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SÃO PAULO, 20 (V. A.) - A chancelaria do arcebispado
de São Paulo distribuiu a seguinte nota:

"A autoridade eclesiástica Arquidiocesana, diante da
atitude da representação diplomática a Venezuela em São
Paulo negando visto aos passaportes ele dois conhecidos e

I distintos sacerdotes, mons. Agnelo Rossi e de Tomás Va

I queira; que pretcndíam v.isitar esse_ país em viagem ele es

: tudos, alegando que seu govêrno nao permite a entrada de

j sacerdotes católicos, lança' àquí -iim enérgico protesto con

i tra esse ínexplícável tratamento e odiosa díscrímínaçâo re
,

Iígtosa" .

ORDEM GERAL

Presos, no Rio. dois 'chefes comunistas
Alvaro Soares Ventura, um dos presos

RIO, 20 (V. A.) - Os an-
'

bem exerceu mandato de de- prisão e tambem frequentou
tígos dirigentes comunistas putado até 1937, é elemento com assieluidade a Delegacia
Iguatemi Ramos e Alvaro de ligação �om os comunís- ele Ordem Política, ao tempo
Soares Ventura foram pi e- tas argentinos, foi condena .. em que alcançava projeção
80$, ante-ontem, por uma do pelo Tribunal do Segu- no seio do Partido comunís
turma de políciais do Sator rança, em 1938, a 3 anos ele ! ta.·

Trabalhista da Delegacia ele .------------- .----

Ordem Política, chefiada pe
lo Inspetor Cecil Borer, C,Ul1-
príndo ordem de prisão pre
ventiva expedida pelo Juizo
da Terceira Vara Criminal.

Iguatemi, que é gráfico e Iconsta 54 anos foi c;l)'0ido

quando se encontrava na Es

trada do Monteiro, próximo
à sua residencia (Rua se

quítíá; 200, Campo Gl':).nde; C

Alvaro Ventura (60 anos, I

bombeiro hidráulico) quando
se dirigia para a sua 11101''1,

dia, à rua Uranos, 1.188, ca
sa XI, em Ramos.

BIOGRAFIAS

primeira depois do pleito - foram analisados os

resultados das urnas da Capital. As críticas e as

acusações ao ex-prefeito foram tão ásperas e vio
de Anônima" - grupo rnu-

lentas que o sr. Paulo Fontes certamente moverá,
nobrado por Georges Gaiv;;o,

processo crime contra seus correligionários.'diretor do "Radical". Seu dP
bito é de um milhão o �f)rn

- Nessa reunião, a quase t(}talidade dos pre-

mil cruzeiros. O mesmo :_?; :li _

sentes, reconhecendo o espetacular fracasso poli
tico-adm�nistl'ativo do ex-prefeito, lamentou' que

po está editando agor,l o . strasser, que em seu tempo' I-
a Prefeitura não tivesse sido entregue, em 1951)

me�mo jornal "O Radi(;ul'
ao dr. José da Costa l\'IoelIrnann.

foi um dos hOITHms de Hi.tler
com nome um pouco cFfe-· � e dirigente do Partido Na- LOS ANGELES, 20 (U. P.i

- Espera-se que, com a mudança para o pa-rente': Correio Radical, ern \ danaI Socialist:1, venceu sua __: Os funerais de Lionel Bar·-
lacio astronômico e agronômico, o sr. Bornhau- �que a palavra' Correio v'u'(1 1:l11t.a em prol da restauração rymore, falecido segunda-
sen nio fuja tanto para a Capital Federal.

em letra miuda e disfar 1 Lt, ' dos seus direitos civi::;. O Su- feira, com a idade de 76 <! - rymol'e, irmã

enquanto Radical apfl.�" e .- .._�--------....,._
-

,�'._ .. .... perior TÍ'ibunal decidiu, em no�;e l'ealizaram em uma John, muito afetada pela,
em letras grandes. Geor!?:I.':; última instancia, que Stras- capela onde já, repousam sun morte de Lionel, não assistiu I
GaIvão e seu grupo, tive -L 1 N(\1V'O MIN ISTRO DO BRASil NA .ses, que está' com 57 anos,) esposa e seu irmão, o famo- aos funerais, sendo represen-

'

penhorados os bens de ° R t- V '

.

. xeceba novamen.te, sua cic!a-

'I·
.so John Barrymol'e. Vários tada por seU filho Samuel I

dical e .Editora Sol pela di I' .

SUE'CIA
-

r ·dal1ia. milhfl.res de pessças, entre as I Colt. i

��a;���":��::;:!::��,�; I
O �;TJ�����;.:�e(�; :1en I �;::��eoa:';:;::":'���n�:;:.I·I·a.·speça-o ml·I·llar. ao 5° O·lslr·llo Hav'al:deu m.argem a �ue fossem car, novo mmlstro elo Brasll no dm 8 do. corrente, ao prin-

. ,. ,

denuncIados os. dU'do!'es p01' I cipe Bertil filho do rei e .re- .RIO, 20 (V. A.) - Seguirá, Paranaguá, o vice-almirante Comissão de Inspeção com-

crime de falência frl:j.udulen" na Suécia, foi recebido em gente na ausenci.:a do sObera-l' no dia 26 do corrente,' em a- , Nelson Noronha de Carvalho. posta 'dos capitão de fragata'
ta. audiencia pelo rei Gustavo' no. ,. 'Vião da FAB, com d.estino à, qúe se fará acompanhar da Aldo Pessoa Rebeno, capitão

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

de' corveta Hildegardo Noro-

GARANTIDO NOVO

C t
·

'" t· I
nha, capitão de corveta MD

EMPRÉSTIMO DOS er a-, I apro,,�IÇ.':I'o InI, Júlio Gonçalves dos Santos,
capitão de corveta IM Luiz

, EE. UU.· AO BRASIL Carlos Balthazar da Silveira

do Plano' AtÔ'Dlico de EisenhoW"er

Iguatemi Ramos é o autor
do atual Estatuto do Purtído,
Comunista elo Brasil, funcio
nou muito tempo como assls
tente do Comitê Regional .io

PCB no Estado do Rio, exei....
ceu mandato de deputado
até 1937, como representante
classista e hoje serve como

tesoureiro do partido, Foi

condenado a 2 anos e meio

de prisão, em )93_9, pelo Tri

bunal de Segurança, como

membro do Estado-Maior cle
Prestes. Tem sofrido

prisões em sua carreira.

Alvaro Ventur�, que tam-

INCURSOS EM cnI�
ME DE FALENCIA
FRAUDULENTA OS
DIRETORES DE "O

RADICAL"
RIO, 20 (V. A.) - O Banco

da Prefeitura deu entra(]2
com uma ação de execução
contra as "Empresas Reuni

das de Publicielade Soc'irda-

RIO, 20 (V. A.) - As ne-

gociações para a concessão
de um novo empréstimo ao

Brasil, na importância de
duzentos milhões de dólar{)s,
já noticiadas' pela imprensa
carioca, acabam de ser con

cl\.l,idas com êxito absoluto.
Do montante do crédito se

rão destinados 160 milhões

para a liquidação do empré".
timo anterior. O govêrnõbra
sileiro por intermédio do Mi
nistério da Fazenda, conse

guiu que o juro dQ emprés
timo fica'sse limitado à taxa
de 2 2/4 por cento liquido.
Isso 'representa pfl.l'n o Bra
sil vantagem excepcional.

radas ,entr.e o chefe da de1e
gação norte-americana, Hen

ry Cabot Lodge, e o da dele

gação soviética, Andrei Vis- No 5° Distrito Naval, sob o

hinsky declarou aos patroci- comando do almirante Car

nadares ocidentais do plano los dà Silveira Carneiro, se

- Estados Unidos, Inglater- rão inspecionadas a sede do'

ra, França, Canadá, Austrá- Comando, as Capitanias e

lia e Africa do Sul - que' a- Delegacias dos Portos, Esco- -:.;>� '-, /�.,
provava o plano reformado las de Aprendizes e Destaca-

..�...
. �,

..

Em d�ta de 1'% �o cOl"l'ent�, ('leu entrada na Assem.-I em todos os pontos me�os I n:ento
e Postos de Fronteira Govern!ldo - Essa Utlenilda

bIela o veto ao Pi'{)-Jeto de LCl n.: 1.141, de 12-11-54, que I num. Entretanto, nos meIOS Situados nos Estados do pa-I esta pondo tndo em pra-

a.utor!z� o Pod�r Kxecu�i�o a abl';l�' por conta do saldo do I infonnado� se diz �ue est� raná, Santa Catarina e Rio
I

tos limpos! Agora é a

exerClCIO anterwr, o credIto espeCIal de Cr$ 150.000,00 pequena diferença nao trara Granele do Sul.
i vez do Panlo. No ano que

(cento e cinquenta mil cI:l.lzeií·ml) para a COl1stI'uçíio do embaraços para a ,aprovação O regresso esti' previsto! vem, serei eu. O' hn'''''!''�''i!IjI

pL'édio esenbl' em ENSEi\Dij. DE: G�aTO, J'Ifllnieillio de final elo projeto por parte rlfl. para 22 ele dezembro próxi 1 é dar QULra.
}'alhoça. Utnião Soviética, \ >'. mo vindouro. [ llflra. o Rio!

t

Rótulas

.!
O'm·li. antifoDiá ..

rio, de S. Catarina

- Há poucos dias o sr. Governador passou uma

larga temporada no Rio de Janeiro, em companhia
110 sr. Volnei Oliveira. Agora, outra vez, o sr. Bor

nhausen está no Rio, na mesma companhia. De

llr.ático e util para o Estado não se conhece nada,
resultante dessas viagens.

- O fabuloso castelo encantado da Agronô
mtca vai ser habitado, 1JO fim do mês

..
Na surdi

na, sem festas,. sem as duas orquestras. que viri

am, sem a recepção programada. O 'cancelamen
to dos festejos e a oportuna economia deeorren-

.

te, não são vitória ela imprensa oposicionista.
Quem as conseguiu foi o povo, através' do resulta

.do das urnas de 3 de outubro.

N. 12.042

Ano XLI

- Um eseriba palaciano faz a. auxiliares de

confiança do sr. Bornhausen a gravíssima acusa

ção de estarem enriquecendo ilicitamente. De

duas uma : ou essa acusação é falsa ou é verda

-deira. Se fôr falsa, o, sr. governador não lhe dará
a menor 'importância, reconhecendo, assim, no

seu correligion,ário um' caluniador vulgar j- se fôl'
,

verd.adeira-i' 'lllarrclarií;: d-e ....hnediàio; chia1l'1,a,.t. ,o tlt1-
nuncíante-:i Palácio para. positi�ar f�t�s;re nomeá
'rá uma comíssão de ínqurtto para apurar a de
núncia e punir os ladrões com cadeia. E' esse li

seu dever! Aguardemos.
- A Gazeta, "jornal sem ligações partidárias",.

agrediu ontem o novo Prefeito da Capital de for

ma v;olentíssima, em comentário da redação. No
dia da sua posse o sr. Osmar Cunha assistiu à
Missa e tomou parte num jantar que lhe foi ofe
recido. Fora disso houve queima de fogos no adro
da Catedral e os .Boror·:';:; desfilaram par::\' (j povo.
A isso A Gazeta chaltlfi. de festa pagã, que estar
receu a Igreja!

-- Temos ainda um exemplar do convite para
as festas de despedida de solteiro de um dos maio

-

res acionistas d'A Gazeta. E nele se lê que have

ria, como houve, uma comemoracão mais do que

l,à,gã: uma cel'vcjada ex.Jtica!
-

- Na última reunião da U.D.N. 'local

Cr$. 100

A propósito da nota acima a reportagem da Meridional
.

E�M' LiBERDADE OS RÉUS DO ESCAN- procurou ouvir o sr: Luiz Perez Bustamante consul-daquele
país. O expediente do Consulado funciona depois das 14 ho-

, DALO DE U/llMA MONTESI raso "Tentamos Iócalízar o consul em sua resídêncía à rua

VV dos Franceses. Lá fomos atendidos por sua senhora que

ROMA, 20 (U. P.) - Píero

I
Foi acusado de homícldio gentilm�nte, procurou, por telefone, Iocalízàr o marido,

Piccionl e Ugo Montagna, com agravantes. consegumdo. Quando nos colocamos em contacto com o sr.

figuras principais no escan- Montagna foi acusado de Bustamante por telefone, ele se mostrou rispido, nervoso, e

dalo provocado pela morte cumplicidade, usando de suas : eleclarou taxativamente que somente atenderia a reporta

ele Wilma Montesi, foram altas relações sociais com o gem às 15 horas no Consulado.

postos em liberdade, hoje, fito de abafar o caso. Ainda Em face da pouca atenção do sr. Bustamante para com

enquanto aguardam julga- não foi fixada a data de [ul- a imprensa, ficamos impossibilitados de divulgar os rnotí

menta. O tribunal de Roma, gamento e a liberdade de am- II vos que teriam determinado o veto consular atingindo dois

ordenou a liberdade de a111- bos é restrita, não podendo sacerdotes.

b08, sob palavra, depois de abandonar o país e nem mu- Urna informação extra oficial que obtivemos, mas de-

59 dias de prisão, após terem dar de domícilio. I pendente aínda de confirmação. é a de que, de l1rn.�odo ge-

sido interrogados oxnustíva- -- ral o govêrno da Venozuela proíbe a entrada no pais de sa-

mente pelo mesmo ;jlliz que: DISCO VOADOR EM I cerdotes estrangeiros, não fazendo exceção para nenhum

os mandou prender. . PERNAMBUCO i credo religioso.

piccioni e Montagna . sai- RECIFE, 20 (V. A.) -

Fi-I
'

._. _

ram pela porta do trás da nalmente esta capital foi

prisão, desaparecendo num "presenteada" com a visita REUNE�SE A ASSOCIACA-O CATO'LICAauto da Polícia, a grande ve- dos navegadores do disco vo-
. ,

locidade. O jovem Piccioni, ador e, desta vez, segundo se

A PAZ INTERNACIONALde 32 anos de idade, pínnís- _ afirma, quase' se verificava PARA· '.. '.

ta de jazz, cujo pai renun- um choque entre um avião
ciou ao cargo de ministro teca-teca e o disco. Afirma o

do Exterior em face elas acu- piloto S'everirlO Cordeiro tia

sações contra o filho, e o Silva que conduzia o avião.
pseudo-marquês Ugo Mon- que quando se achava nas

tagria foram presos a 21 de proxímídades ele Pesqueira'J ternacional, que ora se reu

setembro último. Piccioni foi disco surgiu à sua frente ne nesta. capital sob o tema

acusado de ter causado a quase colidindo mas o avia _
"A União' Regional e o t:

morte, por imersão na agua, dor teve bastante perícia pa Comum", o Rev€cpndo ,ay

da jovem Wilm.a Montesi, em, ra evitar' o choque' com (J I mond A. �ogowrm,' Diret_?r RIO,20 (V. A.) - O mínls

abril do ano passado, "aban- elisco .que, imediatamente, SLl-- do Departamento
_

(�e Açao tro da Fazenda, sr. Eugenio

donandc-a, crendo que estí- biu verticalmente désap_U_l:f.' SociaL 11a AS:0c,ia.G?o, " l;H?, <113-1, Gud�n, Pll)estl'undo hoje, em
. I .

_ -J..ó.�e) eu a atil mÓ1 seu g·.ãbtm;te com [ornallstas,
_ � ;nf.kKk"" '�v'bdl'>'I�ln:tr'lI, 'C'en:àü U!1S hlfuú\s.

- correr _",vu, ( u ,1
'.. . 'I

_-"-_��_-+-.._��_ que 'uma I:: U rop a, (1(:ldental parlamentares e tír-anctstas

urudi p;.r·;<:r;:1' trazer a Euro - sôbre a situação 1 do Brasil,
pa 'Orie .,.,1, F(ra o r icídente reafirmou seu propóstto de

e es::;a "'·;:10 I,)._".:f'�·:a �e�' c 'n· não poupai' esforços para sa-

WASHINGTON, 20 (U. P.) seguida por meio de organi- near as_ nossas finanças. Um
_ A Comissão de Energia A- zações regionai:.> dos indi.vi- dos circunstantes aludiu aos

tômica celebrou um contra- duas que, na Europn. Ociden- J;umOl'es sobre 'o pedi('!o de

tal realmente desejam tra· exoneração de sua excelêll

balhar pelo bem corrilm. A-
I
cia. O sr. Eugenio G,u'cl,iv, bem

crescentou o Rev. MCGC,Wan, humorado, fazenao blugue,
que uma Europa Ocidental. comentou: "Deve haver C11-

unida, difere da religião. E:e -I gano, pois não é tão fácil UE

ria melhor argumento para I sim derrube.r-me, .. "

\ .

WASHINGTON, 20 (U. P)
-

auxiliar os povos cscrnviza-.

_ Na abertura-da 27a. Con- dos da parte oriental cio con ..

ferência Anual ela Associa- tínente. .

çào Católica para a Paz In-

"NÃO É TÃO FACIL
DERRUBAR-ME"

a

BERLIM, 20 m. P.) - OUo

CONFERENCA ECO- ENERGIA ATÔMICA
NOMICA INTERA

MERICANA
RIO, 20 (V. A.) - Chegou

ontem a esta cllpital o secre

tário geral da Organização
dos' Estados Unidos da Al'né

rica sr. Carlos D'AvÜa que
tomará pm;te na Conferên
cia Econômica Interamerica
na. Falando aos jornalistas,

to com a Kaiser and Compa
ny, da Califórnia, para tra
balhos de investigação no

::ampo dos inaiores atômicos

para a produção de energia
3létrica.
--------------------------------------------------------�---------------------

Os Marcianos descerão em 1956, •• �
manifestou S.S. que ":1 uni

dade panamericana já está

éime _1tacl[� como unia roch�l

e que dosta conferência, co

mo das anteriores, só pode
rão surgir resultados sati.'l-

BELO HORIZONTE, 20 (V_ Campos materi�lizou�l>e e fez· que, em novembro de 1956 os

importantes declaraçõe.s a-o
cercl} dos discos voador:es. °
medium, cujas declarações
foram gravadas, salientou

que os discos voadores per
tencem ao planet� Marte e

marcianos descerão a terra
em visita amigável e que os

habitantes do planeta Marte

pertencem a uma c�,vilização
adiantadissima, comunicam
se pela telepatia e 8eus apa
relhos voadores desenvolvem
velocidade superior a 16 1

quilometras horários.'

A.)' - Informações proceden-
tes de Caratinga, dizem que
na sessão espirita realizada

'numa fazenda situada no

rmmicipio de Tarum Mirim,
o espirita de Humberto de

fatórios".

RESTAURADOS OS
DIREITOS DE OTTO

STRASSER '--TIONEl BARRYMORE AO lADÕ-
DE JOHN'

0ISlRmUVXlR
A ffRAH & CIA llllA

RIO

NAÇÕES UNIDAS,' Nova I gados consultarem os respec- internacional. O acordo vir

Iorque, 20 (U. P.) - Sendo tivos governos sôbre a deci-l tual entre Rússia e Estados

quase garantida a aprovaçào são quanto ao plano de cria- Unidos su{'giti, ontem, depois
da Rússia ao plano atômico ção ele uma .ugenciu. atômica de uma reuIÚão a portas cer-

de Eisenhower, cuja formula
.

conciliatôria foi oI).tem apre-. ' ...... -
\

sentaela nas Nações Unidas,
empenham-se os aliados em ALÔ," AlÔ, ENSEADÀ DE . BRITO
obter ainda hoje a votação
sôbre o projeto. Os diplom9.
tas predizem a sua apnwa

ção unânime no Comité Po

litico das Nações Unidas.
cüjas sessões foram suspen
sas aLé its '1 (1:1. t:1l'do, para
dar tempo aos diverGos dele-

Cotta, capitão-tenente !i'N

Hélio Migueles Leão e capi
tão-tenente Bretislau de Cas

tro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COJUo é gostoso ninar, MESMA TEMPERATURA.
acariciar- o ubrincar com um Tire o excesso de humidade,
bebê limpo, de cherinho do- enrolando as peças numa

ce e fresco! Naturalmente toalha felpuda, estique-as
! tôdas as mãezinhas fazem o

; até alcançarem a forma ori
I possível pra manter seu pe' 'ginal e deixe-as secar dei-

II quenino principe assim. I tadas sôbre um pano limpo_:
Dar-lhe banho aplicar oléo I Nunca deixe a roupa de la

I para criança,' polvilhá-lo 'ficar' muito suja. Se- Você

com um puro talco para I seguir �ses conselhos, as

DElEGACA-O EM VIAGEM RECUPERAÇÃO criancas... são essas as lavagens frequentes conse-

,

'

WASHINGTON, 18 (U. PJ atividades mais agradáveis' guirão prolongar a vida

.WASHINGTON, 19 (U. P.) continua e maior prosperída- _ O deputado norte-ameri- da sua rotina diária dos i?as Aroup�nhas de lã do seu
- O secretário' do Tesouro, de para o Mundo Livre. cano Alvin M. Bentley, que cuidados do bebe. Mas o bebê,

George 'Humprey, e o subse- I Entre os conselheiros espe- foi ferido quando um grupo que fazem com a roupinha? I A

cretário de Estado, Herbert

I
ciais do Congresso, na dele- de nacionalistas postorri- Frequentemente essa é tra- Agora vem as peças de

Hoover Jr., vários -membros gação,. figuram os senadores quenses invadiu a Câmara tada com pouco cuidado la-' algodão, que também de

do Congresso e outros asses- republicanos Alexandre Wi- dos Deputados, fazendo nu- vada ràpidamente e ser'n a
I vem ser lavadas a parte. E

seres, partiram, via aérea, ley e Homer Capehart e o de- merosos disparos de arma de necessária frequência. Vo- ! 1 a v e-a s . frequentemente,
para Lima, em trânsito para mocrata George Smathers. fogo, chegou a San Juan de cê, cara mãezinha, que es- 'mesm� que IS? estejam u�
o Rio, onde participarão da São os assessores dos Depar- Pôrto Rico, a convite do go- tá lendo esta coluna ... tem pouqumho sujas, Um sabao
conferencia econômica. An- tamentos vgeornamentais: vernador Luiz Munoz Marin. certeza de que a roupa que' suave e água muito quente

Samuel Waugh, secretário de está prestes a vestir naque- são recomendáveis. Enxa-

tes da partida. Humprey, em Estado adjunto para Assun- j
le gorducho e perfumado' gúe bem par-a evitar que

I .'-'TIIUD' IROIlQ1llTEU -

.declaração à imprensa, disse I tos economicos; Henry Hol- pedacinho .de gente está amarelem ou que o tecido

que a conferencia "propor- land, para Assuntos

latina-I ilIBO. [RfOSOT IDO impecávelmente limpa e enfraqueça e, sempre que:
cionará umainova oportuní- americanos; e Andrew.Ober- (SILVII .... ) I'cheirosa? Se não estiver, 10- possível, deixe secar ao

dade de tratar dos problemas by, secretário adjunto 'do Te-
I

.aRANOE TÔNICO
J go mais causara odores de- sol quente.

mútuos das nações deste He- souro para assuntos da Fa- , ..... ,., - , ... , -----. sagradáveis Ou, pior ain-
misfério no interesse da paz zenda internacional. ']_'ERMINOU A VISI. da, pode provocar qualquer' Por mais cuidado que se

--------------------___ TA DE MENDES.
-

uma das incontávies infec- tenha, manchas aparecem

J)�r� () FI·I1!!dfi «) Pri,,�o .ma VeD�re ções ou brotoejas que ator- nas. roup�s do �:bê,. !lU�'
r U G yU U \) DaHl Uv , FRANCE AO CA· mentam o coitadinho. muitas vezes, sao difíceis

",'. ''':;,��� PRISÃO DE VENTRE NADÁ Em primeiro lugar, a.
de sair. Aqui .estão. algu]l�

Êste cenário projetado sôbre as gerações se veio PILUl�:�e��ge!�,�!�� q��!�, falta lte ar,
NOVA IORQUE, 18 (U, P.) roupa do bebê deve ser la- ; �o���hos R que ajudarão,

construindo desde 1728, dir·se-i.a _que disposto a entre- ,..
-- O subsecretário de Estado, vada separadamente da : aspe o excesso.

gá-Io finalmente a história, iluminàdo pela presença de vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a sr. Robert. Murphy, declarou roupa da família. E usando- com uma faca,. Esfregue a

R d Q
. maior parte das vezes são devidas ao '

b mancha com agua morna e
o in. uem visitou o Hotel Biron com os seus parques, considerar que o aumento de se agua em quente. Bem ,

'

.

a sua igreja gótica - nua de santos e vestida de escul-
mau funcionamento do aparelho diges- inversões de capital na Asía sei que na maioria dos lares lave a peça em agua quente
tivo e consequente Prisão de Ventre. "e sabão o'LEO' Remova

turas - e os ,seus 'dois pavimentos que abrigam a maior póde contribuir para a luta 'isso causa um bocado de " .
'

, As Pílulas do Abbade Moss são indica-
.

di t t Ií uido
parte da obra dêsse artista prodigioso, sentirá a magia. contra o comunismo. trabalho extra, mas posso

rme I� amen �
.

com iq 1

das: no tratamento da Prisão de Vea- 1 1
Outros grandes artistas cujas habitações e estúdios de' assegurar que é importante especia para, impeza a se�.

tre e suas manífestacões e as Angioco· co e lave em agua quente e
trabalho são igualmente conservados em Paris não ti-

�

COM ESPERANÇAS para a saúde do seu filhinho _

'

'

. Iites Licenciadas pela Saude Publica. as Pílulas do Ab- sabao SUCO DE FRUTAS'
veram, como Rodin, o previlégio de tal ambiente, em 2 P,ara. a con.servação, d.a I'

"

"

•

bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça c HONG KONG, 18 (U. P.)
que tudo parece disposto de maneira a integrar-se mais U d 28 h propria roupinha. Ja que' D

• ,

f d
A

sensivelmente na grandeza do seu gênio.
- m grupo e omens

as fraldas serão o assunto 'b
errame

ieha
erven o SOl-

E d' d
,de negócios, da Grã-Breta-

de t
•

'

d di
.' re a mane a e use um a -

que aCi, enta falhirodnia! Ulbua bvara mágica .come- Perficipaça-o nha, partiu de trem com des-
e �m artigo separa °d' irei I vejante doméstico. FÔ-

çou por converter, o 'i o e um ar eira de Languedoc tino a Cantão, cem a espe-
aqui :so�e:r:te que evem. LHAS OU CAPIM: Esfre-

em valet na casa de um ricaço parisiense. De simples: ') rança de poder concluir a-
ser primeiro enxaguadas i"· h" b tâ

Payrenc, que era o seu n01'11-e, elevou-se á Peyrenc de A 11
' com água contendo um an-

; g:re a mane a co�' su s an-

M 1 d
'

d
rna c o Luz e 'Senhora participam aos parentes e cordos comerciais com os co-

ti
,.

d
.
\

1 d
l cia gordurosa (óleoou ba-

oras pe a compra as terras e Moras.r já então feito imigos o nascimento de sem filho Marcos José, ocorrido

I
munistas chineses. O grupo ,IsseptlCo, epois av� as 1 nha) e lave em, água quente

conselheiro do Parlamento de Metz 'e, mais tarde, che- lia 13 do conente na Meternidade Dr. Carlos Correa. é chefiado por Will-iam Geor-
em aglua quente, estendidas

I
com sabão. Alveja, se ne-

fe do Conkelho da duquesa de Bourbon, no curso de Fpolis 13 Novembro de 1954 o'e Pullen.
30 so (novamente por mo- I

,. Mo'FO' L
id d 1 d

'A
d

' . "

[. d d
.

f ão)
cessarro. . ave em

uma prospera a e que resu tou, o matrimonio o valet - ----, --,_

., 'lVOS e esin eccao , en-

{
,

t b-
f Ihd· .... d

�

A agua quen e com. sa ao e

com a i a o patrão, François Farges. A grande fortuna �.++�..� ++�++••+.+......++.++......<>+..++..�...+....+ +++...++.'� ••++.....�••++. ++.++ ++..++.•• xagua as quatro vezes em l' - .

• • • • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. • c; -. � ,.
•

" . seque ao so. Se nao saIr,
própria e a do sogro contentava parcialmente a sua am- r .

.

, �+ 3.gua quente e nunca pas- 1
.

t QUE!
bição, porque não lhe dava bastante dignidade para .:+ l'

.

-

'e
JIíj

d , ·d
i

��. sadas a ferro. 'I��;� 'kveJa� e. -

;����;:�i�� ��fá��o�: ��u�����sa, ,sentir-se 'ainda mais ::: �eusaçao no omerclo e eCI os ��j qu1'nho:�e�o't7:::::��os to����� 1���1�i�.0 s���e�I:a, �� �:�
Peyrenc comprou então o terreno da rua de Ve- +:.. .

,

lOlio �tj cobertores e outros artigos N d'
.

renne e fez ,construir por Jacques Gabriel e Jean Au� ..
"'" i �t+ d 1- d

'

1 d'l unca Iga para Sl mes-

bert, os doi: maiores

arqUite,'tos.
�a época,

a'm,ais
bela :1: A CASA' 08IENTA-L

.

�t� S�Zi:hos�ve�ei�:� aar: J:"�:�,�:�Ia�indê:t�qU�:!a���
c�sa de Pans em 1781, pra habIta-la um ano apenas e +. �t� môlho çontribue

.

para que' po. Vou usá-lo mais uma
a1 morrer. A.lugada a duquesa de Maine, adquirida' pelo 1.;. �t"', estrague mais depressa., vezinha só ... " Se Você
duque d.e Blron, marechal de França, e herdada por +�. �t� Portanto, esprema-as leve- I

trocar a roupa do seu· bebê
seu s�brmho o d�q:re d� Lauun, a casa chegou até a re-

I : �. mente em água morna na 'com frequência poderá ter

v?luçao, quando fOl_gUllhotinado o último dos seus ha-" +:+ ��. q�al foi' dissolvido um sa-' a certeza de se�pre ter nos

brtantes., A_ revo,luçao passa; o parque, consagrado às +:+. ESTA' FORÇANDO A BAIXA DOS PREÇOS
' ��. bao suave.

. Enxagúe-as braços uma criança limpi-
fe�t�s publIcas, e abandonado. Passa de um revolucio- �t+ Os MEI,HORES, OS MAIS BONITOS, OS MAIS MüDERNOS TECIDOS, PELOS ��. muito bem �m água DA nha e feliz.
nano para um cardeal, de um cardeal é transferido ao +.. MENORES PREÇOS, SO' NA CASA ORIENTAL .I�
emb,a�xador da �ússi.a e dêste volve ao seio da Igreja ·t. �t� .

:-------__..._ ...;.. _;...:.

CCatohcad como proprIedade I das religiosas do Sacré- +:+ . Organdy suisso branco, largo 1,15 ..........................• 70,00 �t'" _____
oeur e Jesus. Elas constróem a igreja e despoJ'am as ••+ O g d' I 115 75,00 �.... -.-.------.-----------,-

..
r an y SUlSSO em cores, arg., ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . r ..

"

p�1$paredes da casa ,do. luxo q?� aprazia aos seus moradores +.+ Tnle de nylon Americano, branco e cores, largo 1,40 100,00 f:+" ,�>""._ cO .I'de outrora. A varmha magIca do tempo parecia assim, ••• T I dIA' b d d I 140' 170,00 +'�

S:
u e e ny on mencano, or a o,. arg, "

. . . . . . . . . . . . f %
preparar a simplicidade do Hotel Biron para acolher a +:+ Nylon Americano, bordado com veludo, largo 1,20 , . '200,00 �:.. ,

..

presença da obra de Rodin. .,. Laise Suissa, largo 90 , ..
1 240,00 �t+ l/fA

j
..:. Meio linho pi lençois, largo '2,20 :. 140,00 �.� *

' "";'��/'
,

Os livros sôbre o museu Rodin em Paris estão im- :� Puro linho fio Irlandez em cores, largo 2,20 ,.... 210,00 .�,'/" ,
-. OUIWITE TODO �I

,..,icr�,. pregna,dos da história dessa casa e dos que a habitaram, v,--:'';''
Puro linho foi Irlandez em branco, largo 2,20 .. .'... 200,00

.(�
e nos "diz,em que, no século XX, retirando-se as religio' Cambraia de puro linho Irlandeza, largo 90 135,00

sa� do Sacré-Coeur, esteve êste lugar privilegiado sob a Lil1ho misto pi roupa de homem 50,00
ameaça de destrúição do prélio e retalhamento d'o par- :� Puro linho para roupa de homem 85,00

I

M.JI'D�
I

/.R�'que, valioso �ela visinhança dos Inválidos Era a unive-r- .__;
Setin langeriel largo 1,00 ,................. 60,00

�
_

s�l eJpec�laçlao de terras, de que Paris se defendeu atra' �t� Tafetá faile : � - . 34,00 11 % � ""'.� � � i- �
ves os secu os para preservar a sua fisionomia e guar-' �� Faile grosso em todas as cores, lJ.rg. 90 ,.... 59,00, -...., s-.. "" \
dar a mais rica herança da criação dos seus artistas. �:�!��

. Puro linho pi vestido, o melhor que existe, largo DO •....... 120,00

t:I'.I,', '_, -;. ,."7fI.
?-'

,

, 'J
Vencendo, mais uma vez a sensibilidade artística +...

,

Faile e'scocez, largo 90 40,00 ,

sôbre·a ambição comercial, o Hotel Biron passou a abri- Setin duchese, extra especial, largo 90 48,00
gar pintores, escultores e poetas. Deve-se ao poeta Rai- %4 Setin duchese, ;;,rtigo muito bom, largo 90 39,00 ;:",T��. .

ner Maria �ilke ter vindo Rodin, em 1910, trahalhar em ;:I:'1:'
San Jan, larg, 1.40 ,..................... 85,00

'1:6,1 "'1., 8,..

guas «Sanla Calarl·na»daus salas do rês'do-chão, quando começa o sonho do es- +..�
Lonita Bang-ú, largo 1,00 , : , 48,00

cultor de fazer de lodos ·o's recantos da casa abrigo para Organdy estampado, a cOlReçar de :.................. 18,00 ..

as suas obras. Êle conquistou a realidade para êsse so- ••� Opala estampada, a começar de .. , .'...... 11,00 " :'IJ,'.
.

.

h d d E d � F t- b c· d 18 �ty O p,ropr, ietá.rio agrade.ce a preferência que sem.�ren o, oan o ao sta 9 a sua obra e preparando, em vida, us ao ranco, a omeçar e , . . . . . . . . . . ,00 61 d
o lugar de encontro daqueles que, através do tempo a J Tafetá escocez de algodão, lalg. 80 24,00 't; �r:am a s/agua e, comumca, que os pedidos devem ser

possam éompreender a amar. '...� Cassa bordada, desenhos novos, larg, 80 '.:.. . 48,00 �t feItos pelo telefone 62 - 37, e que os preços continuam'

Pisamos os seixos do parque, e a música dessas pe- ..,:��J�
Morin Ave Maria 19,50 �.""�

os mesmos:

"'''', Cretone branco la g 140 33 �+.:. Engradado de água não gaseificada, com 24 gara-
queninas 'pedras traz a lembrança do artista as v�speras ' r., .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ,00

de novembro de 1917, nas ultimas fugas do recolh.i- �:j Cretone branco, largo 2,00 44,00 fas, tipo cerveja .. -. . .•. . .. Cr$ 20,00
"'''' C etone b anca la g' 220 46 � � .' Engradado ,com 24 garrafas de 1'-

mento em Meudan-Val fleuri, que hOJ'e acolhe. o seu :..,.J r r, r. , ,...... ,00 72

+. � Cretone Linhol largo 2 20 67 o � � litro - água gaseificàda .

corpo - para rever o Hotel Biron e passear pelo seu ��.
,. , , . . . . . . . . . . . . . . . , o

parque, alquebrado e enfêrmo, sentindo que a vida que II.
Percal, larg.2,20 90,00 " �

t 't'
, ,. . , ••+ Materia plastica lisa, largo 1,40 34,00 f �

ransmI Ira ao marmor;e era maIS VIva que a sua propria t...•..'
vida, que se exting'lia; (ti

Materia plastica estampada, largo 1,40 43,00 f � A' M
-

h d
/

Mas que qualquer outro artista nesta metade do �:� ���!�a�yio�s��a:en��Ir�!C���� '

, �:',�� � OS 010 OS e Farinha
século, aodin deve ter, aprendido ao máximo, a presen' �:+; Meias nylon pi senhoras, malha 60 :-- , : 5r,00 y e Frigorjficos
ça do seu legado à"postridade ea c;erteza de que ara jus- �:... Meias nylon Derby, pi homem .-..... 65,00 Q
ta a sua fé: "Tout ce qui ',est dans la nature est beau, �:+ C,9lcha de seda cl bico, pi Casal 200,00 .) A MANUFATURA DE CAIXAS MAPI LTDA. _ Estabe-
puisque c est vivant"; - "la beaute, c est la vie, quelle �t Colcha de seda cl franja, pi Casal ' ,......... 220,00 ..�. lecidos à Rua Martinica Prado, 178, em Ribeirão Preto, És-
qu soit sa forme".' 4i.+ Colcha de pura seda cl franja, pi C!1.Ral 230,00 �

tado de S Paulo ·t 1
.

t d d 100000
..

.+.. ., com capI a regls ra o e .. . 0,00, com
Teria, porém, Rodin pressentido êste quadro das +.t ,J. prédio próprio, todo forrado, com área de 450 Mts.2 de sua

crianças brincando e mtôrno, de suas estátuas? Crian- .+:. Estas são algumas entre as muitas pechinchas oferecidas pela CASA ORIEN- J.' prop.ri.edade, a 50 Mts. da estrada de ferro, abrangendo para.
d toAda a

' 't'l g
. d t .. rAL, na sua camp:;.mha de forçoar a baixa dos preGo's. "'. t dças e s s epocas, que repe em o mI a re a na u- +.+ '�" negoclOs o o o Estado de S. Paulo, Minas e Goiás, está in-

reza; seu único culto e verdadeiro amor. _Crianças que.. CASA ORIENTAL, a que mais barato vende e melhor atende. .� teressada em representar a
.

d' t
. .

b d
+.+ R" C Ih' M f I" T I f 3 4"3 FI'

.

I .. -

s ln us nas aCIma a ase e co-

serão hornns, a humanidnde em marcha ao impulso dos
+.:+"

ua onse eIra a m, ;) - e e cne .::1 - onanqpo is.

:;:. missã.o. Interessa também outros ramos. Os interessados

sentimentos, como no marmOl'e a fixou Roclin. (Agência .. '," poderão dirigir-se a me,�'ma, enviando condições, bem como
N· 1)

.. .. I;�� • � ....... • 't_ �.A. ..... ., .. � i' .. .. + '.. .. .. .. �, .. .' '1>
aClOna, .

' ,..+•..,..,..- 4>, ..,...�.v �.v..,1>t ..,+�'$•..,.iI +
+

.., · �+••·9 '"'••� '+; solicitar as mesmas.

José César Borba

Réplica ousada é esta do parque do Museu Rodin,
porque sí começa a .estabelécer-se o confronto do traba
lho do gênio humano com a graça da criação divina.

Deixamos o interior da casa onde a matéria nos comuni

ca tôdas as vibrações do ser humano, n:um desfile dos
mais varias sentimentos, para compará-la; lá fora, nas'

imediações das estátuas, com os exemplares vivos, palpi
tantes e múltiplos, a barihar-se ao sol no jardim, que é

completamente o ponto de conjun-ção harmoniosa de
duas fôrças: a de Deus e a de sua criatura Rodin.

Aprofundamo-nos entre árvores que compõem úmi
das alamedas; debruçamo-nos sôbre pedras, pisamos o

orvalho e demandamos sempre, por caminhos parale- -

los, as margens claras do pequenino lago onde os pei
xes coloridos envolvem em tôrno das esculturas, e o

bronze definido em imagem desce a sua sombra sôbre a

face líquida, até o fundo, de onde emergem as flores
aquáticas. ,.

Em volta brincam as crianças, reluzentes e Ügeiràs
como os peixes; brincam à. sombra de Rodin _;_ e per

gunto se acaso não estarão' também imperceptivelmente
conservando dos caminhos da infância a visão das coi

sas que o tempo converterá em sentimentos, deixando
amadurecer nos homens os frutos da beleza e da com-

preensão.
O parque é rasgado em perspectivas sôbre o perfil

dó Hotel Biron, prolongando ao ar livre os seus sortilé

gios. Dilatase num círculo ao tomar 'a figura do lago,
estendendo por terra o desenho das margens. Nem tôdas
as crianças já se podem dar aos mesmos impulsos sal
titantes; algumas olham o parque dos berços e outras
não foram libertadas para a vida - dormem e avolu
mam-se ainda, apenas se insinuando sob os casacos am

plos, em cuja. superficie tocam jovens mãos femininas,
repousadas em doce expectativa, ou laboriosas no ofício
de tricotar pequenas roupas, num movimento prévio da.
ternura materna.

\

FLORIANÓPOLIS

OSERUM-.-PU'L
Tônico Respiratório

OPOBYL
FíGADO PRISÃO DE VENTRE
,�

\

Os LABORATORIOS A. BAILLY. eemunieem aos Srs. Médicos que as amostras

dos seus diversos prepnrados encontram-se � sua disposição, mediante requi
sição ou pet.lido telefônico, nos escritórios dos seus Agentes:

R A M ARS. A ••
'

R u a M a I. D e o d o f O, 528 - C U R I T I B A

Cr$ 36,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"'0 ESTADO". HOJE E�AMANHÃt
,NO PAASSDO i

,

I

21 DE NOVEMBRO I
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: \
em 1.762, partiu do Rio de Janeiro �ma 'Esqua reira conduzindo tropas para a Coloma do, Sa-

cramento; Iem 1.816, em Pitanguí, Minas Gerais, nasceu

Martinho Alvares da Silva Campos, falecendo
em Caxumbú, no mesmo Esta.d?, e� 28 de Mar-l
ço, de 1887. Formado em MedICma, parlamen�ar I
ilustre, deputado e senador por aquela Provin
cia foi' tambem Presidente da Província do Rio

, "

de Janeiro;
- em 1.824, em Montevidéo, morreu, envenenado,

o Brigadeiro Manuel Marques de Souza, nascido
em 1.780 no Rio Grande. Éra filho do Tenente-Igeneral do mesmo nome .�

.

Genital' do Tenente'

general Conde de' Porto Alegre; I,
- 'em 1.845, o Imperador p. Pedro II :e a .Impera

triz D: Thereza Christina desembarcaram em

Porto Alegre quando de sua visita ao Rio Gran-.
de do Sul depois da pacificação dessa mesma

Província;
- em 1.851, em Montevidéo, foi assinado o Tratado

de Aliança, entre o Brasil e a República do
Uruguai e os Estados de Entre Rios e Corrientes,
com o fim de "libertar o povo argentino da

opressão que suportava sob o dominio tiranico
do Governador D. João Manuel de Rosas;

r
. - 'em 1.931, um "suelto" deste .Jornal chamava a

atencão do Prefeito de São José sôbre os nomes

dado's a duas ruas do então distrito d.G: João
Pessôa (Estreito), pertecente aquele Mui;icipio.
Observava que os nomes de' "Elias Paulo estava
escrito sôbre urna tabôa regularmente pintada e

à guiza de "placa" pregada á primeira 'casa da
quela travessa.i Outra éra uma rua conhecida co'

mo "Rua Spivack", terminando por indagar:
"quem lhes deu êsses nomes"?

NO LAR E' NA SOCIEDADE
�

O MAR
Etierto Xavier de Souzá

Ei-lo, zangado, o dor;ó retorcido,
Como um malvado não querendo a morte ...
Ei-lo a bramir em furia contra a sorte
Do pobre navegante já vencido.

.

J \

, Ora suspira, triste, enraivecido,
Ao faqueiro soprar do vento norte,
Ora aos ares atira, negro e forte,
Estilhaços de' raiva, aborrecido ...
,

,

Muita vêz ao rugir a tempestade,
Ele mostra maior ferocidade
Como negra pantéra enfurecida.

E quando cessa a luta, êle entristece,
Vem repetir na' praia a mesma prece,
Como Herodes maldizendo a vida!

MENINA LIA-MARA
LUNARDELLI

;-

,

Na cidade de Porto Ale
gre, onde residem seus ge'
nitores, sr. Jorge Lunardelli
e sua exma. esposa d. Cla-

- dis Lunardelli, vê trans
correr, hoje, o seu primeiro
aniversário natalício, a ga
lante menina Lia-Mara,
As inúmeras felicitações

que lhes serão endereçadas
_ 'por tão grata efeméride, ju'

bilosos os de O ESTADO se

associam, formulando os

melhores votos dé felicida-
. des.:

.
-0-

SIDNEI NOeETI

i �
-

Nos meios sociaes, desfru
ta S. S. de situação desta
cada, sendo imenso seu cir
culo de amisades.
Esportista de escól, tam-

bem nesse sector deixou

I assinalada com brilhantismo
sua 'passagem dedicando-se
especialmente ao remo. Erá
um dos quatro que com

punham a famosa guarni-,
ção "Coruja" do Aldo Luz

que por varias anos.consecu'

tivos manteve o titulo ma

ximo de campeão do Estado,
e foi tambem Presidente do
mesmo Clube, reeleito por
tres períodos, durante os

quae� consegiu so erguelo
da perigosa crise que o

Alví-Rubro se encontrava
oriunda de períodos an te
riores.
No dia' de hoje' em que

comemora mais um aniver
sario, aos muitos cumpri
mentos que Ira receber,
juntamos OIS nossos com um

afetuoso abraço.
-0- -

<\NIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
- sra Eulália Alves,

digna esposa do sr. Manoel
Lindomar Alves;
-;- sra. Isabel Leal Bran

ne, esposa do sr. João Hen
-ique Braune, Juiz de Di
reito na.Capital Federal;
- sr.- Miguel I Atherfiro,

lo alto comércio local e só
:10 da conceituada firma
Atherino & Irmão;•
- menino Milton, filho

lo sr. Gilberto Gonçalves
[e Lima, guarda de tran-

22 DE NOVEMBRO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

- em 1.766, Lajes a "Princeza da Serra", foi funda
da pelo Capitão-mór Antonio Correia Pinto de
Macedo;' _,

em 1.767, uma "ordem régia" mandava concluir
a fortaleza em volta da Ilha de Villegaignon, en

tão chamada Sergipe;
em 1. 773, na Colonía do Sacramento, de cuja
guarnição fazia parto seu genitor o Alferes de.
Ordenanças Felix da Costa Furtado de Men
donça, nasceu José Saturnino da Costa Pereira,
que veio a ser Tenente-coronél do imperial Cor
po de Engenheiros e lente da Escola Militar, Mi
nistro da Guerra e outras comissões elevadas.
Faleceu no Rio de Janeiro em 9 de Janeiro de
1.852; ."..

- em :1.808, Luiz A1ves de Lima e Silva verificou
praça, como Cadete de Ia Classe, no 10 Regi
mento de Infanteria de Linha do Rio de Janeiro;
em 1.839, o Barão de Jacuí (Francisco Pedro de
Abreu) entrou no R.io Pardo, pondo em fuga os

revolucionários, do Tenente Coronel Dornelles;
- em J 851 Luiz Alves de Lima e Silva, acompa-.

nhado de seu Estado Maior o Piquete, partiu de
seu acampamento para a Colonia do Sacrernen
to, onde chegou' no mesmo dia;
em 1.904, no IÜo de Janeiro, faleceu o bravo
General Silvestre Travassos.

André Nilo Tadasco

CONCURSO "MISS SANTA· CATARINA"
-Tubarão, 18 (pelo tele- Central Organizadora do

'one ) � A sociedade local, ! C'oncul'so far-se-á represeniíto;
_ menina Eneidá, filha em grandes festividades que I tal' por uma comitiva com-

.Io sr'. Arquimedes Dantas; estão programadas
I
para o posta do exímio pianista

,_ sta. Eliana,
.

diléta fi- dia 20 próximo, apresentará Fernando Sabino e sua

lha do. sr. Deputado. João oficialmente as suas candi- Exma. senhora, do sr. Zuri

José de Souza Cabral; latas ao Concurso Miss Machado e da srta, Nair
_ sr ..Rodolfo· F. Pinto '3anta Catarina 1955. Carone, Também integra'

da Luz, funcionário autar-
A d duzí 1

...
rão a Delegação que VIra

'co' I
e uzir pe a atençao da capital /dà ,Estado, asqui , ,

d h h'

'. que o assunto está esper- graciosas sen orin as Vera
FAZEM ANOS AMANHÃ: tando, de vez que é ,o co- Fialho e Waleska Viegas,
_ sr. Jaime Garcia, alto' rnentário do dia em tôdas as candidatas do Clube do

funcionário do tA.P.C.; rodas, em quaisquer zonas Penhasco e do Lira Tenis
.:_ menina Leda, fÚhinha da cidade, tem-se por ce:-' Clube, respectivamente, ao

do sr. Waldemar de Melo to, resultar a festa num su- título" da "mais be�a cata1-�-
cesso retumbante. nense e que se farao acom-

Segundo estamos ínfor- panhar de pessoas de sua

mados ainda, a Comissãó' familia.

Dias;
Nos varias sectores da

_ sra. India Fernandes
vida de nosso Estado; on- Woods, esposa do 'sr: Tho
de tem atuado, Sidnei Noce- maz Woods;
ti tem' sido elemento de des'

_ sr Dulvir Cunha Car-
taque. ::-eirão, funeíonário do LA.
Foi· idealisador e funda- PJ'-;

dor da primeira Companhia _ sr: João da Luz Fer-
. de aviação Comercial, a reira;
"CITAL", hoje transforma-

_ sr. Eduviges Souza;
da na "TAC" - Transpor- _ sra, Felicidade Júlia
tes Aéreos Catarinense, em Ramos, esposa

-

do sr. Do
cuja direção tem importan- mingas Ram·os.; ,'�,

.

te cargo. _ srá. Cecilig, B. Ma:ce-
No. sector corr;ercial e do; /'

economico conta a seu cre' _ sta. Maria M��enes
,dito com inumeras iniciati- Campos;
vas, mer,e<;endo citação es� sta. Sulamita Bonnas-
pecial sua ultima realisação, sis
ao lado de Manoel Fiuza Li-.
ma, na tarefa ingente e já
,:itoriosa do' soerguiJ:9.ento
do nosso tradicional Banco 'UNIFORMIDADE
Agricola e que está sendo WASHINGTON. 18 (U. P.)
transformado para Banco

I
- Com o relatório relativo à

Catarinense S/A. com o República do Haíti, que I.:e

capital de vinte milhões de publicou em Washington, ,a

cruzeiros. União Pan-Americana inau-

Homem" de imprensa por gurou um!1 série de publica
varias anos fez parte ativa- ções destinadas a e�tabe)ecer
mente, da Direção .de "O uniformidade n!1S esta�isticas
ESTADO" da guallSe afas- do intercâ�bi?comerclal.en

',tau devidõ seus muitos tre as Republicas . Amenca,-
nas.

'�?;;' �... " >..J
"

. ':;çtj�i�Td.N.JC� iDIUR�TlCO
.' �:��;�}�t''''; � ;;,( v:;�:;i�;�+\, '.:",' ,

parao.seu

ca·fézinho
'de fôdas

as

horas

Uniõo
d. ,São Paulo

• Duplamente filtrado.

• Dissolve�se ràpidttmente.

• e mais econômico.

Em pacotes duplos de papel
Kraft, de 1 e 5 quilos.

eIA._ PARANAENSE DE

REPRESENTAÇOES
Sede -' CURITIBA

REPRESENTANTE'
PRECISO

Ou firma conceituada na

praça que queira exclusivida
de para venda de jogos de
futeból, de mesa "Splendid". ,
Cartas para Luiz P. Corrêa
- Caixa Postal, 8.457 - São
Paulo.

.

PELAS SOCIEDADES
.Academ!co

XXII de Janeiro
Centro

merecendo a consideração
com, que sempre foi distin
guida esta entidade, apro
veitamos ,o' ensejo para re

novar os protestos de ele
vado apreço e distinta con

sideração.
Saudações Universitárias
Lyd.io Damiano Schroder

Presidente
MigueL Ckristákis
Secretário Geral

Recebemos:
Com imenso prazer leva

mos ao conhecimento' de
V. S., que foi eleita e em

possada em sessão .solene,
realizada em 6 de Novem'
bro findo, sob a Presidên
cia do Dr. Biase A. Faraco,
mui digno Diretor desta
�!scola, a Diretoria abaixo,
para reger. as atividades
3.êste Diretório Acadêmico
no biênio de 54/55.
Presidente - Lydio Da

miano Schroder
10 Vice-Presidente - Ha

milton Figueira Ferrari
20

.

Vjve-Presidente
Abraão Seleme
Procurador Geral - Ro

meu Juchem
Secretário Geral - Mi'

guel Christákis
10 Secretário - Hugo

Riffel '

20 Secretário - João Ba
tista Rodrigues
10 Tesoureiro - Piraguay

Rosa
20 Tesoureiro -:- Olímpio

Frotta
Orador - .Nely Lopes

Cabral
CONSELHO FISCAL:'
Ayrton Cunha
Raul Domingues
,Pompílio C. Costa
Ablair Pereira
Jáu Guedes
Na certeza de continuar

Vende-.e
Por motivo de viagem

vende-se um quarto de im-Ibuia, uma sala de Jantar de
imbuia e uma copa laquea-
do.

_

I

Ver e tratar à rua Conse
lheiro Mafra 1'31

Empregada
Precisa-se de uma para

serviços domésticos. Tratar I
a rua Silveira de Souza 4.

t Míssa de 7· Dia
'/ CANDIDA MARQUES'.

Dagoberto Walda Raiyche e família convidam aos:

parentes e pessôas amigas para assistirem a missa que
mandam rezall, no dia 21 do corrente (Domingo), às 8
horas, na Capela de São Luiz.

Antecipadlamente .agradecem
/

a quantos participa
rem desse áto de piedade cristã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPERA-SE- UMA DAS MELHORES PUGNAS DO CAMPEONATO QUADROS PROVÁVEIS - MEIRA, O ARBITRO,-
AVAl X IMBITUBA,EM HENRIQUE lAGE,

o
(

o esquadrão do Fiquei para os alvi-negros é suma- gundo turno ainda não

con-I que
concerne á marcação d., O ataque mais produtivo mente, ou seja: Bubi, Bdn

rense irá à cancha do está- mente difícil, porquanto co' I heceu o amargo de um re- gols, enquanto que o Fi- 'ante da retaguarda mais

I
ga e Walter; Romeu, Wal

dia da Praia de Fóra dar mo lideres, estando a dois

I
vés, apezar de ter sido no gueirense passuí a defeza! sólida! demiro .e Chinês; Carriço,

combate ao não menos a- passos' da corôa de campe- primeiro turno o "lanterní- menos vasada juntamente Figueirense x Bocaiuva, o Biscoito, Oscar, Mariano e

guerrido pelotão do Bo- ões da cidade, irão enfren- nha". com o Imbituba, sendo po- encontro que todos querem Jair
caiuva. tar um esquadrão adestra-I Neste certame o Bocaiu- ,rém a nosso ver mais sólida assistir e que dada á sua al-
O campromisso de hoje do e temível que neste se', va continua na liderança no a do alvi-negro. ta qualidade ninguém de- EM IMBITUBA

ve deixar de presenciar es- Dando complemento á ro-

No 'e cerramento dos Jogos EseDlares de 11 54' ta tarde no campo da F. C. dada, jogarão na vila de

, n .

. I,
F., mais conhecido como o Henrique Lage os times do

,
"campo da Liga". Avaí, desta Capital e Imbi-

O DISCURSO DO SR. INSPETOR DE EDUCAÇÃO FISICA ���:g���ce;�ig���:!�: tut%l���� de sensação e

Por ocasião do encerramento do 3.0 Campeonato Es- sentar uma desculpa qualquer? Deve lamentar-se? Deve manter a ponta? muita movimentação que,

colar e do 2.0 Campeonato Normal Regional, sábado últi- atacar e menosprezar o adversário? Ou deve, de cabeca er- Manterá o Bocaiuva a promete agradar. Tanto o

mo, pronunciou o professor 'E'rico Straetz Júnior, Inspetor guida é olhar franco ir ao encontro do a-dversário e dizer- sua invencibilidade do re-: tri-campeão como o vice-lf

de Educação 'Física, o magíníco discurso que abaixo publi- lhe: "Cumprimento-o porque foi sua a vitória: hoje voce turno? der trt'do envidarão pela vi,

camas: foi o melhor, em .outra oportunidade �lvez seja eu o ven- Logo mais, presenciando tória, pois a derrota repre-

"E' com imensa satisfação que a Inspetoria de Educa- cedor". Sem dúvida alguma, esse seria o ideal, mas surge o emocionante Jogo, tere' sentará para os avaianos a

ção Física apresenta, neste momento, aos vencedores e ;ntão a pergunta: Como poderemos atingir, ou mesmo, mos a resporta. "lanterna" e para os locais o

campeões do 3.0 Campeonato Escolar e do 2.0 oampeona- ,lOS aproximar desse elevado propósito? A resposta é ãpe-: O F1QUEIRENSE adeus ao titulo.
to Normal Regional as mais efusivas felicitações pelas bri- nas uma: através da educação, que é o fator comum à dls- Para a pugna de hoje é Quadros prováveis:
lhantes vitórias conquistadas. Venceram' as equipes e os ciplina e ao esporte. Âtravés da educação, iniciada na in- Para a pugna de hoje é di- ,AVAl - Tatú, Waldir e

atletas que' melhor estavam treinados e preparados para se .ãncía, pois, ressalvadas honrosas excessões verificamos ficil o médio Joinvilense Vi- Danda; Barbato, Bráulio e :
apresentarem condignamente num certame da envergadu- que, em geral, os faltosos e indisciplinados tiveram uma co faça sua estréia no Cam- Mgnara; Duarte, Wallace,
ra como o é o nosso Campeonato Escolar. Seus triunfos fo- infancia descuidada, viveram em ambiente pouco propício peonato; sua atuação no a- Bolão, Rodrigues e Herrera. I

, ram merecidos e bem podemos avaliar o contentamento de á contenpão de impulsos que a educação pode disciplinar. mistoso com o Av�í foi' ex� IMBITIBA - Míltínhç,
_

seus dirigentes e componentes ao verem os seus esforços e O espírito infantil é mais maleável, recebe os ensinamen- plêndida, mas o técnico Izi- Marcos e Mário; Gerson, I
sacrifícios compensados. tos de modo que as dificuldades são menores: E' a época dro acha que o player "co' I Oséas e Geraldo; Chuchú, I O crack Waldir Vidal

Ao mesmo tempo, é com a mesmasattsração com que em que a.educ�ç�o �ísica: i�cluindo os jOgos. e os esportes, Ilore�".não está em bôa for- Ernani, Waldir, Giovani e 'Fonseca, titular do Scratch

nos estamos congratulando com os vencedores, que felici- pode ter influência ínestímável na personalidade em for- ma física, de forma que Ju-ILando. catarinense no Campeonato
tamos igualmente os que forem vencidos, pela maneira e- mação, quando aplicada racional e "metodícamente. Por, linho será o médio direito,

' - Brasileiro de Futebol de

xemplar e louvável como souberam portar-se diante da isso mesmo,não pode nem deve' ser esquecida, ou mesmo re-
I
devendo o conjunto formar I OS ARBITRaS 1950 completou no dia de

derrota. Temos a plena certeza de que todas as equipes legada a um plano secundário num programa educacional. com Mafra Hélcio e Trilha; Para os jogos em reférên' ontem seu aniversário nata"

e todos aqueles, aos quais não foi dado alcançar as prí- Assim compreendidas e aplicadas, poderemos através des- Julinho, Aníbal e Laudares; cia 'foram escolhidos os se- licio, tendo recebido, por
meiras colocações neste certame, souberam perder com dig- t:1S atividades despertar uma nova geração, educada, forte Placido, Betinho, Danyr,

I guintes árbitros: tão grata data, várias de-
nidade para um adversário mais forte, pois sabiam de an- e. sadia, de cor�o e alma. �s esportes nã� permite.m que se Pacheco e Araujo. ., Avai x Imbituba _.:. Os' monstrações de apreço por
te-mão que nos esportes não importa vencer, e sim, o que smta no �rgamsmo � �elhlCe �as geraçoes anterIO:'es, a-

I
waldo Sergio Ramos, profi- parte de seus amigos e ad-

importa é competir. Ciue,la. mocidade deprimida � :l'lste, porqu� o alvoroço dos. O BOCAIUVA sionais e Gerson Demaria, miradores.
Os seus esforços e' sacrifícios tambem não foram em estádios, durante a� competiçôes, faz surgir uma nova gen- Jogará compléto o qua- 'aspirantes. Player disciplinado, valo-

vão. Se não lhes sorriu a vitória de uma la. colocação ou t�, v�ndendo. energia e en�hendo a co�unidade de vida, dro de Marinha, já que não: Figueirense x Bocaiuva rosa e leal, integrando com

o título de campeão, devemos reconhecer, no entanto, que, :J,.egna:_ m�v�mento .e confiança. Em nos, professores de I há problema algum. Assim, Oswaldo Meira, profissio: destaque o conjunto titular
mesmo assim" foram vitoriosos e se sagraram campeões educação fI�Ica e onentadores dos esportes, foi depositada lo quadro será-o mesmo que nais e Diamantino Alves do Avaí, ao qual se encon-

num setor de importâncià e valor muito mais acentuado - ;oda.a confiança para que façamos aflorar, sentir a vida e
I vêm se exibindo brilhante- aspirantes.

'
tra vinculado, Waldir 1.em

no setor da disciplina, da cooperação e da educação es- iremir ao sol a planta selvagem, que nada mais é do que"
' merecido as simpatias e :os

portíva. esta garotada, merecedora de um desenvolvimento sob in- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ft. aplausos dos torcedores flo-
Chegando' hoje ao seu término o 3.0 Campeonato Es- fluencias mais. benéficas e vicejantes.

, I rianópolitanos que o tem no

colar e o 2.0 Campeonato Normal Regiol!_al, este ano reali- 4 FEIRA EM BLUMENAU melhor conceitoE' desta forma que procuramos contribuir, através do a .' 1.,
zados em homenagem à Semana da Criança, não podiamos, • " • Ao Waldir, embota umCampeonato Escolar, para a educação integral da nossa
por este motivo, deixar fugir a oportunidade de assinalar.

t d AVAl X O[IMPICO 'lPciOtUaçco�,esta
..
rde, as nossas" felí-

e pôr em evidencia o seu príncipal objetivo que nos. levou
juven u e, procurando incorporar os princípios sadios que - _

regem as atividades esportivas, ao nosso sistema educaeío-
a instituir estes certames - contribuir para a educação nal, e tornando realidade entre nós o sábio aforisma deintegral da nossa juventude escolar. Assim sendo, é espe-
cialmente aos professores de educação física de nossos es-

Juvenal: "Mens. sana in corpore sano". Sabemos que sere- .Ao ,que sobem�s, quarta- com o glorioso clube alvi-

I C' III E'mos compreendld� por todos aqueles que conhecem ou feIra, pela ,manha" o Avai rubro. E' enorme o interês"tabelecimentos de ensino que nos dirigimos agora, pois a ! I
eles cabe grande parcela da árdua e sublime missão de

procuram conhecer_ os nossos objeti�os. A aceitação do r\lmará para Blumenau, se dos blumenauenses pela
Campeonato Escolar, a sua repercussão, o, entusiasmo que onde, á noite, sob a luzes' exibição do tri-campeão da, ..'educar a nossa juventude. Os esportes constituem impor- Ise verificou por pàrte dos disputantes e assistentes, o ele- :dos refletores do estadia do ,Capital que há mUI'to n-ao AgA'tante meio eclucacional e o melhor método para incutir I enCI8

princípios e normas e estabelecer padrões morais. Ofere-
vado número de educandários participantes fizeram do Grêmio E,sportivo Olímpico. se apresenta naquela prós.;

.

cem ao professor oportunidade para ohservar mais de per- mesm? o maior e�pr�e,ndimento esportivo de n?ssa Capi- exib.i-se'á ao p�blico daque� I pera comuna do Vale do • �dto 'o comportamento, de seus alunos, poís, entregando-se a
tal. E noss� deseJO que o Campeonato, se realIze anual- 'lla CIdade, medmdo força;s Itajaí. � e

estasa atividades, livre e despreocupadamente, a auto-ex-
mente. SentImo-nos compensados dos labores e preocupa-

D
"

-.

I PU' bll"cl·dade-

di' t t 1 t d
- ç,ões passadoos, tendo em vista os m.agníficos resultad.os ob- 'eu um ucro 'lqUI····,J''O superl'or a quatropressao e es e o a, mos ran o como sao de fato, e apre- U

sentando assim os melhores elementos pa�'a estudo. O pa-
tIdos. Sentimo-nos tambem encoraJados para assumIr, com ,

.

pel do professor de educação física não deve consistir so-
a mesma resignação que nos trouxe até aqui, as responsa- I m'llho-es de cru' e' M d' I d '

biJidades que nos aguardam nos futuros dias. I I Iros O un Ia e ..

mente no ensino técnico de um jogo ou desporto, correta Ao nosso ver, o Campeonato Escolar, que' ora se fina-

B
.

execução de movimentos. e lances. Embevecido do aspecto k t B II
.

'técnico, esquece muitas vezes o aspecto moral, o mais sério
aiza, _a�an9°u o �11ais �mplo sucesso. O mérito de .seu êxi2 as e ':' a '

e profundo conteúdo da atividade esportiva. Os ensinamen-
to nao cabe a nos, e SIm a todos aqueles que colaboraram

tos morai", são mais valiosos que os ensinamentos técnicos.
na sua realização e que, por isso mesmo contam com (> Rio, 20 (V.A.) _ Na ses', do porque ove'I'ead'or veI'o a'nosso reconhecimento. Assil'n, a Inspetoria de Educacão Fí-Se estes não oferecem oportunidade e não promovem os

- sa-o noturna d o t d
.

f d Csica sente-se jubilosa em poder expressar aqui, de públi-' , e n em, a ser m orma o que o amo
meios para o aperfeiçoamento�moral do educando, de pou- Ca�mara Muni'c'pal d 't .,.,

co e em primeiro lugar, os seus melhores agradecimentos
1 ,quan o peona o proporCIOnou aque'

co ou nada valem. A perfeição do movimento, do lance, E S S t' da discussão do chamado. la en.t,idade o lucro liqui-
não é tão importante como uma qualidade moral adquiri-

ao xmo r. ecre ario da Educação, Saúde e Assistencia ..

Social, Dr. Waldir Busch, por seu elevado espírito de com- orçamento-mirIm, o verea- do de. Cr$ 4.682.000,00, no
da durante o jogo, como por exemplo, a lealdade, o respei- preensão e interesse, permitindo-nos, conseguir os meios

dor C�U!o de Souza retirou que. pesa a circunstânc,ia
to pelo adversário, a obediencia às regras, etc. necessários para a realização do presente certame e abri- ,propOSlçao

de sua autoria, de a cobrança da taxa de 2'
Os esportes, convenientemente praticados após cuida- . , I d' 'C B D �b

.

lhantando, além disso, as cerimônias de abertura com a. que
conce la a . . ., por cento. so re a arrecada'

doso treinamento, contribuem para a formação do caráter sua bela saudação à nossa juventude escolar: agradece
I'em face da realização do ção do certame.

dos jovens. Sabemos que a vontade é um·dos prinCipais fa- tambem ao distinto Comando e Oficiais do 14.0 B. C. por' I
II Campeonato Mundial de Convém acrescentar quetores de sucesso tanto_no esporte como na vida. Essa von- B b I b

. sua SO,l.icitude, e. gentiteza de por à nOllsa disposição este asqu.ete o. '_ a su vençã.o já no orçamento vigente es-
tade pode se manifestar quando no decorrer das provas o

_

d t Ih
-

d I

desportista mostra sua coragem, sua fibra e seu esforco' e
magmflco estadlO, e de nos facilitar em tudo para que as i e 01 o mI oes e cruzeI- tá cOI)signada a verba de

"' provas de atletismo pude1:_;sem ser realizadas com sucesso:
ros. Cr$ 2:000.000,oQ, para adurante o treinamento no qual ele deve renunciar a inú- O

.

agradece igualmente ao Comando de nossa briosa Polícia proJeto provocou vivos CBB pela promoção do
,meras tentações e saber escolher entre o prazer e as ses- d b F I

-

- Militar e à Direção CiO' Abrigo de Menores por sua colabo- e ates. oi, afinal, retira- mesmo Campeonato.soes de treinamento para o exito de sua equipe. Essas são .

ração através de suas Bandas de Música; agradece ainda à
'

� - -----

as renuncias que dão tanto valor ao esporte, pois, contra- I'\ANDA FAZ ANOS HOJEriamente ao 'que pensam muitos esportistas, não é a com- Ft.Cdteração Atlética por sua valiosa coadjuvação; às dis- I:J' .

m as autoridades e ao grande público que
-

honraram epetição somente que tem valor, ,mas sim, a maneira como I QUE
esta 'competição é levada a efeito e a submissão do esp0r-

va. orizaram o Campeonato com a sua presença à crônica
n"nda, o companheI'ro de

i rARA AQUELES .

t· t
. . esportiva, escrita e falada; ao ilustre Repre;e�tante d� '" valentia nas pelejas dispu-'IS a a dIsciplina severa do treinamento.' Desse modo, o C· N tl' W ld' d A f DESEJAM O MAXIMO

esporte educa o caráter do individuo, já que carãter é' a
la. :s e, pela gentil oferta de duas lindas taças aos

a Ir na zaga o vai az tadas pelo tri-campeão.
maneira de uma pessoa conduzir-se, o moeto de compor-

campeoes, escolares; agradece, finalmente, a todos aqueles ano,s hoj'e. tunAI.idnaddae ddiea .tlr51'lhtaervenaoPodre-'t
que, com o seu incentivo, com o seu apôio e com a suaar-se diante�de si, diante de outros, em presença de qual- t··

- O Jovem nlayer,par lClpaçao nos facilitaram a realização desta gTande fes- ...... inega- fesa alvÍ-celeste que nele
- quer ato ou situação,. fácil ou difícil, corriqueira ou excep- t t· I d
cional. Nada é mais importante para um jovem durante � espor �va._Apresentamos as nossas sinceras congratula- ve mente um os

marcado-, teve um grande baluarte. �

çoes aos Jovens atletas escolares pelo ardor e entusiasmo res de pont-as mais comple- "O Estado ESPORTIVO"os seus anos de formação, do que aprender a dominar e d d
t c,om q,ue se_ em,p.enharam nas com_petições; aos professores tos. a cí ade, tem dado soo I felicita-o, deseJ'ando-lhegovernar a sua von ade, saber encaminhá-la para deter- d b

niinado fim.
ue e ucaçao flslca, pela abnegaçao com que prepararam- eJélJs provas de coragem e prosperidades.

Devemos ensinar aos nossos jovens o código de cava-
as �uas equipe�; e aos diretores dos estabelecimentos de

� O
,.

lheirismo pelo qual deverão pautar seus 'átos. O verdadei-
ensmo que apOIaram e tudo fizeram para que as suas re-

. ep,o'sllo 'Intarctl·capresentações se apresentassem com o maior brilhantismo--1'0 esportista deve respeitar os seus adversários, bem como
.

1posslve . Apresentamos, por fim, o nosso meihor reconhe-os seus companheiros de equipe. Deve respeitar as autori- .

t
d d b··

. c.I.men o aos juizes .e, auxiliares qU,e tão prontamente

acede-I C ·

R fa es so cUJa direção ele disputa: o jogo. Deve respeitar- erveJa Ir. .g',se a si próprio e, ,acima de tudo, 'respéitar a competicão. l�m ao nosso conVIte e souberam, com espírito de coopera-
.

, .,' e ,e rI eran es-
Ele participa da pugna, empregando o melhor da sua ha-

çao e com dedicação, desempenhar as sJas funções nas di-

bilidade, sem procurar em qualquer ocasião. obter alguma
versas provas em que atuaram. A todos, pois, o nosso

sin-J Licores Dubar
vantagem menos lícita.

cero "muito obrigado"! . ..

Não existe neste mundo quem possa triunfal' em tudo .

Assim, .damos por encerrado o �.o Campeonato Es- FLORIAN'OPOLISnem o mundo foi feito de acordo com os ROSSOS princí io� �OlaI e o .2.? .cam�e?n.ato Normal RegIOnal de Florianópo-
,

'

.

�

:a�n�'��l���sd�V�í �'l�r�::i:i���ste�c;l�aer � v��� ��s apre�n- ! cI:rtal��n�:I�I�§n::�����s�enI�a���:�:��� ��i�u:n�:��t���� l Boa iiva Jardim, 180
a sua derl'Ota?" beve recolher-se e renunciar? 1����S�pr�� �:n�alpO:�n�lca�çatnd� lsucestso� m�is �mplos e c�rre.spon- J(PR'A'INHA') Telefon'e 38OOe m egra men e as fmal1dades preVIstas. I .• .

Cela p_t.... tO
Plerlaa6..&
Buta CaWIu

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Vende-se
Vende-se uma loja de

Armarinhos, bem afregue
zada em otimo local, cita á
Rúa 24 de' MaIO 961 no Es-
treito.

\

Ver e tratar com a Sl'a.
Maria Cidade, na mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Puericultura para 1953Prêmio Hestlé
.

de Pedialria- e
Os Professôres Pedro de Alcântara- Marcondes Machado: elevado patrocínio, da Sociedade Brasileira de Pediatria,

José Martinho da Rocha, Mário Olinto, Flávio Lombardi, reuniram-se no Rio de Janeiro em 6-11-54; tendo o Dr. Edu
Carlos Prado e Dr. Eduardo Imbassay que constituíram a 'ardo Corrêa de Azevedo (10 Secretário da Sociedade' Brasí
Comissão, Julgadora do "PRÉMIO NESTLÉ E PUERICUL- letra de Pediatria') secretariado a reunião.
TURA PARA 1953", instituído pela COMPANHIA INDUS- Depois de confrontar as notas conferidas pelos examí
TRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA DE PRODUTOS ALI-I nadores de per si a' cada um dos 38 trabalhos apresentados,
MENTARES (Concessionária dos Produtos NESTLÉ), sob o concluiu a referida Comissão pelos seguintes resultados:

dá hora
ao mundo!'

Tema Oficial: Trabalho premiados com ors 30.000,00.

,"AS ANEMIAS ALIMENTARES DÁ CIÜANÇA 'E POSSÍVEIS
RECURSOS DIETÉTICOS BRASILEIROS NA SUA

PREVENÇÃO"

de autoria dos
Drs. Franklin Augusto de Moura Campos e Octávio ( �aula Santos, de São Paulo.

r
Tema Livre: Trabalho, premiado com Cr$ 30,000,00,

"CIRROSE TóXICA NA INFANCIA" \

ROR A S LOCAIS CORRES',
1-0Jl:DEI'\TE::i AO MEIO·
DIA N RIO-DE JANEIRO:
Portugal , .. , . . . . .. 15.00
Ivalia 16.00
Es anha 15.00
J,·11;O .. ,.............. 0.00
'J li quia 17.00
Alemanha 16.00
EE UU 1!.00
França '.. 15.00
Finlandia .

Be'gica ..

Dinamarca .

Inglaterra .......••.•.

"ESTUDO 'SÕBRE A PROTEÇÃO DO RECÉM-NASCIDO
CONTRA O, TÉT4_NO UMBILICAL PELA IMUNIZAÇÃO
ATIVA DA GESTANTE COM ANATOXINA TETÃNICA"

de autoria dos
'"

Drs. Augusto Gomes de Matos, Carlos da Silva Lacaz,
Emílio Mastroiani, Franz Muller, Isaco Watanabe, Junia

Marins da Silveira, Maria Aparecida Sampaio Zacchi, Paulo

Gorga, Rosalvo Guidolln, Sél'g'io Guidi e Vitor Mendes, de

São Paulo.

De acôrdo com o 2° parágrafo do artigo 2° do regula
mento do "PRÉMIO NESTLÉ DE PEDIATRIA E PUERICUL
TURA PARA 1953", a Comissão examinadora conferiu tam
bém as seguintes menções honuosas aos trabalhos:

de autoria dos
Drs . .Aríosto Martirani, Bernardo Léo Wajchenberg, üS-13v.anctro ,Pimenta de Campos, Nuno de Paiva..Braga e Gun-

waldo R. de Souza e Silva, Azarias Carvalho de Andrade, .er Hexter, de São Paulo. -

, I' -"l
"ESTUDO COMPARATIVO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR PELO MÉTODO DE GESELL ENTRE CRIANÇAS'
ASILADAS E CRIANÇAS MANTIDAS EM AMBIENTE FAMILIAR"�

'-

de fama univer sal

A venda nas boas casas de todo o Bras"
•

A Banca Examinadora, ao terimnar êste julgamento,
exprime à COMPANHIA INlDUSTRIAL E COMERCIAL

BRASILEIRA DE' PRODUTOS ALIMENTARES uma apre

'ciação elogiosa pelo slgnífícade dêste Prêmio ao cultivo da

pe�iatria e da Puericultura 110 país, tanto mais que a êle
-,

concorreram trabalhos de real valor científico, das várias
escolas de Pediatria do Brasil.

•

o medo ao castigo salva a vida
Operação à meia noite - Médicos e enfermeiras in- que era submetido à narco

'Entre o hospital e a prrseo ternaramno imediatamente. se. A meia noite os médicos
Hanover - Era já bas- O resultado da inspecção começaram a operar. O caso

tante tarde; quando um ho- 'médica -foi: "gravemente era difícil, mas a interven

mem de cara. pálida e po- enfermo". Mais tarde tor- ção cirúrgica tinha sido a

bremente vestido pediu pa- nou-se, indispensável operar, tempo.
ra ser internado num hos- em virtude de o estado do

pítal da Alemanha Ociden- doente se agravar cada vez

tal perto de Hanover. Tinha I mais. O doente olhou com

o medo estampado no rosto: desconfiança a rapidez com

de autoria dos
Drs. Antônio B. Lefévre, Denise Altenheim e Hedda Armlnante Penl!a, de São Paulo.

"AS ANEMIAS ALIMENTARES DA CRIANÇA E POSSíVEIS' RECURSOS DIETÉTICOS BRASILEIROS NA SUA

PREVENÇÃO"
.

de. autoria do
Dr. Friedrich Joachim Percy Tempel, da Cidade de Ro.lante, Est. do Rio Grande do .Sul,

sendo cada trabalho julgado merecedor do Prémio de Cr$ 5.000,00.
•L,'l:-ll••••••

A distribuição dos Prêmios será feita na Cidade de São
Paulo, em dia e local que serão prévíarnente anunciados,

Dois dias depois da opera'
ção o doente .

começou a

tentar andar. Depois desa
pareceu e levou' consigo um

relógio de pulso , e algum
dinheiro pertecentes a ou

tros doentes. Os médicos fi
caram em cuidado pela vida
deste homem que tinha in-

gressado no "hospital com

documentação falsa. Quem
é que eles tinham operado?
Como é que se poderia avi
sar o doente de que a sua

vida estava por um fio,
visto a ferida resultante da
operação ainda não ter tido
tempo de cicatrizar?

(ass.) Prof. Pedro de Alcântara Marcondes Machado
Prof. José Mattinho da Rocha

Prof. Mário Olinto
Prof. Flávio Lombardi

Prof. Carlos Prado
Dr. Eduardo Imbassay
Dr. Eduardo Corrêa ele Azevedo.

.errível de tôdas as eventualidades: a existência' de um

nundo desprovido de qualquer outra moral, senão a de

mais forte sôbre o mais fraco.

Um melhor conhecimneto do mundo será, penso, a de

liberacão do amanhã imediato. Mas, melhor conhecimento
·$30me�te não chega. Deverá haver, também, maior amor e

compreensãc entre os homens, maior fé na humanidade e

,lOS horizontes de seu destino. Conhecimento,'amor, fé - com

.sses três alicerces a era em que vivemos poderá tornar-se

um dos períodos abençoados da história, porque liberta da

angústia e do mêdo e radiosa de esperanças, e não êste tu
multuar de ameaças e violências que nos constrange e- nos

impede de projetar planos, afíançados para o futuro. E fa

se-lo está ao alcance de nossas mãos humanas, Não esque-Prêmio· Alcantara' Machado
�amos.' -

Se as legiões beiraram a mestria na marcialídade ê se ',ncia, sôbre o seu aspecto espiritual, compreende-se como,' Meus senhores' IM' t d d t f
.

. . - - . d' aiS ar e o oen e ugi-
as estradas e as pontes magistrais dos romanos- aproxima- J seu progresso depende tao largamente da liberdade e-.:.t Do convívio frequente dos mestres desta terra, do con- ti f', t d t

to d tras sc
..

d t deI íéí lt
-

t h" IVO Oi enccn ra o nou ro
ram os' recantos do mundo, de u as e e ou .ras so nos so- .nquirrr e a roca e 'ie eras e concei uaçoes en re omens -cacto íntimo com suas instituicões cientifícas, onde homens, h it 1 T' h d' ..

l' A f'
.

d da cíê d di t t
-

I OSpl a . m a escapa o
bram umas quantas lembranças, Imperecíveis Sim, mas, u - .ivres. s orças cria oras a ciencia exsu am ire amen e ,Jesinteressadamente, se dedicam a preparar uma mocída- I

tri F
. 'i d'

b t d I d'
. -

t d
.

f-I t',
, por um rlZ. unClOnarrOS a

trapassadas. O pensamento romano, porem, e so re u o a ..a issemmaçao sempre crescen e e in orrnaçoes co e a- de' mais idealista e mais rijamente aprestada para o

em-I 1" de J
• _ •

maior de suas instituições - o direito romano - êste vice- das, São resultados concretos da permutação ilimitada de bate da vida surgiu em mim também o. desejo poderoso p�
ral

.

e mve�tligaçOaod cri-1
-

.' d tê 1
" :. .: .

mina Vieram ve- o. oen-
ja, ainda, na plenitude de sua vitalAdade, decantado pe as .oncepçoes novas entre os homens capazes e e- as. O de me tornar - corrigidas as ímperfeíçôes 'naturais - uma d'_

.

t
.

t'f' 'd 'f t l'd Ih . - �
-

, . te procurou escon er a ca-
idades e acrisolado pelas gerações no estudo e no aprovei- .ipuramen o cien i iCO e e a o mec 1 o, ou me OI men- . alia ativa na formacao da juventude pátria. .,

b h "d' • ,#'. •
' - 1'a' Ja era em con eCi o

tamento dêste prodígio de lógica" eoncaternaçâo e malea- .urável, pela quantidade de conhecimentos exatos US1.\fl·Ul- No meu Estado levado pelo vosso exemplo tenho pro- l' •

li
..

d .
.

d d ld d d . ·t· 1 '.' uos arquivos po reiais da
bilidade. os por uma soeie a e e sua capaci a e e aprovei fl- OI urado converter os postos de ensmo em outros tantos fa- ,

Da mesma forma, quando agora se 'entoam tantos jus- no benefício ele todos, .dentro elas normas ela equidade de- tôres de aglutinação nacíonalízadorá e em núcleos eliligen-
sua terra natal. Tratava-se

tificados acordes em. homenagem a esta cidade, mister nela mocrátíca." tes de incentivo à valorização do homem na suá dignidade �f ';1m mecamco de No�
se distinga, de preferência, a tarefa positiva de confluê�- Hoje fala-se muito dos perigos' da ciência excessiva- e nó seu destino. Mas a cada instante procuro salientar o

c teim, qu� .apenas e!sq�e71a
ela nacional e de argamassa para melhores porvires aos mente desenvolvida, e o poderro das bombas atômicas enche quanto vos .devo na minha formação científica e na minha a �ua habJhd:t. p�ofissi?-brasileiros que toca à sua Universidade. de pavor a humanidade. preparação de educador.

na , quan o e ia e mais

, Aquêles que aqui vêm de outros Estados, em busca de E o que nos prepara o futuro com o emprêgo da ener- Éste mesmo trabalho que ora quisestes laurear, em si
• "eu

conhecimentos voltam a seus berços, como outras tantas gi:l. nuclear? nada mais representa do que uma out.ra vitória dêste Ins- durante as, suas "viagens
metástases be�fazej�S, :a transmitir a todos as norm_as de Qualquer que seja a resposta, um fáto é certe: nel\hu- tituto Oscar Freire, onde nó conselho dos mais sábios e ex-

de cerveja". Então vendia

conduta, os aperfeiçoamentos científicos, as idéias de re- ma possibilidade haverá de se voltar à situação anterior. perimentados encontrei orientação e apôio para levá-lo a
e empenhava objectos que

-

gência e intercâmbio social, que tornam os homens mais Pretender enterrar ou suprimir conhecimentos novos, por têrmo.
,. lhe não pertenciam e rou-

,espontâneos entre si e, abrem-lhes perspectiva� m_ais am- não sabermos pr'evenir seu uso em finalidades destrutivas Coincidência feliz a de que esta -noite me saudasse _

bava outros; que vendia

p!as e mais ditosas para a solução de seus problemas indi- ou perniciosas, será g�sto pateticamente fútil. Será na ver- com eloquência e com a bondade fluida de llem formado imediatamente para com

vicluais e coletivos. .' dade uma volta dI11bólica aos métodos de idade medieval. coração e não de meus reais méritos _ o doutor Tarcizo prar mais cerveja. Da úl-

A tarefa das Universidades, no sentido de ajustar os Buscar-se-ia Ilegal' o estímulo mais profundo da mente hu- Leonce Pinheiro Cintra, titular dos mais distintos e esfor- tima vez tinha encomenda
entes díspares e de preparar futuros' mais condignos da mana: o dt:sejo de conhecer. çados desta Sociedade,' e já vencedor, com grande brilhan- qo numa loja uma quantida
personalidade humana para as populações em geral, nem Nós não esta,mos desamparados nessa encruzilhada. Po- tismo, do mesmo Prêmio que ora me coube. de considerável de bebidas
sempre .é bem compreendida. Mistel,' a salientemos a, cada deremos escolher, deliberada e conscientemente, se os en'- Configura êle bem, na modéstia e na lhaneza de trato, alco?licas, dizendo que se

,passo, visando à sua plena, aceitação, a fim, de que mais.e genhos tonitroantes criádos pelo homem ou os próprios frá- as características básicas da plêiade de vanguardeiros es- destm�vam a uma festa, e

mais se acentuem, para o povo brasileiro, os proveit6s que ;eis 'sêres humanos merecerão a precedência na, solução clarecidos, ,aplicados e sobretudo' de honestidade cientifica

I :��ois limitou-se a festejar
lhe podem advir, do esfôrço bem orientado de suas Univer- 'Iue tomarmos., l. tôda prova, que projetam esta entidade,e a Casa de Oscar ::.ozmho bebendo ,uma gar'

-

sidades, e prin,cipàlmente desta centra'l de idéias e de exem- Promovamos a bondade essençial dQ homem, pelo sim- ,'relre, como límpidos modelos e iniludíveis galardões de rafa depois da o�tra. ,

plos 'para o país que é a Universidade de São Paulo. >les ato de acreditarmos' nessa bondade. A falta de fé na& honra, para quem quer, no Brasil, se dedi<Íue às perquiri-
A sua obra então como os. versos do poeta latino, se Jotencialictades do espírito humano faz por si mesma o ho- 'ões entrozadas à Medicina e ao Direito. Este homem linha-se a-

tornará �ais a:ito do 'que as piiâmides e mais duradoura .nem menos digno. Não poderemos dominar a máquina, no Ao vosso ilustre intérprete, os meus agradecimentos presentado ,,!!<:>mpletamente'
, do que o bronze, porque brotada. e acalentada das contri- .nteresse do espírito humano, sem que tenhamos fé no po- uais cordeais pelas palavras demasiado g'enerosas, e ainda, embriagado ':po hospital de

buições de almas livres, compreensivas das necessidades e iO. O roch'edo sôbre, o qual todos êsses esforços repousarão � com maior veemência, pelas atenções e ensinamentos com Nordheim, e -na 'manhã se

angústias de'seus próximos, e preocupadas em conquistar leverá ser uma crença profunda e idônea nos sêres huma- lue sempre me cumulôu desde qu_e tive a honra e o prazer gpinte tinha desaparecido
valores mais puros e mais nobr'es',do que quantos se pos- lOS, uma crença indestrutível no mérito supremo da vida e le o conhecer, e pelas referências tão delicadas e tão ami- para continuar a sua "via
sam exprim.ir em têrmos de moedas. Eternos valores esté- je ·seu destino. Não é bastante fornecer mais recursos para -;as à gente catarinense, e que mé foram particularmente gem de cerveja".. A polícia
ticos e morais e não bànais e efêmeros valores financeiros. 1 pesquisa física, mais laboratórios bem aparelhados, mais Jenhoran·tes. __ seguiu-lhe os passos. Com
'Sem isso, tôda conquista cientifica será baldada, e mesmo' projetos extensivos de investigação social. Não é bastante' Meus sen�ores: medo do castigo àinda ti-
duvidosa se torna a própria existência de qualquer conse- que haja mais uso de tecnologia moderna nesse ou naquele Ao receber o Prêmio Alcântara Machado de 1954 _ por nha estacionado em mais

cu'ção legítima 'de pro'gresso nesse sector humano. _yonto do globg. Mesmo as mais brilhantes realizações .não "uja concessão eu mais uma vez vos agradeço _ 'levanto o dois hospitais. Os médicos
A ciência não constitui simplesmente corpo de conhe- bastariam. meu pensamento para felicitar a todos os demais' laureados constataram que ele s-ofria

cimentos: é também soJicitação 'do espírito. É o ímpeto de É-nos impossível pensar em ciência, abstratamente, a- desta noite e a quantos com seus 'trabalhos 'concorreram
aventurá, o intuito de saber o que. está além, o atrativo de parta�a dos homens que dirigem o seu curso e o· seu uso, e pal�a o maior brilho dêstes t,.Qrneios de estudos promOVidos de uma doença de 'estômago
'novos lugares, novos esclarecimentos, novas id�ias. É ma- que definem as finalidades para as .quais o seu evoluir se pela Sociedade de Medicina Legal e Criminologia de São que podia acarretar-lhe a

neira de pensar. É a mente lutando por se livrar daqueles concretiza. Entendo que a sua guarda e a tarefa de fixar- Paulo; para desejar a essa mesma Sociedade uma trajetó- morte de um momento pa
preconceitos que se situam como bàrreiras entre a i�no- lhe os propósitos só possam ser, garantidamente, entregues a :ia no seu futuro que se equivalha, nas glórias, as já con- ra o outro. O doente ignora_
rância e a elucidação. Crença no poder da explicação, con- entes para os quais os interêsses mais autênticos da huma- ::juistadas em seu passado; para dizer-vos, intelectuais e ci- va a· gravidade da sua do
viccão prOfunda de que á verdade pode tornar os homens nidade em seu todo t�nham precedência sôbre qualquei"ou- entistas de São Paulo, que o VOSI)O exemplo de dignidade ença, da qual se servia para
mais livres. Acima de tudo a ciência reside na certeza inti- tra preocupação ou meta. Se esquecidas forem as carências profissional e de eSfôrço na solução dos .problemas huma- msplrar compal-xao, e esco

ma de. que as esperanças do homem, para a suá paz e para e as volições· fundamentais do espírito do homem, passará nos é admirado e já arregimenta seguidores em todos os lhia a sala de oper?ções pa
a sua felicidade, estão em expandir a, área na qual ª- .razão, I

a ci,ência a desumanizar-se, e levará a humanidade de uma quadrantes do país; para sa.udar-vos ,todos, irmãos paulis- ra fugir à. cade.ira. Desta
e não a fôrça e o poder' arbitrário, dirija .e d_eterm�ne as ,cata�trofe a �utra: ,de. guerra em g�erra; cada qual mais tas, pela v�t?ria majestosa de vossa yivilização de

bandei-', forma,
o medo ao castigo

sua:s relações com os outros homens, seus lrm�s em todo
I
hor,nvel e �lais meca�llcamente pe!'felta d'O que a sua pre-: rantes, legitimo orgulho vosso e garantia grandiosa de se- acabou por salvarlhe a vida

o mundo.
. '

I
decessora; a exploraçao e devastaçao dos recursos naturais; gurança e de esplendor para os dias futuros de tôda uma

.
.

.

QuandO se medita sôbre a verdadeira natureza da ci- ao domínio do homem pelo homem; e finalmente à, mais 11.acionalidade deslumbrada e agradeciêia. . Pete7' Wendt
''li!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 21 de Nôvembro de 19546 o ESTADO

"estlvldàde de Santa· Catarina ·1E I:) I T A L IE O •.T A L
Vlruam B Marll·r Padroel"ra da JUIZU DE DIREITO DA de, parte desmatado, o en- JUIZO DE DIR�ITO DA ?rév�a: quando devem ser

", ti ,COMLRCA DE TIJUCAS. .coivarado para que pos- I TIJUCAS I inquir-idas as testemunhas

'Arqu·ld.·o"aso de Istado' 'IEDITAL DE CITAÇÃO Isam usá-lo para lavo�ra; I EDITAL DE CITAÇÃO DE Manoel' Camilo, Indalício

.

ue v � DE INTERESSADOS IN-Iainda hoje e�contrar-€mos INTERESSADOS AUSEN-!RaUlino e �ranc1sco Witlç<:s'Ed�tal de Convocaçao
, CERTOS AUSENTES E pessoas que la se acham TES; INCERTOS, E DES' ky, os quais se apresentarao

Dom Joaquim Domingues de Oliveira, por mercê DESCONHECIDOS, COM ocupadas nestes trabalhosç ] CONHECIDOS, COM ,O' independentes de intima- CINE SÃO JOSE'de Deus e da Santa, S� Apost�lica, Arcebisp? lVIetr�I??�i- ! O PRAZO DE TRINTA Nestas condições querem '91 PRAZO DE TRINTA ção. 6° Requer, outrossim, ,

tano, Prelado Doméstico, Assistente ao So11o Pontifício
,

DI.AS. título ?e senhores e donos I _?IAS.' de acôrdo 'com? art. �55 ,d.o As 1,45 -'4 - 7 - 9 Hs
etc. O Cidadão Carlos Ternes, e por isto vem requerer a O Cidadao Carlos Ternes, C.P.C., que, feita a [ustifi-: Susan Hayward - Char-

Aos que, o presente Edital, virem, saudação, paz e Juiz de Paz no exercício' do V. Excia. com fundamento Juiz, de Paz no exerctCw cação de posse e julgada a leton Heston em

benção em Jesús Cristo. ' ,

_ car.go de Juiz de Direito da nos arts. 550 e 552 do C. C. do cargo de Juiz de Direito mesma por sentença, 5e O DESTINO ME
Fazemos saber que, de acôrdo com-a praxe estabele-

j
Co-marca de Tijucas do Es� e na forma dos arts. 4§4 a -da Comarca de Tijucas, do proceda a citação dos atu- PERSEQUE·

,

'cída e a piedade dos fieis, celebrar-se-á no dia' 25 do cor- uulo de Santa Cata�ina, na 456 do G. P. C., seja desig- Estado de Santa Catarina, ais confrontantes, bem co- No Programa:
rente, feria�o, estadual por decreto.l�i de. 12 de julh,o �e 'fm'ma da l�i, etc... nado �ia e ��ra par� a j�s- na forma da lei, etc.. . mo o Dr. Promotor Público Noticias da Semana. Nac.

1938, a. festividade ?� Santa Catarina, Vlrgem e Mártir, I FAZ SABER a todos tificaçao previa � ap�s feita, FAZ SABER a todos da Comraca e ?:-. Represer:' Preços Cr$ 10,00 �J_OO
Padroeira da Arquidiocese e do Estado, pelo modo que, quantos interessa possa o �e proceda a cltaçao. dos quantos interessar possa 'o �ante do DO�I1l�llnO �a Um- Censura Livre
segue: presente edital de citação, interessados ,c�rtos e mcer- presente edital de citação, ao, e, por editais, os interes,

1) Às \10 horas, .sclene Missa Pontifical.
com a prazo de trinta dias, tos, dos confma��es e do com o prazo de' trinta dias, sados ausentes e desconhe- ,'r,,:.'-. ....."J,2) Às 16 horas, Procissão com a Imagem de San- virem ou dele conhecimen- Domínio da Umao, para virem ou dele conhecimen- cidos; todos para a compa-: _:-�, ,�_ta Catarina, para a qual convocamos todas as entidades fO tiverem que por parte contestarem o pedido no to tiverem, que por parte nharern os têrmos da pre'- i

e instituição católica desta Capital, que nela deverão Ie juvêncio Batóista Mafra pr�zo legal, contados da .ci- de 'Henrique João Rosa, sente aç�o de usucapião, I As 4 - 7 - 9 - Hs
tomar parte, designadamente pela seguinte forma e nes- � s/mulher, lhe foi di-rigida taçâo. Pedem tamebm a in- lhe foi dirigida a petição do reconhecido e declarado ' Forrest Tucker - Arle-
ta mesmaordem:' 1 petição do teor seguinte: .tervençâo do representante teor seguinte: - :'Exmo. domínio do Suplicante so- en Whelan em

Cruz processional, Grugo de anjinhos, Colégio Co-
_ "Exmo. Sr. Dr. Juiz de do Ministério Público em Sr. Dr. Juiz de Direito da br e o aludido imóvel, Iican- FLECHAS INCENDIA-

ração de Jesús, Asilio de Órfãs, Cruzadinhos, Congre- Direito da Tijucas Juvên-" todos os .atos do processo, Comarca de Tijucas. Henri- do todos citados, ainda, pa-: RIAS-
gações Marianas Femininas, Associação de Santa Zita, rio Batis�a Mafra

.

e s/mu para que afi,nal, _ cumprid�s I que
João Rosa, b�asileiro, ra, no prazo legal co�testa� (�e,chni:O!Or)Associação de Santa Terezinha, Damas de Caridade, -her Maria Tereza Alves todas as obrigações legais, viuvo lavrador, residente e rem, e para os demais ter No programa.

Apostolados da Oração Terceira Feminina, Ação Católí- v'Iafra, brasileiros' arrendei- seja a presente por V.ldomidiliado nesta cidade, mos da mesma causa até Esporte na Tela Nac.
ca, Abrigo, de Menores, Colégio Catarinense, Congrega- ros de imoveís, residentes Excia. julgada proce�ente. por seu assistente infra as- final, pena de revelia. 7° Preços: 7,60, - 3,50. '

çôes Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem Tercei- �m

canelinha.
dêste Munící, Protestando pelo depOlmen-, sinado, com

fundamento nos Dá-se á presente, para os Censura Ate 14 Anos.
ra Masculina, Carro Triunfal, Revmo. Clero, Pálio con- .iio e Comar�a, ,vêm, por to de testemunhas e dando arts, 550 e 552 do C. C. � de efeitos fiscais, o valor .de
dusido pelas merrtíssimas Autoridades, especialmente, .eu procurador, abaixo as- .o valor de Cr$2.100,00 para conformidade com o estípu- dez mil cruzeiros. 8° Pro-

!_..... � .ã' �_� '.t1 r,�_rl,convidadas, Bandas de Música e' povo. .inado, propor a presente os efeitos fiscais, pedem lado pelos arts. 454 e se: testa-se provar com o de- .Ii:!.! :! � ;iii �-

Antes da supra-mencionada hora, as referidas As' ,:ção de usocapíão extraol"\Def�rime�lto. Sobre"o�.?elos guintes da nossa lei proc�s-'Ipoimento pessoal dos inte

sociações e Entidades se postarão dentro, no' adro ou linário, na qual e S. N. 1) devidos lia-se: - 'I'ijucas, sual, vem perante V. EXCla. ressados, e de testemunhas,
mesmo fora da Catedral, cada uma no lugar que lhe fôr ,�P, que são legítimos pos- 129 de julho de 1954. (ass) promover a presente Ação, .y!storias, documentos e

reservado e competir no préstito. suidores ha mais de trinta Marinho Laus." Em dita pe- de Usucapião, propondo.se' outros meios de provas em

Cada Associação deverá apresentar-se com os res- .nos, de um' terreno rural, tição foi exarado o seguin- 'a provar mediante prévia
I
direito admitidos. P. Res-

petivos estandartes e distintivos. .ito em Nova 'Descoberta te despacho.:., - "A., como

I justificação, o seguinte: ,-
I
peitosamente deferi�e'?to.

- O préstito desfilará CONTINUA, LENTE E ININ- dêste Município, medindo pedem. Tijucas, 7-8-54. 1'0 Há mais de trinta anos Tijucas, 20 de maio de
TERRUPTAMENTE, i, é. sem qualquer parada na mar- ,�92 ms de frentes' que faz (ass). Clovis, �yr�s �ama possue o Suplicarrte . como 1954. (ass) J�sé Ga��otticha.

, \O Sul com herdeiros de _ Juiz de Direito.. Feita a
seu no lugar Terra Nova, Peixoto - Assistente. Em

Os fiéis e famílias que não puderem acompanhar a .Ti'ancisco Ricardo, .com justificação, foi exarado o dêste Município, sem qual- dita petição foi exarado o

Procissão, deverão postar-se nospasseios das ruas do tra- �.200 ditos de fundos que seguinte dt..�p�c�o: ,"F�' quer interrupção e sem ,seguinte de'�.pacho: A., co-'

jeto, para assistirem a sua passagem. az ao N c rte com o 'I'raves- çam-se .as citações requeri- qualquer oposição, um ter- mo pede. Tijucas, 20-5-54.
o préstito obedecerá ao seguinte itínerário> Praça ião Geral de Nova Desco- das na inicial, expedindo se reno' onde exerce jutamen' (ass) Clovis Ayres Gama

15 (lado do Palácio), Ruas: Felipe Schmidt, Deodoro, oertaTerra Nova; extre- editais que serão publica- te com seus filhos, ativi- _ Juiz de Direito. Feita a

Vidal Ramos, Arcipreste Paiva, Praça Pereira' Oliveira na pelo lodo dé Leste com' dos com o prazo �e trinta dades agrícolas. 2° O ter- justificação foi exarado o'

(lqdo do Ipase), Rua Anita Garibaldi, Av. Hercilio Luz, Joaquim João Nascimento dias, e Carta Precatóda ao reno em questão tem as se- seguinte despacho: "Fa'
-.Rua Fernando Machado e Catedral. -= pelo Oeste com terras per-:- Juizo de Direito �a 1a. V�- guintes divisas e confronta: çam-se .a� �itações r�queri-Para a solene Procillsão,' convidam-se todos os fieis :encentes aas herdeiros de ra da Comarca de Florlano' cões: _ Fazendo frente a das na mlclal, publIcando-
e a população em geral. ,foã:o.Francisco.,Perfaz ore- ,polis. ,Tijucas, 17-8-1954. Oeste'numa extensão de se editais e expedindo-se

Sendo costurile, aliás muito louvável e piedoso, en' erido terreno, uma érea (ass) Carlos Terhes, Juiz 176 metros com tfrras do carta precatória para o

feitarem e ornamentarem os fieis as ruas e' fachadas das ;otal de 642;400 metros q�a- de' Paz no, exercíc.io, d� Requerente e mais 90 �itos Juizo de Direito da_1.a �ar�casas' em circunstâncias semelhantes, O m.esmo se pede lrados; 2) PP. (iue sem m' cargo de Jmz de DlreIto.' com terras de HenrIque da 'Comarca de Flonanopo
espera por ocasião da Procissão de Santa Catarina, glo- >errupção nem oposição de E para que chegue ao co' Bernadino Serpa; fundos liso Tijucas, 18-11-1954.
riosa Padroeira da Arquidiocese e do Estado. ' :ruem quer que seja, o pos· hecimento de todos e nin- �om 266 metros em terras (ass) Carlos Ternes

Desde já hipotecamos benções a todos ,quantos de suem como deles, pelo lapso guem possa alegar ignorân- :le Francisco Witkosky, 'a Juiz de Jaz' no exerclClO

qualquer modo concorrerem para o brilho' da Procissão. ,te tempo extraordinário, cia, mandou expedir o pre' Leste' extremando ao Sul do cargo de Juiz de Direito."
da excelsa Padroeira. le,ce,ssarlO para usocapir sente edital que será afixa- ::!om i60 metros em terras E 'pa:ra ,que chegue, ao

Florianópolis, aos 14 de Novembro de 1954: lUando nãQ se dispõe de do na sede dêste Juizo, no :le herdeiros de João. Vi' conhecimento de' todos e

De ordem e comissão de Sua. Excia Revma: lualquer, título; 3) PP. lugar do costume, e, por có- :::ente Correia; e ao Norte :ünguem possa alegar ,igno-
Mons. FREDERIC,O HOBOLD, Vigário Geral

_ lue a querta parte da cita- pia, publicado uma vês no �om 2S0 metros no Traves- rância, mandou expe,dir o IJOSÉ RENATO DE SOUZA, Provedor do· S8. "Sa- la,área recebeu represen- Diário Oficial do Estado e são,da Massaranduba. Com presente edital �ue será �fi-
cramento ando seu falecido pai, por três veses no jornal "O ES'

1 área de 54.260 metros qua- xado na sede deste Jmzo, I
HEITOR DUTRA, ,Secretário loação de sua avó Ana Ro' TADO", de Florianópolis. lrados, 30 Mas, _ embora no 'lugar do' costume, 'e, por
Em tempo: Depois da Procissão, haverá na Catedral a df. Jesús e o restante Dado e passado nesta cida- oossuindo, mansa, constan- cópia publicado uma vês no

Exposição do SS. Sacramento e canto do TE DEUM em !em simplesmente ocupan- de de 'Pijucas, ,aos desoito te e pacificamente,
-

com o Diário Oficial do Estado e

ação de graças; pelos beneficios recebidos durante o lo �e maneira pacífic� e
I
dias do mês. de noyembro 'anirrtus sibi habendi", p�r três veses no jornal "O ES'

.

ano da Bondade Divina. ;o.ntmua por quatro

deca-,
do ano de mll novecentos e mais. de trinta anos, reSl- TADÓ",' õe Florianópolis.

______________/_ �as, aproximadamente; e cincoenta e quatro. Eu, :lindo próximo, e cultivan' Dado e passado nesta cida-
, ;omo único possuidor foi, (ass» Gercy dos Anjos, do tooa a área ora requeri- de de Tijucas, -aos' desenove

Com a B-,bl#la na MaNo � é reconhecido, tanto ,as- 'Escrivão, o datilografei, con- :la não tem o Suplicante dias' do mês de novembro
;Ím que h.a muitos anos I ferí e subscreví. (ass) Cal" lu�lquer título formal, pelo do ano de mil novecentos e

iII�No C'enaculn..... leu: ,sendo desmatado, p.or los T:r�es, Juiz de Paz �o ·:J.ual 'possa provar a sua cincoenta' e quatro. ' �u,
,�" V', nmtas pessoas que prevla' 'exerclClO do cargo de Jmz :J.ualidade de legítimo pro-

\ (ass) Gercy dos. AnJOS,
DOMINGA 21 DE NOVEMBRO ,nente a eles se dirigem pa-I de bireito. Está conforme o. lrietário do terreno que I Escriv�o, a datilografei, con-

Louvar-te-ei Senhor, de todo ,o meu coração; con- :a obter permissão, os pOso ,original afixado na sede dês- lossue comoseu 40 Assim., ferí e subscreví. (ass) Car

tarei tôdas as, suas maravilhas. '(Salmos 9:1). Ler Sal- ,eiros, por sua vez conce- :te Juizo, no lugar do cos-
o. Suplicante cabe o' direi-Ilos T�r,?es, Juizo de Paz �o

mo.s '8, ou I Pedro 1: 3-9. ,
lem como sempre tem con' tUme, sobre o qual me re' 0.2 legitimar a sua posse, exerclClO do cargo de Jmz

,Que lindo testemunho de felicidade nos dá o sal- cedido pois tambem � ,do porto e ddu ·fé.
. _ }elo Usucapião, valendo- a I ,de iI?i::eito. �stá, conforme

mista! Contemplando a beleza e li vastidão dos céus' êle ,nteresse deles, posselros, Data ,supra. O Escnvao: ,entenca como título para o o ongmal afIxada na sede

exclama com tôdas as veras de sua alma: "ó Senhor, -1ue seja o terreno em gran- "Gercy dos Anjos. Regist;o de Imóveis' 5° Em I dêste Juizo, no lugar do cos- '" ,-_" , , '.'

_no.sso Senhor, quão _admirável é teu nome 'em tôda a face do exposto, o Suplican- tume, sobre o qual me re' As 4,30 --7 - 9 --"- Hs

terra!" Que tesouro precioso e eterno êle deixou-nos!. los titulo de Aposentadoria e >e requer se digne V. iporto e dou fé.· "., 'FLECHAS FLAME-

COl)templando a beleza dos céus e da terra nossa ExCia� mandar designar dia: Data supra. O Escrivão: JANTES

gratidão e louvor s-obem até Deus, nosso Pai Celestial. Pensões dos, �omerciár·ins e hora para a justificação Gercy dos, Anjos. ,Com Ànthony pexter
Deus é também o criador das belezas da alma, da CONVITE

No Programa:, '

-

h d- d d' NE SÃO JOS'" 4a F'EIRA AS 2030 Hs Noticia da Semana Nacverdade e da- pa_;;o;.' Nunca ma�s ei e 'esquecer o la Nà qualidade de Presidente da Comissão Local, pa- CI ,J:. - ., •

1
..

t" 'greJ'a com a EM "PRE·' ESTRÉIA" - PreçÇls Cr$ 8,00 � 4,00em que, pe a prImeIra vez, en rel numa I
c'a eleições do Conselho Fiscal do -rAPC, convido, os pre-

- "
-

-

1 f '1'
.

d
. A

t' 'INA'UGURAÇA-O DA MARAVILHOSA - Imp, até 14 anos:que não estava amI larlza o e OUVl o can !Co:, ,identes dos ,sindicatos de Classe, cujas atividades profis-- .

"Pepethne ainda outra vez ,ionais e economicas esteJ'am1vinculadas ao Instituto de 'A V' IRGEAMs 2DHEs'FATIMA'B I '1 d'd I"
-

-

T,ELA PANO'R'AMICA '.e as pa avras e Vl a. Aposentadoria e J2ensões dos .comerciários, para a ins' .

Com ,Gilbert Roland. I

Apossaram-se de mim tal alegria e_esperança-que eu,
1alação da Comissão de eleiç.ões, pelo dr. J. Aben Attar,,

'

h t S t' - C' .

t F'l "'t' Nusical' Espor,te Na tela. Nac.comecei a cantar e c orar aq mesmo empo.. ,en 1 uma Presidente da Comissão Centra,1, a realizar.,se, amanhã, om o glgan 'esco I me ronan ICO - '

.

1 d '1 d d' L b
.

"GLORIaS'A CONSACRAÇA'-O" Preços 3,50 - 2,00,a egriain escr,i tIve apo eral"-se e mlm. em r€n-me dia 22 do corrente, às 19 horas e 30 minutos, na séde da ,,-

d� p�;lavra ,da Escritura: "Dêle lnflnarão fontes ·de. água Delegacia Regional do Trabalho, situada no Edifício - Technicolor_' 11 i

Viva. IPASE, 1°, andar. Na ocasião serão.fornecidas aos cita- '- COJ;J1 �
.

ANTôNIO R. LOPEZ (Argentina) dos líderes sindicais as instruções que deverão presidir KATHRYN, GRAYSON
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO

� a realizacão das eleicões do Conselho Fiscal do IAPC
Os céus declaram a glória de Deus; e o firmamento Florianópolis; 20' de novembr:o de 1954'

.

anuncia a obra de suas mãos. (Salmos 19: 1). Ler Sal� João Baptista Bonnassis
mos 19 ou João' 8:28-32." Presidente da Comissão Local

As descooertas científica,s, para aquêles que têm
olhos para ver, provam que o universo e o mundo são

I AO PUBLICOo?ras de ':lma mente eter�a, Deus, o Criador. A harmo-, '. '.
'ma é a lel 'd.e De�s em todas_ as suas obras.

. I.' A CIA. �NTARTICA�PAULISrr:�, Ind�strla Br�si.
Há muitos seculo!?, 'Platao escreveu a respeito da' lena de Bebldas e Conexos, em Flonanopohs, comumca

harmonia das esferas. Cor:itúao, muito antes de Platão, o
I
aos seus freguezes em geral a nomeação de "Revende

, salmista apreciava a harmo,nia do universo, q.uando dis'l dor Autoriza�o��os pr,odutos Antartica a firma, Silvio
se: "Os céus decla.ram a gloria de Deus; e o flrmamento Orlando, Damwnt - Cla Ltdª-,-ªtendendo pelo fone 3.019

Irland,9'de do'"S. J. do' ,s Pa'SSDS'anuncia a obra 'l:le suas mãos.�"
I'

'

,UDeus, o Pai, também trabalha para que haja harmo· 'Q U A R TOS Enia nas rélaçôes humana�. ·Fomos feitos com a capacida- Alugam-se quarto,s com ou sem pensão, em local a HOSPITAL DE CARIDADEde de entrar em harmoma com a vontade de Deus. De' ! b
.

b dA 1
.

'f' d' 'd' f "" d elra-mar. FESTIVIDADE SANTA CATARINA
so e ece- o slgm lca Iscor la a r.aca,sso. �:aze� o a,' Ver e tratar à Rua Silva Jardim, 214 (Com ônibus ' hvontade de Deus, tocan-do o nosso mstrumento afmado

. .t )
, Realizando'se no próximo dia 25, as 16 oras, a

na orquestração universal, sob a direção do Senhor, i n_a_p_o_I_a___________ ?olenissima Procissão de SAN�A CATARINA, venho

traremõ:S alegiapára nós mesmos, co.mo: indivíduos, e VENDE-SE solicita!', de ordem do Snr. Irl1'lao Provedor, a presença

contribuim@s para a h,!rmonia entre os homens.
'

dos Irmãos e Irmãs, na Sacristia da Catedral Metropo-
Temos inúmeras ,razões para louvar a Deus. Nele Por motivo de viagem vende-se o estabelecimento co-, litana, ás 15,30 horas" a fim de revestidos das insignas

está nossa esperança, agora e para sempre. I mercial "IMPE'iuo DAS TOALHAS" _ O único no genero da nossa lrmanda'de, e a esta incorpór�dos fazerem parte
PENSAMENTO PARA O DIA - Localizado no melhor ponto comercial desta Capj.tal _ de préstito, em honra à Nossa PadF2€ira.

"Seja p�r� ond"e far que vás, 'ouvirei ali a música Rua Felippe Schmidt, 44. Consistório., 20 de novemb;ro de 195�
,üel.este da harmonia ·universal. Ralph WaICle Emerson.

'

Os interessados poderão se dirigir aquele estabeleci- Americ'o Vespucio Prates'
.

DAVI CAVERS (Ontário) mentos. Adjunto do Secretari'o.

Quer p2salr o Natal em 'Roma '

e 'estas" dos Reis em Delem,!
. Deseja visitar os Lugares Santos da Pa�estina? as rui

nas dos templos e palácios, as pirâmides, a esfinge do, Egi
to? E tudo isto- sob a direção 'de abalizado professor d'Uma
'das Universidades de São Paulo? -- Peça informações ur

o'entes à Universal' Service - Rua 24 de Maio, 276 _ 10°

�ndal', Sala 104 _ S.o Paul.o. �
.

- As 2/Hs. -

PANTANO SINISTRO
Steve Cochran _:_ Carole
Andrews -

2°.) OS VALENTES
'NÃO CHORAM com,

Prestou Foster
No programa:

Esporte Na Tela. Nac.
Preces: 7;60 - 3,50 .

. Cen�ura até 14 Anos .

- A,s 7.30 Hs. -

1°.) SOMOS DOTOS
ASSASSINOS - Com"
Amedeo Mazzari
2°.) PÂNTANO SINIS
TRO - Com Steve Co'
chran
No programa:'
Noticias Guaiba Nac.

Preços 7,30,_3,50
Imp. até 18 anos.

,- As 2 Hs.-

1°.) VEIO VIU E VEN-
'CEU com Anjos da Cara
Suja
2°.)' GINETE AUDACIO
SO Com Tim Holt .

3°) Os TAMBORES DE
FU MAM CHU 11/1?
Espis .

'No pr0grama:
Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 6,20 _·3,50
Censura Até 10 anos

.
- As 7,30 Hs. '-

1°.) PANTANO SINIS
TRO .;..- com Steve Cochran

'

Preços: 6,20 _ 3,50
-

Imp. até 14 anos. ' ,

f3L�,l?IÁ
Esar�lfo '

\

'. "

-As 2 Hs.-
'1°.) GINETE AUDA-
CIOSO Com Tim Holt
2°.) OS TAMBORES DE
FU -MAN' CHUM 11/12
Epis. r.

3°.) VEIO VIU E VEN
CEU Com Os Anjos da
cara Suja.
Noticiário Gqaiba Nac. "

.

Preço 6,20 ;__ 3,50
Censura Até 10 anos.·
_

__;; As 8 Hs _/'
A VIRGEM DE· FATIMA
No Progralpa:
Cine Revis'ta - Nac -

Imp.�até 14' anos. ,.
Preço 6,20, -:- 3,�0 ,

---0-

Aguardem dia 27 no Cine
. 'Ritz.

.

Sensacional' apresentação,
-da "ORQUESTRA 'TABA".
'I JARA DE SEVERINO
I ARAUJO�'
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�

)0 cnm pérfeito,
DE PITIGRILLI' advogados e procuradores, .

de esportes, desvia osolhos
Buenos Aire�:- (APLA) I de acôrdo .corn alguns juizes j para os feitos de sangue .

.

_ Parece ,que � difícil fa'l invisivéis, ou com' qual- O resto não o interessa; tu.,
zer desaparecer um cada-

I quer político, à vista, de do o mais é tedioso. Nem a

ver: a combustão provoca

I
qualquer partido indefinido. guerra o emociona, pois a

a fumaça a dissolução em O crime perfeito trans- guerra é, no, fundo, uma coi,

ácido sulfúrico obstroivos formou-se, para certa lite- de esportes, desvia os olhos
encanamentos dos banhei- ratura, na procura da pedra o indiferente, pois f�a ao

ros nos quais se tentou tal filosofal que os alquimistas naufrágio o elemento pican
experiên�ia química o .en- da Idade Média não conse- te que é a maldade dos ho
terra é denunciado pela guiram encontrar, mas que mens.

terra revolvida e pela vege. roi achada pelos
.

alquimis- Não sei por que
'

os {a'

tação não cicatrizada ? tas destes últimos anos. A bricantes_ de brinquedos,
mar restitui 'os corpos a corrida para o crime per= ; que expoern nas, vitrinas

praia as _:nal�s depositadas fefto faz pensar �aqueles I caix�s c?m ferramentas de
nas estaçoes acabam sendo numeras progressivos que carpinteiro e pequenos la

abertas e as paredes, cedo os biólogos dão aos seus re- boratório� de química para
OU tarde - como nos ensi- médios, para indicar a repe- os aficcionados, não pensa
na Edgar Allan Poe - re- tição dos seus esforços no ram ainda em vender gra-

f I
' > id A' t'" I t "

solvem' a ar. íntínerarto percorri o. - CIOSOS es ojos comp e os

)Mais difícil, porém, do quele que inventar um cri- para delinquentes. Já lá es

que fazer desaparecer a ví- me perfeito, reconhecido, t�o as pis�olas. Mas, como

tima é fazer passar desper como tal pela competente disse, as pistolas fazem pen°
cebido o culpado. A Inter- literatura amarela,' será sar em guerra, este peque-

'pol
.

essa admiráv.el orgar.li-. candidato ao Prêmio Nobel. no i:n�identemais ou men�s
zação policial ínternacio' fastidioso de que estao

nal, é sensível como uma' xxx cheias as páginas dos livros

célula foto�elétrica. Quan- i Mas o crime perfeito nãç de história constantes dos

do o culpado mudou de é perpetrado pelo protago programas escolares. Um

país, de nome,' tem outro I nista da novela imaginária, gracioso ..:'completo" para

passaporte, fez transformar I
nem pelo criminoso de car- esvaziar bancos,. para pro

o rosto 'por um especialista
I
ne e osso de maletas de Cr.G- vocar choques ferroviários,

em, cirurgia plástica, quan' codilo e depósito em três para incêndios à distância,
do' está mais do que seguro ou quatro bancos internacio- faria fortuna; imagino com

de ser então Dutra pessoa, nais, que jogará o' produto quanta paixão os meninos

pois na realidade transfor- do seu' delito nas cartas do de hoje, treinados pela li

mou-s'e Inoutro, é que sente· baccarat ou no hipódromo, 'teratura, se lançariam (com
uma mão pesada cair-lhe na compra de quadros sur- luvas de borracha) sôbre

no ombro. . realistas ou abrindo um os explosivos, os dissolven-
_ Você é Fulano de tal. bar para passar tranquilo o tes, os venenos, e com quan'
_ �ão, eu ISOU Sicrano._ i resto de sua agítadíssima ta maestria manejariam to
_ Isso é que vamos veri- 'existência. O crime perfeito

I

dos esses, instrumentos, mis-
ficar. _

�

I é cometido pelos autores l teriosos para .a tia atemo-

O homem que se bronzea- desses livros, pelos seus rizada ou pera o padrinho
va nas praias de Vinã deli editores, pelos jornais, pe-

I consternado, mas já fami
Mar ou abrira um salão de las livrarias, que põem em lliares para êle, por que a

c�beh:iireÜ'o na Cidade do lmãos jovens êsses ve!J-enos literatura amarela ensinou'

México, é recambiado para I terríveis, essas, bombas de' [1:e seu segrêdo e seu fun

.os Estados Unidos, onde a efeito .retardado. Basta ver cíonamento,

cadeira' eÍétrica\ está a sua 'I c,?mo �m menino .de hoje Esta ,H.terah�r� aberra�
espera, ou mesmo para ou' le um' Jornal. Depois duma te e mortífera e o verdadeí
tra nação menos motorizada, completa olhadela à pagina ['O crime perfeito.
onde lhe prepararam uma B:;,;, "

cela na penitencíarra. -----------;:--------

A dificuidade de I:�alizar

�m�c�i:r:p���10eit���t,,::-i��.'jV,E.LH-OS EMOCaSJ leitores especializados na li-

F "seo.'steratura amarela. Chama- ,

< racos e
se literatura' amarela por A epoca atual agitada. febril e enervante, exige do

�a�:t;sd:r���to�����u�:� 1���y�a�e�n��:0��al:: J���:;� �a:aa;:��erl��:aspe�: PrOBorama de C--ooper'8f'a-o Internacl·onal·vaca no figado dos educa-
existencia. Quando um homem tem o sistema nervoso .

, "
'

.

d' t d Não Não deixe que as Bron-dor.es, a Ju�en ude., . descontrolado, quando sofre de insonia e falta] de me- fomeo"ando O emp'rego pac' .-_ quites, ou Rouquidões amea-creio que exista
A

na � mais
moria, ele não pode, de forma alguma, firmar a sua. • ....

nefasto do que, esse tipo ?e .vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso no fi'e d _ neroíe e "o.Aml"'ca cem sua saúde! Ao primei-
literatura. Alem da cir-.

exercicio da sua profissão. Em tais casos torna-se im- O a e 9, ua 1'0 acesso de tosse, tóme "Sa-
c�nstânci�' de ,af�sta!'em as

pressindivel o �so de um tonico poderoso, �ue cOI�bata Nações U.n.idas (Por Joe ma:;,cha para uma .n�va Ide S�o Paulo, declarou o tosin", o antisético 'das vias
le_!.turas. sas e.úteis ( � que rapida e eficazmente o mal. Esse tonico so podera ser

I
J?nes, Brazilian News Ser- era " O delegado ?rasIl�ll'.o ,embaIxador Leme, que a-

respirator ias. "Sajosín" elinao sena um mcon�emente, "Gotas- Mendelinas" o surpreendente restaurador do VIce) Nov. 12 - Represen: ,observou que a lei brasilei- crescentou -"a fim de hon-
pois viv�'se perfeI�amente

I

sistema nervoso, o remédio que faz maravilhas pelo seu

I
tantes brasileiros estão to-, ra, de 1951, sôbre energia rar esse mestre, é suficiente mina a tosse, da novas for-.

sem ler, e durante séculos e
poder curativo. mando parte ativa em/ um a ômica, dispõe que o pro' mencionar dois dos seus ex- ças e vigor. Procure nas

séculos a agricultura, e.o
I Nas farms. e drogs, locais. Reembolso aéreo Cr$ dos projetos mais impor- 'grama seja guiado pelo alunos, os professôres Mar- farmácias e drogarias "Sa-

artesanato floresc�ram no 4200 C. Postal 6 Meyer - Rio. tantas e de maior alcance Presidente da Repúblíca, cela Demy de Souza Santos, tosin", que combate as hron-
meio do analfebetIsmo e .da I ""'" J'amais a ser discutidos pe·lsob a orientação do conse- daJ Universidade de São.'

- quites, as tosses e as con-virtude), esta literatura e a
.

las Nações Unidas: o proje- jlho nacional de pesquizas, Paulo e Cesar ' Lattes, da
verdadeira escola yor cor-: . tado programa de coopera- os cientistas brasileiros, a- Universidade do Brasil. No sequências dos resfriados.

respon�ênd,a do cnme. N:� I AVI·so' ao p'u',bll·co ção internacional para,� .fo' ,I firmou ele,'estão trabalhan' desenvolvimento das peso
la se dIvulga, a arte de na() . -TI,ento do emprego pacifIco do arduamente no campo quisas sôbre en�rgi'il atô-
deixar impressões digitais, I ;,�. :3a energia atômica. O Bra- da energia atômica. Poder- mica o Brasil colocou-se em
de a..?mn:istrar venenotS Sylvio Orlando Damiani &, Cia. Ltda., têm o prazer sil f?i. convidado ?o�e para se-ia afirmar ,q�e o inicio terceiro lugar, no ano pas-
que nao �ao acusa�os pela: de comunicar ao'l seus amigos e fregueses, que foram 9artlcIpar na comIssao con- do estudo da fIslCa nuclear sado, entre os 24 paises que
autopsia, de assassmar "aI,; nomeados pela Cia. Antarcticá Paulista - "REVEfNDE- sultiva que au�iliará ,pa, no _ Brasil foram as prele- receberam radio-isotopos.
guém segundo as ordens DORES AUTORIZADOS DOS PRODUTOS ANTARC' elaboração dos planos para Icões feitas pelo professor No que foi excedido apenas
do chefe da malta, d� cu i- ,TA" _. Tl;abalhando em igualdade de preços com o 'lma conferência científica Gleb Wataghin. da Facul- pelo' Japão e pelo Canadá,
dar dQ dinheiro conqUl�tado "Deposito Antarctica", esperam continuar merecendo a internacional que será rea' dade de Filosofia, Ciências revelou o embaixador Le-
pelo sangue como se to:a o

I

mesma preferência com', que foram distinguidos até a :isado no 'próximo verão. e Letras, da
_

Universidade me.
, '

'

de uma sociedade anomma.
'

presente. �nicialmente a comissão era Mm:_�\��.O ponto culminante de todo
I 'co,mposta de representantes ;.!&1ífj \::t�i)'J"'V*'L"'''''"'''f:'1-",Jt'''''''�;!,A'iijt:h'''''�4'i��j{�j;!�''<>�lproblema criminal, neste :los Estados Unidos, Grã "���_j;"�l";�":'<g,,:_,.:;•.,. ,,""- .,'10' "�"<��"�-'�-!:F���,

gênero de literatura, é "fa-! Bretanha, França e Cána- 'SOFREla DE AMASzê-lo com perfeição". O er-

V' d
. ':' dá. O Sr. Paul,Martin, dele-' , II

"

ro mais infamente é ser sur-I

en'"�' e'-s.e o'ado cànadense às-Nações G" B 't C 'I h 7preendi<;lo, de�xar um iIldi-. Unidas e ministro de saÓde ,npes, ronqUi e e OqUi ue e.
cio, esquécer um instru- e do bem estar social do Ca.", Se a_ tosse o atormenta e exige do, seu organismo um

.

PAlA AQUELES QUE
mento da arte, . despertar, nadá sugeriu a inclusão do esforco sobr�hum:1no, produzindo ânsias,' asfixia� e ru-,

b
_ Sala de jantar completa, de IMBUIA. -

uma suspeita Um ata0 Brasil, India e União Sovié- tura de vazos capilares, chiados e dores n.o peito, evite.

I Dormitório de casal ,<ompleto de IMBUIA.
perdido no lugar do de ito tiCá·,' essa iniciativa seguiu. cHeirar a êsses' extremos, tomando algumas doses do" Dois grupos estofados. �

é um áto de "aI.ta traição ) de perto'a colorosa acolh, ida ItEMÉD,10 DO DR. REYNGATE, as gõtas que dão alívioUn:;:t escrivaninha com 7 gavetas.
aos mesmo do resto da

Tratar á ruá Tiradentes, n. '12. dis!)€nsáda pelo delegado-- nas to;;;ses rebeldes, coqueluches e bronquites crônicas ou

"gang",. um tiro de pistola brasileiro, embaixador Er' recentes, sêcas ou càtarral. Um único vidro do REMÉDIO
não disparado a tempo é .o

_ _ _ nesta Leme, ao programa' do Dr. REYNGATE é o "Ilastànte para desobstruir as vias
mesmo que viver .as costas proposto pelos Estados Uni' 'respiratórias, normalizar a respiração, dando alivio e bem-
ao inimigo .. Dir-se-ia que, Pi,' eCI-sa.'s.e' d'e, casa dos.'Declarando que a ener- estar' imediato, porque o mucus é dissolvido. Qúem tem
por uma cataclisma interple- l! gia atômica poderá dar tudo bronquite, encontra no REMÉD;IO do DR. REYNGATE a

netál'io, transtornaram-se ao mundo, ou destruir tudo, sua salvação.
os valores morais. O bandi-

Precisa-se, casal, podenclo ser, por contrato de ela reiterou a 'sua· certeza Nas drogs, e farms. locais..Reembolso aéreo Cr$ 44,00.
do tem o seu mundo, o de

3 anos.

para
de que o Brasil contribuira

seus companheiros nos atos c'o'm ,seus recursos e seu tra-
criminosos. E todo. o res-

A tratar no Cabo Submarino. balho, o embaixador Leme
to da humanidade não é ou-

Rua .João Pinto, 26 com a Gerencia. qualificou o discurso do
tra coisa senãq um labora-

, presidente Eisenhower pe'
tório para as ,suas eXperi-

. (,ON'TA,DOR.
rante a' Oitava Assernbléia

ências, um campo de tiro G�ral, sôbre o qual se ba-
com alvos humanos. A v�ti-

"

seOli a resolução' relativa a

ma converte-se na matéria' copperação internacional co�
prima de suas a�ividades, e A Cooperativa de Consumo do,s Empregados da Org. mo "uma contribuição for-
o cárcere já não é o casti-I H. Lage em !mbituba Ltda. precisa de co�tado: habilitado midável para a confiança
go temidp, mas um simples para os serVIços permanentes de sua escnturaçao. Os can- que podemos ter nos acon-

azar do trabalho; cujas con-I �ldatos deverão di�'igir carta, co�n referências e pret�nções, tecimentos futuros, os quais
, sequências são reduzidas ao a citada Cooperativa, em Henqque Lage (ex-ImbItuba), pos:sibilitarão a cooperação
mínimo por uma rêde de Santa Catarina. de todo.s ,os paises n,esta

, I

'1

_1"
--'-'1

i(....
"

i

COM MOTOR DIESEL DE 40.58 HP.

Aqui está a grande característica' do' novo

FORDSON MAJOR: -- mais fôrça com menor

consumo! Motor especial de 4 cilindros e que,

para maior rendimento, conta com um sistema

de transmissão de 8 marchas: 6 dianteiras e
_

2 a ré! Procure conhece� o novo FORDSON

MAJOR - e veja as vantagens que êle pode
lhe oferecer. E tenha em mente: perfeita assis-
tência e peças à vontade fazem dêste produto (FORD °melhor trator

P,:,:o,�.
�

, Tomada de fôrça e faróis

• Freios de direção e estacionamento

_ Contrôle hidráulico
,

, !

i

• Direção firme e leve
_ Vão livre de 52 cm - para qualquer cultura
/- Polia para correia de 2 velocidades-

até 1.400 rpm

41 Barra de tração
- Caixa de ferramentas.

PRONTA ENTREGA

- Assistência técnka e peças em

qualquer lvgar do Brasil.

em seu Revendedor Ford

Um produto da Ford da Inªlaterra
FORD MOTOR COMPANY, EXPORTS,' INC.

TOSSIU ?
•

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

"

Vende-se uma loja de
Armarinho�, bem afregu�
zada em otimo local, cita á
Rua 24 de Maio 961 no Es
treito.
Ver e tratar com a Sra.

Maria Cidade, na mesma.

ESPESSA NEBLINA,

Vende-seLQNDRES, 19 (U. P.) ra a morte de tanta gente.
Espessa neblina encobre a A, neblina se estende ele
metade meridional ela In- Yorkshire até Swansea, em

glaterra. As autoridades di- Gales. O transito pelas roclo
zem que à neblinà ainda não

1
chegou como se deu ém 1952 vias e feí_.rovias tornou-se
à mistura letal com fum�-' mais lento. As viagens areas

ça, que provocou tantas en- com a capital foram inteira
fermidades e contribuiu pa- mente interrompidas.
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Em d!L�'17��9:,,,���.�qn�2�E:' A".m-10 ,I' �bléía, o véto ao 'Projeto de Lei n. 1.142, de 4-11-54, que- esca a foautoriza ,o .Poder "Executivo a abril' por conta do saldo do
"

.

exercício antertor, o erédíto especial de Cr$ 100.000,00. (cem
mil eruzeíros) , para a construção do prédio escolar elo

distrito de PAULO LOPES, município de Palhoça.

a�ministrativo
----"'��-------------' --_ ..

A 'situação da
saldos, deixou,

o despudor de afirmar é pais �n1 plena euforia finan- seu direito de mentir, não

próprio, sim, das 'mentalida-' ceira, com os cofres abano- fôra agravar a leviandade do'
des estreitas, em quem a le- tados e o crédito a salvo de ex-admínístrador da confi
viandade se tolera à guisa OJJ quaisquer preocupacoes para ança do Govêrho do Estado
ignorância; transforma-se, o novo Governador do Muni- e que "não teve medidas no

porém, numa Imperdoável cípio. proclamar o equilíbrio finan-
má-fé quando, ao invés ele Não é lícito, sem que se a- ceiro de sua gestão ...
ahibuir-se natural inconcí- traiçõe a confiança do povo Mas o povo será fielmente
ência, quem afirma, .possuí ou num documento que devêm, informado -de tudo e desde
supõe-se que possua títulos cingir-se estritamente à ver, -já precisa saber que, não �ó
de cultura e clara percepção dade objetiva, deixar sem o o dinheiro disponível na Te

das responsabilidades. Estão mais amplo e enérgico des- souraría Muriícipal se limita
neste caso os que, baseando- mentido as inverdades que a Cr$ 76.020,70; como ainda
se em dados pretensamente por aí se espalham e que tem o total dos' débitos da Prefei
oficiais do discurso C0'11 que o exclusivo fim de agrav;tr tura - legado bárbaro da
o ex-prefeito Paulo Fontes moralmente os encargos (j>.;e administração que expirou!
quis prestar contas de sua materialmente sobrecarre- - sóbe a Cr$ 1.951.940,30!
gestão, ao largá-Ia ;;, 15 cio gam as funções do Prefeito Note-se que não foi compu
corrente, divulgam que s. s. Osmar Cunha. o. novo man- tado nessa quantia o com

deixou os negóçios munící- datárío do lúcido eleitorado promtsso da Municipalidade
municipal não encontrou a para CO'Dr 'a Caixa Econômí
Prefeitura em situação nem ca, oriundo do célebre em

medianamente tranqullízado- yréstimo e respectivos juros.
ra. Ao contrário, é de verda- como também não foi compu .

)deiro, descalabro, que denun- tado o montante dos juros ele
ela positivamente a absoluta apólices, os quais sómento
(ausência de serenidade e de em parte foram pagos no

noção da seriedaele funcional exercício. Além- disso, a fi
no ex-prefeito, que tutlo fez, I

lha de pagamento da Câma

(

Prefeitura. Dividas
o sr, Paulo Fontes

e não

.Prêmío Alcanlara
Machado '_

I�

DISC'URSO DO· PROF.

NEVES, AO RE-MADEIRA

ra Municipal, desde Julho rio
corrente ano, está por pagvr
e só ela soma a quantia de
quatrocentas mil cruzeiros �',

pl'oximadamente.
'

Diante de tudo, o que ac.
ma se expõe, onde achar eh
mentos para comprovar as a

:firmações do sr. Paulo Fo 1

tes, tão largamente aprovei,
tadas pelos seus agentes dê

j

publicidade, como arma oten-
síva contra uma administra-

CEB�-LO, EM, SAO PAULO.

. SR. CHARLES E.
MORITZ

Ao receber em São Pa,_ulo,
a medalha de ouro do Prê
mio Alcântara Machado, com
que' foi laureado pela So

ciedade de Medicina Legal,
e Criminologia o sr, Prof,

Madeira Neves proferiu, na

sessão solene, o magnifico
discurso que abaixo inseri-

antes de abandonar o cargo,
para dificultar a ação do seu

sucessor.
•

Adiemos para outra opor-
.. mos: ,,tunidade qualquer comentá-

\
Ao relatar, há pouco menos de um ano, neste mesmo tio acêrca das írregulart.In-

anfiteatro,' tema oficial do 1° Congresso Brasileiro de Me- des de ordem geral, na ail-
dIcina Legal e de Criminologia, imaginei atingida a cumía- ministração que se transfe-
da de minha vida de estudioso dos impulsos anti-sociais e riu ao governante escolhido

elos vínculos que forçosamente devem enlaçar, no apreciá- pelo povo; para que apenas
los, as comprovações periciais da Medicina e os ditames focalizemos 'aspectos do setor

pré-assentados pelo Direito. das finanças, municipais, se-
I Já hoje, entretanto, ao receber em sessão solene o Prê- gundo as expôs o sr. Paulo
mio Alcântara Machado de 1954, entendo estar a messe de Fbntes. ünde os três milhões çâo que se, inicia agora?
surprezas felizes, com que a elite universitária de São Paulo de cruzeiros (Cr$ 3.000.000 co} A verdade, a \verdade tri �

,

tem havido por bem contemplar o filho de outro Estado, aproximadamente que a .cd- te e núa, é que não há nu.

acrescida de opulenta' dádiva, à anterior comparável no ministração Fontes teriá dei- merário disponível para, ú-Deflue, na data de noje, o
vultoso talhe e na inexistência de jaça. xado à nova admínístracão 'quer cobrir despesas de, pes, aniversário natalício cio nos- .

Truismo dizer-vos da alegria dêste momento. É que seu .

f
A municipal? Ninguém .sabe. soal no mês, enquanto a he-

. .

h d so mui prezado COI:.ue)TaneO -

esplendor transcende a pessoa do rortuíto aqum oa o e
,'a ,; Nao os encontraram, em cai- rança dos compromissos a,x :

ilumina a família proba, fl. corporação médica esclarecida, sr; C.harles E.dgar MorH�',,�ll- xa, os que, encarregados de quais o ex-Prefeito prend : I.

as Casas de Ensino moralmente sadias, a Província que

se,!nar:_1Ico
�resld�m�e �ja F,�ne- balancear a_ situação da Te- írrevogàvelrriente o Munícip 1

agiganta na generosidade e no empenho de trabalho de raç�o _dO comercl? e d,a_ As- souraria da Prefeitura, em nestes últimos tempos de SJ . .:! ;

seus filhos, das quais êle constitui parcela inseparável; Per- S?CI�çao. COIl1:rclal ,cl�_ :l�- vão procuraram aquela im- 'administraçã'o se eleva a ,ci .,cebo-as tôdas aqui trazidas pelo milagre da sinto'nização
. nanopohs, e, amda, PUt:ffil- portânéia. Iras assustador'as. '

,
. nente membro do Conse'ho

afetiva, e' por elas mesmas mais do que por mim - acre-
"

É que o sr. Paulo Fontes, Tudo se esclarecerá a se,'
da Federação das IndústrIas.

ditai-me - irrompem as cauelais da satisfação conquistada.· para efeito demagógico, com- devido tempo ...Líder, pois, das crasses pro- .

Trui'smo, ainda, pretender epcpressar-vos gratidão pela putou o saldo do empréstimo
'acolhida benévola, amparo cativante e construtivo estímulo dutoras dêste Estade, n dis-

ainda em depósito na Caixa

que jámais me faltaram da parte de quantos intelectuais \e' tinto aniversariante goza Econômica como se fôsse re

'cientistas me aproximei em' vossa cidade. A gratidão ver� ainda de gerais estImas IÍa
curso ordinário. o. mesmo fez

sociedade catarinense, pelasdadeita, como o verdadeiro amor, não se deve nem se pode em relação a outros, dfi'pósi-
elevadas qualidactes de cnrá-

vocabulizar: exsurge, límpida e palpitante, de nossos pró- tos de aplicação, já compro- RIO" 20 (V. AJ - Regres-
Prios atos, ' I ter e virtudes de coração. metida' l' t d INesta data, comemorativa _

' mc USIve con a e sou de São Paulo o ministro
Impossível seria, também, nessa gratidão discriminar cauçao e conta de financia- do Trabalho, sr. Alencastro

de seu natalício, os de O .8H,· ,

nomes, e mormente a ordem em que os colocaria. o. meu mento especial. o. saldo exis- Guimarães, que esteve ali em
fADO., associando-se as inú- ,

penhor a todos igualmente abrange, enraizada permanente - tente na Caixa Econômica visita a entidades sindicais e
meras homenagens que lhe'

'

comunhão para minhas \ nova� aprendizagens em vosso só êste, se eleva a .

. serão prestadas, formula-lhe <lo
'

meio e encorajadas cada vez mais as afinidades nascidas de Crop 2.261.874,00, que não po·
os melhores votos dA ielicidr.- '

idêntico desejo no apuramento educacional da mocidade. dein ser movimentados senão
Evento afortunado premia-me justamente quando pa-

de's.· em parcelas mensais ele ..

ra vossa metrópol� decorre marca centenária em sua traje- COMANDO DA la Cr$ 200.000,00, o. que se en-

tória de estonteante crescimento e de insofrido esfôrço' pelà
"

controu em caixa foi sàmell-
coesão e bom entendimento entre os brasileiros. R. M. te a importânCia Gle ..... .'

E se para êsse último propósito muito resulta, dúvida RIO, 20 (V. A.) - Por ato Cr$ 76.020,70, importância. PARA MELHORAR
não me resta, da gama e porte d� suas realizações mate- 'de ante-ontem-do Presidente esta muito menos que o su- ,NüVA IüRQuÉ, 20 (U. P'.)
riais, inegável a prioridade da energia intelectual que se da República, o general Li- ficiente para ,sequer pagar· _ ÜS delegados da Conven
irradia de suas escolas superiores. Mais lapidares semPr:e. ma Câmara foi nomeado co' ,os' vencimentos e s'àlário� dI' ção do Conúlho Naciona,i de
as dotações não-materiais de uma cultura de que' as ex- mandante da la. Região Mi· pessoal da Prefeitura no co"- Comércio Exterior termina
pressas em concretizações plásticas, por exuberante� e pri- litar. rente mês. o. mais, que a arl,

ram, ante-ontem, sua reunião
morosas que sejam estas. A. história ensin,a-nos, em sem- o. general Lima Câmara, ministração passada deixo;1 'anual, durante a qual reco:
pre ,renovada liçã,o, que apenas o pensamento sobrenada ao coman,da, atualmente, à 4a. em caixa, se reduz a papéis, menc;laram medidas tenden�
evanescer das épocas. o. depositar dos tempos não só o li- Divisão de Infantaria, com vales, recibos, de pagamentos tes a melhorar. o comércio in-
ber'ta 'das gangas deturpadoras, como lhe aduz novos real- sede em Juiz de Fóra. feitos apressadamente pOl' ternacional. o. presidente Ei-
ces de valorizacão e durabilidade. ordem do eX-Prefeit9, e nad�, senhower enviou à conven-

!=ie os greg;s chegaram ao cimo no terreno das artes e 1wrr_r] _
mais... ção\ uma mensagem, na qual

das rea.lizações materiais, hoje dessas manifestações de sua 'I
A isso se reduzem os tl'ê� focalizou a importância do,

civilização restam apenas alguns destroços de tôda uma ERNESTO HI-LDE-
milhões pomposamente trom- coméi'cio e das inversões de

miríade de obras primas. Mas os pensamentos de Platão e beteados pela Claque qo ex-' capital no exterior.
de Sócrates resumem, ainda, as indagações humanas como BRAND Prefeito, a qual estal�ia no' '\o faziam p�rto de dois e meio milênios atrás. I Faleceu em sua l'csidência,

I DECLARAÇÃO
Continua 'na 5a Pago i à rua Bocaiuva, 207, nesta WASHINGTüN, 20 (U. P.)

-----"..",----------------- 'I Capital, ontem, às 14,30 1'10- DR. J. ABEN ATTAR
1_ o. ,delegadO dos Estados

ras, o nosso prezado amigo Proced;ente de Porto Ale- , Unidos na üNU, sr. James p.1Nola doGabine,te do sr. Ernesto Fl'cder,ico H;ilde� gre, deverá chegar, amanhã Nash declarou na Comissão
brand, antigo Representante a esta Capital, o Dr. J. Aben

I
de A�suntos Econômicos que

P f -I 'M
- '"

I Comercial nesta praça. Attar, Procurador do Insti- los Estados Unidos continua-
're elO, UDl-Clpa Cavalheiro distinto, muito tuto dos Comerciários, que, 'II rão ajudando os paíseil que
O P f· M

..

I
- estimado l>elos elevados do- l'd d d P 'd t Ihre eIto un�CIpa torna publico que fará recolGca� na qua I a 'e e reSI en e . procuram me orar suas con-

no seu gabinete de despachos, de onde haviam sido reti- tes de caráter e de coração; da Comissão Central das dições de vida, por meio de

rados, os retratos dos eminentes senhores' general Eurico {) seu passamento causou ge- Eleiçõe,s para o Conselho reformas agrárias e melho-
G D ral consternação a quantos o F' I d I APC' lt'"

'

aspar utra, e��Presidente dl;1 República, deputado Ne- Isca o . . . ., vira ins' res sistemas de cu· IVO.

rêu RaJ;llos, Presidente da Câmara Federal, e dr. Aderbal- conh�ciam .e, admiravam.
'

talar a Comissão local, sob
R. da Silva, ex-Governador do ,Estado. tsse ato, que será

DeIXGU VlUva a. eX!1.1a. sra.
a presidência do Dr. João B.

e!"etuado ás 15 horas e 30 minutos de segunda-feira, 22 do d. Alda Neves HIldebraml e Bonnassis. Na instalação,
t t

-

't 'bl"' os seguintes filhos: dr. Ha- �'VIGOR E PACIEN-corren e, era cara er pu leo, que contará com a presença 'C'IA FRENTE' A'OSmilton José Hildebrand, Can- -

sultor Jurídico do Estado; d.
do. Delega,do Regional do

Ilza Hildebrand de Marais Trabalho, Dr. Procurador COMUNISTAS""
da República, Delegados de O p \Lima, esposa do sr. Moacir de ,WASHINGTüN, 2 (U. ,

\ Morais Lima; Ida Ilildebrand Autarquias e lideres sindi-
- o. famoso historiador bri

d'Aquino, esposa do sr. Aldo cais, S.S. dará as instruções, tânieó Arnold Toynbee acon
necessarias para a reall'za-"Menezes d'l\quino, deixando se.lhou o mundo livre a em,- \

ainda dez netos. ção das eleições que escoo pregar "vigor e paciência" ao I
O sepqltamento realizar- lherão quatro representan- tratar com o mundo comu- '

se-á hoje, saindo o féretro tes de el11preg�dos ,e igual nista. I
daquela residência para o

número' de empreg"ldores Ao dirigir-se ao Clube de

Cemiü'irio Público de Itaco- par,a constituirem o Conse- Imprensa de Washington,

Irobí, às 17 haras. lho Fiscal do Instituto dos Toynbe.e fez um apêlo em fa-

O ESTADO apresenta a' C'omerciários. Desejando a VaI' das aiternativas práticas
exma. família enlutada as S.S, pleno êxito na impor- para evitar uma' guerra que

expressões de seu pezar. tante missão que lhe foi il'l1plicar:ia em "suicielio em

confiada, almejamos, ainda, massa e total devastação mo

_.:-:; w??? mm"1 feliz "estada nesta Capital. ral".
:.._ : �.

ESTEVE EM S. PAU
LO O MINISTRO DO

TRABALHO

inspecionando os serviços do

ministério, na capital e eJ,ll.
algumas ,cidades do intérior
do Estado. A viagem teve a

duração de quatro dias.

------..------,-----------

VIAJA, HOJE, O COMANDANTE
DA I. QJ/5a.

Via terrestre, segue hoje, \ nel Sylvio Pinto da Luz, e de
.em viagem de inspeção às i seu Ajudante de ürdens, cà
Unidades que compõ'em a �n-I pitão Luiz Pires Ururahy Ne
fantaria Divisionária/5a., em ' to.
nosso Estado e no do Para-

ná, o exmo. sr, General ücta- Ao ilustre Comandante da

,cl!io Terra Ul'urahy, seu Co- I. D./5a., e aos que o acom

mandante, que se fará acom-I panham, os nossos votos de
panhar dQ, Assistente de seu (muito boa via.gem e breve re

:,Estado Miior, Tenente Coro- í gresso.
íl{'

·1 Serviço do Patrimônio
União

da

Circular recebida pela De- rem' nenhum direito pu p, il)�
legacia neste Estado: I ridade, e que a ocupacão das

, ,

- "l. A fim de, evitar as I terras depende de .; ücenca
explorações que se vem ta- I exclusiva do Serviço do Pa

zendo quanto aos pronun- trimônio da llPião.
cíamentos dêste ,órgão nos 2.' Sirvo-me do ensejo pa
pedidos de concessões de ter- ra apresentar-vos os protes
ras na faixa de fronteiras, I tos do meu elevado aprêço e

solicito-vos a fineza de man- consíderação.
dar divulgar, para cíêncía '(a) Gen.' Dlv. .Juarf'z do

dos, interessados, 'que esses Nascimento Fernandes Távo

pronunciamentos não confe .. ra - Presidente da C.E F F',"
..

I

INUTll A CAMPANHA ANTIMRElIGIOSA
DE MOSCOU

VIENA, 20 (V. AJ - A

I
coisa .antes em 24 de julpo,'

campanha de Moscou para quando lançou a ordem para

esmagar à religião contínua a presente campanha anti
a usar o mesmo disfarce. Eu I religiosa. o. jornal oficial do
11 de novembro, o Pravda Partido Comunista' advogou
publicou um decreto sovlétí- o "desenvolvímento mais am

co ordenando, a seus propa- pIo da propaganda cientifica

gandistas que 'deixem de 11',- do ateísmo", melhor do que
sultar a Igreja. ü,decreto, as- as campanhas que ofendem
sinado pelo chefe do Partido os crentes. '

.

.' I

Comunista Russo Nikita Kh- Oficialmente, a presente '\ruschev, diz: "Os ataques in- campanha anti-religiosa so

sultosos contra os crentes e viética é realizada em "alto
o clero só podem levar ao tior- nivel .cientifico", na, crença
talecímento e à intensifica- de que a persuasão possa

ção do espirito religioso do conseguir o que os metodos

povo. Ao invés disso, a pro- crueís não o fizeram. Entre-',
paganda paciente, bem orga tanto, Ulpa revisão dos arti
nizada e cientifica do ateis· gos da imprensa soviética
mo, entre os crentes, ajuda- desde 24 de julho mostram
rão a libertá-los de seus .erros

I
que não houve

_ enfraqueci
relígíosos". mente nos ataques à Igl'ei9.
o. Pravda disse a

-

mesma e ao clero.

. ,
!

).t:}· :j::_� �'�'i J -.
,

,�

.fÍ -,
I'

,

.

-- IX,--
Fossemos registar, do nosso passeio aos pagos de

Lages, a grande gafe - como faz certo jornal esÍJor
" tivo ,do Rio ,-- assim o descreveríamos:

A' boca do mate o Waldo e o Celsinho, e,spingar
das prontas,. ouvidos em antena, olhares percucientes,
agu!l-rdavam .·que o veadinho, anunciado pelos ganiços
do �aphol'l:O, e�pirass� j� e já. . j

.•

,
'Eis 'quanqó o CelsJ,l,'iho, filho de fazendeiro, neto de

fazendeiro, bisnetô� de', 'fazendeiro, teti'aneto de fazen
�deiro> êHado ';rió' Pinheiro $êcQ, áli na 'Coxill:la 'R�Cà,
vendo algo, 'chama a. àtenção do Waldo:

'

- Olhe ali! 'Qúe engraca'do! Um lindo gatinho0'._ ., ;t. •

...
, '#,. .

passéandó' ppr aqui!
' .

. ", O Waldo, com' a sU,a 16, ·tacou chumbo no bichallo
en 'prom,!!nade. um léplao e matreiro graxaim!

A história do g'atinho rendeu. o. jovem engenheiro,
dali por frente, recebeu cargas cérradas. De comêço,
suportou-as com' heróica esportividade; depois, f(;li
perdendo o sense of humor, superciliando-se; no fim,
a,ntes de, se aludir ao lindo gatinho, já ,era p1'l,1dente
observar se o perigoso caçador estava 0llt �ão armado.
A' noite, querendo fugir do assunto> que 'estava en

chendo, o ailtor do gato lembrou-se da Capital.
- Como irá a questão da autonomia?

'

Trocadilharam-lhe, no ar:
- Auto QO mia! Não é graxaim! ,

Na hora de dormir, o Renato rematou a 'chateacão '

oferecendo-lhe um copo de água e um punhado
.,

d�
cafiaspirinas:

- Samdú, para servi-lo! Tome que mio ... rará.
No dia seg\linte" o Waldo, camisa xadrês, sombrero '

preto e pose de Jack Hart, levou o Celsinho para cima
de uma taipa e comecoU a llcão: '

- Está vendo, lá, "aquele �nimal?
--Estou!
....,. E' uma vaca! .

......,.. E, ali, vê aquele?
.

- Vejo! ,

- E' uma ovelha!
- E aqui,. ali?
-Tá.
- Leitão!

x x

x

Assim .como se al'Í'ola a grande g�fe, assim se des-

.

creve o grande lance.
, ,

Coube-o ao Newton-;-que 'ao regressar de um passeio
ao bosque, entrou numa pequena' mangueira sem' no
tar que o Pancho estava, solto.

o. Pancho é um puro sangue vindo ,do Joquei.
Imponente, de televisão! o. Newton, vendo-o esca

ramuçar, cuidou ,que fôsse feroz. Atirou-se contra 'um'
portão, transpondo-o sem abri-lo. AÍnda pálido e' trê
mulo, foi informado de que o Pancho é um cordeiro de'
manso e inofensivo:

- Sei lá!' Podia não me conhecer!
, E recusou a apresentação.

/

�::/ J i.; .�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


