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IOmsi. antigoDiá. i' . �'MfLHOR ,D�PUTADO"
rio d. S. Catarina' N.rêu julgado por seus. adversários

O grande romancista Amando Fontes é
deputado federal e pertence à 'bancada do Par
tido Republicano, de Sergipe. Na entrevista
que concedeu ao "Jornal de Letras", dos ir
mãos Condé, publicada no numero de agosto
do corrente ano, Amando Fontes considerou
Nereu Ramos o melhor deputado.

Eis o trecho da.entrevista:
.

"Qual o melhor livro que já leu?
«: R. - "A pergunta é ampla demais. Con-
siderando, porém, apenas o gênero, .a que me

dedico - o romance -. direi que foi "Guerra
e Paz:', de Tolstoi".

E qual o seu autor predileto?
.

R.,-,- "Shakespeare".
E o melhor deputado?
R. - "Poderia citar vários nomes. Pre

firo, entretanto, fixar-me naquele que, com o

meu voto e pela vontade da maioria dos seus
colegas, pord anos seguidos, vem sendo eleito
:para presidir os trabalhos da Câmara dos De-
putados: Nereu Ramos".
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o original.de umc das "Pielá»,' TRINTA MIL METROS DE 'ALTUR'A
de Miguél Angelol -

-, Um játo americano alcançou
I'onl.-rmada a vl-nda ao nosso' Pal's

WASHINGTON, 23 (U. P,) um bombardeiro B-29, a uma

"
- Revelou-se em circulas altitude de 25,000 a 30,00

Assim é que serão embarca- I Museu do Vaticano serão bem informados que o novo pés, de onde é sôlto.

das na Itália, por êstes dias também trazidas. "record" de altitude conse

valiosas peças do patrimônio A referida "Pietá" é obra guído pela Fôrça Aérea, men
do Vaticano para figurarem de juventude, 'bastante co- cionado pelo secretário da

naquela exposição. r Além da nhecida mas sem o valor dos Aviação num discurso' que

"Pietá", de Miguel Angelo, escravos, do Moisés e da Pie- pronunciou em Omaha, atín-.

virão cópias de estátuas que tá Rondanini. Todavia é e- ge a "uns 90,000 pés" (cêrca

darão aos paulistas, uma vi- xemplar autêntico do Renas- de 30,000 metros).

são daquele país, na Renas- cimento Italiano _ represen- Entende-se que na obten

cença, Fotografias de obje-I tativo de uma de suas ten- ção deste "recOJ:,d" nada hou-

tos artístícos conservados no dêncías, I ve que se relacíonasse com o

� _ "record" de velocidade,

SUICIDIOS DIÁRIOS NO JAPAO
TOQUIO, 2'3

.

(U. P.) �
Os suicidios no Japão atin'
giram a cifra maxima de 54
por dia - "informou hoje
o vespertino "Asahi". Quan
'to ao coeficente de suici-

PERTO DE M-IL PESSO
dios estão nas pegadas do

O O A_O
'

.

.

A·S Japão, a Suíça, Dinamarca

A ,REFORMA DO ENSIN N J', PA Morreram nas inundacões � ��:!!l��r�l.ac�:c�n;���
Serve oe exemplo para o do Brasil TEERÃ,23 (U. P.) - Per- ianto onde'está enterradc JNDIOS EMMARCHA
RIO, 23 (V. A.) - A jam prossegui-los em nOSSE to de LODO pessoas teriam un irmão, clf} Maomé. RIO, 23 (V, AJ - O ma-

professora Silvia Bastos, terra, As observações que perecidos nas inundações da jor aviador Haroldo Veloso,

que esteve recEmtemente no fiz serão levadas ao conhe- semana passada na regiao EDITORIAL ENER� das Rotas Aéreas, recebeu
. Japão, observando g,.. siste'� cimento do titular da Edu- de Farazat, a uns 50 quílô. telegrama comunicando que

ma pedagógico-ali em pra- ação e debatida em mesa. .' ,
.' , .; " .

' metrôs' a õeste .desta cap\t:i,l,' ." GleO '

indios pretos, que atê' o mo-

tiea, falando, à reportagem, '�donâa. 'Por outroTado, 'á' ,�r,ocedent� : �e� Lages, -au.uncjam os

've&PG1"l?i
':'jl!� GUATEMALA 23 (U. P.) _:_' mento l1Q,ótiveram -contacto

declarou que o nosso país maior .difieuldade da defu� chegou orrtéin á es'tã Capí- "Eteaat,,"e Keíhân". I

'

,

.l O jornal "Diiff� Ihi�trado' com os brancos, estão se a

se encontra atualmente co' são do ensino consiste na- tal, o nosso eminente con- Segundo êsses jornai, o publica enérgico edítoríal. proxímando do campo do

mo o Japão no.passado, cuja rarefação demografica no' terraneo, sr. dr. Nerêu Ra- número elevado de vitimas em que protesta ante a pos- Cachimbo, ria divisão de Ma

reforma de ensino constitui Brasil, quando no Japão a m�s, ilustre Presidente da se explica_,Eelo fato de mi, sibilidade de que os elemen- to Grosso com Pará, além da

basicamente na sua desceu- dificuldade está na apren-
Camara dos Deputados, Ihares de pessoas terem se .os refugiados na embaixada serra do Roncador. Em face

1 fi
-

di d
., 1 Pelo avião da Panair. S. aglomerado em tôrno de Fa- do Chile, na Guatemala, dl'SSO, o major Veloso seguí-

tralização e simp i icarao, izagem as prnnerras e?

Por outro lado, está cres- tras.
Exa. retornará hoje à Capi- razat para a peregrinação dr possam ser levados para rá amanhã para aquela zo-

cendo a corrente de imigra' Lá, sem conhecer pelo tal da República. Iman Z�den Davud, lugar santíago. na.

ção nipôri�a para o Bra�L menosmilcaraclefes do a� ������������������������������������-

sendo numerosos os casos 'fabeto nipomco, uma pes? LEI DO INQUILINATO PILOTO IANQUEde adolescentes que já tra- soa se considera analfabe-

zem estudos :feitos e dese- ta.

Emenda da Comissão de Jusfica faz proezas sôbre o Atlântico
...

AN
....

ULA
••

D.O••.·M··A··I·S··U··M···A··T·O···O··O·· .....r·R...··I·R··,
'

RIO, 23 (V.A.) - A Co- do aprovou o p.are�er do sr.
SHANNON" Irlanda, 23 descer na capital francesa, que avisaram pelo radio, ao

). ,

_

d J d S d
(U. P. - Um piloto norte- devido à escuridão e a falta aeroporto de Shannon quemissao e ustiça o emr Ferreira e Souza que, al- .

b

N'EU BORNHAUISEN
terando o projeto oriundo amel'lcan�_su iUCem sde� pe- de equipamento ·de radio. um pequeno avião com suo

.

'

. d C"
queno aviao no ana a, in- Depois de voar sobre Paris, ficiente gasolina para voar

a amara, propôs que, ao formando as autoridades volt-ou a Shannon.
, d

-
22 horas tinha partido de

° Inspetor Eecolar sr. o exmo. S1'. Des. Relato» DETENÇÃO DE ES-
inves a prorrogaçao pura que saira de passeio por Danaher se achava no Argentina. Danahar tenta

Milton Rezende, de Turvo, acolheu o pedido de sus- e s,if?ples da �tual.lei do ir:? uma hora e 13 horas e meia aeroporto de Argentina. regressar pela mesma rota,
com a aproximação do plei- pensão liminar' do ato ar- TREMISTAS qUl mato, se everra per;ml- hora depois aterrava no OU? ,Terra Nova, ontem. As leis já que os irlandeses não

to municipal e do de 3 de bitrário, suspendendo-o, em GEORGETOW, 23 (U. PJ tir um aumento de 20 por' tro lado do Atlantico, nesta do Canadá não permitem não proibem os vôos sobre

outubro, foi deslocado para despacho. _:_ As autoridades detiveram cento anu;lmente nzel adIu' cidade irlandesa. Assim rea- vôos sobre o Atlantico com o Atlantico. ° piloto norte-

a Inepetorui de Kasixerê, de nove extremistas, com o fim gueis que oram conge a os lizou o sonho de muitos aparelh?s tão pequenos co' amerrcano espera partir a'

que .am titular, Mais uma vez, pois, a de evitar que cometam atos em 1942 e só obtiveram um anos o piloto Thomaz H, mo o de. Dannahar. Por isto, manhã. ° dia de hoje ele
Esse deslocamente, no en- Justiça corrige ação do go- que possam perturbar a 01'- aumento em 1946, Por ou- H. Dannaher, de 30 anos d� ao partir �o aeroporto on-I decidiu a visitar a provin

tanto, está proibido p01' lei. vernador hineu Bornhau- dem e a segurança pública tro lado pertencendo b imo? idade, veterano da segunda tem anunclOU que tentava cia de Cork, de onde era

E contra o ato governamen- sen contraria à lei e às me- pouco depois que a políCia vel à associações benefici- guerra' mundial e da guer? faz�r curta viagem de rei
I' seu pai. A viagem o fez en'

tal foi tmpet1'ado mandado didas que os legisladores descobriu bombas de dinami- entes ou filantropicas, enti· ra ,na Coréia. Dannaher por crelO,. �o� uma hor�:.. D:na- I' velhece,r 10 anos - deqla-
4e segw'ança, pdo nosso puseram em vigor rio Esta- te, folhetos explicando a ma- dades operarias ou a viuvas muitos anos sonhava pilotar her dldlglU?Se no aVlao para, rou Danaher ,ao chegar a

diretor, dr. Rubens de Ar- do, afim de acautelarem as, neira de usar explosivos e e orfãos que tirem seu sus- um pequeno avião sobre' o a Irlár:da, voando sobre o
I Shannon. Entretanto, de'

1"ILda Ramos.

I
garantias democ1,áticas e os . documentos com planos para tento da locação, a majorai Atl�n�ico ou a�errar em Atlanüco �orte'. darou que o vôo foi exce

.. No egrégio Tibunal de 'princípios básicos da liber- a perpetração de atos de sa- ção poderá ser prôrrogada Pans. Isto se reahzou, tam- As autondades canaden- lente e que sentiu nervo'

Justiça, récebido o recurso, dade do voto'
_.

botagem. por cinco anos. bem, ontem, mas não pôde (ses suspeitaram' de alto, já sismo ao se aproximar da

t) Ji
. costa da Irlanda, quando

I a. I,s't'o',r' I·a I ::;,re�'=á�!:�r!�ocHllnam padrão de dignidade e reserva mo-

��r:i� ��n��!� d:e��ete�
O piralho necessitado de fama, conseguiu essa: a de Wichita Falls, Estado de

se torna� 'Conhecido pela petulância de apedrejar
.

uma Texas.
não lograrão um lugar vitalicio na História. Contentam- personalidade que c011struiu sua vid� sobre alicerces de

se, por isso, com a conquista de cartaz passageiro, que os austeridade, honradez e trabalho.

faça lembrados pelo menos durante as vésperas de elei- O molecote, sem dúvida, está, atacado da insanidade
·dc Erostráto.

p(J, L m N

RIO, 23 (V, AJ -r-r- A notí

cia mais importante da se

mana foi a confirmação da

vinda de uma das "Pietás"

do grande escultor do Renas

cimento, ao nosso país, a fim
de ser exposta em São Pau

lo, Deve ser a da igreja de S,

Paulo, já que a "Rondanini"

pertence à municipalidade ele

Milão e outras estáo em di

versos museus.

FalandO sôbre o valor de

determinados objetos para o

maior 'brilho da Exposição de

História e Arte, a ser feita, o

_ bispo-auxiliar da Arquidioce
se de São Paulo deu ao rs.

Guill1erme de Almeida, pre
sidente da Comissão do IV

Centenário, uma notícia, aus

piciosa: a Santa Sé, saudan
do os quatro séculos de E'i
ratininga participará efeti

vamente das comemorações.

o "record" foi conseguido
num avião Bell X-IA, um

aparelho experimental. de

propulsão a jato, há dois me-

DR,' N E R E U
RAMOS

CRUZEIRO DO ME
DITERRÀNEO

NAPOLES, 23 (U. PJ - A

rainha Juliana, da Holanda,
o principe Bernhard as prin
cesas Beatriz e Irene parti
ram por via aérea com desti
no a Nápoles, onde embarca
rão no vapor grego 'Agame
mnon", para o cruzeiro do

Mediterrâneo, organizado. pe
los soberanos du Grucra.

ses, na base de experiencias
..,., que possui a Fôrça Aérea em

Edwards, California. O mes
.no avião estabelecera ante
riormente o "l'ecord" de ve
locidade.

O X-IA n r:ol1cluziclo pai

Conta a História que, no mesmo dia em quc Alexan

dre Mag'no vinha ao mundo, Er6strato, em Efeso, incen

diava o maravilhoso templo. de Diana.

O g'esto criminoso do obscuro e rico elesio fóra ditado,

tão só, pela ãmbição de ter seu nome con�ecido pelos tem

pos afora.

Faltavam-lhe, 'entretanto, todos os luedicados para

sair da craveira vulgar e assinalar-se por feito valoroso

e imortal. De talento era orfio; d«,l saber, mais que me(lío

cre; de capacidade, 11ulo. Avolumando o castigo dessas

qualidades negativas, um complexo - que clíamaríamos

de saliência _ torturava-o obstinadamente: o de perpe-

tuar seu nome,
Que o conseguiu, estamos a prová-lo, citando-lhe à

fama, (lo'is mil e trezentos anos (lellois. O modo 'pelo qual
invadiu a História foi o de sacrificar, pl'lQ fogo, o mais

belo e' rico património da sua cidade. De nada valeu, aos

..eus coutemporâneos legisladores, o decretarem a proibi
cão de o seu nome ser scquer ticado. Eróstrato venceu os

rIgores da lei e o esquecimento dos séculos., E, fazendo e:ol·

cola, criou 'o erostt'atismo, }Jal'a flagelar as ambições mór

bidas dos que, de qualquer jei'to é a qualquer prêço, dl'se
jam celebridade, mesmo que seja a triste celebridade dos

• ilemolidores e incendiários.
Os modernos alunos do . erostratismo contam com

meios de divulg'ação que o mestre não contava. Basta que

lhes sobre, o que lhe n:'.o faltava: dinheiro. Possuindo-o,
terão colunas diárias na imprensa, alto-falaÍ1t�s, emisso

_ras, editores, panel-irih:1s de louvadores.
Apesar de, tudo 1sso, O§IílOdel'llOS Eróstratos sabenl que

ção, ..
x x

x

Exemplo típico de erostratismo, dá-nos, na atualida

de, um fedelho de pouca escola e muito egoismo, que anda

"arpelos jornaiS com a mania de'aparecer, custe o que

custar.
,

O piázote, de si, nada tem que o recomende à atenção
de terceiros,

Descoberta, que se saiba, só fez a de que, como valor,
será &eml>re ,um zero à esquerda, sem vírgula.

Se, no cômputo 'das escaladas, osmose valesse, teria

o seu lugar, alçado ilelo paterno destaque. Mas, ainda as

sim, os registros civís estão fartos 4e Ruys Barbosas . .. de

Souza, Joaquins Nabucos .,. das Neves, Pedros Lessas ...

dos Santos, Belisários Penas ... Tupiniquins ...
Ciente e cOllséiente de que fadado a baixo relêvo, o

fr�ngote aspirante de sàHências, dentro do método elesia

no, encontrou remé(lio para o seu mal (le mediocrillade e

obscurantismo.
E, daí, as mentiras desgrenhadas; os insultos reles, as

i injurias
I clescalibradas,- as calúnias, .soezes que "vem, articn

'laudo contra um homem fjUe as mais insuspeitas vozes

Ano XLI

N. 11.972

FÉRIAS DE PRESI
DENTE

WASHINGTON, 23 (U. P.)
- O presidente Eisenhower
deixou ante-ontem, de ma

nhã, esta cidade, por via aé

rea, com destino a Denver,
no Colorado, onele passará'
suas férias.

FUTURO DA TU
NISIA

PARIS, 23 (U. P.):'_ Ter

minaram, as conversacões
sôbre o futuro

-

político e

e, administrativo da Tunista.
e as negociações, propria
mente ditas, se realizarão
brevemente, em Tunis.

x

x

Cabe aqui, como fecho de ouro ao que ficou escrito, o

eloquente apêlo que o Sr. Adolfo Konder, ilustre e experi
mentado homem público, endel'eçou aos seus amigos e

correligionários, há poucos dias, dispensando o endereço
certo:

-'Faço um apelo veemente aos meus ami.l�'os 'e
correligionários - no sentido de que procurem
conduzir a campanha político-eleitoral, em curso,
num plano elevado, combatendo, como cavalheiros

de mãos enluvadas e a sol descobêrto, evitando
descel' aos subterrâneos, 'onde se fOl'jam as armas

do dqesto, da injúria e da calúnia,
Não quero crer e nem posso admitir que os

candidatos da U. D. N, se apresentem desprovidos
de credenciaes que os recomendem ao Cleitoradu
catarinense, forçando-os a apoucar e amesquÍl;lhar
os contendedores de outros partidos para assim

conquistar e justificar a-preferência dos eleitores

que coml1arererrm às, urnas,. em 3 ele outubl'o vin

douro".

"

que predominam para o

suícidio no Japão são: ati
rar-se sob as rodas de trens
e jogar-se dentro de crate
ras vulcanicas.

GENERAL LIN
CHENG

HONG KONG, 23 (U. P.)
- Noticia-se que o general
Liu Po Cheng foi eleito re

presentante do "distrito mi
litar" do leste da China ao

Congresso Nacional do Povo,
que deverá iniciar seus tra
balhos. em Pequim, no dia 15
de setembro.
...........�.........

O TEMPO
Previsão do tempo até às

14' horas do dia 24.

Tempo - Bom, sujettóia
lígeira instabilidade.
Temperatura - Estável.

� Ventos - Variáveis, tres-
cos,

..

O �iso da Cidade

Leram o ' artigo
dr. Nilton Cherem?

- Lemos!' Agora. só falta

publicare)}1 a nomeação!

/
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Profissional
CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS .._ NARIZ E

'GARGANTA
- do-J

,
, DR. GUERREIRO

M E D' I 'C' O 5 '

'

I Dr. Fausto Brasil r o E S T A D o Chefe dó Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
I do Hospital de Florianópolis ''

ESPECIALISTA EM 00-, ADl\UNISTRACÃO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE LARMO DR. ALFREDO DRA. WLADYSLAVA
ENÇAS DE CREANÇAS.: Redação e Oficinas� à rUI! Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO CHEREM W._ MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem _operação) ,

- MÉDICO - . e CONSULTAS' Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e
CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE

-

IB
.

Diretor: RUBENS A.
_ inflamações do Nariz e Garganta)

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS
.

DR. ANTONIO D 12 horas.
RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionísar Medicamentos (Tratamento, de dores de

CORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
_; MÉDICOS - Cons. é Residência: 7 de

, AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'TI muitos �

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLlNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILIS Impotência Sexual.
Serviço completo e espe- ra, Ltc'a, e inflamações dos Ouvidos)

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
dentes, 9. Consultas das 15 às 19

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS -!lO andar.
, REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORARIO: horas., métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 Rio- de (OCULOS)
Das 13 às 16 horas. - FONE:· 3415.

. 'tratamento. Janeiro,
. JLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico- deRes.: Rua Santos Saraíva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos) .

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO- 2.276 - Florianópolis. TEL 6245.-.
- METABOLISMO BASAL

_ ADVOGADO _

21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada, de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN- Radioterapiap 01' ondas

Caixa Postal 150 _ Itajaí
Te!.: 32-,9873 - São Paulo Pulmão e Esófago

curtas-Eletrocoagulação -

_ Santa Catarina _ ASSINATURAS, Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Yjolet� e, Infra
_

Na Capital I Belo Horizonte
- MÉDICO - CLtNICA MÉDICA DE Vermelho. DR MÁRIO LAU- Ano GI.'. 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. 'I'elefone 2.365Com prática no Hcspital ADULTOS E CRIANÇAS Consultôrío : Rua �:a�ano, I

.

RINDO
Semeatre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório -' Rua João n, 1, 1° andar - Edifício do No Interior , das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te]. M. 769. Montepio. e' Ano Cr$ 200,00

\
_

Janeiro Consultas: Das- 4 àll 6 ho- Eorár.o : Das 9 às 12 ho-
DR- CLAUDIO I Semestre Cr$ 110,00 --�--_

CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUS�I. Anúncios mediante con-

CARDIOLOGIA Residêncía : Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto.
' DOENÇAS DO 'APARELHO DIGESTIVO

Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Te]. 2.812. MU8SI. ADVOGADOS Os or igin ais, mesmo não ULCERAS DO ESTOMAGO �DUOgENg, ALERGIA.Resldêucia : Avenida Trom- Fôro em geral; Recursos publicados, não serão devol- DERMA;OLOGICA E LINI A ERA�Meireles, 22 Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS k 84 perante o Supremo Tribunal vido« Dr Mlguel"Nunes FerreiraHorários: Segundas, Quar.. NARIZ E GARGA:NTA
pows y, •

Federal e Tribunal Federal A. direção não se. respo�- I Mitas e Sexta feiras:"
DR. JÚLIO DOIN 1-

de Recursos. s�blhza pelos. concelt?s emi-
CONS.I- A� RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 'lODas 16 às 18 horas.

N
ESCRITÓRIOS tidos nos artigos aasínados.

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.
Residência: Rua Felipe VIEIRA DR. NEWTO Florianópolis - Edificio

__ uu_�..,....__....... ...__ RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3<140D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano. 12
i f

-,Schrnidt, 23 - 2° andar, Especialista-em: Olhos _ CIRURGIA GERAL - 10 andar - sala 1. n ormaçoesapt. 1 - Te!. 3.002. I
Ouvidos _ Nariz 8 Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janeiro -,Edifício

uteísProctologia - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô-. •
DR. WALMOR ZO- ganta.

I Médica nio Carl(}s 207 - sala 1008;

MER GARCIA Receita de 6culos.
Consultório: Rua Vitor O leitor encentrarâ, nes-

Dâplomade pela Faculdade Infra-Vermelho., Meireles n. 28 - Tetefone: DR. CLARNO G. : ta coluna, informaçõt's que'
Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Na- 3307.

'

GALLETTI '

nime���:�t:;
__

diàriameote e

de, II! s�", Dr. Carlos F. Engels·IDOUniversidade do Brasil bulizações. Consultas: Das 15 horas, - ADVOGADO _ C\t
_

• •

Ex-interno por concurso da Equipo de Oto-Rino em diante, Rua Vitor Meirelles, 60.
Maternidade-Escola

(único no Estado) Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Tetefoo. Médico dos Hospitais Americanos e da Força(Serviço do Prof, Octávio
Rua _ Vitor Meireles Rua: Blumenal n. 71. - FlorianópaUs - O Estado 1.011 Expedicionária Brasileira

Rodrigues Lima) A Gazeta .....•.... 2.651 MÉDICO - OPERADOR _ PARTEIRO
Ex-interno do" Serviço de n. 22. DR. VIB CREREM Diário da Tarde 1.57» Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ OperaçõesCirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO i Diárl» da ManhA 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamênto e OperaçõesI. A. P. E. T. C. do Rio de

- 16 ás 18�horas. Causas cíveis. comerciais,
;
A Verdade......... Z.010 I das doenças de Senhoras

Janeiro Imprensa Oficial 1.688 Cólicas, flôres brandis, irregularidades mentruaes, ton- _Médl'Cr do Hosp'l'tal d' e FONE - 2.67� criminais e trabalhistas.
OSPI'I'AIS t bid de ouvíd 4-" •

bílíd dUH.. uras, zum I os e OUVI o, neurastenia, unta a e,Caridade Resídêncra : Travessa Consulta� populare3 D� Caridade: insônia, impotência \ e frigidez sexual em ambos os se-DOENÇAS DE 'SENHORAS Urusllangu 2, - Rua Nunes Machado, 11., (Provednr) 1.114 xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
- :PARTOS�OPERAÇOES .i\pt. 102.

(esq. -Tíradeetes) _:. sobra- "(Pertaria) 1.03' Operações especíalízdas do ouvido, nariz, garganta,Cons: Rua João Pinto n. 16,' DR. VIDAL do _ sala 3. Nerêu Ramoa 1.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partidodas 16"OÓ' às 18,00 \ I Militar' ..,.... . . . .. 1.157 _ Operações de hernias, apendicites, ovário,' utero,horas. CLíNICA DE CR1ANt;AS São Sebastião (Casa
, hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles ePela manhã atende _CONSULTÓRIO - F.li-

--

. '"V21'�''< "'-0.rJh*,m�� de Saúde) 3.153 varizes, elefantiazes.diàriamente no Hos pe Schmidt 38

tIO J
'

T I Maternjdade Doutor , C I R u R G I A E M G E R A L
. I!ita� de Caridade.

-

CONSULTAS - nu 4!l r. ose avares racema Carlos Cerrêa .;. 1.111 Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Resídêncíar ,

6 h !li CHAMADAS UR- hemorroides com 6 injenções, sem dôr
.

as oras. I MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES _ OPERAÇ -ES E TRATAMENTO DA TIROIDE (P
n. ���.: General Blttencourt, veRl'reaS,id1:�cia: Tenente Sil-j

."",'';<!'_'''',-/-r'\�'''''t''''�''ÍI'_:-�, , ..

GERAL
':�,',�,,�, ,

...

-«I sCeorrpvl.oçodeLUZBo(mR!:���. 3.111 Tratamen� e Operações do estômago, fígado, vesic:fa°�
, I -��� intestino - Tubagem duodenal.'Telefone: 2.692.

, FONE - 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. mações) '. 1.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisChefe do Ambulatório de Higiene Mental. Policia (Sala C6mla- 'moderno, em 3 ou' 15 dias.
.

Psiquiatra do Hospital :__ Colônia Sant'Ana. lIário) ••....•.• _ 1.038 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-
<,

"

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- Policia (Gab. Del.- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, comdiazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- I Kado) • . • . .. .• •• 2.694 100% de cura.
terapia. - COMPANHIAS D. Receita de óculos - Tratamento e operação das doençasCONSULTAS: Terças .. Quintas das 15 às TRANSPORT. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,17 horas. Sabado (manhã) AeRIlO ETC.

Rua, Anita Garibaldi, esquina ds General TAC 1.700 A,.TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DABittencourt. Cruzeiro do Sul •••• 2.500 NOITE_'

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, i39 Tel. 2901

I
Panair ••.•.•..•••• 3.553, Consutório: Rua Deodoro, 35 � Tel: 2784
VariK . - . • • • . • • • • •• 2.325 Residências- Rua Bocaiúva, 210

F-ar-m-ac-ia-S-a-nt-a-an-I-on-:-io 5;::::::::: �m
AVISO

Dr. Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA

CÓNSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

- M�DICO -

CIRURGIA, TREUMATO
LOGIA

Ortopedia
Consultório: João Pinto,

18.

Das 15 às 17 diàriamente.
.Menos aos Sábados

Res.: Bocaiuva '-1815.
Fone: - 2.714. Navio-Motor «Carl

»: Hoeucken
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÚPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se:'

bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últí
mos apenas para movimento de passageiros,

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudica/tão o horário de chegada. no RIO (IdOr) e. .'

SANTOS (Volta)', "
,.

ITINERARJO DO NIM "CARL- HOEPCKE" PARA o'.

M:reS DE AGOSTO DE 1954
'

IDA V O L T A

DR. ARMANDO VA- DR ANTÔNIO MO-
LÉRIO DE ASSIS Niz DE ARAGÃO

Dos Serviços de Clínica In
fantil da Assistência Muní
cipal e Hospital de Caridade .

CLíNICA M�DICA DE
CRIANÇAS E ADULTOS

- Alergia -

Consultório: Rua Nunes
Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 horas.
Residência: Rua Marechal

/ Guilherme, 5 - Fone: 3783.

Lux .............•

Mazutlc ,

.

Levamos ao conhecimento de nossos distintos freguê- Metropol - •.......

t "FAR La Forta ...•..•..

zes e amigos que mudamos o nosso estabelecímen o -

Cse.íque .•••.••••••

MACIA StO ANTONIO", para a rua Felipe Schmidt n. 43
Central •.......•..

- ao lado do SAPS e Hotel Cacique. Estrela .... , _ .....

Agradecendo a honra de continuarmos a merecer a Ideal ...........••

confiança- estamos no novo local á disposição de nossa ESTREl'fO
nil!!(lue ••• _ •••••••

distinta freguesia. "

PLANTA0 - Sábado - tarde :_ 14 agôsto
Domingo - - 15 agôsto '10/8

2318
'4/9

DR. HENRIQUE
DR- l. LOBATO PRISCO PARAlSO

MlIDICO
FILHO OperaçÕes :... Do.nças

Doenças do aparelho respí-
de Senhoras _ Clínica deratório

TUBERCULOSE Adultos.
RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaç'o
COPIA DOS PULMõES no Hospital dos S.rvtdor.s
Cirurgia do Torax

.

do Estado
Formado pela Faculdade ,

Nacional de Medicina, TÍBio- (Serviço -ai) Prof. U:.r".-

legista e TiSiocirurgião do I
no de Andrade)

Hospital Nerêu Ramos Consultas - Pela manhl
Curso de especialização pela no Hospital d. Carld.d•.
S. N. T. Ex-i�tern,o e Ex-as- A tarde, das 15,SO�.
sistente de Cirurgia doProf.. ultó
Ugo Pinheiro Guima.ries (em diante no cons rio,

,

.

(Rio)'.· á Rua 'Nunes Machado 17,
•

C(lns_: Felipe 8cpmidt, B8 Esql�,n. q. Tlt',d.nte•. Tei.,
- Fone 8801.

, '2.766.
Atende em hol'& marcada.·

Reslc!�ncia _ La

porta, I,. Res: Rua Sáô Jorge 80 -

Fone 2895,
. Hotel.

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

Lavando-.com Sabão

\?irgem ESlJecialidade,

da Cla. WITZIL INDUSTRIIL-J8Iuvllle. (m�rea �8glslradll)
�....,.._...".-..,.._,___._,.....____,- eco ·z' ,. e e o e dlllhe...,o ..

2,021
1.276
3.147
S.Ul
8.«9
1.6'4
3.371
'.659

98

Florianópolís Rio de Janeiro Santo.
11/8
24/8
5/9

Ita;af

;;
BANCO deGif�ITO 'POPULAR

II,AGRíCOLA'· \ I,

�Rt���,16 '"

fLORlANOPOLlS - 5i6..e�rõ.rm6..

Empregá da 15/8
Precisa-se de uma em- 28/8

pregada para trabalhar em
Horário de Salda: .

I

Pôrto Alegre. Paga-se bem. ' ,- de Florian6polis às. 24,00 horas
,

T t á R a Felipe do Rio de Janeiro às 16,00,horasra ar u
inf

-

dir" à
'

Para mais onnaç(\es lJam-se,
Schmidt n. 119. TELEFO- EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
NE: 3.177. Rua: Deodat'O - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

17/8
30/8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TECIDOS CARLOS RENAUX S/A INFORMAM: "DIA 30 DO CORRENTE, NO LIRA TENIS CLUBE, LANÇAMENTO OFICIAL
DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DA "MISS SANTA (A�ARINA'�, EM QUE SERAO APRESENTADAS A SOCIED.ADE

�

DE FLORIANO'POLlS, AS CANDIDATAS QUE DISPUTARÃ,O A CLASSlflCAtAO REGIONAL NESSE MAGNIFICO CERTA
ME DE BELEZA. - RESERVE ,SUA MESANOS ESCRITO'RIOS DA 'T.A.C. E PRESTIGIE A,GRA'CA DA MULHER CATARI-

NENSE,. COOPERANDO COM,A COMISSA{) ORGANIZADORA DO CONCURSO "MISS SANTA CATARINA"
.

- '. .

___ o "'''''-' - -,'..,
------- •.....:.�------------------�----------------...\......-------,--

UM MARTIR DA REPUBLICA .

C�m· a Ofblia
.

na Mào··
Rubnes Falção

Nos campos do Miguel
Calmon, no interior cearen
se, tombava em 1914, víti
ma de uma emboscada, o

capitão J. da Penha, natu-
. ral de Angicos," no Rio
Grande do Norte, Oferecen
do-se ao governo do coronel
Franco Rabêlo, que sucedia
ao 'comendador Acioli, para
combater os fanáticos do
Juazeiro, onde era senhor
de baraço o padre Cicero
Romão Batista, seguira pa-

,

raa região do Cariri a fim
de se por à frente das fôrças
legais. Já aos jagunços fíze
ra recuar de vários quilô
metros quando a bala homí-

. cida, arremessada do tôpo
de uma arvore, lhe atingira
em cheio, derrubando'o da
montada. Constam que êle
saíra sõzínho, para uma

inspeção aos 'ar�edores do

acampamento, quando ocor-

rera o fatal encontro com a

morte. A notícia chegou. a
Fortaleza a principio vela
damente, mas no dia seguín:

RIO 21' (V, AJ - Quarta- te era confirmada. Trans
feira última, no Jockey Clu-

portado para a Assembléia
W, Purviance, diretor da

Legislativa, onde tinha as'
be, escreveu-se um último ca-

sento como I deputado, o

pítulo à aventura do Barco
corpo do inditoso rlo-gran

'de pesca "La 'Fiesta",. quan- dense recebeu -as homena·
do, Roberto P: Terril, conse

"Pneus General" ofereceram gens do oficialismo e da Cio
um cocktail em' homenagem' dade, que pranteava a sua.
aos elementos das Fôrças Ar- morte. Nosso� olhos de ado

rnadas Brasileiras que os so- lescente, ;�rlOso puderam
corre\:am, ver o orifício provocado pe-

O embaixador dos Est.ados lo disparo na cabeça do

Unidos, James Scott Kemper, bravo oficial.

.referíu-se, na ocasião, ao a- José da Penha Alves de

poio mútuo das forças aéreas Souza - êste o seu nome

e navais brasileiras e norte- todo - foi, segundo depoí-
. americanas, tanto na paz, menta de amigos e coevos,

quanto na guerra, � críou .
o uma figura de eleição, ver

episódio do sàlvamento como dadéiraménte predestinada.
mais um exemplo de eficien- Desaparecendo antes de
te cooperação, O capitão Luiz

. completar os quarenta anos,
de Miranda Barros, do Servi- ompanhara-se em duras
co de Salvamento Aéro-Na- campanhas, tendo-se desta
�al, da FAB, que dirigiu a tado como tribuno o pole
busca do barco de pesca, foi mista. Frases suas na im
homenageado com uma pla- prensa e no combate a oli
ca comemorativa do feito, garquia dos Maranhões, na
Uma salva de prata foi ofe- terra potiguar, corriam de
recida ao capitão de mar e i bôca em bôca, atraindo pro
guerra Alberto Jorge Carva- sélitos. Eram dêsse teor:
lho, comandante do "Taman- ;'A morte não alcança a Idaré", que recolheu tripulan- idéia'" "a liberdade não
tes do barco. Ambas essas

7 '

-.----:__------_._----------�------
lembranças expressavam a

gratídâo do sr" Terrill e do
sr, Purviance aos oficiais e

praças que participaram das

operações de salvamento,
O barco de pesca "La Fies

ta" dírigía-se a Cabo Frio, a

17 de junho, último, quando
sofreu uma avaria, O-Serviço

"

ele Salvamento Aéro-Naval
da FAB localizou o barco, a

21 de j'unho, � seus passagei
ros foram trazidos de volta
ao Rio pelo "Tamandaré".

...jrtlp,l1J' .a
NOVAAção
Anti-Enzimática .1

"LA FIESTA" GRATO
AOS SEUS SALVA

DORES

, ,

DURANTE a guerra Ispano-Americana, conta-se que o

Coronel Teodoro Roosevelt foi à sede da Cruz Vermelha em

busca de-suprímento para seus soldados doentes e ofereceu
se para pagar .o custo dos remédios, Disseram-lhe que não
havia dinheiro que pagasse aquêle material. Então êle per

guntou como poderia adquiri-lo, "Simplesmente pedindo",
disseram-lhe, Êle o fêz e recebeu o'. que precisava, sem di
nheiro e sem prêço.

Os homens trabalham por recompensas, trabalham por
salários, recebem compensações por alguma habilidade es

pecial. Uma dádiva, porém, é concedida por um ato de ge
nerosidade,

A salvação é uma dádiva que. Deus vohrntàríamente o

ferece a todos que desejam recebê-la. Precisa ser aceita pa-

Estoula'dor ra que produza algum benefício" Cristo nos oferece uma

fonte de água-que salta para a vida eterna. Não podemos
com apresentação das candidatas de FlorilLnõpolis.

Precíza-se de um na Em. comprar esta rica oferta da salvação, mas por causa de seu PITUCA estará presente - maravilhoso conjunto, de

preza Florianópolis; S.A. grande amor Êle quer. que a aceitemos, Assim fazendo, en- ritmos - passagens para Madrid, Montevidéo, Manaus e

na. Avenida Hercilio Luz
tramas no gozo de. nosso Senhor,

I
Rio, oferecidas pela Illeria, Pluna, Serviços Aéreos Cru-

ORACÃO .

.107 com o Sr. Aldo Rocha. _ ,,_- ,
. zeiro do Sul e 'I'ae,

______
O Senhor, tuas dádivas sao .boas, gratuitas e perfeitas.

, oraças te sejam dadas por tua indizivel benção; pela sal

vação gratuita oferecida na pessoa de Jesus, Em seu santo
nome oramos: Amém,

PENS,AMENTO PARA O DIA
"De tal maneira amou Deus ao mundo que deu seu Fi

lho Unigênito para que todo o que nêle crer não pereça mas
tenha a vida eterna",

.

morre, transfigura-se"; "se
o não quisessem revoltado
'contra os prevaricadores da
justiça e do direito, que lhe
arrancassem' a. língua";
"um dia o Rio Grande, do
Norte há de se libertar. ou
pela fôrça dos votos ou pe
los votos da fôrça", - A a

tividade Jornalistica iniciou
a no Ceará, ainda muito
moço, No Rio, foi colabora
dor de órgãos de reputação
já firmada, o "Correio da
Manhã" e a "Gazeta de No
ticias", ao tempo de Ferrei
rá de Araujo, Com Medei
ros e Albuquerque entrete
ve, em 1899, uma polêmica
que enfeixou no livro PE
LA PÁTRIA e PELO E
XÉRCITO.

'

SEGUNDA-FEIRA, 23' DE AGOSTO

,

Ó vós, todos os que tendes sêde, vinde .às águas, 'e os que
não tendes tEnheiro, vinde comprai e comei. :. sem' dinhei
ro e s�m preço. (Isaías 51,:1). Ler Isaías 55:1-7 ou Rom.

.

. 5:15-21

rãitTdõTiãliãi�iiã"õrasíiêíiõ
PARA DEPUTADO ·ESTADUAL
TELMO VIEIRA RIBEIRO

p/itIA AQUELES QUE

DfSEJAM O MAXIMO
;"< � EM CORTEZIÁ

E EFICIENCIA

LIRA TEMIS CLUa
DIA 28 SABADO _.Ji, SOIRÊE .:_ Inicio às 21,30 horas -

Em genefício.,da.,.SQÇ-i�efu.(J.!: �c!:eativa dos Professores. Re
serva de mesas na R'elojoaria ·Müner - Cr$ 30,00.

DIA 30 SEGUNDA-FEIRA - Grandiosa festa promovi
da pelo Clube Penhasco.
---- -- ._------, .�._-_._ ........-.

deImpor.ante Industria
Rendas

Precisa de representante para esta praça. Cartas

c/referência!) pI Caixa Postal, n. 13.839 - São Paulo.

Um
"\ produto digno '0/

do mundo .

t

�,..
M J!!!l 120"IIp,,,enrando ó Novo Oue: o "

A quaUdade do DUPLICADOR CESTETN,ER; rncdêlo
120- se tu' notar em todos os serviços que êle

realiza. Desenhado com o objetivo de reunir, numa s6
� ·mAquina.

I
eficiência e presteza- à ,�ltura d�s, cres-

. cIntes e�igên<:las dos trabalhos de esentorio - e a

rlmo.1 tradição CESTETNER, o Duplicador 120
_

prod'la cOpias perfeitas, oferece grande sírnplíctdade
ao leu manejo, apresenta uma aparência sóbria

.• el.cante e é protegido por uma garantia que Inclue

vilita mecAnlca mensal por 12 meses. Peça uma'

demons\raçio. sem qualquer compromisso de sua par

'e, no momento que lhe seja mais conveniente

,

:���tí.l�i;:"��·�'1
. .

�

�� ..

....... � .

S.I•.Cisa ,p,Rall
.' " ;.,'.

IlIIA DA QUITANDA. 4&·1' AND••��: �2m

.�, ,

-

�,������:��;:BEX.IGA II:;� Isão frequentemente a origem. do
'

,

_
mal-estar ,geral. Sendo a bexiga a

.

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

sangue. sofre-se dores cruciantes.
.devldo a constante passagem de tais,-
substâncias por êste delicado 6rgão,:----�_""'"'I,�

. ����--�..tstes mal•• e o .xa- �'';;;;:? """'� �.

gerado desejo de aliviar � �
a bexiga, devem ser cem- ---.:::::.
batidos, tomando. aindl hoje. as PlIulas De Wltt, Sua açã'o .

calmante e antisética. fiz-se sentir logo na bexiga, nos rins e
-em todas as vias urinária s. A. Pilulas De Witt são fabrlcl·

das especialmente pira "' doenças do. Rins e d. Bexiga,'

Miss 'San,la' Catarina de 1955
Dia 30 de Agôsto: Lançamento Oficial do Concurso

"MI�S SANTA CATARINA 1955", no Lira Tênis Clube,

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

R:

f,stOIJ apto pa"a' acella"
çual çuer: ("aõalho de. de
senho: Af'tisticot par-a clichês.ele

P"�Ot'�ndq on:z.erc iaL, PoUli
r;p, o o ollos �. De senhos

-

'te odo ÓS I/POS

A!!��:��"l "e • co'I'ICA'S 1
teiro, com café pela Manhã, I' L, •
em casa de família. Tratar
à rua Conselheiro Mafra
93. I

eóllcà. d•••tlm•••
_ Cólica. d. fl••d.

.

Cólicas do. Int••tln••
C6I1c•• d. rln. - Cólica. ut.rln••

ALIVIO IMEDIATO COM

GOTAS
HEROICAS

, AUX. TRAT. SlFILlS

IMPUftEZAS DO SANGUE?
-.

fLIXIR Df HI�ll�18A

I

Vende-.e
Um ótimo lote de terras,

situado à rua Goncalves
Dias, na Ponta do Le�1. Es
treito, à vinte metros da
melhor praia do Estreito.
Tratar com Enio Shlemper
no cartório do Estreito:

------__
.

CASA MISCELANIA dl,trl.
bt·'dora dos Rádios R.C,A.
Vitor, Valvulal e DiscO..
-----"------_._--

�-_- .

:",.",,,,,��- 'I""

-----

AGUA'
INGlESA
CnANAOO
Apetihva
Tomca

forlj(icant�

@

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 preza Florianópolis, S.A.
Compr�"se na '�idad� para

. c.�nstrução. Tratar com- na Avenida Rercilio Luz
Aldo Novo, Praça Pereira e OlIveIra, n. 14. FOne 3.045. ,107 com o Sr. Aldo Rocha.

;. . ._ --------------

" o Estado Esportivo"
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Vingou-se o Bocaiuva do Revés do 1· TUfnO
Embora lutando com fibra e dominando todo o segundo tempo, baqueou o Guaraní, pelo escore de' 3 a 2, pas
sando a ser o novo "lanterninha" do Campeonato - Reaparecimento, do '.'mestre',' Nizeta, integrando o con

junto "buqrino", onde deixou bonita impressão,' conseguindo o tento final do prélio - Jair (2), Carriço, Poli e Ni"·
zeta. os construtores do placard ., Apreciação sôbre os 22 jogadores - Arbitragem regular de Oswaldo Meira

Ainda lider invicto o conjunto de aspirantes do àuri-celeste.
Novo "lanterna" tem o 2° gol do Bocaiuva: Carriço, ZAÇKY - Como Walla- NIZETA __,; Já falamos a' I rança. 2 x O, o resultado.

Campeonato de Profíssio- I ce, com
altos e baixos. cima de sua conduta, acres- I

Biscoito reapareceu na e"

nais da Cidade: o Clube Aos 19 minutos a díferen- LELO ;- Fez algumas de- centando aqui ter sido o me" quipe, já refeito da contu-

Atlético Guaraní, que, an" ça é auméntada. Uma inves" I fesas sensacionais.
'

No Se- lhor 'do quinteto ofensivo.
.

são que sofreu no ano passa"
ôntem, no estádio da Praia tida perigosa' dos rapazes do ,I

gundo tempo pouco empe-I /JAIME - Melhora de [o- do, podendo em breve vol
de Fóra, foi susplantado pe: Estreito provoca séria cou-] nhado dado o enfraqueci-, go para jogo.' Convenceu.
10 Bocaíuva, pelo escore de fusão diante da cidadela tri- I

menta do pelotão contrário- PITOLA - Fóra de sua

3 x 2.
.

colar. A pelota y_ai de en,-I ERASM? � Inegav�l- posiçao que � centroavan- _ _ �••••
Conseguiu, destarte, o contra ao travessao e Carrí : mente o gigante da peleja. te, mesmo aSSIm deu grande

clube presidido pelo Capi- Ç?: na corrida, consegue

en-I
Estraordinário seu dese�- trabalho á retaguarda adve

tão Félix Vieira de Azevedo via"la a gol, nada podendo penha na tarde de ante-õrr sária.
Netto vingar-se dos 3 x 1 Lelo fazer, caido que estava. tem.

que no turno lh.e infligiu o , PAVÃO - É 'ainda uma

"Bugre", apesar de não 1° gol do Guaraní: Poli criança, apesar de sua gran"
contar no encontro de do" de estatura. Falhou algu- BOCAIUVA - Bubi, Bon-
'mingo com os 'concursos do Os "bugrinos" lutam de- 'mas vezes. É elemento de ga e Chinês, Romeu, Daltyr
zagueiro Walter e do. meia sesperadamente ante a pos- ! grande futuro.'

-

e Cobra; Carriço, Wallace,
Oscar, os quais segundo co- sibilidade de virem a sofrer I NENEM - Desempenho Jair, Mariano e Zacky. ,
lhemos, foram, pelo clube uma goleada. Aos 23 minu-

I regular, sem comprometer GUARANí - Lelo, -Pa-
auriceleste, suspensos por tos Nizeta controla a esféra o quadro. ' vão e Erasmo; Nenem, Pa"

indisciplina.
' .

e passa em excelentes con"j JAIR - Sem ser o Jair pico e Jair; Poli; Ari, Nize-
Duas fases perfeitamente dições a Poli que atira sem das grandes jornadas, dis", ta, Jaime e Pitola.

distintas apreciou o público hesitação para marcar o tribuiu- e defendeu .como

no match dominical.. Na pri- primeiro gol dos seus. I poude. ,Boa conduta.
_

'

meira os boquenses eviden" PAPICO...;_ No mesmo

ciaram melhor tran, conse 3° gol do Bocaiuva: Jair 'plano de Nenem. ' No .apito atuou o sr. OS"

guindo estabelecer os seus
_ " . I POLI � Em algumas íc- .waldo Meira, com desernpe

três tentos contra um do tri: . Sao decorridos 40 mmu- gadas mostrou-se VIOlento e nho regular.
, colar. Na fase dérradeira o tos. Jair recebe o balão na ; desleal, embora valoroso e

panorama do cotejo mudou extrema esquerda com Ne- combativo. Marcou um bo

completamente, passando o

I
nem já vencido. O diânteí- I

nito tento, bem merecido a

Guaraní a atacar' violenta e r� boquens: evita a marca-
I
promoção ao quadro prín- A partida entre os ,suplen"

perigosamente a meta ad- çao de Pavão, passando pelo cipal. . I tes terminou favoravel ao

CAMPEONATO CARIOCA DE FUTEBOLversária el!l busca do ,empa" I jo�em zagueiro par� ,�m se" ARI -:- Jog0';l'a :Qntento. pelotão boquense que as�im I
;,

te que não v,e,'io, embora tal guida vencer a pericia de Bom méia de ligação. I
conserva-se invicto na lIde"

V d f
·

Smerec�sse. ? q.ue. ó <?uara�í I Le�o e marcar o ter:eiro � , enceram to os os· avontos -- urpre-
coseguIU fOI diminuir a di- ultimo tento dos auri-eeles '

, ,

fei'ê�ça. �
,4,

. ," '. teso Te,rmina a Pdrimeira ia"

REINClUI,D'A NA_ PR'IME,IRA sndeu a goleada que o Bangú impôsNao caiu de pe o eonjun: se com ornarca ar acusan-
"'

.- '
�"

!�t�!ii�Od���t�e�/t��s��:� '��, �:�gaa�m para o quadro

DIVISA-O A"P'ORTUGUE�SA ao Madure'ira: 8 a 1.
do desfavorável do período
.suplementar," não "se inti- 2° 'gol do Guaraní: Nizeta A rodada íriícíal do Cam- Flamengo 4 x Cailto do

midou e passou' 'á assediar RIO,23 (V. A.) - Reuníu-se sábado, à noite, a Assem- .óeonato Carioca de Futebol, Rio 3, no Maracanã
"

O segundo tempo foi do '

.

FI' 2 P �
o arco do antagonista, numa bléia Geral da Federaçãó MetropoÍitana de Futebol. a, disputada sábado e domingo ummense

'

x Oi" .,Ugl)'J-

de Suas, maiores contra" esquadrão tricolor que corr ultimas ofereceu os segutn sa 0, em Alvaro Cha:/f3. A

seguiu 'mais um gol, sem, to- qual apreciou, primeiramente, um pedido de licença do' ,-

P t 1:\' "t·ofencívas dêstes ultimas tes resultados: ' ar uguesa, exc Ul(:1 na III ,\-

davia, conseguir o seu de" juíz Mario Viana por 8 meses. ,O assunto deu motivo adis" '

f
. "

d
'

tempos, fazendo o conjunto ma semana 01 .O�k.) rea na-

da Marinha se e,sforçar no
sideratum. Aconteceu aos cussões, sendo finalmenté atendido o apitador em sua prp-� Vasco 4 x São Cristóvão l. tida na la. Diviúo.
24·minutos. Chutou Arie' t'

-

'b d 't A"· 3 B ()
máximo para não ver fu" tensão apenas contra os votos dos representan es do' Bo" no Maracana, sa ,a o, a ur"· menca x OHdueeHW ,

BubI' arroJ"ou-se ao solo evi" • d em TeI'xeI'ra de C",,' rn
gir a vitória.

tando a entrada da bola. tafogo e Fluminense. Ássim sendo, o árbitro em apreço e. ,,,,,e J.

J d
.

t g
, Botafog'o 3 x Olaria 1, em Bangú 8 x Madnrf'ir� I, no

ogaram os OIS an a O"
1 d f d deverá atuar no campeonato paulista,' uma vez que para

nI'stas a' base de entusiasmo.
Mas foi parcia a e esa o :3eneral Severiano. estádio Prolet8,'·iO.

.

t "t N' tal recebeu uma proposta na base de 12 mil cruzelt'os
Em ambos os times foram arqueIro es rei ense e IZe"

introduzidas modificações, ta, veloz e inteligente teve
dificuldade de mandar a bo-sendo a Surpresa maior a '

d t N· la de encontro ao barbante. municou que o sr. João Aguiar se recusára a apitar o en"
presença o ve erano Ize"

Final: Bocaiuva 3 x Guara"
ta na equipe "bugrina". contra 'entre as equipes de aspiran�es Flamengo x Canto

Reapareceu o "Mestre" com
ní 2.

do Rio, alegando que havia retornado à FMF para funcio-

grande destaque, dando no" .

, Apreciando os 22 nar em jogos da categoria extra de profissionaIs. A As-
vo sentido ao ataque .Agora sembléia, considerando como indisciplina a átitude assu-
compreendemos o motivo BUBI - Arrojado e pre- / ,,'

porque o grande dianteiro �ioso. Correspondeu. mida por João Agu�ar, resolveu desligá�lo do quadro d e

deixou as funções de técni" BONGA - Sempre valo" apitadores, o que foi feito por unanimidade de votos.

co do Avaí: Saudades das rosa, leal e decidido. Exce- '

chuteiras, dos driblengs ele" lente atuação.
. trizantes e dos tentos_ema" CHIN:E:S - Pontificou no

cionantes. E por falar nisso, conjunto vencedor, jogando:Nizeta executou alguns dri" na sua verdadeira posição.
blings como nos seus.velhos É ainda um player de valor.
tempos e marcoJ um bonito ROMEU - Auspicioso
gol, o" único da etapa cQm" seu reaparecimento .. O me:

plementar. Vê'se que o lhor da, intermediaria.
"Mestre'� ainda. tem futebol DALTYR - Corre muito
para dois ou três anos.' Ro" e defende bem. Bom traba
meu também fez seu reapa" lho.
recimento, após vários me" COBRA - Procurou cor

ses ausente, saindo"se Mui- responder, ante as jogadas
to bem e Chinês jogou na 'desleais de Poli. Regular.
sua verdadeira posição de CARRIÇO - Sem Oscar
zagueiro central, constituin- como companheiro de ala
do"se na maior muralh� do, quasi não produz: Contudo
conjunto vencedor.' esforçou-se.

WALLACE - É inferior a

Oscar, embora lutador e

combativo. Com altos e bai"

tar ao' 'quadro titular.
A renda

, Apuraram as brilheterias
a importância de Cr$ ....•
2.005,00..

Nqssa reportagem em conhJisa' com 'dirigen
gentes do Avaí ficou ciente dos propósitos do clu-

OS QUAI?ROS
VICO NA IMINENCIA' DE ASSINAR

CONTRATO COM O,AVAI

be alví-anll de c�ntratar o ótimo médio Vico, há

ARBiTRAGEM

muito nas cogitações do trt-campeão da cidade.

O eategurlzado ex-defensor do América já
játransferiu sua residência para .esta

que obteve um emprego no I. A. P. I.

Capital,

Vico deverá assinar contrato ainda esta sema-

na, esperando-se que, venha a Jazer sua estréia no

próximo compromisso dos ',"azzurras" que será

frente ao Paula Ramos no dia 5 de Setembro vín-

douro.
Preliminar

mensais.
Em' seguida o diretor do Depar.tamento 'de Arbitras co-

)ERA' CRIADA A CRUZ E MEDALHA DO
MÉRITO,ESPORTIVO

.

r.

O CASO DA PORTUGUESA
,

,

I 'Y' .

Rio. (V.A.) - O Mi-' ção da CRUZ e MEDALUA I
nistério da Educação e Cul-! D,O MÉRITO 'ESPORTI",'tura encaminhou' ao C.l;\T.D. VO,' por sugestãi;> do C. N.

I

para os devidos fins, o ex" ,D., inforrparJ.do·.o Itamaratí !

pediente em' que o Minis-I ter sido aprovadà pelo ch.e- I

tério das- Relações Exterio- fe da· Nação a, sua exposi-
A • I _ 1 t'dres .propos aos srs.. '

preSi- ,çao, naque e sen 1 o.

dente da República' a' cria-
I '

Em seguida foi, concedida a palavra ao sr. José Alves

1° gol do Bocaiúvas Jair.
Í'

de Morais para fazer sua exposição a respeito do rumoro-
.

.. -
,

so "caso" de' A. A. Portuguesa.
O paredro rubro-negro, que funcionou na defesa dós

interêsses da entidade guanabarina; no julgamento, leva" Transferida a terceira rodada do
Certame Amado ris.ta

do a efeito no Superior Tril�unal de Justiça Desportiva da

CBD. quarta-feira passada, começou. historiando os fatos

que antecederam a resolução do órgão judicante, aesde o

parecer db sr. Viveiros de Castro opinando pelo aproveita
mento do grêmio luso na l2a. vaga, o que de fato foi apro-

1'01: motiv.o das chuvas o Departamento de Fut.eDDl

ia F. C. F .decidiu transferir a :la; rodada 'do Campeonatu
'\màdorista de sábado último pará o próximo'.

vado pe�a Assembléia, até à apreciação dos embargos da

entidade carioca ao acórdão do S. T. J. D., que 'ratificou a

nulidade do ato da Assembléia devido aos recursos" dos

clubes Andaraí ,e Oriente.

Vitória do Atlético sobre o Ferroviário
,

'

Em face do sucedido, baseando-se no artigo 6, inciso

23 do Regimento do Consélho Nacional de Desportos re-

Ainda não eram transcor- xos.

ridos 2 minutos de ações, JAIR - Uso e abuso do

quando o "torcida" 'do Bo- jo�a individual. Bom ele
caiuva levantou"se entre menta quando joga para o

exclamações de "Gol! Gol"! quadro. Todavia foi o Sco' esportiva. o conjunto de ,Sanfor.d por 2 x 1, de forma q;ue voltcu a

Gal!" Estava inaugurada a rer do encontro, com dois Recebendo o documento, o presidente em, exercício, isolar-se l)a liderança o Agua Verde orientado por Zindt':r

contagem I Jair enviára a tendas espetaculares. No se" sr. Orsini Coriolano, o enviou ao consultor jurídico Max Lins, antigo técnico do Figueirens�.
\

pelbta a escanteio que foi' gundo tempo claudicou, Gomes de Paiva, o qual se manifestou de modo favorável,
batido magnificamente por passando a ser presa facil

sendo depois concedida a medida ad-refereridum dó pleWallace que enviou a "esfé- da defesa tricolor.
ra" á cabeça do, "center" MARIANO - O mais nário, que, oportunamente,' procederá a homologação da'

Jair que em grl;Ulde estilo novo valor do Bacaiuva cor- decisão da presidência.
endereçou"a ao fundos das respondeu. É um elementp Assim sendo, a A.A. Portuguesa p-oderá disputar a pe
redes. Bocaiuva 1xo. A se� tecnico que muito ainda fa- leja marcada com Fluminense na primeira rodada do cam

guir LeIo" praticou estupen" rá melhor ambientado no
peonato da cidade e os demais fogos, até que o CND pro

da defesa," frente a- frente conjunto. d,melhor do ata-

cam Wallace. que.
fira o sel� julgamento final.

quereu ao órgão máximo O efeito suspensivo, uma vez que

é' de sua competência, j�lgar, em grau de recurso, as ,de- Em Curitiba, domingo ultimo efetuou'-se o Clássico 'do

cisões de qualquer confederação, como 'última instância futeb,ol paranaensEl entre Atlético e Ferroviário, vencen:ió

Campeonato Mun
dielde Basque-

tebol
RIO, (v.A.) - A Con
federação Brasileira de Bas
quetebol .através de SUa
Comissão Executiva, levou
a efeito ontem, mais uma

reunião para tratar do "II
Campeonato Mundial de
Basquebol", com a presença
dos desportistas: Antônio
Moreira Leite, antônio dos
Reis' Carneiro e Ivan Ra
poso.
Desta feita, um, dos as

suntos tratados pela aludi
da comissão; 'foi o que se

refere as ausências da Es
panha e Itália que comuni"
caram que não poderão
comparecer ao certame de
outubro próximo. Por outro I

lado, resolveu-se admitir a

China Nacionalista e o Pa
raguai: Essa troca, eviden
temente embora não do
gôsto dos promotores, veio
de um certo modo enfra
quecer o campeonato mun

dial, já que os dois paises
- Espanha e Itália - em

conjunto, são superiores aos

suplentes, agora admitidos:
China e Paraguai. Assim,
são quatorze os países ins
critos com mais: os EE.
UU, Brasil, Argentina, Uru
guai, Israel, França, Iugos
lávia, Egito, Chile, Canadá,
Peru e Filipinas.

Campeonato Am'e·
r

rica no de Remo
RIO. (V.A.) -, Parece

estar a Federação Interna"
tional de Sports d'Avíron
interessada na realização
do Campeonato Americano
de Remo. O Conselho Téc
nico de Remo da C.B.D. a
caba de receber do sr, John
Kelly, representante da en

tidade internacional nos Es'
tados Unidos, para consul
ta á qual foi dada aquela
interpretação. Indaga o sr.

Kelly dá "possibilidade de
'ser ef-etuado na América o

Campeonato da Europa".
A consulta é des
cabida, como se vê, pois se

ria absurdo pensar-se na

disputa de um título de um

continente noutro continen
te. Inclinam-se, porem os

membros do Conselho Téc
nico da C.B.D. a acreditar
numa confussão ao ser re-,

digida a consulta. Teria o

sr. Kelly, a pedido da F. 1.
F. A. procurado ouvir a

'C.B.D. �ôbre a possibilida
de do campeonato America- '

no de Remo, cuja realiza
ção, nos mo/Ides do campeo
nato da Europa, foi sugeri
da em maio dee 1953.

,

rARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM, CORTESIA
E EFICIENCIA
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No século da atividade,' �
descontrôle dos nervos oca

siona fracassos imprevisí
veis. Senhores agricultores
de todo o Brasil, banquei
ros, negocian�s, jornalistas,
i'ntelectuais,' tomem, nota:
"Gotas Mendeu'nas" é o

grande reanimador dos 'ner
vos. "Gotas Mendellnas" é
o formidável estimulante da
vida. Sem contra-indicações,
adotadas nos hospitais, re

ceitadas diàriamente por
centenas de médicos ilus
tres, o seu ,maravilhoso ' e

feito torna-se notado logo
nos primeiros dias de uso

-

'

notando os débeis senís, de
ambos os sexos, nova vida
e vigor intimá no 1° vidro
de uso. Sem contra-indica
ção. Nas farmácias e droga
rias. Reembolso aéreo ..••

Cr$ ,42,00. Caixa Postal, 6.

. A Comiss�o

últimas pesquisas, foi .ela
borada a fórmula de JU

VIGOLD - a qual reune

todos os conheci�lentos sô- ,

bre o assunto. ,JUVIGOLD

.I

Uma nova fórmula grandemente melhorada
combinando

,

YIAJ� aONrO'QTAVtLMéN�
oE CONHgtCÃ O �UL 1>O-sRA�IL,
'Pt:LO

_�:��g 1)��

weme deBor!;eore
Loç'ôo-!Ôc/o/em

INGRAM'S
CREMI DI BARBEAR MENTOLADO

não háborbog dif/cel'g·
.

.

. para Ingrolf}'S
•• PlODurO IIlnOL.MYUI

�

(Direitos reservados pela

[nãO
queriam ser pertubados te' polonesa matou seu a-

APLA)
,

fósforo. ou Q oferecem, por mante, enfermo de um mal

DE PITIGRI�I fósforo ou Ó ofedecem, por
I incurável. 'Matou'o para

BUENOS AIRES - aquêles que tentam 'iniciar
t
não vê-lo sofrer. Foi pro

(APLA) - Conta-se que uma conversa, por aquêles I cessada por homicídio, mas

os delfins quanto são cap- que pedem 9 jornal ao pas-
l
como o motivo, embora re

turados pel.os pescadores, sa�eiro em frente qu:e te!-'-I conhecido .pel,a� leis,. co�t�-.
vertem lágrimas e soltam minou de ler. Destinado, nha um prmcipio de [ustifí

gr.itos lanc.ina�tes e de sú- em poucas palavras" àque- cação rndral, fd.i condenada1
plica. Atribui-se-lhes uma les que pedem ao próximo, I para salvaguardar as for

amizade tenaz e obstinada simplesmente" PaZ e sílên- malídades, a uma pena bre
ao homem, cuja companhia cio. No hotel maiór, mais ve que mais equivalia a

buscam pelo prazer de es- elegante e moderno do mun° uma absolvição. Ao sair da

tarem junto dêle e de lhe do, o "Provincial", de Mar prisão, a estudante teve seu

ser útil. Segundo Heródoto, deI Plata, junto ao imenso quarto de hora de celebri

o poeta grego Ariône, o lí- refeitório, que pode conter dade. Fotografias no jornais
rico inventor do ditirambo, um milhar . de 'comensais, entrevistas, grupos de can°

foi lançado ao mar por uns há um salão um pouco me- tores das "boites" noturnas,

marinheiros que queriam nor, onde instalar-se as Ia- onde se plasma e se dirige
apoderar-se de suas ríque- mílias de luto, as pessoas a opinião públ\ca. A jóvem
zas. Belos tempos aquêles, que têm os inervos esgóta' foi apresentada, em seu ca

da Século VII, antes de dos, os eclesiásticos, aquê- marim, ao atôr máximo do

Cristo, em que 'os poetas les que apreciam . os vizi' momento, Lucien Guitry.
levavam em seus bolsos nhos silenciosos, os eamareí- - Como vai? - pergurr
tanto dinheiro que desper- ros taciturnos, o maitre d' tau a jovem.
tavam a cobiça dos marí- hotel que só vem quando o - Muito bem, senhorita
nheiros! Arione foi reCo- chamam, não dá conselhos e - gritou, comicamente a-,

nheiros! Arione foi reco' nem impôs sua vontade., terrorizando, o celebre atôr.

levou ao cabo Tenare., ena- Isso' me parece um eviden .

- Estou_muito bem, assegu
morado de sue canto, pois te progresso da psicologia' ro-lhe que estou muito

o som de sua lira o havia aplicada. Não sei se encon- bem.
atraído para o navio. O poe- trará imitadores. Na reali-

.
Cuidado para não ter al

ta, salvou, assim, a sua vida. dade, temo que não. Ape-l gum pequeno desgosto com

Como direito de autor, pa- tsar
da luta, contra o baru' aquela gente! Apresentarão

rece-me uma compensação lho e. contra o parasitismo
I

todo um curso de medicina

senhorial. Plínio conta 'que acústico das grandes cída- I
e terapeutíca;: farão com

um rapaz, depois de haver des, parece-me que o gôsto I
que retire da rua todos os

dado pão a um delfim, 'no pelo ruído e pelo egoismo e, I frasquinhos de remédios

lago Lücrino, recebeu co- sobretudo, o não saber-se que tanha comprado, farão
movedoras provas de gratí- colocar no ponto de vista I com que brigue com seu

dão por parte do peixe: o, do próximo, tornam dificil,médico e, em casos mais

rapaz devia ir, diàriamente, esta· nobre campanha, e

I
graves, mandarão a sua ca

à escola, em Pozuoli, e o creio que os seus efeitos só sa o médico deles que os •

delfim o carregou em seu versão os nossos bisnetos.

I
salvou nas mesmas circuns-·

lombo e o transportava até No trem,· é fácil' encontrar' tâncias, imporão os remé- Ataca todo o orranlsmo
.

à margem oposta, A saida se um dêsses insurportáveis dios de sua confiança' e, pa- EM SIFILIS OU REUMA-

da escola estava esperando, indivíduos, que trazem um ra que não se esqueça, o' TISMO DA MESMA ORlo

· pacientemente, para preso daquêles malditos rádios de meterão a força na farmá- UEM T

tar-lhe o mesmo serviço no pilha, que por serem portá- cia e, no outro dia, irão a USE O PUPULAR PREPA·
-

regresso. Quando o rapaz teis, os levam a tôda parte, "sua cas.a
a fim de assegu- I

. RADO.

morreu, o delfim adoeceu e durante tôda a viagem a' rar-se de como vai a cura. I:::IJ ".,� I � �de .trist�za e o seguiu, por borrecem� �om
.

sons, e �il-I . Isso no caso de o �nhor ,o_,-� •. �l.�
.

aSSIm dizer, na tumba., vos, publícídades e cançoes .
estar enfermo, Se esta pas' __ ::::! --- -

•
- ----... ....

.Os modernos homens de de sua estação favorita, os : sando bem, já deixou de

es-, Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar DO

ciência, desmentem essas a- quarenta e:oito passageiros t
taro A saúde, insistem: repe- tratamento 'dli Sífilis e Réumatísmo da mesma

firmações dos homens da cí- sentados, que, têm desejos

1
tindo uma famosa parodia, .

"

_
or,lgem.

ência antiga. 'Sua missão é de ler e de dormir, e aos "não é outra coisa que um 'lu?fent!,ivo ao organismo, arradãvel como II-

dizer o contrário do que a- vinte e quatro passageiros" estado provisório que não

firmaram os metres, e isto em pé, que sentem os ner- promete nada de bom", e -----.,.....�--::.-------..;:.:::;--------

é o que chamam de pro' vos tensos de exasperação se proclamam a si próprios

t M· d l d' m�FAgresso da ciência. Aconse- por causa, dessas notícias superintendentes de seu Issa
-

e> 7- I-a ::::\II;'�;:::":mmL�
ilham a não crer na lenda, esportivas que não os inte- metabolismo, Farão chegar.

,

,,' ;;::; E:_:::_ : .:,

porém como a lenda não é ressa, e ssa música clássica, por correio prospectos de
VIUVA ORLANDINA CLIMACO GONÇALVES ,o

��: fXr;�
outra coisa que a verdade à que preferiam uma "mi' águas termais e de casas de DE OLIVEIRA e LIGIA GONÇALVES DE OLIVEIRA '.1(:: / ��(Õ
e a história transfiguradas longa", ou por êsse "bole- repouso.' Para assegurar-lhe
por êsse grande artista a- ro" à que preferiam uma a tranquilidade, o el11Pur' esposa e filhas, sogra, e cunhados e sobrinhos de SIL·

nônimo que
' é o povo, eu' missa de defu_?to. Poré� � rarn para o neurastenia. .

VANO GONÇALVES DE OLIVEIRA (MÁRIO) ..

continuo crendo que nos dono do aparelho portátil
CONVIDAM AOS PARENTES E PESSOAS AMIGAS

.. homens da ciência de hoje está convencido de que A'e1nção
PARA A MISSA DE 7° DIA QUE ,MANDAM CELE-

desmentem, mas que.os proporciona prazer aos • iH
BRAR no prómimo -dia 25 do corrente, às 6,30 HORAS,

. homens da ciência de ama- 24 senhores em pé e aos
NA CATEDRAL METROPOLITANA. .

hã farão justiça; eu contí- 48 sentados. É um delfim NO AZILO DE ORFAS .

DESDE JÁ MANIFESTAM·SE GRATOS.

nua crendo que o poeta foi. que trabalha por atacado. Em louvor à Nossa Senho-
------

salvo pelo delfim e' que o xxx ra do Sagrado Coração, será

delfim conhecia o horário Destes altruístas por íns- resada nessa Capela, novena,

· -de entrada e saida da esc0- tinto, porém desgostosos PQr que terá início no próxim6·
.

-; la e Jazia o' serviço de trans- destino, é muito fácil de- sábádo, dia 21, às 19 horas,.
I

'portar, o garôto, de uma fender-se. Deve-se falar com Essa piedosa devoção, da-

margem à outra, através as êles com uma clareza que qui em diante, passal'á a ce

insidiosas águas d� lag_o Lu- se aproxima da descortesia. lebrar-se anualmente no mês

crina. 'Há vinte anos, uma estudan' de AfÔstO.

No 'máximo,. não me, au'
Agrupemo-nos, pois, .

em

�uro encontrar, no meu ca'
tôrno da MaravilhoSa Advo-

minha, os délfins. gada e imploreinos suà pode-

Os delfins mais perigosos
rosa proteção para nós, para

não são os que vivem nos Rejuvenescimento todos, pata o Brasil.

lagos e nos mares .. São .os das Glandulas Que os fiéis peçam com

homens e as �ulheres ,que Se.uai.
fé as graças da Santíssima·

se nos l'untam e que que'
Virgeni�

Entre tiS mais· recentes
rem, a todo o Cu.sto, seÍ'nos descobertas salienta-se o

gratos, .impor-nos sua com'

panhia, dar'no� ,conselhos, processo de rejuvene$Ci-'
acompanhaM1os. Aquêles mento glaIHlular, cujo tra

que, em lugar- de se ren- tamento vinpa sendo moti
derem, docilmente, ao nos-

vo de acuradas pesquisas.
co categórico e irrevogável
"não, obriga", insistem e se

De tais estudos clÍegou .o

obstinam como se lhes hou' prof. Voronof a sua sensa-
,

ve,ssemos respondido com cional descoberta que tan-
-;-/'um "sim" entusiástico. Eê- tos benefícios tem trazido

tes' senhores parecem, à

primeira vista, a expressão
à humanidaqe. Aproveitan-

sublime do altruismo, po·
do .os estudos gerais e in

rém são, na' realidade, os
- troduzindo o resultado das

mais negros egoistas que já
inventou o inferno terres-

·

tre, para ,nossa maldição.
Contra êles somente have
ria uma defesa: que colo-
cássemos na lapela um

cartãozin;ho dêsses que se ,:_ rejuvenesce, o "Turgor
pôem nos hoteis de luxo; Vitae" proporcionando a r.e
nas portaS' dos quartos, à
hora da sés'ta ou de traba' cuperação da� funções or-

lho: "Do not disturbo Não gânicas, dando euforia e de

pertubem ne me derangez sembaraço de movimentos.
;.. pas! "Em certas �stardas·· JUVIGOLD tem indicação

de Ferro da Alemanha, an- em ambos os sexos. Nas
tes da guerra, havia um va- farmácias é drogarias ou

gão de primeira classe des
tinado aos passageiros .. que pela caixa postal,' 4.306 -

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

O CONGRESSO DOS E. U.
r

MACACOS DO BRASil PARA
Encerradas as sessões da atual MONTREAL

Legisl_eíura MTO�TREAL, 21 (U. -P.) I visitantes, que no ano pas-
- res macacos proceden- sado - e a temporada ainda

WAS:ijINGTON, 21 (U. PJ convocada no outono para tes do Brasil, vieram enri-I não terminou. Também co

- A Câmara de Represen- receber o relatório da comis- quec?r. a fauna do Jardim I municou que se espera au

tantes encerrou suas sessões são que estuda o caso Mc. Z.eologlCo de Cramby nesta mentar o Jardim Zoológico
esta noite, dando por termi- Carthy. A maior parte dos CIdade. 'com a chegada de um ele
nados seus trabalhos até à deputados a fim de fazer a O presidente da Sociedade fante da India, presente do
próxima legislatura, O Sena- campanha eleitoral que ter- Zoológica de Cranby anun' primeiro ministro Nehru, e

do, entretanto, prossegue mína em novembro, quando ClOU que o Jardim recebeu de um camêlo e
A •

� '-
,

_
um cangu-

funcionando, devendo tam- será renovada toda a CaAma- este ano mais de 200000 t I', .

_

'
ru aus ra lano.

bém êle terminar sua .Iegis- ra e 37 das cadeiras senato
latura esta noite. Provável- riais. O novo congresso reu

mente, a câmara alta será nir-se-á em ,inaeiro.

Atenção
BONS QUARTOS COM

PENSA0.
RUA - GENERAL BIT

TENCOURT, N. 43.
�-------------------------------------�-------------------------

a Sífilis

•

·i·

• Com êst. v�loV' V. S.
Ab�i�â. um� contA que
lhe ..enderÂ juro com·

}. pens�or

��IIf5��ãã5s5jll� tevA�.í. pA�A s� residin-
_

ci6 um lindo e útil presente:
umBEJ.i�$IMO eOFI?Ede J4CO e!?OMADO.

NCO AGORiCbLA
R-wocr�,16FLORIANÓPOI.IS - SANTA CATARI� --_r·'·o:,jI'·

em· pot••.••Ift tu_i

'roporciono '6111 ••rbecu

.....,., ..

••• 1 .

...••,...

...., ....,

..no ...11 .CCI..... 1

Informações sôbre�
Nomes -. Números,.. Cnxcs Postais - Enderêços
1ele9r"lc05 ,.. Outros Estados ,..

_ Profissões _

1
'Ruas - Automóveis ,.. Municípios do Inter'br

Editores:

. LIVRO VERMELHO DOS TELEFONES LTDA.
Ruo Líbero Bodoró, 93 • 5.0 ond. - Caixa Postal 5392
Telefones: 32·0033 e 37·6590 - End. T.:gr.: LlYfRTE

,impor.anfe .Indusfria
Rendas

P):'ecisa de represe'ntante para esta praça. Cartas

c/referências p/ Caixa Postal, n. 13.839 - S-ão Paulo.

de

CONSELHOS UTIIS

AOS FRACOS SENIS

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tMissa de ,7" dia
VIUVA"ORLANDINA CLIMAeo 'GONÇALVES .

DE OLIVEIRA'� LIG�A. GONÇALVES DE OLIVEIRA
/

esposa e filhas, sogra, e cunhados' e sobrinhos de SIL·
VANO GpNÇALVES DE OLIVEIRA, (MÁRIO),
CONVIDAM AOS PARENTES E PESSOAS AMIGAS
PARA A MISSA DE_7P' DIA QUE MANDAM CELE
BRAR no' prórnimo dia 25 do corrente, às 6,30 HORAS,
NA CATEDRAL METROPOLITANA.

DESDE JÁ MANIFESTA.M'.SE GRATOS.

)

VELHOS· EMOCOS
..

'

'

Fracos � senís
A epoca atual, agitada, febril e enervante) exige do,

'homem grande fôrça de vontade para vencer todas .asl .

'dificuldades que se lhe deparam na ardua luta pela
existencia. Quando um homem tem o sistema nervoso

descontrolado, quando sofre de insonia e falta: ·de me
moria, ele nâó pode, de forma alguma, firmar

.

� sua

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

,exercício da sua .profissão., Em tais casos torna-se ím
pressindivel o uso de um tonico poderoso, que combata
rapida e, eficazmente o'mal. Esse toriico s.ó poderá ser

"Gotas Mendelinas" o surpreendente restaurador do
sistema nervoso, o remédio que faz maravilhas pelo seu

poder curativo.
'

,

Nas farms. e drogs. locais' Reembolse aéreo Cr$"
; 42,00 C. Postal 6 Meyer - Rio.

FlorianópoFs, Terça'feira 24 de Agosto de 1954 o ESTADO

FACTA a.primeire 'máquina de somar com um teclado
mundialmente famoso o' sitema .Facif em duas fileiras

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
.

,
DÊ SANTA CATARINA

I.

As 7 - 9 horas

"

,
sessão das Moças

.

vírglma MAYO em:

O PRQFÉSSOR E A

CORISTA
"

,(Technicolor)
, No programa:
Preços: 1,00 - 2,00 e 3,50.
Imp. até 14 anos. '

'Parmacías, de Plantão
.

.

29 D�mingo<� Far�áêia Noturna - Rua Traja�o:
, ..

�..."
. I 1° -;"

.

'

Q serviço .Iletur:tJ:ô" ser'á .efetuado pelas farmácias
Moderna; Sto. ,�tô�io·e Nqt1.\i'�a, situa�as às ruas João
Pinto. Trajano. � -. '�_".4.'

(Tecnicolor)

,

',Otima casa . de madeira
pintada a oleo, envidraçada,
com agua luz esgoto, estala
-ção Sanitária dentro de Ca

O PREFERIDO DAS
. sa fogão com forno. Assoa"

MULHEI,tE$
"

."",.,:d0 .. lho-de Tijoleirar-PeltrPrêço
No programa:

.

.de Cr$ 80.000,00 em terreno

1
Da tela Nac. de 9. x 11 metros, a Rua

. Preços: 1,50 - 2,00 e 3,50. Laura Meira 48.
o 'Censura: Até 14 anos. E .um lote de terreno a.

Rua Pedro Demoro no Es
treito ao lado dá escola de
Escrita da Marinha de 14 x
34 metros pelo preço de
Cr$ 55.000,00 e mais 2 ao
fundos do dito terreno de
10 x 24'metros ao preço de
Cr$ 25.000,00, aceita-se ne

gocio pelo Montepio.
A tratar com Dilmo, a

'

Av. Mauro Ramos 4 Sobra
do.

No Programa: '

Cine jornal Nac.
Preços: 10,00 ';_ õ.oo.
Censura: Até 10 anos.

TITO GUIZAR - em

'� I T Z.

,'Vi'agem, �O� :' segurança
,

'

e ..rapidez ,

so NOS<,CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

'lAPIDO
o

'«SOL-BRASILEIRO)
Florianópolis '--:.ItajaL--:- Joinville - Curitiba

-4-� <., � ':J..

-} .:
:.
- � •

AgeA<.n'"cíá •. �. Kua Deodoro e�quina da
.

-, .•. Rua Tenente SIlveira
.

..

�
,

.

As 5 - 7,15 - 8,45 horas
SESSÃO DAS MOCAS �_ RS

RO�!�tiCOG���ti�O.cantor II'»� W�:C t d L·' dos e anaí .-' p.an an o ln os e apalxo- ..,,_- . .

nados Bolares. I As 8 horas
O PREFEIRODO DAS Espetacular filme filmado

.. MULHERES nas ·Selvas da Arríca.
No programa: MULHERES INDOMÁVEIS
Bandeirantes da teâa. Nac, No Programa':
Preços:' 1,5P, 2,00 e 3,50. Preços - 7,00 - 3,50.
Censura Livre. '

Imp. 'até 14 anos.

<I
CONFO'RTO â�SOlutc)'1"Grande ECONOMIA

� ,.,

t';:
l� .

,_ ,-'"

) �"}.'""�." s<���, " JI�
AQUECEDOR EL�TRICO- CENTRAL'

-- -------------------�----

EQON0MIA absoluta ._

'(�r�nde
'

CONFORTO
',,1

�apaeidade: 1'tR'
I

100 a 1.000 litros. �t,
AQUECEDOR

ELÉTRICO

'��4;
,

IMERSÃO e CHUVEIRO,'
__.-............

,\
,

Ca�acidade 30 LITROS
j'
'. Construido inteiramente de

cobre.
.'

• Aqu�cimento ultra rápido.

• 'Játo ab<undante na tempe.
ritu�a de?ejada.

r

. o MiSTURADOR OÁKO, de regu.

log�m instonloneo, per'mile, o

moi�r escola de graduai;Qes de

TEMPERATURA. ..

•
'

Cónstruc;ão sólida. sendo a caixa interna de COBRE •
revestida de ."ate{ial altamente ISOLANTE (Iã.de vidro) •

• Resistência do tipo tubular, inteiram'ente blindada.
• C;�n'role automático de temperatura por. rj"R'Y'OSTATO.
:- que proporciona grande ECONOM.IA.

( /' " ,I 'Pefl1o' -"� O'QUEfABRICA1�-
I /

,> .'
'

.. -,
•

'o

' �.... ,...--. -'---:----r.-.

<:» ,e .. HtMO:S S.4. Cnmé,'c"'O' A . f nêlic'ias'�,RI!'- Jeãet Pinto, 9 Fpolis'.--S.ta; �CéÍtarina·'
,

r;;·J �r
5�. :.'4'':

.• �:>'.." k;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-cI.U9E DOZE DE AGOSTO
DIA 29, DOMINGO, ÀS 22 HORAS! DAL V A D E O li V E I R A A RAINHA DA VOZ

apresenta -

RITMOS E CANÇOES DO BRASil Direção de: TITO ClIMENT 17 Artistas -no Palco!

Um espetáculo maravilhoso - Veja e escute a sensacional DALVA DE OLIVEIRA.
A vozque o mundo consagrou

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

"DIARtO DA METROPOlE"
�

VIAS EXPRESSAS OU A favor das "vias expres
TRO? sas", ou" sejam avenidas

(Alvarus de Oliveira) com trânsito livre, que de'

Há quanto tempo não ía- vem ser bem largas com A V I S O
lamas no nosso sonhado viadutos etc... Algumas O Chefe da 6a. C. R. M. avisa que todo o brasileiro re-

Metro? cidades americanas o estão sidente no Município de FLORIANóPOLIS, pertencente à

Como irá o plano cujas fazendo. Mas pensar nisto Classe de 1936, OU ANTERIOR:ES, AINDA EM FALTA COM

obras foram prometidas pa' no Rio imprensando entre, O SERVIÇO MILITAR, deverá apresentar-se de 3 a 30 de

ra imediatamente? Está no o mar e amontanha? E

I Novembro, à Comissão Militar de Seleção na Cidade de Flo

pé' em � sempre esteve, Londres, Paris., Moscou, rlanópolís - no 'Quartel do 14° B. C., para ser inspecionado
"em cogitação" e ao que pa- Nova Iorque etc. que resol- e selecionado. .

rece existe uma verba para veram seu problema com o I Fortunato Ferr:>� �,,- UOdl<1U<Q

os estudos preliminares que Metrô? Major í'l..,.�defe da 16a C. R. M.

certamente estará sendo Londres, Paris, Nova Ior- ::.-..-----------�---------!.; --

consumida. .. Continuamos que etc. que resolveram \

com o nosso ponto de vista, sue problema com o Metrô?
firmes no que vimos afir- Nova Iorque está retirando
mando. Não teremos Metro o elevado que é uma espé
nunca se a Prefeitura qui' cie de via expressa só para
ser fazê-lo com recursos trem. ':;0:
de que não dispõe. Não o te- O caso' do Rio é diver,(rtar
remos nunca enquanto qui- - O túnel poderá eni/�s dis
lerem fazer do Metropoli- extraordinàriamen�E{ as mon

tano sinecura para dar em' tâncias, rompen�subeterraneo
pregos a apadrinhados e a' tanhas O tre 'lbilitar a saída

Igora, com o aproximar-se poderá poses do centro, o

das eleições, aos cabos elei- dos bon la por sí só grande
torais. . . que se ao trânsito. O metrô

Ex�stem os inimigos do alív� ará o Rió pequeno, li
Metro. Outro dia o enge' to:t;?ando-o as zonas rurais da

n�eiro Mario Lopes Leão, �rJperiferia como Buenos Ai.
diretor da C.M.T.C., com�a- res.
nhia que conAtr?ia o servi -pi- ' Estamos plenamente cotr

de bonde� e on�us. na:. Rio J victos de que só o Metrô
tal bandeirante, veio fl<W sôbre salvará o Rio.' Estamos cer

fazer uma conferênci�4es co- tos de -que só a concor

serviço de transP9f' rência pública _. como o

letivos. ./que o en- caso do Túnel Rio-Niterói
Não. negamos./ier. sua prá- _ resolverá o assunto. Já

genheiro dev�,,;1a organização poderíamos estar com as

tica á frente �Mder e com tão obras em andamento sem
com tanto P,%!ero de veículos, custar um centavo aos co'

grande nÚl1'kpós a campanha fres públicos. Só não o te-

30bretudo16ração que o Pre- mos porque a política é o
de reCl,lp�ii;tl()s /Quadros -ence- "poder mais alto que se a--
feito Jam�) , levanta" na nossa terra ín-.

.

tou. . fim, contra o Metrô. feliz.
É pO�1
-l·, /

irarmacias de Plantão
I

...:61t ms DE AGOSTO

128 Sábado (tarde) "- Farmácia Notuma - Rua
ano.

Tr�
"'o:.�

4!#h.29 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

��:,n!�:�-'i:s��;t!ft"t1

-Para cOlDprar, vend'er
_

ou alugar
1

PROCURE A

IMOBJLIARIA PALMIRA LTDA.

Rua Trajano, n. 31 - 1U andar - salas 1 e 3.

Temos para vender Casas, terrenos e loteamentos.

Consulte sem compromisso nosso fichário. Oferecemos

além de uma casa e respectivo terreno à Avenida Mauro

Ramos, n. 137, outras casas, terre�os e loteamentos na

Capital e no Estreito.
-

Para alugar, uma casa à Rua Crispim Mira, 77.

Confie a venda do seu imóvel à nossa organização e

será bem servido.
Escritório de Contabilidade: Mantemos um serviço

,

bem organizado para atender todas as necessidades da

sua escrita e manter em ordem os seus livros.

,Procure hoje mesmo nosso escrit6rio à Rua Trajano,
n. 31, sobrado.

Expresse Florianóp'olis
ANDRADE & KOERICH

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

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
,/ Fone: 2534 - Caixa Postal, 43-5

End. Telegr.: SANDRADE
Agência '- CURITIBA .

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência.as,- 'Pe1°·\)_.f.AULO
--m--�nirur do dsta\ro11_66/1678 Fone: 37-30-91

B:nd. Telegr.: SANDRADE
Agê"l�ias no R�o de J�neiro e em 8elo H. �i:r:ont.
com 'tráfego mutuo ate São Paulo com ajEmprêsa
l de Jransportes Minas Gerais. S/A.)
"1\ l----- --_

SE�AC
CURSO DE JESTRU'rtrR'It
Al'IALIS.I.'.fDE Bf'\LANÇOS

FACTA a primeira máquina de SOI11�r com um teclado
mundo I <- ·nte fsmose o sitema Facit em duas fileiras

O Departamento Regia'
nal do SENAC, fará reali
zar, a partir do dia 6 de se'

tembro próximo, um curso

rápido e intensivo de ES
TRUTURA E ANAqSE
DE BALANÇOS.
Professará as aulas, o Dr.

Albino Steinslrasser, pro
fessor 'da Faculdade de Cio
ências e Econômicas da Uni'

versídade Católica do Rio
Grande do Sul, autor de vá,
rios livros e mestre de' ínve
jável valor e conceito.
Durará o Curso de 6 de

_ setembro próximo a 25, to
talizando 17 aulas, consistin
do de 1 hora e meia de ex'

posição seguida de seminá'
rio para a discussão de pro'
blemas, durante- o tempo
que o gênero dêstes exigir.
Para matrícula serão a'

ceitos contadores, técnicos
em contabilidade, guarda
livros provisionados e alu
nos -da Faculdade de Cíên-
cias Econômicas.

'

TODAS AS INFORMA
ÇÕES SERÃO - PRESTA
DAS, PELO SENAC, A A
VENIDA HERCíLIO LUZ,
57, DAS 9 AS 12' HORAS.

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
DE SANTA CATARINA

{(Casa Fernando Llda.�
TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467

Rua Saldanha Marinho, n. 2
TELEGRAMAS "C A N A N"

- Florianópolis - .

FACTA comodidade para a mão, Aliv io para o ouvido"
. repouso para os olhos

MINISTÉRIO DA GUERRA

5a. R. M. - 16a. C. R. M.

�íIitiiI._r=.. J'" �
, 1_ �.. "'l:3UA'-t <

�'
.. "...... lu:.-.._..._

Terrenos nã,if�W�---
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM'" JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Privíligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata. , �

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS. DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA

Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escrit6rio: Edifício São Jorge. Sala 4 - Fon.: 2-1-9-2

/

Ateocão, Mocldzde

".:"

\

a C I-I E
.

Agência
de

Publicidade
CaIu Peetal. fô
li'lorlan6polla
Suia CUarlna .

Vende-se
Otima casa de madeira

pintada a oleo, envidraçada,
com agua luz esgoto, estala(
cão Sanitaria dentro de Ca
�a fogão com forno. Assoa
lho de Tijoleira. Pelo preço
de Cr$ 80.000,00 em terreno
de 9 x 11 metros, a Rua
Laura Meira 48.

E um lote de terreno a

Rua Pedro Demoro no Es
treito ao lado da escola de
Escrita da Marinha de 14 x
30 metros pelo preço de
Cr$ 55.000,00 e mais 2 ao

fundos do dito ter.reno de
10 x 24 metros ao preço de
Cr$ ... 25.000,00, aceita-se ne

gocio pelo Montepio .

A tratar com Dilmo, a

Av. Mauro Ramos 4 Sobra
do.

.�

Vatari08i1se PAItA AQUELES QUE

�SEJAM O MAXIMO
EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

.1

Viagem com segurança
,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO �(SnL-BRASILBIBO))·
Florianópolis T Itajaf - Joinvllle - (3uritlba

�"'('i2.\� _j
�_.

Age'"neta: Kua Deodoro esquina da
• Rua. Tenente Silveira

�,�
:Itlil':, . �::I'I" II·
�_ 1Gi��Ul. ... ."d.,

....
,.,

��L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



«Dia do Soldado» DE sAo JOAQUIM
Três mil pe�soás Dum teatro que
mal 'cahem trezentas! Ivi

:

Do correspohdente,: Cau- o que o ilustre procer .da F'inalmente o sr. deputado
sou aqui espanto e curíosl- U. D. N. esqueceu-se de dí- Celso Branco deve considerar
Iade, afora despertar gosto- zer foi que o seu discurso, que não serâ plagiando ima
sas gargalhadas, um telegra- proferido com muita pose, gens e agredindo valores ca

na do sr: Celso Branco, pu- teve algumas pàssagens bo- tarínenses que obterá os vo

clicado na Gazeta, dessa Ca- nítas e aplaudidas pelas ima- tos dos serranos joaquinen
)ital, no qual se lê que, na gens felizes, como à referên- .es, gente boa e altiva,' que

.onvencão udenista, no tea- cia ao "cheiro verde dos ião suporta .os produtos fal
tro 'daqui, se comprimiram campos" e ao "camargo bom síí'ícados e conhece as faça-
cêrca de 3.000 pessôas. das manhãs frias de São ilhas dos embusteiros. _

O teatro, que ficou cheio, Joaquim".
nas não ficou repleto, tem Mas que essas imagens já j
sua capacidade, quando lota- eram conhecidas aqui, de um I
do pelos corredores - o que memorável discurso do sau

não ocorreu - limitada a doso dr. Cândido Ramos� o WASHINGTON, 23 (U. P.)

3.000 pessoas. grande e luminoso tribuno .- O .dr. Harolf Edgerton
Toda a população da cí- serrano. do Instituto Tecnológico, de

Jade, se comparecesse, não Qú::mto aos seus ataques Massachusetts, desceu, 112

.iaria os 3.000 do deputado ':10 dr. Nerêu Ramos, Os que semana passada, a .uma pro
':elso Branco, cuja fama de fez não tiveram eco. rundídade .de 925 metros nr

[ueim:ülol' de campo com A respeito, o .depoímsnto ,VIar Mediterrâneo a fim de

_'-./"_. DIA 25 DE AGOSTO
chuva é mals elo que ccnhe- do CeI. Aristilíano Rãmos, tentar resolver um ,dos mís-

'� .lda, dizendo desse· seu eminente ';érios' oceânicos por meio de

_ �.OO Alvorada pelas Bandas de Música e Tam- -- '-'- ---. adversário que lhe reconhe- .otograrías, segundo ínfor-

bores-cof teiros da Policia 'l}1ilitar, junto ao Monumento 'AV I80 da as qualidades, como a .nou, ontem à noite, a Socie,

dos Mo 11a��ra do Paraguai, na Praça 15 de No- ,Ilação também' já as reco- .lade Geográfica Nacional.

vembr
.

Oe;:

,
..
A Delegacia Florestal Re- rheeeu, foi recebido com sa- O dr. Edgerton foi o prí-

_
.00 - Hasteament;a-::r-Banderra"'Na'lS.:-.P.\On._ttI no 140 ;;iona�, .1'iO senti?o de coibir, tisfação por todos. neíro observador não rran-

BataUt de Caçadores. . . 0/_ to maximo possível, as queí- Valeu por uma lição de .ês que desceu no' "bathys-

_03.15 - Apresentação pelo Cmt, do 14,0 B.C., aos re:: --:::.c nadas e derrubadas de -ma- -espeíto e de comando em .aphe" d -a'Marínha France-

crut, da Guarnição, da BANDEIRA NACIONAL.. .as, afim�� impedir os seus .ôrno de uma campanha ele- .a, que detem o recorde

r Entrega de medalhas a oficiais e praças agraciados. íesastrosos elb��tos econômi- vada, pois já é sabido que os I mundial de submersão.
_ Desfile do 14.0 B.C. pelas ruas do Estreito. ;?S e ecólogicos q::' 'le acompa- :rue' agridem estultamento Segundo declaração éia
_ Entrega do prêmio conferido ao melhor trabalho .iharn o desmatamen� in- ) preclaro presidente da Câ- aludida ,sociedade, Edgerton,

sôJre a personalidade de "CAXIAS". .ensívo e não racionaliZ!..�4o, I mara são sómente os que professor_ de engenharia elé-

09.00 - a) Concurso de Tiro entre os oficiais da .orna público e chama a a- i-J. não têm ",apresentação pró- tríca.econstruiu câmaras com

Guarnição. sençâo de todos os propríetá- tJl�li\a. Os que não possuem luzes especiais, baseadas em

Local - Estande de Tiro do 14.0 B. C. :ios de terras e lavradores, cal'a�();á nem tutanto, é que üm dos seus inventos, com

b) - Partida de futebol entre os ,Sgts da �m geral, para a exigência Jretelll,\ �S!m destruir um nome o objetivo de usá-las. na

Guarnição. .ío cumprimento do Código já cOiSagl��do. no Brasil in- descida realizada a 12 dêste

c) Partida de voleibol entre os oficiais da !'lorestal (decr: 23.793 de 23- teiro.-
. ':q" i mês.

Guarnição e 14.0 B. C. ,-1934) em todo Estado, de "-'�à ...
11.00 - 0-Gen. Cmt. da Guarnição, receberá no zonformidade com as suas ....�,. ,h qa'_�

.
Oi•• III

quartel do 14.0 B, C., as autoridades e todas as pessoas que lisposicões nrelímínares.vAr "J\
desejarem cumprimentar, ao ensejo da magna data do sigo 1°- - Âs. f�o:esta-s .:exis: REPERCUSSA' 'O DE UMA ATITUDE'Exército Nacional.

.

.entes no terntono nacional JJ.
-·14.00 _:._. 17.00 - 'Recepção no Quartel do 14.0 B. C., .onsíderadas em -coníunto C d V. ,

,

,
.

a '. ,.

. orno era e esperar, a\ " atltude do senhor Jose Lerner
oferecido pelos Sub-Tens e Sgts. da Guarnição ao camara- onstItudu bem de mteressE 10dr,]'o'''les co10canr10 se oste,'�.l .

tIl d'
..

_ '

,
.

•

. • � oe , •
.

u
-

.ç;;JlsIvamen e ao ae o os InI-
das das demais Fôrças Armadas e exmas. famílias. �omum a. tOdOS. os hablta�. rligos do nosso g-rande Preside--"'1é<"lte Getúlio Vargas e hipo-

- 18.00 - Recepção àS.autoridades e sociedade flo- te� do paIS, eX�lcendo os dI- ceando irrestrita solidariedade "'�Wo udenismo catarinense,
rianopolitana pelo Gen. Cmt. da Guarnição, em atenção á .. Blt.OS c:_e propnedade com as ausou a mais viva indignação elb)ê" todos os meios traba-
data, no "EDIFICIO IRMÃOS AMIN". lmItaçoes que as leis em ge- histas.

.

-, '_
.

'aI e
.

1 t· t
' Li

x [
.

especIa men,,� es e Co- Telegramas procedentes dos mai:...
.. ·li_ diversos pontos de

R E T R E T A lIgO, estabelecem, 3anta Catarina têm chegado à séde ',rl P t'd l' b ..

-A B d d M" d t d" I P 1" M·l·t "A -t· 20 A l'
-

, '" i:YO ar I o J. a a
an a e USICa a nossa ra ICIona o ICIa I I ar

.

1 .I�O -::- p I�a�-se o� hista Brasileiro, verberando a vil traiç.ãl ) que 'acaba de
abrilhantará 'Os festejos comemorativos do. "Dja do' Solda- �l.ISPOSItIvo� deste COdIgO, as- ;er cometida contra ós trabp.lhadores amillJl�os de Getúlio
do" com uma Retreta que sob a regência do Sub-tenente ,nu as flOIestas, como as de, iTargas.

.

IvIúsico Hermógenes Maria dos Santos, realizará hoje, .nais for�1as de ��getação, 'Por tôdas as formas e meios de que se p�, 1de fazer uso.
na 'Praça 15 de Novembro; com o seguinte programa: econhecIdas de utilIdade às 'ssa onda de indignação se manifesta, traduzir, '�do a repJ.ll-.

la. PARTE ,erras que revestem". ;a dos trabalhistas ao ignominioso gesto do' .' venctilhãoHinb "Duque de Caxias", por Francisco de P. Gomes,
.

DERRUBADAS :'erner Ródrig�es. ?
1 ..-

FIór do Danúbio - Valsa. - por J. Ivanovici. Só poderão ser efetuadas O boletim, que está sendo espalhado fartam"_" {ente por
O Vendedor de Pássaros - Fantasia - Carl Zeller. lerrubadas mediante licenca �odo o "Estado, e que passamos a trapscre�er par�, '\ conheci-
QWlrteto Damázio - ópera -:- Damázio. . íe autoridade florestal._

-

;l1ento de nossos leitores, dá uma idéia elo movinib '�nto que
\ 2a. PARTE 1 - Nenhum proprietário ,e processa no Estado, pelo qua� se pode preveI� o b 'nfausto

Cavatina' Casta Diva Neli - ópera Norma - por V. 1e terras cobertas de matas final da carreira política do traídor José de Lener ;
R d ,._

Bellini. Jodel'á abater mais de três I gues.
. .

: 'I'
o 11

Loengrin'- Fal)tazia - R. Wagner. íuartas partes ela vegetacão
.

AOS-VERDADEIROS TRABALHISTAS DE
..

Joio Vitor - Dobrado Sinfóni.co - Benício. )xistente. Antes de inicia; a SANTA CATARINA!
'

CONCURSO. LITERÁRIO SôBRE CAXIAS le,lT.ubada, com. antecedência Companheiros �
.

Transcrêvemos abàixo o trabalho classificado em 2° lu- nlmma de 30 dIaS, o proprie- Acaba de ser cometida, em nosso Estado, a, mais
'.

gal' 'no concurso realizado entre os Sub-tenentes e-sarg'en- Gário dará ciência de sua I'n-'
n11-

. serável das traições. � ,I l

tos da Guarnição Militar de Florianópolis, como parte das ;enção à autoridade compe- O dr. José de Lerner Rodrigues, que passava por 1\ teler
comemorações do "DIA DO SOL'QADO", de autoria do 3° ,ente, afim de que "esta de� d P TB' G t r t
Sgt. Músico Luiz Flores, do 14° B. C.. . ermine as partes das matas j�Zia' a�1ig� i��i�:a�� ��ss�e e:���n��t�,�n�i���:alG�if�'\I�t�

Amanhã transcreveremos o trabalho classificàdo em :ue será .con�ervada. (Art. 23 'tcaba de trair o nosso grande. Chefe nacional GE'l'U'1 ]\10
1" lugar, sôbre a pers.onalidade de CAXIAS. � seu § 2°).' R SlA GA , acaba de apunhâlar o nosso PARTIDO. TRM" lA-

_ --xxx-- Aos infratores serão aplica- _HISTA BRASILEIRO. ��..._.àJ, -

j�s as penajjdades de deten- O falso amigo _de Gr,_�ftPLrÓ acaba de traí-lo: o dr.
"PRESENÇA DE CAXIAS" .:.�� até 60 dias .e muIta até rosé �e Lep'-�'�ues aderiu, com ttlguns outros falsos

Para o Brasil, e particulàrmente para o Exêr- ,1$ 10.000,00 (Alt. 3.6-.4� ... 4" �t29-i"��ãs, ao partiqo que qu:;r a deposição de GETU'LIO!
cito, Caxias é um t��a ineSg?tável, que:. � e�care- 2 - ��.���V·t�.:ill:;,

•

Na hora em que a U.D.N. tudo faz para derrubar GE-.
mos sob o ponto de VIsta estrItamente mdltar, quer �esult!-�s ela iniciativa dos. TU'LIO' d Jos' de L ' R d

.

d" U D N I

t d b' I d
.

t t
- ",,"' �- ,o r. e erne1 o ngues a erm a ....

o. es u e�.os 80 o ang� � ,a Inf ��p�e �-'" '1'út--r.:--' proprietári9s das terras são Vergonhosa atitude de judas! Covardia sem nome!

tJC:. Herol .sem. �on�r_�d���,y,;"ttca dbs mais_. usc�tívers de expl�ração in- () homem que. na hora da necessidade e do perigo
pu o�, a sua ob� sua VIda conduzem 9ualquer enSlVa. (Art. 24). abandona seus amIgos e se passa para o lado dos inimi-
aDill�f" " ��

I
-

t 't
•

t' I A
.

3 N 1
..

d fI
_r- ' �_.........-__-CUl a conc usao cons an e, ImU ave. - a exp oraçao e o.. gos, deixa de ser homem para ser um trapo!

__::...�� de que essa figura soberba de Chefe, que foi a· ,estas de composição pomo, O dr. José de Lerner Rodrigues, com medo da campa-
escora da �ação-menina em seu longo e tumul- �enea, o corte das. ár,:ores nha que, a U.D.N. está f�endo pa;_ra ver se derruba GE-

. tuoso processo de formação histórica através do far-se-á de forma a não a- TU'LIO, em vez de reagir como estão fazendo os verdadei-
conturbado século XIX, é a um tempo a imagem brir clareiras na massa flo- ros petebistas e trabalhistas, hipotecou soiidariedade à
das virtudes do cidadão, altamente dotado de es- l'estal. As árvores abatidas U. D. N.

,pÍrito público, e o símbolo do Chefe militar, ser-
.

3alvo as que já e'stiverem re- O dr. José de Lerner Rodrigues era candidat-o do ·P. T.
.

vindo de abributos primorosos, aos. quai� não é novando por brotação, serã'] B. à Câmara Federal, Não poderá continuar como nosso

estranha a marca do talento invulgar, a garantir- ".ubstituidas por mudas d:l. candidato, como candidato do Partido de·GETU'LIO VAR-
lhe privilegiada posição entre os generais das mesma espécie ou de outra GAS, como candidato dos amigos de GETU'LIO.
Américas! ��sência florestal, jul�ad8, Nós, os getulistas, os trabalhadores do Brasil que vivem

Bravo, por vêzes mesmo temerário, a sua bra- pi'efcrível, devidamente seIe'" em Santa Catarina, não podemos votar, não podemos ele-
VUl'a é sllenciosa, sem alardes, sem exaltações da- cionadàs, sempre. com eSpa- gel' um TRAIDOR de GETU'LIO!

nunzianas, porque "reflexiva e não decorrente de ç:-.rnento que a técnica exi�, ',,' Todo o petebista, todo o trabalhador, todo o amigo de
descontrôle emocional. E no entanto� bastaria o (Art. 49).

-

GETU'LIo' que votar em josé de lerner rodrigués será tam-

episódio de Itororó para consagrá-lo entre o,s mais Aos infratores serão aplica-· bém um traidor, porque estará dando um mandato para
bravos, porque não tradilzindo a audácia própria das pena de detenção até 45 um traídor trair GETU'LIO na Câmara.
ao moço, expressa a sublime intrepidez de um an- dias e multa até A U. D.' N., quer tirar GETU'LIO do Govêrno (Os que
cião. Não é fruto do arrôjo intimorato de um jo- CrS !:i.POO 00 (Art. 86-5)' estiverem COll). a U. D. N. estão. contra GETU'LIO.

vem capitão, mas a coragem serena de um velho 4 - Na exploração de l!b-· José' de Lerner'Rodrigues não teve ,coragem de se de- /

F.J'
general de 65 anos, que, fria e refletidamente, en,,: restas de composição hetero-· mitir de um emprêgo que a U. D. N. lhe deu no Estado.
rista a espada para galvanizar até os moribundos, genea, a substituição pG1el'á lvIas agora, depois de vergonhosa e 'repelente traição a

e conduzir à vitória um exército semi-derrotado! A ,sel""feit,a por espéCie difenm- GETúLIO deve ser expulso do P.T.B. e demitido do SANDú,

despeito' de sua idade provecta, sómente à sua ex-. te das abatidas; visando a Companheiros! Com GETU'LIO, nosso grande CHE-

traordinária fortaleza moral se deve a transfigu- homogeneidade da flO),E'�,ta FE!

ração da massa abalada pela perda de, Argolo e futura e Il1;elhoria da tompo Com Saulo Ramos, com Carlos Gomes de OliveiJia
de Gurjão, estimulada pelo pavor, e quase aluci- siç::w floristica. (Art. :10,. que estão ao laele ele GETÚLIO, nesta hQra difícil. Con�
nada pelos golpes de fereza sem par de um inimi- 5 - E' proibido, mesmo ao>: era os covardes, contra os traidores, contra os que apu-
go que a obrigava a fugir à Illorte, na tropa que proprietários. dec::llbn:' para nhalam os amigos nos momentos de perigo e se vendem
sob a atração inelutável de seu Chefe, muda o transformar em renha ou aos· inimigos!
temor em audácia, a tibieza em denôdo, e o an- carvão, matas aL1<Í.l existen- O P. T. B. catarinense está ao lado de GETU'LIO.
seio de matar!

.

.
tes às margens· dos curms nas horas bo:J.s e nas horas más. Lerner Rodrigues na pri:

Talentoso, não se sabe o· que �mais admirar nê- dágull:_, lagos e estmdas de meil'a .hora 'má, no primeiro momento difícil, negou nos,

'le: se o senso tático, ou o valoi' dé estrategista. Se qualquer. natllre;�·a, elltregue.s so CHEFE e vendeu-se para a U .D. N.
.

as suas marchas famosas, para surpreender o re- à serventia pÚ.'Ji!ca.. (Art. Exig'imos a expulsão do traidor.
"

belde de Minas ou de São Paulo, ou Se a epopéia 22-b).
.

Viva o PRESIDENTE GETúLIO. VIVA a Constitui-
da "dezembrada", com o desbordamento da posi- Ao infratof s:)ri imposta çãn! Abaixo os golpistas e traídores!

ção defensiva do Pikicil"y pelo Chaco, obedecendo pena de deten<;:io ..1té !W dias (Da Evolução, órgão do P.T.B., edição de
a um plano arl'ojado (le-sabor napoleônica, e multa até Cr$ :, (lI)O,GO. j 21 do corrente. Mandado transcrever por um gr).�po

LUIZ 'FLO'RES - 3°"Slrt. ,_.. Mftsico (Art:'86'"2). '. J de' trabalhadores)�

As comemorações elo "Dia do Soldado" revestir-se-ão
ele toda ·a imponência, porque

.

nos traz a lembrança o

grande Duque de Caxias, dignamente elevado como Patro
.

no do Exército Brasileiro.
Nesta Capital várias foram as solenidades programadas

para o dia 25 de �gôsto, tendo feito, ontem, pela Rádio

Guarujá, brilhante palestra, o Prof. Abel Siqueira Furtado,
Lente de História do Brasil no Instituto de Educação "Dias
Velho". .

'

Hóje, pela Rádio' Guarujá, o Cap, Luiz FeliP11 da Gama
Lobo d'Eça, proferirá, das 17,45 às 18 horas, uma palestra.

C"oNVITE
- "O General Comandante da Infantaria Dívísíoná

ria/5a. e ela Guarnição Militar de Florianópolis tem a grata
satisfação em convidar as autoridades civis e militares e ao

povo em geral, para assistirem as solenidades comemorati
vas do "Dia do Soldado", a se realizarem no Quartel do 14°
Batalhão de Caçadores, no próximo dia 25 de Agôsto (4·a.
feira), conforme programa já do conhecimento públtco".

----_._---" ...

Cienlis.las.
,

---x-

PROGRAMA DE. SOLENIDADES EM HOMENAGEM AO
PA'rRONO DO EXÉRCITO

Notas,Palíticas
. Causou estupefação nesta

Capital um artigo, ante-on
tem publicado na Gazeta, pe
lo jovem .advogado Nilton
José Cherem, atacando a

Aliança Social-Trabalhistà,
da qual, na convenção do P.
T. B. foi o mais ardoroso de
rensor.
Os argumentos usados a

gora pelo jovem bacharel
são exatamente os mesmos

que usou contra o seu novo

chefe, sr. Lerner ROdrigues
com a só diferença de qU�
onde afirmava, agora' nega
onde colocara um não, ago�
ra põe um sim.

CONTRATO
Foi contratado, dias da

semana passada, para excr,
cer o cargo de consultor juri
dico da D. E. R., com os ven.
cimentos mensais de

.

Cr$ 5.600,00, o jovem advoga,
do Nilton José Cherem.

- ---_._-

Florianópolis, Terça'feira 24 de Agosto de 1954
;

A PILHA ATÔMICÁ.
IDAHO FALLS (Idano) , 23 quantidade de calorias', que

-;- A Comissão Americana de ..elevam a temperatura de
B:nergia Atômica apresentou

I
certas partes da pilhá a va

.

ontem á imprensa' a pilha I rias dezenas e milhões de
atômica designada pelo in- graus; mas uma intensa cír
licativo "M. T. R." (Mate- culação de água de 3D mil
rial Testing Reactor). Iítros por minuto mantém a
Construida há mais de dois temperatura exterior da pi

anos e posta em funciona- lha abaixo de 40 'graus cen
mento a 31 de março de,1952, tígrados,
os detalhes de seu maquí- O reator propriamente di
nísmo tinham sido mantidos to, é de pequena dimensâo.,
secretos até agora. mas será cercado de um in-
A pilha foi concebida para volucro

:

de grafite forrado
experimentar a resistência de um .ínvoiucro de cimento
ás radiações atomicas de ma- de três metros de espessura.
tertaís que devem entrar na As dimensões externas MTR

.
ionstrução ou fabricação - de atingem, assim, dez metros
iparelhos nucleares. O "M. de lado.
r. R." produz cerca de 500 A construção' dessa pilha
-rllhôes de neutrons por ho- custou 13 milhões de dola
ra, desprendendo enOl'm€. res.

I,

MÁU CHEIRO NO CAMPO DO MANEJO
Ninguem mais póde tran- Os moradores daquele 10-"

ütar pelo Largo "General gradouro, por nosso intermé
.:)s.ório" (o antigo Ca.mpo, do dio, fazem veemente apêlo, a
;vranejo), pelo máu éheiro quen1 de Clireitó, para sanar

:{Ue se vem sentindo, há çiias. tão prejudicial �ituação, que
E' que um dos canos do se vem sentindo há já muitos

'esgoto" se acha quebrado, dias.

I
exalando o seu cheiro nau- Com vistas, pois, u quem de
seabundo. direito ...

I�"\:.·""""""''''''''''-���.....".r-

Eis outra carta: .

S "". ,)uteplV. t
.

r. GUIlherme. Ta�.__::�C'c>_-_ :Q<'_
"

,_
.I

.

LI, em A G�!a.._��''tÍÔmmgo, um recadOf,'que lhe
_ ..,�.�ncl.eJ:e;z.,zii) /pelo "Dr." "José" "de" '''Lern r" "Ro

drigu6!:i,", a propÓSito da càrt.a que dirigí, na lvéspera,ao senhpr. '\.

Desde o dia 5 do oorrente, o presidente� Getúlio
vem --sendo ameaçado de deposição. No Bra (s1I'lIDQ se-
fala de outra coisa..

.

.

�r '

� "Dr." "Lerner" ,aqui se achava, .qu' :tndo a crise
eclodIU. Depois viajou para o sul e aderi' a U. D. N.
Imediatamente se fez sentir a repulsa d todos os tra
balh-ist..as e getuIist.flS pelo seu gesto i decoroso de'

. , "\..,.. ,

mIserave�var�. O "Dr." "Lerner" pel\ 'cebeu o abis-
mo a que se P�cipitava: _E está prOQ u,rando voltar
atraz. Está tentulld'?7tlli"<i!.rateã-tl' Ição,�ra enganar
os tolos. Mas o en�kanado é ele! Depois de 11> diás de

c�ise, ,depois .que v'}u }'l.ue a. traição :i Getúlio o deixa�
na nu, depOls ,}_}(;(é ,viu que Getúlio não seria deposto,
corre.l_:1 ao t�rafo e escreveu dois despachos de trai-
ção! /

.

-

.

.

E qu::,er,' com eles, redimir-se! Faz causa c�mum
com � �l"esiclente da U. D. N. catarinense, que quer a

dep_j<;;,r(ção de- Getúlio, e passa telegramas de 'solidarie-.
dlljle a Getúlio!

Que será que o "Dr." "José" "de" "Lerner" "Rodri
gues" tem mais na eabeça?

.

Onde estão as suas tão decantadas antenas· polí-
fuu? -

.

O mais bôbo dos bobos acreditará na solida;ieda-
de do traídor? I

Não, meu caro Guilherme. Positivamente não: O
"dr." "Lerner" continua enganado!

Ele sabe quem sou eu. Por vias indiretas. Ctmto
pela ,publicação destas linhas"

Um amigo de Getúlio.

{I

x x

x

De amanhã por diante espero poder ocupar estas
colunas, se me derem licença. Tenho, para os leitores
assunto mais sel:?to.

'

í
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