seu papel dentro da
comunidade nacional:

ENSINO MÉDIO -- PRO
BLEMA FUNDAMENTAL
O Ministro,Candido Mot

ta Filho encara o ensino
medico com� o problema
ftindamental da juventude
brasileira. Na' sua opinião,

,�r o ensino. de grau medio de
ve ser uma preparação para
a vida e para tanto.deve se

afastar um dos moldes aca

dernicos, nos quais � atual
mente ministrado. O resul
tado dessa crientação é o

as estatistas falam clamo
rosamente: de' cada cem

� alunos matriculados no en

sino secundário, dez apenas
se matriculam nos Cursos

Superiores.
Os problemas de ordem

Ifinanceira influem nessa si
tuação e o GGoverno reco

nhe�endo tal fato está ees- 1
rando que o Lagislativo a-'
prove em breve a lei sobre
o auxilio da União ao Ensi
no de grau médio em nosso

país. O MEC está estudan-
do medidas para comple
mentar os efeitos' benefi:
cos que tal l�i acarretará,
corno por exemplo a produ
ção do livro didático em ge-

'

ral, para baratear ao maxi

mo o ensino secundario.

Sepultura
Gaulesa
Quando estavam proce

dendo' ao lançamento dos a

licerces ele' uma casa perto
I e Clermont Ferrand, ope-,

árlos encontrarani a apenas /

um metro de profundidade
um crânio humano e frag
mentos de dois vasos rudí

méntais. Depois de atento e

xame, concluíu-se tratar-se

de uma sepultura gauleca de

alguns séculos antes da éra

cristã, datando provavel
mente de 2.200 a 2,300 anos.

Flortanôpolfs, Quarta-feira, 27 de Outubro de 1954

DESPERDfclO

t

DESGASTE
AFOGAMENIO

A' NOVA GASOLINA TEXACO ACUMATADA

OFERECE ao seu carro:

• Partidas rápidas, mesmo em tempo' frio

• Combustão completa, sem desperdíCio
• Rendimento' perfeito, sem afogamentos
• Evaporação mínima, mesmo em tempo quente
e isso porque G.T.A. é preparada especialmente para cada

clima e região geográfica, visando tornar perfeito o fun

cionamento do seu carro nas condições especiais em que
ile trabalha.

O NOVO· IMPROVED TE-XACO MOTOR OIL

ASSEGURA ao seu motor:

• Proteção contra a corrosão

• Vida longa, sem oxidação
• Defesa contra o desgaste.
.' Eco�omi.:! máxima de cons�mo
.e isso porque I: T. M., preparado pelo afamado process�
"Furfural", contém um aditivo novo que é Inibidor das subs- '

tâncias nocivas que prejudicam o seu motor..1. T. M. Injeta
alma nova no seu carro.

\

R E V E N: D E D O R TEXACOO SEU

�

THE TEXAS COMPANY (SOUTH AMERICA) LTD. 40 'ANQS A SERViÇO DO BRASIL

VENDE-SEI Carleira Perdida
II Achou-se uma carteira, contendo dinheiro, selos, nas

imediações do Cine �ut:, a qual será ent.:e�ue �o seu le�í
l tírno dono, na resídêncía do sr. Bento víeíra, a Rua Orís-

J pim Mira, 89, nesta ci�ade.
Alvarus de Oliveira

I
'

Essa discutida Petrobrás, é interessante por muitos ãn- isentos de pagamento obrigatório da contribuição à Petro
gulas. Por exemplo há proibição taxativa de partteípacão na I brás. Estará forçado ai isso? E no caso, não será acionista
sociedade, de brasileiros casados em comunhão de bens, tom como o� demais?

,

'

estrangeiras. Houve contestação judicial e a jurisprudêncía É uma das maiores provas do espírito jacobino exage
fixou que sendo a companhia de caráter privado, era legal rado que toma os nossos homens de mando, ou que tomava
a exigência e não seria revogado o artigo que' se retere a quando a Lei da Petrobrás foi elaborada. Este espírito na

Lei 2.004.
•

cionalista exagerado nos está levando a exageros e absur-
Absurdo a proibição. Se rõsse em caso contrário, u mu- dos que prejudicam a vida ativa do país e que nos 'levam a

lher brasileiras casada com estrangeiro, estaria pr.itíca- intensas dificuldades como as que vivemos no' momento.
mente explicado pois o homem é cabeça de casal. :vr'lS no I Precisamos de uma campanha de esclarecimento, cam
caso inverso, o homem brasileiro casado com mul!'\i't" es- panha de esclarecimento da consciência da nossa gente.
trangeíra, está se julgando que a mulher estrangeira" vá i Isto de tudo ser "nosso" e nós não podermos gozar, isto de
dominar o marido brasileiru? Ou será que no

__ caso, ela (; tudo ser "nosso" e .vívermos curtindo necessidades, pisando
cabeca do casal? em cima de tanta riqueza mas não as aproveitando por não

I· o mais est,'ranho porém, é que não se esclarece se os permitir ajuda alheia, chega! Fora com êste nacionalismo
propríetáríos de carro que estiverem, nesta situação, estarão atinacionalista!

VENDE-SE

Diário da,MetropoleBelissimo exemplar da

raça BOX-ALEMÃO Com
seis mezes de idade Ver e

tratar a rua Bocaiuva 210.

Vende-se 1 casa pré-Ia
bricada lia praia de Itagua
çú, interessados procurar
no local o Dr. Carnelro

NACIONALISMO PREJUDICIAL

VIVER!!! MORRER!!!

Depende do sangue, o sangue é a vida: .

SANGUENOL -- Tônico t'k::; conválescentes, tônico

d S '�d snutridos Contém excelentes elementos
o ...1e. .

f Cál
.

-

tônicos: - Fos ato; a ClO,

Arseniato e Vanadato de Só
dio.
OS pALIDOS .- DEPAUPE

RADOS - ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIAM ......... MA

GROS - CRIANÇAS RA

QUíTICAS receberão a toni

ficação geral do organismo

DR. ACHILLES
BALSINI
Advogado

Rua Padre Roma,43
EMPREGADA

Precisa-se de uma
empregada.
Rua Artista Bitten

court,28.
CASA MISCELANIA dla'''J
b.,\dora dos Rádio. R.C.A.

..
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A Rerínarla de Cubatão, levantada sob a égide do con

kelho Nacional do Petróleo, vale dizer com o "status" an

terior à implantação da Petrobrás, 'quando vigorava o re

gime de estrita exiguidade de recursos para investimentos

de monta, 'produzirá, ela tão somente, um valor de 3 biliões

de cruzeiros e uma economia de 22 milhões de dólares, 9%

do nosso dispendio anual de divisas na compra do produto
nas praças internacionais. ,'. :' /.

.

As perspectivas para os próximos tempos são" ígual-. -,

mente alvissareiras ..
Já está contratada e em execução par-,

cialmente paga a construção da rábríca de fertilizantes de .

Cubatão, com capacidade para abastecer todo Q' merc-ado
doméstico de fertilizantes nitrogenados, além do que sua

produção, igual ao dôbro da maior importação anual já
registrada no país daquele subproduto, deixará margem a

um largo excedente exportável, '

\

Cabe ressaltar que 70% das instalações de amônia e

hidrogênio foram financiados por bancos franceses, es-

'tando a sua terminação prevista: para um ano, com um

investimento da ordem de 500 "milhões de=eruaeíros e 7 Greml·o Crnzel·ro do Sul'milhões de dólares em divisas os quais, rio entanto, deve-
.

rão proporcionár um ingresso anual de 10 milhões de dó- Recreativo _ Cultural _ Esportivo
lares.

. .

(Filiado ao Clube 6 de Janeiro - Estreito)
A construção de uma fábrica de asfalto, tambem '.' em. Sábado _ dia 30 _ "Festa Cigana..

O R A ç
-

O Cubatão, com capacidade para suprir todas as. nessas ne- :ÊI . -

d C'
"

'r d it (A' tA
cessidades, teve a parte das despesas em dólares Integral- .

eiçao a igana tidas simpa icte a nOI e s sr as

Nós te agradecemos, ó Pai, porque nos nossos mo-
.

que comparecerem ves I as a carac er poderão con-
mente fínancíada por fornecedores de óleo) bruto no cQn�,

.

I
. -

) M it
"

mentos de pecado'e vaidade podemos recorrer a Cristo
tinente, estando previsto o final de sua montagem em '14:,correVr"adeedIçao "

UI as surpreLs�ds: Silpara alcançar a luz. Continua a brilhar em nossos cora- .

O· t
.

d 60 llhõ d
.

15 ílhâ .'; ",n a e mesas com o sr. I 10 I va ao preço de
- I b

I

1
meses. seu -cus o e e mu, oes.. e cIuzell:_:os e , mun ao C '$ 40 00 I

.. ,

9 30 hçoes para. que, nos tam em, passamos i uminar outros.
de dólares, que valerão por uma economia de 5 milhões

I .. meio as, oras.

Bm_nome,de Cristo. Amém. de dólares anuais.
,

"

PENSAMENTO PARA O DIA Tôdas estas realizacões, que dão mostra .da enverga-
Dou .graças a Deus hoje, pela luz que nos enviou em, dura. da empresa que v�m de se estabelecer, tem contado

.FESI·A , DE FORMaTURaJesus Cristo, o Redentor.
. .'

.

com. o apoio técnico, os \ equipamentos, e o capital estran-
.. RONALD MAHABIR (Ilha da' 'I'ríndade} geiro, sob forma de contratos de .assessoría técnica, proje

tos, fabricação, montagem � financiamento.

Como julgar, pois, inútil a Petrobrás? E aos homens 'CONVIT fi,
da Petrobrás e aqueles que a defendem por espírito públi- �
co; como julgá-los xenófobos? :' As alunas da 4a série do' Curso Normal Regional do

O que se vê, - é pitoresco e dramático a um tempo Grupo Escolar "Presidente Rooselvelt" de Coqueiros
constátá-lo, - é que os óbices maiores que se contrapõem farão 'I�ealizar no dia 6 de novembro às 21,30 horas, .no
à Petrobrás são criados por nacionais, num esfôrço debal- Coqueiros Praia Clube, uma Soirée em beneficio de sua

de que só a falta de confiança nas nossas possibilidades, as proxima "Festa de Formatura."

c?'nve�iê�c�as m�rcantilistas ou a fúria ic�moclasta pode- .Agradecern de coração o comparecimento da dís-
riam [ustíf'ícar. tinta sociedade.

Não tememos o capital estrangeiro, ao revés, somos I Os ingressos acham- '- d . Cl b e no
1·

-

t d t·
se a ven a no u e

p�opugnadores. da sua ap icaçao em ou ros ramos e a 1- .

Grupo Escolar "Presidente Roosevelt" à tarde de todos
vídade produtiva, '..

.

. los dias que antecedem a t f t
'f' d tról d b

es a es a.
Para o caso especi 'ICO o pe 1'0 eo, evemos uscar os

27 DE OUTUBRO caminhos qu nos conduzam a soluções distintas daquela
A data de hoje' recorda-nos que: que proporciona à Venezuela 500 milhões de dólares por

- em 1467, em Rotterdam, nasceu Erasmo de Rot· �no de 'royaltíes" para .obrigá-�a a� despender, logo depois;

LIRA TENIS CLUBEterdam, um dos reformadores religiosos. Seu Igual quantia em hortaliças e bíbelôs, '
_

nome verdadeiro éra Desidério Geraldo, mas Queremos fazer menção, ainda, ao estado da atividade

I'pelo costume dos academicos trocou Geraldo de exploração. Já dispõe a Petrobrás de elementos técnicos, .
.

LIRA TENIS CLUBE

(amado, em holandez) para Erasmo ) amado, meticulosamente coligidos, que lhe permitiram determi-. '
Grandioso Bail� de Aniversário

em grego). Faleceu em Basiléa, a 12 de Julho nar as locações para as futuras perfurações pioneiras, nas... A Dir-etoria 'do Lira Tenis Clube tem a honra de
de 1536; diversas bacias sedimentares do Brasil. �convidar os-senhores sacias e exmas familias para assis-

- em 1633, junto à bahia Formosa, deu-se um com- Esse trabalho requer supervisão especializada, para o "tirem ao Baile que se realizará dia 30 do corrente mês
bate entre 2 navios portugueses e 3 holandeses, que a Petrobrás já obteve o concurso exclusivo de autori- ás 22 horas, em comemoração ao 28° aniversario de
aqueles sob os comandos de Francisco de Vas- dade internacional: que ficará a seu serviço por cinco a- fundação e a posse da nova Diretoria.
cancelos da Cunha' e Fernando da Silva e Mi- nos. A Petrobrás está desde já empenhada em ampliar a Traje -:- Smoking e branco a rigor
randa, que vinham de Portugal e conseguiram produção, no Recôncavo, de 3.000 barrís diários para.... Florianópolis, 21 de outubro de 1354
derrotar o inimigo; 20.000, louvando-se em estudos empreendidos pela ernprêsa. I

a Diretoria
em 1640, uma esquadra holandesa, composta de 7 . Este o quadro atual da indústria no .Brasíl.

navios, comandados pelo Coronel Koen apre-
Logramos obter em três lustros as bases sólidas de um

sentou-se diante do porto de Vitória (Espirita empreendimento que, inelutàvelmente, nos conduzirá à

Santo), tomando-o, mas foi repelido no dia ime- emancípàção do petróleo ao tempo dos brasileiros ,des�a
diato, com grande perdas quando do ataque á geraçao.

.
.

Vila' .

' Foram superadas as dificuldades burocráticas e a es-

.

em i645 o E t d d B '1 f' 1 d Pri cassez de verbas, venceram-se resistências de toda ordem
-

,. s a o o rasl 01 e eva o a rm-. '. _

cipado po d t do Rei D J
-

IV
.

'I e lutou-se, estoicamente para chegarmos a sítuaçào atual
, r ecre o o eI . oao e aSSMn . . . .

conservando-se até 9 de Janeiro de 1817, tendo elhe�s (]n� afl�u�s b�'asdllelrl?s m��o� �,vlsados eicertos cava-

h d·
.

ti tit 1 d Pri
.

d
erros pro ISSlOnalS a ivre miciauva se an mam a re-

seu er erro presun IVO.O 1 U o e rmcipe o 1
.

d b d t d d
..

B '1 D 16 d D b d 1815 té 7 d S
'1'0.ver as aguas passa as, em usca o empo per 1 o ...

rasu. e e ezem ro e a e e e'
C d f

.

d � 1 'fl íbílíd d
t b d 1822 B '1 f

.

R
.

id d
. om os recursos e que OI otac a e a eXI inca e

.;mt ro 1
e

AIo, rasI. ,Dl e��o, um o ao e administrativa que possui, para orientar-se com autono-
ar uga e garves (fica retificada a mesma mia na solucão dos problemas a Petrobrás comeca a bro-'

efem rid .

1 d 25 d te mês e ano) .
,. '. .

e e ass�a a a a es .e mes e ano , tar os primeiros frutos.
- em !�53, a Câmara do Des�erro 'apresentou ao Seria, agora, oportuno e patriótico conceder-se às

CaplÍao�general. Gom�s Frell't� de 1}.ndr��a trt;s empresas estrangeiras a parttcípaçâo nestes louros,
.

não

nome� d�s q�a2s sena escolhl�o o Capitão-mór como. assistentes, contratantes ou Iínanctadores, que a lei
da VIla: Capitão Manoel Pereira Franco, Alfe- prevê e admíte mas como proprietários?
res José Ruiz da Silvai é Capitão Jacinto Jaques 'A campanha desfechada contra centra a' Petrobrás
Nicós; ,pela ma�oria da imprensa é do Côngr€sso e inclusive 1.)01'

_.:. em 1816, travou-se o renhid,o �ombate de Ca- elementos da convivência governamemal pod�rá determi-
.. rumbé (ou dos Serras de Santana) saindo. 'vi- nar o desprestigio da institu'ição na coletividade e nos po
torioso o Brigadeiro Joaquim.de Oliveira Alva..: deres constituIdos e prjncipalnlente o descrédito no exte-

----

res derrotando oGeneral José Artigas, então riar com: aqueles que inciiferentes às injunções, tem COn
chefe da Confederação do Uruguai, formada pe- tribuido para a obtenção de reeursos técnicos .industriais
las provincias Oriental, Entre Rios e Corrientes. e financeiros de que care�e o empreendimento, que é eco-

Neste combate destacou-se gloriosameI;lte o ·cé- nêmico e realizável, '!onforme demonstramos.
.

lebre Regimento de Linha da Ilha de Santa Ca- Há, todavia, um problema ingente, a exigIr pronta ':>0-

tarina, os intrépidos "Barrigas-verdes"; lução: a aquisição de numerário em dólares para compra
- em 1822, chegou à Feira de Capuana, nomeado de materiais n� estrangeiro.

. comandante em chefe do Ex'ército Brasileiro na Ai, dirão os oposItores, está o ponto mais vulneril-vel.
Bahia, o General Pedro Labatut; Não fóra o interêsse de não nos alongarmos, no mo-

- em 1831, receberam gráu os primeiros hachar,eis menta, adiantaríamos alguns ítens do esquema de acurada

da 'Faculdade de Direito de São' Paulo; elaboração que imaginamos.
___, em 1832, na Bahia, deu-se o levant.e do 10° Ba- Entretanto, com esta retomada de posição, depois de

talhão de Caçadores, sendo dissolvido por ato tantos fatos expostos, alinhados os algarismos, insofismá
da Regência de 26' de Novembro do mesmo ano; veis; de clareza meridiana e irretorquíveis, se houver, por

.

� em 1834, o.s insurgentes do Pará atacaram os na- ventura, alguém que se anime a pregar a subversão da lei

vios do Capitão de Fragata Inglis, que ubia o ,do Congresso, redobrare�os nosso esfôrço; traremos para

Rio Acará, mas foram' repelidos; Q campo de debates outros argumentos, mobiliza,remos tô

':'_.em 1844, a Imperatriz D. Tereza Cristina dig- �as .as nos�as energ�as para defender. e�ta conquista ina-

"ho�se aceitar o tit_ulo de Protetora do Hospital lIenav�l. e mtransfenvel. do povo braSIleIro.
,_ .

das Caldas do Cubatão auxiliando os t'rabalhos Nao damos por encerrada a nossa pregaçao, nem sera

com 400$000;" e�ta a ú.lt�ma c�ntrib�ição d�ste j�rnal-à caus�: �a. pró-
em 1845, quando,da visita que fizer�m a esta en- xlm,a. e�!çao se�a _pu��I�ado o programa que o DIana de

tão Provincia, o Imperador e sua consorte fize- NotICIas entrega a cntlCa e a? exam� �o homem do povo,

. ram um passeio maritimo e. mtorno de nossa
das classes produtoras, das elItes politIcas, dos Estados

.

f Ilh .
Máior das Fôrças Armadas e das autoridades civis da Re-

"

� 0�m108s7a1 a,
.

d E d d pública, na esperançà de que maugrado as limitacões, te-
-' em , assumm o cargo e n,carrega o o .

.

.
.

.

Q tIl d M
.

h
.

t' eh
nhamos logrado cU,mprir com os nossos deveres de brasi-

uar e -genera. a
_

arm a oca. armense
. e-

leiros.
.

fe de Esquadra Barao de IguatemI; (Do J)iál'io de Notícias)
- em 1885, foi atacado e f,erido por dois indivi- ............... __-_.......�� "'"'" _.�-.rw-_. ...

duas o Dr. Fiuza, Juiz de Direito de Lajes;
- em 1902, faleceu nesta capital o prosador, poéta,

latinista e matemático Eduardo Nunes Pires
membro de familia proeminente, inspetor

.

aposentado do Tesouro deste Estado;
Andre Nilo Tadasco

QUARTA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO
A luz resplandesce nas trevas: e as- trevas não a

compreenderam. (João 1: 5). Ler Atos 26: 12-18.
Uma noite, durante a II Guerra Mundial, um ata

que aéreo ameaçou nossa pequeninâ ilha .. Tôdas as lu
zes foram. apagadas. Uma senhora, enfermou de repente
e precisou buscar o hospital para uma operação de emer-

Com a Biblía na Mão 'A, Batalha I
da Petrobrás

i:rllr'ii1
<,No Cenac,ulo))

gência.
Chegou ao hospital e os médicos decidiram operá

la imediatamente. Colocaram-ne na mesa de operação e

.
estavam todos em grande desespêro, Foi quando, de re

pente, acenderam-se as luzes! Que alívio para todos! A

operação se processou, com êxito absuluto.
Quando o mundo jazia nas trevas, com códigos e re

gras de conduta, religiões de mistérios, mágicas e here

sias, Deus enviou a Luz do mundo, Jesus Cristo. Êle
veio "no cumprimento dos tempos". Quando Saulo, no

período escuro de sua vida, mergulhando em pecado,
dirigia-se a Damasco, o esplendor da luz de Deus ,ria fa
ce de Jesus Cristo, brilhou' ao seu redor.

Esta luz vem a qualquer de nós, mesmo nas horas
mais escuras de nossa vida, se tivermos fé em Cristo
como Salvador de 'nossas almas e Mestre de nossa� vi'
das.

-----------

- ,.
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o ESTADO

CINE' SÃO JOSE'
As 3 - 8' horas.

ROBERT MITCHUM
ANN BLYTH
MURALHAS DE SANGUE
No Programa:
Atual. Atlantida Nac.

Preços 10,00 - 5,00.
Imp. até 10 anos.'

IlITZ
As 8 horas.

ESPETACULO DE TELA
E PALCO

. Na Tela - Um grande
Filme,"
No, Palco: grande "show"

A cargo do "REGIONAL
,DE CARLINHOS
.

Pregos: 10,00 - Unico.
Censura Até 14 Anos ...

:r:' S' i�� &j I
Alauge Rocha - Angela
Maria - Carlos Cotrim
Doris Monteiro - Em: .

"RUA- SEM SOL"
No programa:
Noticiaria Universal Jor.

Preços 7,60 - 3,50.
Censura Até 18 Anos ...

As 8 horas
ARTURO DE CORDOVA
- LIBERTAR LAMAR
QUE' em:
O PREÇO DA ESPE-

RANÇA
No Programa: .

Filme Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos ..

"IlUl.Q
As 8 horas.

Sessão Popular
FERNANDO SOLER
LEONORA AMAR
CUIDE DE SEU MARIDO
No Programa:
Esporte na Tela Nac.

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

1

As 8 horas.
ARTURO DE CORDOVA
- LIBERTAR LAMAR ...

QUE em:
/

PREÇO DA ESPERANÇA
George Momtgomery em:

DE HOMEM PARA HO
�MEM

(Techuicolor)
/No programa:
Filme Jornal Nae.

Preços: 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos. "

Vende-se
Um automovel

49
citroem

,

PERDEU-SE
Perdeu-se, domingo, no trajeto entre 'esta

Coqueiros, uma carteira de estrangeiro, modelo
289.868 S R. E., emitida no Distrito Federal.

Gratifica-se a quem entregar nesta Redação.

Capital e

19, sob n.

Perdeu-se
. ,\

.

Perdeu-se
.

na tarde do
IBoabaid: Pede-se a quem I

dia �2 1 caneta Parker 51, . achou o especial obsequio
de cor p:teta, ',�om tampa' de intregar no Emporio
dourada,. • nome gravado, Rosa, que será •bem grati
de proprIedade do sr. Kali! ficado.

Raios ·X
Apa\'elhagem moderna e completa para qualquer exame

radiOlógico.

Radiogranas e radioscoPi�s.
Pulmõe� e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado. (eolecistografia).
Rins ,e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla

ção das trompas pàra diagnóstico da esterilidade.
Radiografias de ossos em geral. •

Medi�as exatas dos dial)1etros da �acia para orienta-
çao do parto <Rádia-pelvimetria).· .

Diàriamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.

.
/

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

Ramos 4: - com ótimo 'aluguel:
Um terreno à Rua. Pedro Demoro no, E�tl'€ito - de

l2x40, preço a combinar:·
2 casinhas no Bairr9 Nossa 'Senhora das Neves _ la.

Cr$ 18.00rr,00. .

.

2a. '15.000,00 ---, motivo das vendas o pr�preitário ex

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

mos 4 sobrado.

Completamente equipado
e com Rádio.

.

.. Tratar na Empresa Auto
Viação Catarinense

.

. IOIID' nlllQlI1D'

flUO tlfDSOTlID
(IILVII.A)

GRANDE TONIOO

\
I

Vende-se
2 lotes na Praia do meio

(Coqueiros) localizados a

Rua Thibau.
Trata!' na A ve n i d a

Tronmpowski 52.

Vende-se
Uma b i c i c 1 e t a- (Cen-

trum).
"

.

Tratar na Agência . Be
cle, à Praça 15, de Novem
bro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Plorlanópolís, Quarta-feira, 27 de Outubro de 1954'
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Capela de SII. fiilomena' Vende-se

O,H"l'�,

';A�IS02:���)LO �,E �������� relativo ás f.
rante a Academia de 'Inseri- sepulturas dos Apostolo Pe

cões e Belas Artes de Paris, dro 'e Paulo em Roma. Se

� famoso arqueologo Enrico I gundo o professor Jos�, a

Josi, que dirigiu as

pesqui-,
crítica desse texto contírma

sas no Vaticano para a' loca- a realidade da rescoberta,
lizacão presumida do turnulo no sub-solo do Palácio do
do Apostolo São Pedro, fez

I
Vaticano, de tumú�? do Prí

importante comunicação - meiro Papa Cri�tão.
um erudito comentário do

omprase
asa 'ou terreno
Compra-se um pequeno

éeno ou casa velha ou no

a com .garage ,ou terreno

o lado para .oonstruir uma

ituados na Rua Anita Ga

ibald ou em outras ruas

roximas a' esta. Imforma

ões para Romeu Machado,
ua Anita Garibald n". 33

elefone - 2972.

Perdeu-se na tarde do I Boabaid. Pede.-se a 'que�
dia 22 1 caneta Parker 51, achou .o -especial obsequio
de CÔl� preta, com tampa I de intregar no Emporío

[ dourada, e nome gravado, Rosa, que será bem grati-
::le propriedade do sr. Kalil ficado. .

PE,RDEU-SE
Perdeu-se domínzo no trajeto entre esta Capital e

Coqueiros, ��a cartei�a' de estrangeiro, modelo 19, sob n,

289,868 S. R. K, emitida no Distrito Fe,deral.
Gratifica-se a quem entregar nesta Redação. \

�--.-------
I

Invoque a querida Santa, martirizada aos treze anos, E

RECEBA OS SEUS FAVORES. Sahta Filomena cura os do

entes, consola os aflitos e k auxílio poderoso dos estudantes
em seus exames

REESTRUTURACÃO DO
. SERViÇO MEDICO ÁJUDE a terminar as obras de restauração de sua CA-

PELA, em Praia Comprida, na cidade de São José.

Contribuições' publicadas . . . . . . .. Cr$ 36.944,00,
Pedro dos Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,00
Léo Petry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.0.,00
iRosinha Merize

,
10,00

M. Emília Andrade . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

'

10,00
Doroti Bastos

" ',' . . . . . . 20,00
Nilda R. Sousa 40,00.
Bruno F. Berkehbroch , 50,00
Elza Lasso � . . . . . . . 50,00
Gregório Philippi � . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Angélica Rosal' '

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,00
Maria Andrade " . . . . . 100;00
Pedro Evaristo Dias,

" 100,00
,A. Luz'

, .. , ,.... 100,00
Cecília R. Lopes . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Bento Caetano Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . 100,00
Ivo Bíanchiní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500,00

Precisa-se, para casal, P9-
endo ser por contrato de

RIO, 25 (V. A) - O pre- exército, que passa a ter 30

sídente da República sancíç- coroneis,: 60 tenentes-coro

nau a lei do Congresso Na- neis, 134' majores, '100 capí
cional que reestrutura o qua- tães e 100 primeiros .tenen

dro de oficiais médicos do teso

'am,tll '1i11J!11:�fl !tg_:J.'j"�::;'3li"":
'

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

'eicão em casa de família.
,

D'á-se referencias.
Resposta, por obsequio, para a caixa . postal 474,'

nesta Capital.

TOTAL ••• 0 ••••••••••••••••
,
•• Cr$ 38.241,00

Viagem ·CO� s:e,guraoça
, e rapidez � � �-' . ., �- �

SO -NOS 'ÕONFOR,TAVEIS MICRO,;.ONIBUS DO

RAPIDO �(SnL-BRISILEIBO))
Florianópolis -- Itajaf - Joinville - Curitiba

"

',.....__,

Ag,ên·CI9a. KlitL' Deodoro esquina da
.. Rua Tenente, Silveira

./

'�

Um, sobrado com terreno de 243m2 a Avenida Mauro
Ramos 4 - com ótimo aluguel:

Um terreno à Rua Pedro Demoro no ,Estl:Eito -r-r-- de

l2x40, preço a combinar:
2 casinhas no Bairro Nossa Senhora elas Neves - la.

Cr$ 18.000,00.
ia. 15.000,00 - motivo das vendas o propreltárío ex-

plicara ao entereçado.
.

Tratar com Aristiliano Abreu Netto - Av. Mauro Rã
mos 4 sobrado.

Vende-.se
"

Maquina REMINGTON, tipo semí-portatít, último mo-
I delo. Preço de ocasião. \ � ,

• Tratar no Empório' "Floríancpclls,", à rua Tiradcl)tes
nr. i9-A, 'nesta Capital.

�----------- ------

Raios X
Mande s.ua ,esm.ola para:

, . Apàrelhagem moderna e, eompletaEm Florianópolla - Profa. M. Glória Matt?� -_9ru'pQ, _._.. ,', ,
, radiológico,Escolar "Laur.o .Müller'? -Em-São ';losé � Srã. Zenír Gerlach

=-: 'Prai�"·C�n{prida. '

23 Sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Pinto.

/

24 Domingo - Farmácia Moderna -'Rua João Pinto.
30 Sábado (tarde) - Farmácia Stc. Antõnío - Rua Fe

lipe Schmidt n..43.
31 Domingo � Farmácia sto. Antônio - ,�ua Felipe

Schn;idt n. 43(
.

,

,

"

p serviço noturno será efetuado, pelas farmá�ias Mo-

L IRA TEN IS CLUBEdsrna, sto. Antônio e <No�ur.na:, situadas às ruas J�ao Pínto,
,

,_

'

'. ,

'

FeJJlPe Schmidt' e Traja·no.
, .

" : A pl�sente J;ab'lla, não poderá ser alterada sem prévia
•• ;:: l_

•

tenção _I
Pessoa idonea com ficha I

nos Ban��s do Brasil SIA e

Bank Of London & South
America Ltd. Aceita Repre
sentacões 'e� geral para o

ad� de Minas Gerais.
,

orrespondência para a

ex. Postal 540 - Belo Horí,

'Expresso 'Florianópol-is'
ANDRADE s: KOERICH

TranJiPorte de cargas em geral entre Florian6polis,
. Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

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

End. Telegr.: SANP:RADE
Agência - CURIT�BA ,

Avenida 7' de Setembro 3320/24
Forte:·.847 '(Unha Paralela)
End. Tele8t.: SANTlbRA

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

. End. Télegr.,: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e, em Belo' Horizonte,
com tráfego mútuo até São Paulo com a ' El1Iprêsa ,

de ,Tra.,sportes Minas Gerais SIA.)

, )

I' De um rapaz; entre 14 e 16 anos, bôa conduta, trato e

apresentação, sabendo' ler-e escrever, conhecendo a cidade
e serviços de balcão e entrega.

Apresentar-se na Pra-ça GEmeral Osório, 50, de 25 a 31
do 'corrente; 'no horário 'comercial, munido da Caderneta de
Saúde e demais documentes' exígídos pelo Ministério do
Trabalho. ",; l ,,'I.

'

Exige-se fiança.
"

"',

Não satisfazendo é ínutíl.

fFarmacías de' Plantão'

...........".' ......-.

Radíograrras e radioscopias.
Pulmões e coração (tórax).
Esto�ago - intestinos e figado (colecístografía).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Hístero-salpingograría com i�fla

ção das trompas para diagnóstico da esteriffi1ade.
Radiografias de ossos' em geral.
Medidas exatas dos diametros da bacia. para orienta

ção do parto (Rádío-pelvlmetrta) ,

'Díàríamente na Maternidade Dr. Carlos Corrêa.
--_

..

Distribuidor

C. RAMOS' SIA
Comercio ....:.. Transportes
Rua João Pinto,' 9 FpolL \

LIRA TENIS CLUBE
Grandioso Baile de Aniversário

,.A Diretoria do Lira Ténis Clube tem a honra de
convidar os senhores socios e exmas familias para assis
tirem ao Baile que se realizará dia 30; do corrente mês,
ás '2'2 horas, em comemoracão ao 28° aniversario, de
fundação e � posse da nova 'Diretoria.

Tr'aje - Smoking e branco a rigor
Florianópolis, 21 de outubro de 1954

, ,

, l)'r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lidade, pois não se conforma
face do' resultado adverso e perseguições, sob os mais' que seus dias estejam conta- Fixa data para o nucio

das eleições de 3 do andante. fúteis motivos. E não con- dos.
d.. período' do mandato

1 9 5 4 E não está só vendo batel' as tente com o criar um mal es� I Mas não ficaram por aí as do Prefeito de Florfanô-
.

velas da barca. Está sentin- t�r entre os moradores, dá-se tropelias do ímagtnose In� polis e dos. Prefeitos e

Verificou-se, ontem, a última apuração .dos votos para do também a desorientação e amda a() desfrute de engen- tendente, gentil... apenas
Câmaras Municipais dos

a eleição da MISS COMÉRCIO DE 1954, tradicional con- o pânico da .tripulação, que drar os mais desparatados no nome. E estendeu a sua municípios criados pelas

curso que há vários anos vem sendo promovido sob o pa- j:\ se acostumara às r!,"lícias boatos sôbre as últimas elei- ira sôbre
-

alguns trabalhado- Leis ns. 't33, de 30�12�54

trocínio do qrêmio dos Comerciários de Florianópolis. da náu governamental. .""'p-..<�)'_'()",,()! res das estradas locais, numa
e 1.009, de 3l�12�53 e dá

Pelos resultados verificados, a classificação final foi a Vai daí a série de desati- vingança que tem tudo de outras providências.

seguinte: • nos que vem' cometendo, ARNO BAUER mesquinha: deixou de pagar
Art. 1° - E' fixada a data

1° lugar ,- MISS COMÉRCIO DE 1954, a srta. Henri- principalmente contra aquê- os salários a que fizeram [ús,
de 15 de Novembro do cor-

que ta Menezes, funcionária da Agência Ford; les que contríbuíram com o na 2a. quinzena de setembro rente ano para início do p�-

20 lugar _ la. PRINCEZA, srta.: Célia Rodrigues, fun- seu quinhão para (I vendaval e na la. dêste mês, entre ou-
ríodo do mandato do Prefei-

cionária da Relojoaria Roial; que brotou dás urnas recém tros, dos snrs. Francisco Pe-
to

�

de Florianópolis e dos

30 lugar _ 2a. PRINCEZA, srta. Nilsa Schiddet, funcio- abertas. E nessa descarga de dro Grapes e Júlio Domingos
Prefeitos e Câmaras Munici-

náría da Drogaria Hoepcke; ódios e perseguições mes.juí- Izabel, sob a pretendida ale- pais dos municípios criados

40 lugar _ srta. Beatriz Saynoskis,. funcionária da nhas vai, por paus e por l-e- gação de que os mesmos ha- pelas leis 133, de 30�!2 .. 53 e

Eletro-Técnica; dras, atingindo até os uue viam votado no PSD!!!
\ 1.009, de 31�12-53.

50 lugar _ srta. Nadir Lourdes Souza, funcionária do suspeitam não terem rezado Por sôbre isso, a demons-
Escritório Dutra & Bastos; pela cartilha brigadelrlsta. trar que a sua grei é apenas

I60 lugar Imaculada oaspar, funcionária da Casa Tomado de uma cegueira promesseira e vingativa,
Londres; quase total e de um' íncon- I mandou, quinta-feira última,

70 lugar _ srta. Ruter Marlene da S!lva, funCiOnária)
formismo político, '.)em de- arrancar o madeiramento da .

da Casa Romanos;
� monstra não estar' preparado ponte do rio Capivaras, no'80 lugar _ Suelí Silva, ,funcionária da Loja Singer; para 'as lides democráticas. caminho para o Morro dos

90 lugar _ Rosa Soares; I
Não rôra.tsso, o resultado na Canudos, que se achava em I

100 lugar _ Marlene Rovere, funcionária 'do Escritório I pleito seria acolhido corno reparos eleitorais, também J
Raul Pereira S. A. e

.

'I uma advertência e tente de como castigo aos moradores'.
, 110 lugar _ Marlene' Godínho, funcionária das Casas ensinamentos para o reajus- daquela zona, que na sua

Pernambucanas. '

f te das futuras ações partídá- maioria são pessedistas.
, '

I rias. Pelo contrário. A Iíçâo E, por fim, agrupou' alguns
_,_

W"EJ'X·
...

p-..-O
..

-S
..

-I
....

C
....

A·:
..

-O
..

-D-E- ·G·"
..

R
....

"A&"·V
.....

U··R'A··S
.. •• .. ·.. .... só acirrou a má vontade e o I Festejou, ontem, o seu aní- despeitados brigadeiristas

sectarismo da maioria d0S versárío natalício, o nosso, que, gentil. .. .mente timbuca-

,
bornhausistas. Portanto, a ilustre coestaduano sr. Arno dos, noite.a dentro, passaram

.

BRASILEIRAS
resultante só poderá ser a do Báuer, dOtO c�mérl�ld'o itajaien- a perturbar o sono dos pa

conceito popular: eontínuan- se e pres igroso 1 er pesse- catos praieiros, a ponto de

no construtor da ríqueea- do a semear ventos só tem- dista. até quebrarem os vidros da

gaúcha, uma mensagem pestades poderão ser colní- Muito estimado e relacio- porta do bar que o sr. Prefei-

também de amor à terra, à das... nado na terra de Lauro Mul- to Municipal, mandou cons-

paisagem, à vida sadia, ao Essas considerações nos ler, cujos destinos adminis- truír na Praia dos Inglêses,

esfôrço cotidiano". foram dadas por um mora- trativos presidiu por duas certés de que-as gentís patra-
São apresentados 74 tra- dor do Distrito de Inglêses, vezes, o sr. Arno Ba:uer,. teve nhas houvessem surrupiado

balhos de mais de vinte ar- na linguagem simples e sin- ontem a prova do apreço em a insofismável vitória do sr.

tistas, de Pôrto Alegre, São cera que caracteriza a nossa que é tido, através das feli- Osmar Cunha ...

Paulo, Rio e Recife, traba- gente do, interior, que luta citações sem conta de que São mesmo uns gozados
lhos em madeira, linóleo e bravamente pela sua sobre- roí alvo. êsses udenistas, até na falta
gesso.

vivência, ante a indiferença Prazerosamente levamos- de imaginação às vésperas do,
Paralelamente à exposícâo do govêrno aos mais elemen- lhe nosso abraço. desembarque. . .

.

Carlos Scliar, durante sua
tares problemas reclamados,

estada em Florianópolis, irá E contou mais êsse indormi

dar um curso de gravura. Os do pescador. Que o sr. Gentil

interessados poderão, no pró- Matias da Silva, Intendente

prio local da exposição, co- udenista, não sopitando a:

lher maiores informações a
sua raiva pela dupla derrota

respeito. sofrida, vem· debicando não

Oportunamente . faremos só os pessedistas conhecidos

alguns comentários à mos-
�omo até aquêles que suspeí

tra.
ta não terem votado com a

Exma, Sra. D. Marina Alves
M. D. Coletora Estadual.

RIO, 26 (V. A.) - O dire-

tor da Recebedoria do Dis

trito Federal revelou hoje à

imprensa que 'mais de quin-'
ze mil firmas cariocas deve

doras de milhões de cruzei
ros à Fazenda Nacional não

poderão, renovar .suas paten
tes de registro e nem nego
ciar ou fabricar se nã-o sal

darem seus débitos o quanto
antes. Milhares de proces
sos faltosos acabam de ser'

encaminhados pela Recebe
doría à Procuradoria Geral (

da Fazenda a fim de serem

cobrados executivamente nas

varas competentes,

Florianópolis, Quarta-feira, 27 de Outubro de 1954
",._---------------_,-----_--

COMÉRCIO DIMI S S

\

Durante tôda esta semana,

no salão do LUX-HOTEL, es
tará aberta a exposição de

Gravuras Brasileiras, organi
zada pelo Clube de Gravuras

de Pôrto Alegre e pela Re

vista "SUL" e trazida à esta

capital pelo pintor Carlos

Scliar..

E'sta exposição tem sido

levada às principais cidades

do mundo, recebendo (1 a�

plauso e a admiração de pú
blico e critica. Ainda quan

do da apresentação no Rio,
a respeito da mesma assim

se referiu o escritor Augusto
NIeyer, à época Diretor do

Instituto Nacional do Livro:

"Empenhados na obediên

cia ao espírito de uma obra

a um só tempo nacional e

humana, os gravadores re-

presentados nesta Exposição MAIS DE 15000 FIR-
voltaram-se para o imediato,. 7

a realidade do ambiente, MAS CARIOCAS DE
sem o mais leve traço de re- VEM À FAZENDA
gion'alismo ostensivo. E se

nesta mostra aparecem com NACIONAL
alguma ênfase os temas .con

stderados maís representati
vos da vida gaucha, é que os

artistas souberam renovar a

tradição, através da experi
encia - e às vezes com mais

rica humanidade, mais pro
fundo frescor que, os seus ir

mãos da arte literária".

Sergio Milliet, escritor e

conhecido crítico de arte, as
sim se expressou:
"Sua técnica de xilogravu

.

ra e do linóleo se evidencia

segura e a mensagem que

exprimem. é clara e genero
sa. Uma mensagem realista,
de fé no homem do trabalho,

NÃO FOI' INTERROGADO
S. PAULO, 26 (V. A.) mar de Barros em uma de

f\�ão se realizou hoje o inter- suas dez fazendas".

rogatório do sr. Ademar de Declarou o funcionário que

Barros, nu processo por cri- o sr. Adernar de Barros esta

me de difamação que lhe va em lugar incerto e não

move o representante do M.i- sabido.

nístérío Público, em virtude -----------

do sr. Ademar de Barros no PARA O CONGRES-
comício transmitido atra\'és 50 MARIANO
da televisão e rádios, nas (\1:
timas horas ,da :�ampanha
haver proferido palavras que
o governador julgou ofensi

vas à sua pessoa.
Há dias o juiZ da 14a. Va

ra Criminal tendo recebido a

denúncia, designou o di� de

hoje para o interrogatório,
motivo pelO qual a pr'esença
do sr. Ademar de Barros era

aguardada. no paláci@ da

Justiça.
E..ntretanto o funcionário

O dep. Walter rr:enório Ca

valcanti' requereu e obteve'

fosse considerado em regime
de urgência o Projeto de Lei

99/54 que autoriza a abertu-
ra do crédito de .

Cr$ 50.000,00 solicitado pelo
Govêrno para auxiliar o pa
gamento das despezas do

Congresso Mariano realizado
em Joinville. O projeto foi

apróvado por unânimidade.

"A VIRGEM DE FÁ
TIMA"

'do cartório não conseguiU
localizar o sr. Adernar na ca

pital pa'ulista, nem tão pou- No próximo dia 12, às 20

co o se,u advogado, sr. Ata- horas, no Cine GLORIA, se,

liba Nogueira. Assim como rá exibido o, maravilhoso fil

também não encontro� a atI-,
me americal10 "A VIRGEM

"ogada E,ster de Figueiredo DE FA'-r;IMA:',� (tecnicolor)

Ferraz, que também defende - em beneflclo da Campa-

o sr. Ademar de Barros. nha Pró. Natal das crianças
No 'escritório particula:r do póbres do Estreito.

sr. Adernar de Barros, infor_' Os ingressos estão sendo

m�ràm "que se tivesse ur- vendipos ao preço de 20 cru-.

gência procurasse o sr. A:q�-

Aliança 72 cípal, aposentando-se no car-
"

U. D. N. 25 go de diretor de servico. Na

Prefeiturá exerceu, por vá
'rias vezes, comissões de re

lêvo, entre. elas a de secre

tário de prefeito. Dotado de
, extraordinária. capacidade de

trabalho, demonstrou, sem

pre competêncIa invulgar na
ãdministração, ao mesmo

tempo em que soube fazer a

migos entre colegas, superio
res e auxiliares. Por isso, seu
desaparecimento, agora, vem
causar f!lndo pesar entre os

P. S. D �'�.. 53 servidores que com êle pri-
U. D� N. 21 varam.

Infelizmente, Dona Mari- O dr. Augusto do Amaral

na, neris de pitibiribas! A� Peixoto, que contava 86 anos,

guardemos o dia de amanhã. era viúvo, pai do governador
Há uma cançoneta que co- Ernani do Amaral Peixoto,
meça assim: "Talvez .. :' do deputado Augusto do A�

quem salve, um dia...

\
maral Peixoto Júnior e do dr.

Com todo o respeito Raul do Amaral Peixoto,
BUM. procurador da Prefeitura. '

TIM • • •

CARTA N. 4

Estreito
Bom dia.

Estas cartas talvez já es

tejam irritando. Se assim
fôr, exma. sra., é' só avisar,
que calaremos. Do contrário
iremos até a última apura
ção, lá pelos meiados de
novembro. A nossa urna de
hoje é a da 42a. secção, no

glorioso Clube Tamandaré. A

apuração deu o seguinte.

Senado

Nerêu
Saulo
Aristiliano 23
Konder 23

Câmara Federal

Assembléia

CONSIDERADO PROMISSOR O ACORDO
SOBRE DESARMAMENTO

tasse urh relatórío da mato-

P. S. D.
U. D. N.

.......... 53

........... 25

Nações Unidas, Nova 101'

que, 26 tU. P.) - O delegado
chileno, José Maza, declarou
hoje, perante o Comité po�
lítico das Nações Unidas que
a resolução das ,5 potencias
com respeito-ao desarma
mento "marca o prímeíro
passo para novo desejo de
entendimento". O delcaado
chileno acrescentou 'IU� a

resolução, apresentada pelos
Estados Unidos, Franca, In
glaterra e Canadá, mais tar
de endossada pela Russia,
implica na ressurreição de
um Subcomité da Comissão
de Desarmamento das Na
ções Unidas.
Disse, ainda, que seria inú

til que a Comissão apresen-

ria, já que este estaria su

bordinado ao veto no' Con-

Prefeitura

Osmar
J. José

70
..........

' 23

..
......... .

79
79 .. RIO, 26 (V. A.) - Faleceu

aos primeiros minutos de ho

je o dr. Augusto do Amaral
Peixoto. Médico, fez longa ,«
brilhante carreira, nos qua
dros do funcionalismo muni-

Câmara Municipal

selho de Segurança. De ou

tra parte, Maza declarou que

qualquer convenção interna
cional de desarmamente "não

deverá estar sob influência
de alguma potencia que pu
desse delimitar suas ações",
Com isto, quis rebater o ar- I
gumento soviético de que os I
trabalhos da convenção de-.
veriam ser apresentados ao'
Conselho de Seguranca.
Noutra parte do discurso, .

Maza queixou-se da situa

ção comercial dos materiais

estratégicos. Disse que os la
tino-americanos tem que
vender tais materíaís a pre

,

ços controlados, enquanto
tem de pagar as suas impor
tações por preços inflados. O

principal produto de expor
tação do Chile é o cobre. De
sua parte, Vitor André Be
launde disse esperar que a

resolução das 5 potencias
conseguirá aprovação unâni
me. Fazendo um balanço do

que conseguiu até então, Be
launde preveniu contra um

exagerado otimismo e, disse

que "ainda falta escalar e

norme montanha;" nos esfor

ços para o desarmamento,
Belaunde se referiu aos de
sacordos sobre as fases e Icontrole do desarmamento.
Disse que o controle efetivo .

somente poderá ser, g>ll·;l.nti ·1
do se fundado qum or!�aniB
mo de controle, antes '.iue as

medidas de controie sejam
postas em práÜc?:

FALECEU O DR. AU�
GUSTO DO AMA

RAL PEIXOTO

JORROU PETRÓLEO
SA!.,vADOR, 26 (V. A.) .....,.

Jorrou petróleo de um poço
submarino, a cêrca de 2 qui
lômetros da praia, ao sul do
Campo Dom João, em plena
baía de Todos os Santos.
Técnicos da refinaria de

Mataripe já rumaram para o

local.

Abôno de Nata'l
,

'

Os funcionários da Assem

bléia Legislativa terão, este

ano, um abôno de Natal de

Cr$ .1.000,00, por decisão da

Casa, ontem tom,ada.
E os demais? O sr. Gover-

hador do Estado até poje não

pagou o abôno de 1952. A

situação do funcionalismo
estadual já é digna de lást}
ma. A promessa' de retirá-lo
da "situação verdadeil'ame�-

te humilha.nte" �oi promessa
formal do sr. Bornhausen.,
Será que nem' mesmo um

aboninho merecerãó os de
mais 'servidores a exemplo
dos da Assembléia?

Art. 2° - Na data fixada
no artigo anterior, s 1� noras

independentemente .Ie con

vocação, reunír-se-ão, no e

difício onde funciona a Pre
feitura Municipal, os verea

dores diplomados e eíeítos,
dos municípios criados celas
leis ns. 133; de 30 .:J.:� .. [,:� e' ...
1.009, de 31-12�53 para os atos
de instalação das Câmaras
Municipais e de posse dos
Prefeitos eleitos.
Art. �o - Esta Iet entra

em vigor na data de sua lJ11-
blícaçâo, revogadas as dispo
sições em contrário.
Palácio da Assembléia Le

gislativa, em 23 de outubro
de 1954.

Estivalet Pires

,

A Assembléia, cumprindo determinação legal, fi":'
xou os subsidios dos deputados para. a próxima Iegís
latura em dezoito mil cruzeiros. '

Acredito que sejam, no Brasil,
-

os subsidios mais
modestos. '.

Acresce que, na votaçâo.-os deputados que aprova
ram aquela importância, na sua maioria não estão
reeleitos.

'

E pertencem eles aos partidos do govêrno e da
oposição.

'

Essas circunstâncias indicam a superior orienta
ção da Assembléia, no caso.

Muito embora isso, na crônica parlamentar da
nossa confreira A Gazeta, de ontem, ·os representantes
que aprovaram a medida são tachados de indecentes f

e imorais! .

"Esses homens, diz a crônica,' não têm condição
�oral par� gritai.' contra qualquer roubo, depois disJ;o
nao poderao denunciar nem as marmitas nem as
grandes escamoteações dos dlnhelros públicos".

, Fosse�os nós quem dissesse que no atual govêrno
h� �armltas e grandes escamoteações de dinheiros
públicos, o processo já estaria em caminho!

, Fique o registo!
x x

•

x

Diz ainda a mesma, local que os subsidios para:
1955 foram propostos .por vários deputados do P.S.D. e
do P.T.B.

'

A exploração é sempre a mesma.
Estive ontem na Assembléia para indagar ao de

p�tado ?lodorico Moreira, da U.D.N., se ele, que tam
bem assmou o projeto, aderira ao P.S.D. ou ao P.T.B.

Garantiu-me que continuava na U.D.N.

.

Igualmente o deputado Luiz de Souza, do P.R.R,
el.elto na leg�nda da U.D.N., assegurou-me .que subs
crevera o projeto sem abandonar os seus dois' partidos!

x x

x

o sr. Silva Junior, no Diário da Tarde, escreve,
turibulando o sr. Bornhausen:

"Se não asfaltou estradas, nem por isto
merece críticas. Em primeiro' lugar, devemos
saber que as estradas estão péssimas em to
dos os Estados, principalmente os governados
pelo P.S.D. e pelo P.T.B. Serão esses governos

#

res?onsáveis por isto? Ninguem de bom senso
tería coragem de afirmá-lo'! ...

Discordo. Não sei em que Estados governados 'pelo
P.S.D. e pelo P.T.B. as estradas estejam como as nossas.

v, _Mas se porv�ntura estiverem, os responsáveis não
serao outros senao esses mesmos govêrnos.

Falta de _?om senso sérá afirmar o contrário'!
Se eles nao forem os responsáveis, nínguem o será.

.E, graças a Deus, ainda não Chegamos ao regime
da �rresponsabilidade geral.

Seria a anarquia, a casa da mãe Joana, o todos
mandam e ninguem obédece!

.

Nas democracias há um grande [url para senten
Clar nesses processos de responsabilidadee ou irres-
ponsabilidade. .

O no,sso reuQ�u-se a 3 de outubro, no cOl're�te ano.
E voltara a funclOnar em igual data de 1955.

.'

x x

x
.

Conselho de Martin Fierro ao ex-presidente da
,Assembléia:

"No andes cambiando de cueva,
Hacé las ·que hace el raton -
Conservate en el rincort
En que empezó tu esistencia
Vaca que cambia querencia
Se atrasa im la paricion".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


