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RIO, 30 (v. AJ, - O Ge- lhes na .ocasíão que tudo se

neral JU:lrez Távora, chefe ra reíto- no sentido de que.
do Gabinete Militar d�, Pre- os mesmos tenham ampla
sídêncía da República, ra- liberdade', para desempenhar
.ando hoje aos jornalistas 0.- sua missão.
creditados no Palácio (lo Ca-
tete declarou:
- "Os generais atingidos

pelas afirmações do general
lenobio da 'Costa decidiram
'não dar a público nenhuma

contestação às mesmas uma

vez que o principal das acu

sações formuladas foi devi
damente . esclarecido a 'todo
o gabinete daquele general
na propría noite em que foi

empossado o novo ministro
da Guerra general Henrique
I'eíxeíra Lott ".
Acrescentou o general Jua

rez Távora que o assunto .é
essencialmente de interesse
do Exército e deve ser supe
rado por isso mesmo dentro
do seu proprío circulo .

Em seguida, o general Jua
rez Távora dirigiu à palavra

.

aos jornalistas, declarando-

Cr$. 100

RENUNCIOU
.

".

LIDERES COMUNISTAS' PRESOS
DUSSELDORF, 30 (U. P.)

- 'I'rês dirigentes, do Parti
do Comunista da Alemanha
Ocidental foram. encarcera
dos e serão julgados por agi
tação e traição contra o go
verno estabeleeido em 1952.
li'ritz Rische e Josef Angen-

o 'Embaixador' Lene Ribeiro
BUENOS AIRES, 30 (U. brasileiro declarou que a cal- sitas' de personalidades e

P.) - Renunciou ao seu car- ma voltou ao seu país. membros do corpo diplomá
go o embaixador do Brasil na Na sede da Embaixada tíco que lhe vão dar pêsames
Argentina', sr. Orlando Leite brasileira o sr. Leite Ribeiro pelo trágico desaparecímen-

. Ribeiro. tem recebido' numerosas vi- to do presidente Vargas.
Em declaração ao diário

"01arin", o .piplomata brasi

leiro disse que tomou essa

resolução "porque todos os

embaixaqores do meu pais
somos representantes pes
soais do Chefe do Estado".

O sr. Leite Ribeiro, que com

pareceu aos funerais do sr.
Getúlio Vargas, realizados

em São Borf a, num avião da

Fôrca Aérea Argentina posto
à sua disposição pelo Govêr
no argentino, depois de se

referir à enorme multidão

que chegara àquela cidade

para render a última home

nagem ao ex-Presídente bra

sileiro, disse que o sepulta
mento foi muito simples mas,

também profundamente e

mocionante. Todo mundo

chorou e houve cenas de de-
,

sespere, A sepultura, disse o

embaixador, é Simples, de "Acabo de regressar de São'
mármore branco. Borja, onde, assistindo ao

�:if:!,;l:"il�����::�� =�;;'�E.:::::':::::::�� UI 8":36 caía nls Eslados Uoidas
declarou que foi a peça mais e inolvidável Presidente Ge-

p I).t d' t I la t'brilhante do antigo ministro t�,io Vargas, incontestável- ". ereoeram �'t OS seus r pu a 81
.da Fazenda, classificado co- mente o maior Iider polítíeo RAPID CITY, Dakota do

'
,

dávamos ao reuor' do avião".
lUO um dos maiores oradores, do continente suí-ameríea- Sul, 30 (U. P.) - Um gí- caiu. "Não pudemos chegar Um' oficial -da Aeronáutica

Cjlo país. Interrogado o embai- .ne. Imolou-se, pelo grande, gantesco avião de bombar- perto" .;_ disse Harold. �'O declarou que o aparelho esta.

xador se acreditava que as am'or ao povo brasileiro, à deio B-36, áo se' aproximar avião era uma muralha de va em contato com a tôrre

eleições no Brasil seriam adi- sanha da ,plutocracia reaeie- para aterrar 'na base da chamas e não pudemos ver de contrôle da base pouco

adas, respondeu: "Não, não nária aeumplíeíada com o Força Aérea
'

de Ellsworth; I nínguem vivo ou morto. Dois antes de se aproximar. Dissb
serão adiadas. Assim afirmou Ódio de Implaeáveís iniJlligos "com tempo perfeito .... bateu dos motores ainda funciona- ainda que o tempo estava
'0 atual presidente João Café e�, conivência- com a felônia· numa colina perto do cam- vam, quando de "jeep" ro- "pe{fe)ito".
Filho".'

"

,:
'

de uns e a covardia de mui- po, no dia 27. Morreram 24
.

...-..... _

(_
Fmalfnente, o diplomata tos; A História reristrar�, 'dos. tripulantes, sobrevíven

I, çlo apenas 3. 'Na fliõr desastré
l,da história deste tipo ele

.

I
bombardeiro, os 3 sobrevi

,veQtes -acham-se em estado·
, ..grave no hospItal da base RIO, 30 (V. AJ - O depu- ó Municipio de Volta Redon-

aérea. O gigantesco apare- tado Vasconcelos Tôrres, a-I da. A idéia partiu do's operá
lho prendeu

.

fogo e destro- presentou à Assembléia· Le- ,rios da Usina Siderúrg'ica
RIO, 30 (V. A.) - 'Insiste dignidade dos magistradOS ços se espalharam_numa dis- gislativa do Estado' do Rio

a UDN na manobra pelO 0.- que :c'àmpõem aquela· alta tancia de uma milha. As cha- um projeto de lei dominando
diamento das eleições, a des- Côrte, como uma dês'espera": mas que envolveram a fuse- "Presidente Getúlio Varg�s"
peito de Café Filho manter- i da tentativa de torpedear a lagem do avião e carboniza- '

_

se, até agora, intransigente marcha norIIl;al do regime. ram as vítimas se propaga- PRESIDENCIA DÓ
na resistência contra o g'Olpe. Tudo porque os udenistas já ram pela região, que fica a

Procuram os udenistas, a to- se sentem derro.tados, ,mais i3 milhas a leste desta cida- IPASE
ido custo, conseguir que O po-' uma vez, nas urnas, expres- de ocidental do Estado de RIO, 30 (V.' A.. ) - 0 sr .

. ,yo Presidente interfira 'jun- são maior da vontade popu-, ,Dakota d� Sul. Entretanto,
I
Raimundo de �rito foi no-

to ao Tribunal Superior Elei': lar.
'

foram rapidamente extintas. meado pelo Presidente Gafé

toraI, no sentido de transre:- Alfred Swallow, em cuja' fa- filho para a presidência do

rir o pleito marcado p!l-J;a 3 zenda caiu o avião., o seu fi- I. P. A. S. E., ,�endo tomado

de outubro próximo. Es&a ati- NAVIOS RUSSOS NO ·lho ;Harold; se dirigirarp. 10- posse do cargo ontem mesmo,

tude tanto é um insulto à ATLÂNTICO go após o acident� para o no gabinete do chefe de go-
. ..

' .

local em que o :bomhardeiro vêrno.

DOIS DIAS DE' LONDRES, 3D m. P')
.

Um gr-upo d� quinze �avios
GREVE de guerra ar\'orando a ban-

BUENOS AIRES, 3.0 (U. diera soviética, surgiu, no'
P.) - Uma greve' de empre-, Atlântico Norte, porém não

gados em hospitais terminou despertou interêsse e' foi pe-;·
dia 28 com um aumento de quena a surprêsa' causada.
vencimentos para .o.s grevis- O Almirante BritâJlico r .e

tas de 250 pesos. Esta pare- velou, ontem à noite, em co-

. de começara, ante-ontem, municad? pUblico" a presen
dia 26, e a Associação dÇls ca de tres cruzadores e 12

Hospitais oferecera um au- destróieres de bandeira ve'r
mento de 180 Pesos, que, en- melhá, ao largo da costa dá

tretanto, foi rechaçada pe- Noruega. ,

los grevistas. Existenl nesta Segundo um porta-voz do
. capital cêrca de 80 hospitais Almirante, há cinco dias que

particulares mas se desco- se tinha 'conhecimento da.

nhece o númerQ de emprega- presença dessa força soviéti-

dós. ca em águas setentrionais.

Represenjou à dignidade civica
.do po�o mineiro

,
; Telegrama do. sr. Tancredo Neves

RIO, 30 (V. A.)' - O I:)r. poréntf que Minas nunca lhe, radeiro contato com a gen
Tancredo �e\'es, Ministro da faltou. Em 1930 fêz êle che-, te braslleíra, deixando entre

Justiça do Oovêrno -de
.

Var- te 'ae uma revolução' que as nossas montanhas os ecos ça.

gas, acaba de endereçar a:o prosseguirá no seu CUl'SO a-, do seu 'último discurso. Seu
Governador Juscelino. Kubi- pós a sua morte com o Ministro, por convite que "tschek, Governador de Mi- maior vigor e intensidade me tro�xe Vossa Excelência, UNIVERSIDADE DO.
nas, um vibrante telegrama para consecução dos altos posso dízer-Ihe nesta hora

,

que é mais um documento. ideais humanos que êle pre- que cumpri com honra, ex- PANAMA
desta fase da vida brasileira, gou, Na hora ,mais trágica trema dedicação e' destemor PANAMA', 30 (U. P.) _ O

quando Getúlio Vargas se da sua vida' foi ainda Mi- pessoal os meus encargos. dr, Jaime de La Guardia foi
matou em' holocausto às nas, tendo à frente o seu Não deslutreí e nem trai as escolhido para reitor da Uni

conquistas sociais do povo e eminente Governadoj' que tradições de dlgnidade eiví- versídade Nacional em subs
à nossa emancipação econõ- lhe proporcionou numa- ca- ca do povo mineiro e êste é, títuíeão do dr. Octávio Men-

.

mica. Diz ÇI telegrama: ,1orosa recepção o recon- peste transe vil e sombrio i dez Pereira, falecido no últi-
fortante consôlo (10 seu (ler- de nossa vida. I mo día 14.

'��J/flLrAR�DIiOA�f (HA,MAR�� -

:�

PRESIDENTE GETÚHO VARGASA' U. D. N. TENTA O "GOLPE' ,

Café-Filho' reage.

O QUE NOS FALTA ...
Sublinhando com sangue o

desejo de união
GBECtA,30 (U. P.) -'

20 oficiais da reserva da

Grécia, que encheram

duas garrafas com seu

sangue, colocaram uma

corôa no túmulo do sol

dado desconhecido em

Pyrgos; e partiraip. lluma
marcha de 320 quilô-

metros para Atenas; on
(le entregarão os fras

cos para sublinha

rem, com sangue, o de

sejo da união necessária.
O mundo inteiro acom

panha, interessado e

apreensivo, os aconteêi

mentos
.

da velha Grécia.

rortn, membros da secreta
ria elo partido, encontravam
se em liberdade sob fianca,
mas esta foi revogada p�r
terem outros três' dirigentes
comunistas feito caso omisso
da fiança e fugido para a zo

na oriental. O terceiro deti
do, Karl Zernke, era um dos
organizadores do partido.
Foram êles acusados de te-

MANÁGUA', 30. (U. P.) -

Foram lançados em Corin

to dois novos barcos mercan
'tes da marinha mercante

nicaraguense, o "Costa Ri
ca" e o "Managua". Foi ma
drinha 40 primeiro destes
navios a srta. Vilma Vargas
Chacón, que veio especial
mente- de Costa Rica, e do

segundo a sra. Salvadorita

Debayle e Somoza. O presi
dente Anastacio Somoza" a�
companhado de sua comitiva
transladou-se especialmente
para aquele, porto a' fim de
assistir ao ato.

rem publicamente pregado a

deposição violenta de Ade
nauer. A polícia de Dussel
ford anunciou, maís tarde,
que tinha detido novamente
um quarto líder comunista,
Oskar Seiffert, que, também
estava solto mediante fian-

.sOLICITARAM AStLO
Cinco Juizes temerosos

-

BERLIM, 30 (U. PJ �

I
de Suhl, ex-cne.e ue seccão

Três Juizes da Alemanha O:, no Ministério da Justiça d,a
riental solicitaram asilo na zona soviética.
zona ocidental explícandc

' ---'--------

que temem ser castigado.
pelos comunistas por se ha

verem negado a julgar 0.1·

guns dos que .partícíparam
'la r.evolta operária de 17 de

junho do ano passado. A'

Hltoridades da cidade' iden
tificaram dois dos refugiados
como sendo Werner' Schmidi
� Oeorg Perleberg, do tríbu
nal do distrito de Halle. O
terceiro é Heínrích ,Wolter,

DEVERÃO DEIXAR
O BRASIL

RIO, 30' (V: AJ - Cincó
autorizações de permanêncía
foram cassadas pelo Ministé
-río da Justiça. Em conse-

quêncía, não mais podem fi
car no Brasil os seguintes
estrangeiros: Samuel Halm
e Dera Stella Galhardo,' ar
gerltinos, residentes no Dis

trito Fe(ieral: William Ste

phen Frueman e Henriette
Eruma OUvia Green, ínglê
ses, tambéfu com residência
no Distrito Federal, e Wi
lhelm Richn, alemão, com
domicílio em Santa Catarina.

NOVA
LONDRES,

SÉDE
30 (U. P.)

Nacional, que enviaram ao

preSidente daquela Casa: Le
gislaÜva um memorial' con
tendo mais de 20_mil assina-

Georgi Malenkov 'e os seus

colegas vão mudar-se do

Kremlin. Esta noticia f<;li re
velada na delegação do Par

itdo Trabalhista-Britânico,
chefiada pelo' sr. Clement

< Attle.e e'que'recen�emente es-

8
-

T'leve' .em:-MÓ.1>Cdu. As rep'arti-, empo
çõ�s 'do governo soviétlcvo quê "':p� 'ltj)r:temP,e.9"a:j;é:4s�_ ..

'até agora se encontravam rio' 14 horas do dia 31.
.

palácio' do Kremlí� ser�ó Tempo - Bom, com nebu-
transferidas para tim gran- losidade'; ,

de edifício de vários

pavi-'( Temperatura - EstaveI.
mentos atualmente em cons- Ventos '-J De Norte a-Leste"
trução, defronte ao. palácio frescos.
do outro lado da Praça,

ver-, Temperaturas -. Extremas
melha. Quanto ao Kremlin, de ontem: Má.xima. 20,4: Mí-
será aberto aos turistas. ruma 1(;8.

,

turas.

Delegação Trab'alhisla'
Visija a Cbina Com••Is_�, ..

"

LONDRES, 30 (U. ,P.) -, da qomissão Executiva Na- sentido da responsabilidade
Comentando a visita à Chi- cionaI do Partido TrábaIhis- que conhece por, 'éxperÚ��Ci�
na da delegação trabalhista, ta: esta se mostrou favorá- própria os encargos de pr!
presidida pelo sr. Attlee, vel, e durante '0 outono. pàs- meiro-ministro da Grã-Bre
"The Times" escreve o se- sado começou a sondar o go- tanha. E' um homem reto

guinte: verno Chines, o qual só res· que nãp fafa nem procede
,"Convém' recordar as ori- pondeu definitivamente em como 'parvo. Sabemos. a�gu

gens desta visita. Nasceu ela
.

maio quando convidqu a de- mas d�!l coisas que os anti
de uma resolução da seção legação para o fim do verão.: triões comunista:s" disseram
de. Sudbury, Suffolk, do Par- .Por ta�to, quando se inicia- à Delegação ,do Partido Tra
tido Trabalhista apresentada rem estas negOCiações, 0- balhista, mas não sabemos o.

à çonferencia anual celebra- Partido 'Trabalhista não po- que o sr. Attleé 'diSse a"êles
da em setembro passado em deria prever' qué 'Í!- visita- sê nem 'o que se propõe a dize;
Margate, e na qual se pro- efetuaria em momento pou:.. a; seus compariheiros do Par
punha que uma' delegação 1:)- co apropriado, e circuÍlstân- tido, ao país, ao,mundó intei-
f.ieial .do Partido "efetuasse cias ,tão pobco felizes. ro; 'quandO regressar".
uma, visita à Rússia e,à Chi- "O sr. Attlee é não só o

na Comunista, como um pas- único. líder do Partido Tra-

so. para a consecução de balhista como tamb.ém o ho

umas relações 'mais amisto- mem de maior sentido co

sas entre o Oriente e o Oci- mum dentro do mesmo.: é,
dente". Dita resolução foi I ademais, o chefe. E' um po
submetida ii Consideração 'lítico que, possui um grande

•

PEDIDA A CAS
,

-

SAÇÃO
.

VITORIA" 30 (V. A.) - O
governador. do Estado em

longo expediente (Úrigiu-se
ao Conselho Nacional de -A
guas e Energia Elétrica 'pe
dindo a cass�çã.o da conces
são. outorgada a Companhia

.

Central Brasil�ir� de Fôrca
Elétrica,- acusando a ref�;i
rida emprêsa ' de negligên
cias prejudiciais aos interes�
ses do povo"

IA
Sob o govêrno passado feriu�se o pleito que deu a vi

tória à coligação opQsicionista e, o poder· ao candidato da

U. D.N.
.

Foram eleições 'lisas e Hmpas. Tão lisas e tão limpas
que, ap'esar da caloro�li' ca�panhaJ que as precedeu, não

surgiram nem protestos- nem reclam�ções na Justiça Elei

toral. O próprio candidato eleito proclamou a liberdade

das urnas e reconheceu a exempl�r conduta d�s autorida
des. Estas, �a verdade, apenas cumpriram o seu dever,
assegurando ao povo o soberano, .dir�ito do voto e omitin

do-se no interesse dos ,resultados. Com Aderbal B. da Sil

vá. a nossa educação poílticá" a;primorou�se na pl"ática do

regime. Ocorre ainda r�cordar, qüe �.n�;�pl!1to de 1946, com
Udo Deeck na Interven,tor,ia, 'apenas �uíh. atentl!,do à liber

dade foi levado à justiç!1�: prôcedia de Joinville e ós recla
mantes, do P. B. P., aciaSavam noqainalmente elementos'
destacados da U. D. N�;·.:· ".

.

Esses fatos demons,t,ta'tn, baseàdos �ID: provà irr'ef,utá

vel, que o P. S. D., qÍt�nd(;, con,.. o histr!lJn:ento do poder,
.elevou a prática da democracia e revigorou, os alicerces do

regime. , .

.

Alçada ao govêrno, a U. D. N·. agiu em sentido contrá-,
ri." nos dois pleitos municipais já efetuados. Aquela pro

.paganda toda, fundada no lema de o preço da liberdade
ser a 'eterna' vigilâne-ia, não era ideal: (lra .ambiçij.p, 'O ,,�.
o parthlo queria não era O govêrno para aprimorá-,lo': 'era

o poder pelo poder. Daí o 'regrediram nossos costumes P8-

Lição de Turvo
líticos; daí a vergonheira que tem sido os pleitos munici

I pais, sob a administração do sr. Irineu Bornhausen; daí

a inteferência direta e pessoal do governador nas campa

nhas políticas, comandando as forças da coacção econo-

mica, fiscal, policial. /

Á primeira experiência do funçionamen1<o da demo

cracia udenista tem no episódio de Turvo o seu 'retrato

fiel. Não conseguindo solidariedade popular, os da situa

cão foram ·ao crime de fraudar as urnas,' abrindo;oas e su

bstituindo as cédulas da oposição por cédulas da U. D. N.

E q�'á.ndo li. JusÚça eleitoral, para salvar a sua digni
dade, comprometida com a participação na fraude, do

próprio �uiz de Araranguá,.e diante �e provas insofismá

veis do crime, anulou o pleito, contra ela se e,:"gueranl os

ladrões de votos.:
'. "A renovação do pleito", diziam,

.

"vai demonstrar

tremendo erro do Tribunal Eleitoral".
Para defen'derem .a fraude e acusarem' a Justiça, o go

vêrno e o seu partido atiraram-se ao Turvo com toda as

forças, decididos a arrazarem aquela fortaleza oposicionis
ta. O Jgóvernador� seu secretário da Fazenda" o presidente
do Banco Inco, seu gerente em Araranguá, açam�aram_ no

'município sulino, percorreram-lhe todos os distritos, fize-

ram-se visit'adores domiciliares, mendigaram votos de

porta em porta. Cabalaram com promessas, com mentiras;
inundaram o municípiq de promissórias que seriam pagas

se os votos aparecessem nas 'urnas, como podereD:los pro

var; apelaram até para a ignorãncia, como se diz na gíria,
agr-edindo covardemente elementoS pessedistas, como
ocorreu com o sr. João Kraes de Campos.

Para disfarçarem a fraude que haviam praticadó,
transportaram eleitores de outras secções para votarem

nas que ha"iam sido fraudadas no pleito anterior.
.

Apesar de tudo isso, que é um pálido resumo das ati

vidades oficiais e udenistas, o altivo povo de Turvo lhes

deu a resposta que agora tanto os envergonha: derrotou-os. \

Ao poder da arma' econômica,' respondeu com o poder ..

da arma deinocraiica; ao poder das cédulas corraptoras
do dinheiro, respondeu com o 'poder das cédulas vingã
doras do v!>to.

Confirmou a fraude do pleito anterior, e marcou' o

o �certo da decisão que o 'an�tlara.,
. A derrota de Turvo é u'ma vergastada de brio na

face dos violadores de urnas, dos mercadejadores de '"0-

tos, do reus que atentaram c,ontra. a democracia e o regi
me, dos salt�adores da vontade popular.

E nela, nessa d'errota, há ma lição tremenda para o

sr. Irineu Bornhausen: a de que. as forças morai� ainda
não descl'taram de .Santa Catarina.

O Paulinho sentiu a

morte do Pr�sidente?'
Muito!' �as o que êle
mais sentiu foi que

brarem,' a fábrica de

coc�-cola de Pôrto Ale
gre!

•.
�

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Indicador. I'roflssíonal
CLINICA :bE OL"nOS �'OUVIDOS - NARIZ E

J ". c.
.

. GARGANTA
.

.

.

'

:.... - do-

DR�, GUERREIRO
M E D I·C o S -:,

.' ., D,.r. f,l(j osto Brasil 'I '

o 'E S T A D o
Chefe do Serviço de Ouvidos -:- Nariz e Garganta

,

do Hospital de Florianópolis
' .

..

'..
'."

T . I ESPECIALISTA EM DO-
. ADMINISTRA�ÃO . .

d
R ALFREDO DRA \\ LADYSLAVA v A clínica está montada com os mais mo ernos

MÁRIO' DE �ARMO I D.
.' ENÇAS DE CREANÇAS',Redação e Ofícínas, à rua Aparelho, para. tratamento da' doença, da especíalídadsCANTIÇAO , CHEREM . I W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sínusítes sem operação)

- MÉDICO - !
e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139

NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLtNICA .DE ClUANÇAS i CURSO NACIONAL DE , , Diretor: RUBENS A.
'inflamações do Nariz e Garganta) .

.A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS DR. ANTÔNIO: DIB 12 horas.
RAMOS.

IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho. Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Geren te: DOMINGOS F. DE
para Ionísar Medicamentos (T:catamento de dores de)ORAÇAO -:- FlGADO

.

Colônia Sant'Ana.
- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muitosRINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men-

CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13.
'

Representantes:
casos são evitádas as operações das AmigdalasT'ratamento m'oderno da

. tais.
GERAL·PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA Fino (Tratamento das Faringiie!SIFILIS Impotência Sexual.

. Serviço. completo e espe- ra, Ltr'a.
e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua 'I'Iradentes n. 9. .

I' d
.

DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)Consultas das 15 às 19
era rza I) aas .

.

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - /)0 andar.
. REFRATOR (Móderno Aparelho para RECEITA de

horas.
métodos' de diagnósticos e I Tel.: 22-5924 RIO de

(OCULOS)F0NE: 3415.
.

I tratamento. Janeiro.
. JLAMPADA de FENDA (Veeificação e diagnostico d.

Res.: Ru� Santos Saraiva,
SULPOSCOPIA - InSTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. .

. lesões dos Olhos) ,

Tel. �.���s_:_FI3�;i�:óPO�:.s. 54 - Estreito,
RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA . Rua Felire de Gliveira.

n.,
. INFRA VERMELHO

.TEL. _ 6245.
_ �E_TABOI.lSMO BASAL

_ ADVOGADO _

·21 _ �o anda;._ _ Grande Prática na Reti,ada de Corpo, Estranhos deD·R. R.OMEU·BA·STOS DR.
-

MA'RIO WEN- Rádíoterapfap or ondas,"
It
., Tel.. 32.987... Sao Paulo

'Pulmao e Esofago
..

- Caixa Postal 150 - aJal ASSINATURAS
_

. .'PIRES' DHATTSEN curtas-Eletrcccagulação

-I - Santa Catarina -

. Consultórzo: Viscon:de de Ouro .Preto 2 (Altos da Casa'- Raios Ultra Víoleta e Infra , Na Capital .". Belo Horizonte
- MÉDICO - CLíNICA MÉDicA DE Vermelhó. DR. MÁRIO LAU- Ano ....

'

C"$ 170,0(1· Residência' _ Felipe Schmidt, 113. 'I.'eiefone 2.365
-Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultôrío : Rua Trajano, I .

Semestre �r' 9�.00. Con.ulta. _ pela ma�hã no Ho,pltal.,,": A tarda
·.São F'rancisco deA"I; e na Consultór ío _ Rua João n. I, ,a andar � Edifíclo do

.

RINDO . No Intenor
00 : .' das B horas em diante no ConsultórioSanta Casa dei Riu-de Pirita, 10 - Tel. M. 76�. Montepio. e Ano ' Cr$ 200,

1
".-_ .

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 hó- Horár lo : Das 9 às 12 ho-
DR- CLAUDIO I

I Seme�tre. . �r$ 110,00 ----o _�

.
. /

_
CLINICA ,�DICA raso

ras - Dr. MUSSI. .
.. Anúne íoa mediante con-. .

.CARDIOLOGIA Residêncía : Rua: Esteves Das 15 às 18 horas - Dra.· BORGES trâto,
,.

I DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

R Vitor Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSL '. 1 ADVOGADOS Os originais, mesmo não ULCERAS DO ESTOMAGO·E DUODENO, ALERGIA.Consultório; ua

Reaidêuc ia : ,Avenida Trom- F_?ro em geral, Rec.ursos publicados, não ser�o devol-1 DERMA;OLOGI�A. E CLINICA GERA�.lVIeireles, 22 Tel. 2675. 'OLHOS - OUVIDOS 4 S T b
-

Ido"

O M I'" 'N F
Horário" Segundas, Quar.· NARIZ E GARGAN'TA :W'kY,

8. .

'. t:�:��� : ;��:::, ;�d��:: :a�.I��e::I�Sn::n::it�.�s���: '. r. . ,,'Due � unes er�oelra o

tas e Sexta feiras:
DR. JÚLIO,

.

DOIN

I
de Recursos.

tidos nos artia-os aesínados. CONS. _ A RUA VICTOR MEIRELLES N 18, 1.
_ Das 16 às 18 horas.

DR. NEWTON' ESCRITORIOS . .

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.
.

n ! VIEIRA Florianópolis. - Edifício
o N

· Residência: ' nua ;Felipe
D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano. 12

,..."..-" .w..w......_..._ ...._""""""'" RES. - DUARTE SCHUTEL N 38 _ FO �:
.

3,140Schniidt, 23 - 20 andar, I Olh _ 10 andar _ sala 1. Inlorma'l"o�esEspecia ista em: os - CIRURGIA GERAL Vapto 1 - Tel.: 3.002. .

Ouvidos Nariz e Gar- Doenças de Senhoras _ Rio de .,Janeíro --:- Edifício
uteís/

Proctologia - Eletricidade. 'Borba Gato, Avenida Antõ- •DR. WALMOR ZO-. ganta.
Médica nio Carlos 207 _ sala 1008 ..

G·ARCIA' Receita de.6culos.
O I It c ntr"r"

.

ne.MER ,'. J .' Consultório: Rua Vitor e or en o .. &,_
•

Infra Vermelho T t f' DR. CLARNO G. ta cotuna •. Infol'm8t;ÕeS que -o __ ._--, .

DJplomado pela Faculdade •
.

-

.

Meírclesn. 28 - e e one:

O
.

C I' F E I.
Nacional 'de' Medicina da .Ultra-Sonote_tapia - Ne- 3307. '. GAL:LETTI' necessita. diAriamente e de

.' r.' ar os ..... nue sinoUniversidade do Brasil bulizacões,
..

.Consultas: Das 15 horas _ ADVOGADO _ imediato:
Ex-in'erno por concurso da 'Equ;';� de. Oto-Ríno - diante. Rua Vitnr Meirelles, 60. Médico do, Hospítaís Americanos e da ForçaMaternidade-Escola Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS. 'Telefon.· Expedicionária Brasiléira

.

.
" [único no Estado),

1'''. OJS
(Servíço do Prof, Octávio.

R Blumenal n 71 - Flol'ianópo ut -- O Estado MÉDICO _ OPE.RADOR _ PARTEIRO
.. ..

Rua - Vitor Meireles ua: . .

•
Rodrigues Lima).

'A Gazeta 2.65 Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ OperaçõesEx-interna do Serviço de n. 22. DR. DIB CREREM
J Diário da Tarde . �. 3.57st O Mais Moderno e eficiente Tratamento e' OperaçõesCirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas I ADVOGADO.' ['Diário da ManhA; ..

' 2.463 das doenças de SenhorasI.,A. P, E. T. C.· do Río de
- 16 ás 18"horas, Causas cíveis. comerciais, .

; A Verdade 2.010 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Janeiro .

Imprensa Oficial 1.188 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,
'.

FONE - 2.675 criminais e trabalhistas.
PITAIS

Médicc> do Hospital de
HOS

, insônia, impotência e frigidE1z sexual em ambos os se-I
.
Caridad� Res idêncra : T�ave.gsa· Consultas populares D� C3rida�e: a

•

xos _. Tratamento pré-nupcial e pré-natal. _',
DOENÇAS DE SENHORAS Urussangu '2. -

Rua Nunes Machado. 1-7 (Provedur ) '.;." .. " 1:114 Operações especíalízdas do ouvido, nariz, garganta,
-,- PARTOS�OPERAÇ()ES Apt. 102..

,(esq. Tiradentes] - sobra- (Portaria) 2.0al
sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partidoConsr Rua João Pinto n. 16; DR. 'VIDAL i

Nerêu RamOa 3.831
_ Operações' de hernias, . apendicites, ovário, útero,das 16,.00 às, 18,00

C'LfNICA D.E CR.1AN"AS
do - sala 3.

Militar -
. . . . . . • . . .. 3.157

hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles e
horas....

São Sebastilo (Cua
varizes, elefantiazes.Pela' manhA :

atende CONSULTORIO - F.li-
de Saúde) 1.151

.C I R U R G r A E M G E R A Ldiàriamente no Hos- pe Schmidt 38 !

D' J
,.

,.. I
.

Maternid"de Doutor
1.111

,Tratamento gar�ntido, de' va;izes, úlceras varicosas,' pital de Caridade.
.

CONSULTAS -. Du 4. r. ·ose a va.· res racem a Carlol!! Corr8a ...

hemorroides com 6 injenções, sem dôrResidência: ,

6h' CH,AMADAS UH-
OPERAÇÕES. E TRATAMENTO DA TIROIDE {Papo)

. .
. as oras.

. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES .
,

Rua: General Bittencourt Residência: Tenente Sl1-
GERAL Corpoo de Bombeiroa SUI

I
Tratamento e Operações do

,estôm.
ago, fígado,' vesicula e.

.

.

,intestino - .Tubagem duodenal.
n. _101. . ..

, veira, 130' 14 �Tó,' Serviço Luz (ReCla·
• "04' Tratámento daI Sífilis pelo processo "Americano, mais

Telefone: 2.692.
.

FONE � 3.165.. .�;,'
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. mações) moderno, em 3 ou 15 dias.Chefe do 'Ambulatório . de 'Higiene Mental. Polfcla -(Sala C611l....

'I:Técnica
única no mundo para o tratamento dQ Heman-

DR. A�A:r'lIlO VA· DR .ANTÓNIO MO- P,iquiatra do HO"Pital '- Colllnta San"Ana... _0)'".:""" :LOIS gioma (mancha, de vinho) no ro,to ou no corpo; COm
LÉRIO DE .

ASSIS 'NIZ- DE ARAGÃO Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- Policia (Gab. Dele- .

.

_ /100% de cura.- MtDICO. - diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- cado). . . . . . . . .. 1.594 :Receita de ócu'los _ �ratamento e opex:ação das doençasDo, Servlç•• de Clinlca In- CIRURGIA TREUMATO· terapia.
1< 1

COlllPANRIAS n. do, ol�o" p:rIlUGJ:O, CATARATAS, ESTRABISMO,fantil da Assistência Muni- LOGIA CONSULTAS: Terças e ,Quintas das .oJ s TRANSPORT.
ETC.cipal e Hospital de Caridadt! :

'

Ortopedia. 17 horas. Sabado (manhã)
G aI I A:tREO .<\TENDE A QUALQUER HORA DQ DIA . E DACLíNICA ,M:tDICA. DE f Consultório: João Pinto, Rua Anita Garibaldi, esquina ,de ener TAC............. 1.700

NOITEqUANÇAS E ADULTOS 18.,' . . Bittencourt. ,'Cruzeiro do Sul .••• 2.500
Consu1jprio: 'Rua .Deodoro, esquina da Vidal Ramos,-. Alergia -; . Das 15 às' 17 dl·àriam·ente.

< RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

I
Panair .....•....•• 3.553', '

Residência: Coqueiros, Praia de ítaguacú Casa da�.' '
'-

,
Vario. ..•..•...•... 2.125 .

;çonsultório: Rua Nunes' Menos aos Sábados r
•

2.402
Torre.M,achado, 7. - Consultas das Res.: :Bocaiuva 185. .

S
'.

I ft I
.

·

.

Lóide'A'reo
2.358 N

.'

M C I H' k"""'_15R��i��n��:���'a Marechal' _Fone:_-2.714._ 'FarlUcia an a NR onlo ��;;�.::::::: :1.500 aVI'o- olor « ar .0eDe e>'GuHherme. 5 _ Fene, 37&3, DR. H E N.R IQUE IIIU.
1.021 . RAPiDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇAPRIS·CO. PARAISO .i IlôHr"l

',/ AV' 'I S·
.

o Lux ; ......•. , ....•

1.276 Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO'DR I LfiBATO ." -

\...'. Maceetlc ....•.....

.. '. u .'
.

C'
,

•.147 Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-
.MÉDIO.

.

t f e- Metropol . • . . . . . .. ..

Ih I U'b b d
FIL'."HO Levamos ao conhecimento de noss'os distm os regu·

1.111 bastião, I a Be a, .' atu a, sen o nestes quatro últi.Operações -
. Do.nças

"FAR
La Forta

d
D.o.en�a8�_d:Q ..apln·,e�o rel!!pi- -

h" CIhrl d zes e amigos que mudamos o nosso estabelecimento .

Clldque :. 1.449 mos apenas Rara movimento· e passageiros.rat6rio d,e Se�: ,oras - ca 8

�IACIA StO ANTONIO", para a rua Felipe Schmidt n. 43 Central \ /. 1.6'$ -4s escalas emhS. �S.ebadstiãho, Ilhda Bela, Ubatuba nãoTTB14'IlCULOSliI Adultos
.. I .&.37] 'prej-udicarão o orano e c ega a n,o RIO (Id4) e

· �,l'y�" ;"",', :., '-ao.ladodo SAPS e Hotel Cacique. ..etre� _ ..•..

,.65SI SANTOS (Volta)
.

RADiOGRAFIA E RADIOS- Cur"". d. Especla)baçlo. Agradecendo a honra de contln..,mos a morecor a Id••1
ITINERARIO DO N/M "CARL HOEPCKE" PARA O

. COPIA 'DOS·PULMOES no HOllpital doa Servidor.s
confiança estamos no novo local. á dis?osição de nossa ESTREITO

_

••.
'

MES DE AGOSTO DE 1954
Cirurgia,do 'rorax.

'do Estado •
'

OtAQue ... ',' . . . . . .

\ IDA V T
Formado p�la I

• Faculd'ad�
(S

. ::l Prof Muia- distinta fregue2;ia.
'O L ANai!ional de·Medjcin&, Tisio- ervlço •1).

'PLANTA0':"" Sábado - tarde - 14 agõsto Florianópol� lta;a.' Rio de JanE7irológrilta':e TisJecirurgfão, do I
no de ·Andrad.» .

.

Domingo _ ,. _.: _ 15 agõsto

Empredada.' 10/8. "Ho.spital N.eJ;'.êu Ramos :
.. COJ;l.§Ultas - Pela manhl

, , To
.. -

t; 15/8
..

17/8 23/8Curso de esp'eciaUzação pela no' H"spital d. Caridade. ,'I
' ,

Precisa'se de uma em- 28/8 30/8, 4/9S. �N;'T. Ex-interno e Ex-a.s- ,.

A tarde das 1530&.. ,'sistente de CirulIa-ia do Prof. '

;." uI� ...;,
.

.!.:.-------�-----�---- pregada para trabalhar em
Horário de Saída: 'Ui.,�.��'·;.".�in�e(Rir:oO)'.· Gui�&rieS' 'ue,mR·.�Iaa�:n:so.�:�.do, 1;: i,

I'
8ANCOdeGRfblTO POPUlA'R

I
Pc:irto Alegre. Paga'se bem. de Florian6pól's às 24,06 horas

· � u 11

I I do Rio de Janeiro 6S 16,00 horas'''''CaDs: Felipe Sehmidt, B8. Esqll,n� d. Tl'radente•. T.;' '\ ? AGRíCOLA "

I Tratar á Rua Felipe
Para mais informações dirijam-se à

.

- Fone 8801.. 2.766:, ." 1
16 ." Schmidt n. 119. TELEFO- EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

.

.':,....,.teI!d�em�ora JD1'Cada. Resic!ê�cia - La

pona,
RM.o;��, I 7'

.

:

Rua: Deodar� _ Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212
. ::R�s :'·Ru&, Sao Jt>trC8 80-' .

f FLomANOPOLIS - 5ró.. (}.Jó.rlnó, NE: 3.1 7.
Fone 2896. , Hot�l. ,'"

J :. I... !
�:l," .

....._ ..... ,:'_._. ",H_�r______

�t

den tea 9.
HORÁRIO:

Das 13 às.16 horas.

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

Dr. Ylmar Corrêa

Santu.
11/8
24/8
519.

Lavando com. Sabão '.

,\?irgem�;�s1Jecialidade
da Cla. iBIZEL INDOSTRIIL-Jolnvllle. (m�rca �8glstrada)

��-�.� éCODo�iza-se tem����_ID�.�=lr�o��·_Y·�_��������_l'_._----�-----_. _---------- ..

f·

i
I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�ttQ BSTABQ��'NÓS;
<'NO LAR E NA SOCIEDADE

, I,AS GUERRAS
E guma vez um livro. sôbre

retórica, já se aprofundou, I
DE PITIGRILLI e se o. solo não produz cou-

lendo. as obras dos grandes
vez, os cérebros podem pro-oradores, procurando adqui- B·UENOS AIRES -

1 d b bé
d

duzir âminas e ar ar
Será que nós, os rapazes .rír cultura geral etc, e tôda (APLA) - Nos Esta os

'

d ut
' 1 a

[NASCIMENTO"
"

"

d
' . . ou pneus e a ornove p -

I •

,e moças, universitários de serre e requisitos par:a Unidos, uma instituição que ror, a violência e ao. der-
Flo.rianópo.lis, nos lembra- que se possa falar em pu- foi conhecida pelo. nome de Ih

. A d d
'

Acha-se em festa o lar do' , blí ? Ab 1 t, t ' "

'

ves a elas. ver a eira
mos algum dia em nossa vi- lCO. so u amen e. "Sociedade para impedir a I '

ied d itSr, Marcos Nildo. Nunes, co-
d E os resultados aí os S d G M di 1"

socie a e para e�l ar a

_ merciante em Saco dos Li-
a que ternos uma respon-

" .
_ egun a uerra ,un la " guerra futura compoe-se de

sabilidade, que os que' mo- tens! Assembléias que sao reapareceu agora depois dos aoueles-uue t" hmões, e de sua espôsa, D,
ram nesta cidade confiam horas Intermináveis de sim-I de ter sigil�samente ajusta-

to. os a�uelAes:que
em do.r-María-das-Dôres. Patrianova ' I' d embléi

' rar a vroiencia e ao. er-
êm nós e esperam de nós ples pa avrea 0., assem elas dó o. seu nome desta' manei-: ,

t dNunes, com o nascimento. 'f Ih I' ,

'

ramamen o e sangue, e

ocorrído no. dia 28 de agôs- um ponco mais de cultura, abso.lutamentb� � as eultu- ra: "Sociedade para .Impe-
que diante da "estupidez

um poucornais de largueza to. os seus o. jetivos, cu. u- dir a Terceira Guerra Mun- . .

d "to, na Maternidade "Dr, Car- [actancíosa e guerra co-
de visão: e grandeza de al- ralmente abaixo. da crítica di 1"

,

,
-

los Corrêa", de um robusto ,

it
.

(
: la.,. 'd

mo. dizia o. pintor Goya, nao
garoto, que na pia batismal, ma? e o que e .mui o. pior, sera A uruca maneira e as- d

'

t d� I,

Nós somos os depositários que poderei dizê-lo.?) as- segurar' a. vida desta socie- � elxar:; a urt:
ir

, �e as
receberá o. nome de MAR-

d ícas d sembléias deselegantes, por- dade' consiste em dar-Ih.e
�
:magens dOS t�o.� as, e�lCo.s,COS AUGUSTO. as esperanças e uma. ge-

di
_,

"

, esses se en ar10S e mco-
ração. amadurecida e que já que surgem iscursoes ma- um título. de caracteres va-

d' t
deu o. máximo. de si. Será dmissíveis entre pessoas- riáveís. .Dentro de trinta mulns prfobPa,gantls' asdPagosb d d " di pe os, a riean es e ca-
que nós não estamos frus- em-e uca as. ano.s, propor-se-a impe Ir a nhões.

'

HOJ·'e no'
trando .essas esperanças? E duto isso por que? quarta; dentro. de sessenta, Qu�ndo o. homem das
Até que ponto elas pode- Apenas porque levamos a quinta; e assim nunca de-

caravanas mostrou ao ho
rão repousar em nós? uma vida universitária, in- vera reconhecer sua própria mem da caverna ao ladá o

Passado Eu! Tu! Todos nós!! Co.- tegalmente .superficial. • falê�cia.' O engenhoso a-
arco e. a flecha, que repre-mo. estamos vivendo. a vida Não. é bom continuar!

, chado me fez pensar em sentavam um progresso sô-
31 DE AGOSTO ; universitária? Até onde' es-· Há muitas outras coisas. certo sujeito que havia tro-

bre : o machado de silex,
A data nos recorda que: tamos integrados, nela? O sôbre as quais �ós, os uni-I cado-muitas vezes de opi- disse-lhe: "Esta invenção
- em 1.661, faleceu Hen- que significa a Faculdade versítáríos de .L',lorianÓ'po- l niâo política e distintivos assinalará o fim de tôdas as

do rique Dias, um dos heróis na minha vida? E na tua? lis, pr�cisamos refletir. 'na lapela, e como alguem guerras". E como hoje não,
da expulsão dos holande- Pesaste, alguma vez, que Vê em, isso que te estou I

lhe reprovasse essa instabi"
estamos muito. afastados do

zes; há um'número. bem grande a dizer, e o. que digo. a mim 'lidade de convicções, res-
homem das cavernas, não

- em 1.831, em Alham- de pessoas que confia em mesmo. todos as vêzes que
I

pondeu: 'creio. que a bomba. de hoje,
bra, na Paraíba 'do Norte; ti? Teus pais?! Aquele ami- ,penso naquilo. ,<;.tue podería- i - Eu sou coerente. Nun- dez vezes mais poderosa que
nasceu o Dr. Silvino Elvi- go que deixaste lá nos pam- 'mos ser e realizar e que, ca .mudo, Smepre fui opor-

a de ontem, po.ssa deter a

dio. Carneiro da Cunha Ba-- pas gaúcho.s, e tu"jbvem ca" no. entanto" deixamos em 'tunista. .

humanidade na porta do a
rão de Abiahy, que faieceu tarinense, já, pensas,te que o "bran;as nuvens".

_
Co.m' a variação. do nú-

bismo. Em to.dos ôs filmes
em 7 de Abril de. 1.892, povo 9-e tua cldadezmha tem Esta �m no.s,sas I?�o.� �a- mero. ordinário. dessa, as- de aventuras, vemos dois

,. quanto. viajava da antiga �gulho de ti, esper� melho.- ;�r �a �ld;,umversitarra de sociação., de imutável e
jovens. que se ameaçam,

, ,ford Côrte para a sua terra na- res dias em ti, esta, certo. ,ol'lanopo IS u�a coisa c,o.�stante, restará sua ir:u- pro.curando misteriosamen-:
- sr, Ràymundo JQsé tal, a,

bo.rdo. do. Vl;lpo.r "Olin- que; quando �ara la v,o.,lta- dlgna desse no.me, mas é tlhdade. Co.nqua,n.to slga te qual,quer co.isa no bolso..

, d S t t necessário. iÍliciarm,o.s u,ma d t d do.s antos. da" e ao. transpor a barra de. r�s, ,en,con r,ara?, em 1 um, manten Q sua a lVl a e �, Qual do.s dois disparará? O
D 1 S 1

..

f 1 f t verdadeira refo.rma de es- t 1 t..,
- sra. onati ia i veira Recife. Fo.i Chefe de grande pro lSS10na e lClen e e ca- usemos es a pa avra ao.

ue tem a pistola de cali-
de So.uza, esposa do sr. Lu- prestigio. do Partido. Con- p�z? Não. lhes trará� decep- truturas... q�erida po.r quem neda te� �re 9 o.u o. que tem à de ca-
cio. de Souza, chefe de oti- servador da Paraiba foi ço.es? Pensas co.nhgo: - Mas afinal, nós ,somos jo- feito, nad� fa: e nad� f�r!ll libre 6? Disparará o mais
cinas da Impren!a ,Oficial Presidente das Provi�cias "Não. me interessa o Po.vo. vens, e dizem que a juven- - 'su�;' funçaQ consIstira" louco do.s dois.
do Estado., do Rio Grande do No.rte, de minha terra, hão. me in- tude.é a guardiã do.s gran- excl�slvam,ente" e,m lançar O que, se tem de traba-

..:._ sta, Sidney O. Bastos. de Alagôas, do Maranhão. e t-ere$sam o.s meus ami des ideais, d<;>s grandes em- palavras! 'lmpnmlr mo.no-
'co.ntra essa loucura.

g" Olh b preendimentos e das gran- f' d' t' d -"
da Paraiba do Norte ha- os .. , a ,em para gra las es ma as a, amart!.oi Há alguns anos,' em Pa-,

'd t
'

d t"
A des audácias! 1 1 d dvendo recusado. os co.nvites en ro e I meSmo. e ve se

É
ar �as s� as e esperas o.s

ris, uma boa senhora, guar-
para Presidir a's Provincias i tens coragem de afirmar ' necessario.,' portanto, dentlstas e x p e d 1: _mem' diã da, purez,a d.o.s costumes,

P
,

B h
•

tal COl'sa
I deixar apenas falar ma'l's b t ao osdo. Ceará ara a ia e "

, , s�gem que, ,o. s �Ulr _, tiro.u das ,bancas dos vende-
São. Paul� que' lhe foram Ou então.! ... Reflete sô- �lto. a no.ssa mo.cidade!!. .. f1O�S telegraflcos mternac1O-

do.res de Jornais, as revistasfeitos pel;, Barão do Rio br� 0., que tu ,pensas ;e teu nalS� e em mandar tag�re- demasiado audazes e que
Branco. por telegrama;' �ro.�rlO respeito.. Estas sa-

ReI·uvenescimento las para tro.car tagarehces mo.stravam mulheres insu'
- em 1.836, a então Vila tlsfeitC1>?

,
co.m o.utr?s, �agarelas do. fisientemente vestidas, Po.-

de Manáus liberto.u-se dos Po.is eu sou mais franca I das 'Glandulas L outro. hemlsf�no.. rém co.mo sua atividade
"cabanos", que a domina- que tu e te co:nfesso.: - Es- Sexuais A guerra _e uma fa�ali- puramente simbólica, não
vam desde 6 de Março.; t

tou, d�cepc!o.nada comigo. Entre' I:IS mais recentes dade que nao. se conjura chegava a arrancar e puri-
-.em 1.840 'na então mesma,

o
co.m palavras, nem bebe;nd,o fl'car "'o.m 'fogo esse papel'

D"'d 1 descobertas saliénta-se f
'"

,

Pl'o.vincia do Piauhk, t1'a-; ,,_,:+::X:..QJi!u�� �y-�r.}:!�;l ea
,

champanha, pela paz ',utur�; pecamino.so., mas se limita-
"

vou-se um cDmbate �Q q_uaJ ��'�Jl!l:?:!�fli'�u(P�p�s-�e pro.cesso de rejuvenesci- Po.r o.�tro lado., eXIste J!l
va a lançar por terra o que

saiu vencedor o. Major Jo.' um e tatfo �}�-r'�;:qe'Ltlfl.a Q)�nto.�_glanÇluJar, cujo tFa- uma SOCIedade que trata
ela corisiderava como. ídolo

sé de Souza Martins' 'moça umversitana, e, co.ntl- tamento vinha sendo mciti- �e'�vitar ,a' guer-ra. É co�s::. dos nossos _dias" os jornálei
- em 1.864, com'eçou a 'nuei na

I .sulperfípcie ,como. .vo d'e acuradas pesquisas. tltUlda por todos
i aq�el�s �os to.leravam sorridentes

governar o Gabinete Libe- �ma co egla .. " ro.pus�me,
o

que trabalham ,em silenclO
sua cólera de Po.liuto redi-,

1 'd'd 1 d mteressar-me pelos proble- De taIS estudo.s chegou d d f lho.s no. resra, presl 1 o pe o sena or
.. ,

"

'. .' é �can o se�s, 1 ' -

vivo que atraia algumas(Colaboração especial pa- r�duzi-lo ao estado l.iquido Furtado, sucedendo ao. de mas de mmha Faculdade e prof. Vorono.f a sua sensa- peito ao. prOXlmo., manten- pess6as e' terminava po.r fa-ra "O Estado") .

�
e 'guardá-lo em amp�os-cújo Zacarias de Góis; I,nem siquer 1� os

. estat�tos ; cio.nal descobe'rta que tan- do-os afastados desse gêne-
zer uma publicidade gratui-,I co.nt�udo sera poster1Ormen- _ em 1.866, o.s navios ,que a' reg.em.. VI, passlva-: to.s benefício.s tem trazido ro. de espo.rtes, q,u,e, em vez
ta.

'

CREMES PARA NUTRIR te mlsturado na massa do monito.res comandados pe',lo mente, desenro.larem-se os i , h 'd d' A 't de dar-lhes aglhdade ao 'u .

1
' 1-PELE 'i d' d - i a, umam a e. proveI an- • ' m Jorna elro a emao,A ' creme.,

'I
Braão da Passagem., bo.m, - . pequenos ramas o.s meus

" '. '.. corpo e ao. esplrlto to.rnam
h P

,

Todo.s os produto.s tidos b d t' h' 'colegas mas não. tive cora-
' do. os estudos gerals e m-'

' ',." que c egou ,em arlS ,no.
, , ar earam uma rmc eIra, I grotesdc� o seu flSlco'be ?�- tempo d� ocupação., e queDr. Pires

,

co.mo nutriti,:ose ent:e eles' paraguaia no Tebicuari; I g�m de sa�r, �e meu �om�- I
tro.duzindo o. resultado.' das senca el�m o. que so rev�- ficou, quem 'sab; por meioos cremes, amda estao em I _; em 1.877 em Tijuqui;' dlsmo e por a sua dlSpo.Sl·

, últimas pesquisas, foi ela- ve de ammal no. homem Cl-
de quanto.s artifícios, para'

C!s cremes nutri!ivos são perio.do. de, experim.entação I nhas, então. �unicipio de', ç�o o. �o.nfôrto ,da ,minha: �o.rada· a fórmula de JU- vi�izado., É c�mpo�ta 'pe�as (Continúa na 6&. pág.)malS empregados contra as mas nada lmpede que em São Miguel (Biguacú) nas- � SImpatIa e da mmha co.m-'
VIGOLD 1 maes a quem' nao sorn a,

__ .__'

'd I 1 h' , , '
-

'

I
- a qua reune , ,

rugas e peles _fla�l ,as ou �- a g�ns anos ven �m a revo-
,ceu Gervásio Pereira' da preensao., '4;'

. idéia de ter na famlha uI? IMPUREZAS DO SANGUE?
�resentando. smalS de sem-, luc10nar a cosmetlca mo�e::- 'Luz que veiu a falecer em I ,�o.nfesso.-te, porem; um.a

todos o.s conhecl.. lento.s so- co.nquistador, um extérml- {JI
hdade preco.ce. Regra geral na. Hi.\ quem se benefIcIe 118 de Janeiro.' de 1936 já, COlsa: a Faculdade de Dl-' I bre o assunto.. ,JUVIGOLD nl;ldo.r de negro.s, nem de �LIX'II OJ:I06DtIBAsão.

_

el�s de� difi�il _conser- com o. s�u emprego mas ha apo.sentado do cargo de Sub' reito. de�epeciono.u-me., 1- rejuvenesce o "Turgor que ;;e co.nverta"no. "solda- L L ti
vaçao. e de fabrlCaçao one- tambem o gruP9_de pessoas, diretor, do Tesuoro. deste I P�nsel enco.ntrar aqUl u,?1 Vitae" pro.porcio.nando a re- do desco.nhecido., de uma

rosa. que os usam e nao

apresen-j Estado ao. qual prestára as- ambIente de cultura e, nao. I
-

d f
_ guerra co.ntra não impo.rta

Antigamente eram fabri- tam o menor resultado. Co- sinalados servico.s., seis, se já percebeste, parece c��raçao. as unç�s or-
quem, porém que co.mpre-

cados tendo. co.mo base as mo' são inofensivos vale a I 'André Nil� Tadasco
-

que, não estudar é que é gal1lcas, dando. eufona e de_ ende o. militarismo. e os

pro.tejnas. Depois vieram as pena experimentar. .
'

"vantagem". - "Para que sembaraço de mo.vimentos, armamentos co.mo. inteligen-
.--- vitami�as e durãnte alguns Já que est��s fala�do Precisa-se.... estudar?, <?on;, o. tempo 'pe- JUVIGOLD tem indicação te pro.te9ão. preventiva Co.X;-

anos nao. se falava 'noutra de cremes nutntIvoS

ensm�'1
'

,

ga-�e pratlca! '

em ambos os sexos. Nas' tra'a aVIdez de um megalo- FRANZINO MAS CAPAZ

c�i�a. To�o.s os cre_:nes_nu-, ,ren:to.s, adeante uma manel- de quarfos Ora! Entrar nu�a Facul-
.farmácias e dro.garias

'

mano.., Go.mp,õe-se das mu- A criança frazina, por ês-
tntIvo.s tmham entao como, ra facll e barata de obter "

.
'

A

'

•
"

dade para ter um tltulo que
o.u

lheres humIldes que, em te simples ato, já se tem

principal ingrediente pro.- um deles,' sem ser preciso D01S aca�emICos procl,l- facilite um emprêgo, ° .reu- pela caixa postal, 4.306 tôrno. das casas demol�das, em conta de mais fraca do
duto.s de acentuada rIqueza recorre!'· a, sucos embrioná- ramo �olocaçao em c�sa. de cer, na vida... Posso ser recolhem 0.' pedaço. de .1la- que as demais. Se o.s 'pais a

vitaminica ,ou sejam certos rios o.u extratos biológicos

I'
famlha. Da-se referencIa�. muito antiquada," mas tal V d deiras para vo.ltar a acén- cercam de cuidados exage-

oleos vegetais o.u animais complicados, tão dificeis' de Interess�dos favor comum-,mod,o. de pensar me ,desilu- en e ·se der uma chama num lar rados, ela passa a julgàr-se
o.u mesmo sucos frescos de preparar"';' e de conserV&;lr e cal' a C.alxa postal 437. diu um bocedo. \

V d C R que não. existe mais. De incapaz de qualquer ativi-
f 1 N- d t-

-

E
.

t d en e-se um arro e-
h

'

f
'

trutas e egumes. ao u- cujos. preços, en ao, sao.
, lSSo. quan o. ao.s estv o.S.

lt J t
ho.mens o.nestos,' conven- dade e _in erlor as ou raso

ro.u muito e-era dos cremes proibitivo.s.

COLICAS 7
Já pensaste se uma pes- .��� ��aq�ar re em pe!- cidos de que todo homem Cumpre aos pais evitar que

de vitaminas' pois os hor- Ninguem ignora o

rico,
'

•

soa de 'fora, um universitá- elTo ets a o Be coRnservaçao. tem o. direito de viver, sem adquira tal co.nvic,ção, não
" Ih 1 d d ,. l' ra ar no. ar osa ' ;" '

d d
-

momo.s, to.maram- e 'o 0- po er que a gema o ovo 1'10 maIS ou menos cu to, buscar para lSSO o.s espaçOSA lhe an � atençoes exces-

gar, e, então, apareceram os tem em lecitina e colesteri- assistisse a uma das nossas

V d'
vitais da terra do. vizinho, si�as.

pro.dutos hormonais com na. Tambem nipguem duvi- \C6I1e.a d. �at6ma.. assembléias? Po.is imagina ,en..
"

e,-se' mas trabalhando sua pró-
.

Se sim 'filho ou tem

pro.priedades ainda mais da da,riqueza em vitaminas C6l1e.a d. fi••". só!
'

pria terra que, por pequena saúde precária, proc�-
d } d

- C6l1e.a doa Int.atln.a O lh "'dapro.missor'as do que os o.u- o. o eo de amendoim e o. C"le.a". rlna _ C6l1e.a ut.rlnaa ,que mais me revo.lta é Um ótimo lote de -terras, que seja, pode brindar a tO-j re permitir-t e attvt .

tros. Tal co.mo sucedeu co.m pepino. Pois bem, basta ALIVIO .IMIDIAYO COM que alguns daquêles rapa- situado. à rua Gonçalves dos com árvo.res que têm , des compatíveis com·

as vitaminas o.s ho.rmonios juntar numas cinco.entas

'GOTAS
'zes que vão. lá fazer dema- Dia�, na Po.nta do Leal. Es- sombra e purifiquem o. ar,.. suas fôrças, para ,que

tambem já estão cedendo ,o. gramas de lanolina comum" _ ,go.gia têm realmente talen- treito., iJ. vinte' metros da e alguns metros de terra êle não venha' a ja.zer
Iogar ás Ínovações. Agora uma colher das, de sopa de to, têm mesmo ,o. dom da melhor praia do Estreito. 'o.nde o.s garotos possam uma idéia ,errada de
os cremes' embrio.narios es- oleo de amendoim e outra oratória; mas, tu pensas I Tratar com Enio Shlemper bripcar. Se a terra é estrei- sua capacidade., -

tão na mo.da e é Q embrião de suco de' pepino. :Bate-se

HEROICAS
que, algum dêles, já leu al- no. cartório do Estr�ito.

'

ta, levanta-se arranh.a�céus, SNES.
de pinto que habitualmen- bem e ildicio�a-se) ainda,

,�;i��au!il;:ju���:S!�:r:'u- �;;::sg��al:ã��o:p�:U;�� AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA : ..

'

..
,

O 'procesSo. consiste em cos minutos de mistura - - _ ..� -

linhas gerais em retirar ,Q tem-se a formação de uma inda, de ser de fácil execu'
embrião dos ovos após _u)1la pasta rica em corpos nutri- ção e de, preço accessivel.

incubação de uns nove dias, tivo.s e com a vantagem, a- NOTA:, - Os nossos lei-'
.. tóres po.derão'�o.licitar qual-

quer co.nselho. sQbre o tra
tamento da pele e cabelos
ao m-edico especialista Dr.
Pires, 'á Rua Mexico; 31 -
Rio de Janeiro, bastando

, enviar o presente artigo
deste jornJl� e o endereço
completo para a respo.sta.

o ESTADO

\

Anjo Enfermo
AFONSO CELSO

Geme no berço enfênna a criancinha,
,Que não fala, não. anda e já padece, "

,

Penas assim cruéis por que as merece
Quem mal entrando na existência' vinha?!

ó melindroso ser, Ó filha minha,
Se os céus ouvíssem a paterna prece
E ,a mim � teu sofrer passar pudesse,
Gôzo me fôra a dôr que te espezinha,

Corno te aperta a angústia o frágil peito.!
E Deus, que tudo vê, não te extermina,
D<lUS que é bom, Deus que é Pai, Deus que é perfeito,

Sim." é pai, mas a crença no-lo ensina:' -
Se viu morrer Jesus, quando. homem reíto,
Nunca teve uma filha pequenina!,.,

Uma bo.nita aplicação em

miçangas furta côr, riacara
'das, complata êste, mo.dêlo.
sem alças para a noite. I:..u
'vas no mesmo t�cido.
(APLA)

NASCIMENTO.

* * * I Está de parabens
'

o. ca..;.

sal Hilton Lobo e senhora
Teresinha Machado. Lopo,
residente a,Rua Bento Gon
ç;alves 14 com o. nascimento
de seu primogenito Euze
bio. Carlo.s ocorrido dia 28-
na maternidade Carlos Cor-

ANIVERSARIOS:

reia.

)

FAZEM ANOS, HOJE:
'

Sr, Raimundo Vieira, fun
cionário. publico;
- sra, Olga Machado. Lo:'

pes, espo.sa do sr, Nilto.n
Lopes;

.
,
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. ,�ue nao estava nasbI cogitações �e ninguem
Surprese na segunda rodada do retu rno. o Paula Ramcs suplantado por Jx O pelo Atlético - Não convenceram
os desempenhos das duas equipes Fernando, Giova�i e Sombra! ás artilheiros - Disciplina 100% Emp.ate na

P R E L I M I N A R
' . Encontra-se nesta Capital
,jtI. desde sábado, devendo re-

;e, Falhou no terceiro gol. diu-o de uma melhor "per-I ainda não' está ambientado tornar hoje a Joinvi1le, o

jontudo fez algumas defesas formance". I com os companheiros. nosso presado colega de

de vulto., .JAC! ..:_ Com altos e bai-
'

imprensa jornalista Hélio
NERI;_ E', de fato, um za-: xos, Responsável pelo tento O ARBITRO Milton Pereira, alto íun-

rueíro firme e preciso. Gos- inicial da tarde. Trabalho fácil do sr. Os- eionário : da Delegacia do
.arnos do desempenho do jo- WILSON - Falho. Oorre waldo Ramos (Biguá). O ex- Impôsto de Renda naquela
vem player colored, sem du- muito e arremata pouco. , celente comportamento disci- 'cidade.

'

'lida a grande figura do gra-: ALIPIO - Bom' no 10 tem- plínar dos 22 jogadores per- Antigo redator esportivo
.nado, po e fraco no final. mitíu-Ihe uma bôa arbitra- dos jornais "Diário dá 'I'ar-
WALMOR .l- Atuou 'aquem JACO' - E' extrema ca- gemo de" e "A Gazeta", desta Ca-

le suas possibilidades, mas nhoto e atuou quasi todo o A PRELIMINAR ,pital, o dr. Hélio Milton Pe-
cão decepcionou, ,jogo contundido, não poden- No jogo dos aspirantes reira é nosso assiduo cola-
RENÊ L Satisfatória" sua, do,' assim, jogar o que sabe, 'registrou-se empate de, dois' :borador,' desempenhando

conduta. Promete muito o ex- BARATA - Entusiasmo e tentos. Com este já sobe a em Joinville as funções de
.erensor do conjunto ama- fibra não lhe falta. Procurou I dezo número de empates no correspondente desta folha.
.ortsta do Iris. ser util ao quadro, tornando certame da categoria. Ao Hélio os nossos votos
VALE 'RIO - Deu o que o melhor do ataque, A RENDA crescentes de bôa viagem

poude. A falta de colabora- LISBOA - Sua estréia não Cr$ 4.580,00, eis o movi- e felicidades.
cão dos companheiros ímpe- satisfez. O artilheiro de 52 menta das bilheterias.

Duas partidas deram, se- ziu no turno, empolgando a e a contento, formando com

quêncía ao Campeonato da "torcida" com exibições, de ruca e' Soncini um trio-final
Divisão de Profissionais de .écnica e fibra, realizou, an- eficaz.
1954. Nesta Capital pelejaram te-ontem um jogo mediocre, -OSNI - Corajoso e decidi-
Atlético e Paula Ramos e na' sem nenhum colorido, A de- -10, Muito convincente,
vila lagunense de Henrique, cepçâo, pode-se dizer, foi to- MORACI - Regular : de-

,

Lage, o Figueirense', enfren-' tal. Nem tirar o zéro do pla- .empenho. 'Esteve ausente
tau o Imbítuba Atlético eiu- card poude o time paulaíno. das canchas' porIargo tempo,
be, local. No estádio da rua Quem quasi"'ó conseguiu foi Tende a melhorar,

'

Bocaiuva o prélio saiu, ravo- Morací, numa jogada infeliz FAUSTO - Improvisada
rável. ao tricolor do Estreito, 'que 'por um triz não resul- como médio avançado rez o

Quanto à partida de Henri- tau na queda da cidadela a- que estava ao seu alcance,

que 'Lage, até a .hora em que tleticaha, graças ao salto es- Agradou,
estamos redigindo esta repor petacular dé Soncini que FERNANDO"':"'" Do .quínte
tagem (18,35hs,) ainda não onseguiu agarrar o balão no .o atacanté foi o que mais

havia chegada às '!lassas instante preciso, entre ge- irremates executou, Foi fe

mãos o resultado, mas 'se- rais aplausos da "hinchaàa", liz no primeiro "shoot", fa-

gundo se propalou no, estádio "hando nos demais, Esforça-
da Praia de Fóra, o Figueí- UM. . . Io.

rense estava, vencendo pelo Aos- quatro' minutos foi COBRA -, Com altos e

escore mínimo, inaugurado o marcador, Fa- baixos, Lutou.
Vamos nos, reportar ao en- Ihou Jací que abusou do in- GIOVANI - Cava muito e

•

Ad' d Ceontro Atlético x Paula Ra-,ctividualismo, dando ensejo serve'com maestria, Jogador Celso Ramos FI·,lh'o, o ",novo .pres',- -,' .1.}", 'n1aatoO Eo.scoalmarP�eo,,-1mos que teve, por cenário o a" Jacó para se apoderar do de largos recursos técnicos �
tapete-verde do '''stadium'' "couro" e realizar fulminan- Boa atuacàó.
da F, C. F, te- ataque, passando-o a Éri- E'lhco· - Trabalhoso, Co- ,

d·.
'

Partida bem fraquinha, co que' avançouulguns pas- laborou.
'

ente' do :ava'l F -c
I,

.o Compeonato Escolar,
com uma pequena dose de sos dentro da, área; saiu LAURO - O extrema aín- ,

1
• "". ,',' " I °dregaEndiuzacadçoa"o peFaísiIcnasPdeotoErisa_'técnica, não chegou a agra- Brognoli, para. deter o avan- ia não encontrou seu verda- -

dar em hipótese alguma, tal ço do meia esquerda que, .íeiro jogo, Todavia não de- O Conselho Deliberati-ros Celso Ramos Filho, e A,socleda�e Amigo do tado corri o RQôio da Fede-
a sua monotonia, I Quem foi .naís rapido chutou de leve cepcionou. � vo do Avaí Futebol Clube, teve a, mais simpática, aco- Aval, em, bAoa, hora fun,da- ração Atlética Catarinense,
ao estádio efecefea'no ver os �m direção áo arco, tendo reunido' na última semana, lhida rio seio da numerosís- da pelo dmamlco esportlst,a com início marcado paradois tri'colores frente a frEm- .:,únando, que vinha na cor- OS VENCIDOS sob a presidencia do espor- sima família "azzurra", por- Ivo Noronha,' re,solveu, hl- ôntem, foi adiado para a
te não cometeria exagero a-, 'ida completado 'a jogada O Paula Ramos atuou as- tista Frederico Vér.as, ele- .

quanto, como seu benquisto potecar s,ohdanedade a,o Semana da Criança,. em ou-
firmando que nenhum' dos om' o envio da pelota para ,im constituido: Brognoli. geu a. nova.' diretoria do g 'tor q e tem s'd d t d Aenl u 1 o um novo presl �n e o Vai, tubro prôximo,' tendo em
",OI'S alltagonista,s "J'ogo.u para ) fundo das redes.! Atléticl '''.e'l'l' e Walmor,' Renê, Valéri,o grande greAml'o azul e bran d' ..l d b Ih" .• -

os malOres propugnay.ores prometen o tra a ar em vista o falecimento do Pre-
venc,er. x O. Este escore pel,'mane- ') Jaci; Wilson, Alípio, Jacó, co para o período 54'-55. do "Glorioso" em, todos os 't t' 1 b I

,eu até o final do períodc
' conJun o para Irar o c ue, sidente Getúlio ,bornellesMas houve um vencedor Barata e Lisbôa, A escolha'para o espinho- tempos, hajar:n ,vista a sua da situação crítica em que vida foi

que foi o Atlético, O, escore :uplementar que a nosso veI so cargo de primeiro man- passagem pela presidência se encontra 'e fazê-lo ca-
Vargas, que em'

pode se'r considerado um tan- Di melhor "ue a fase final BROGNOLI N- d d t'" d' -' um dos maiores incentiva-
.. 1-1

,

' - ao pau e a ano o tn-campeao; re- da poderosa agremiação, o minhar. firme em busca do '

to exagerado, De fat,o, três lemonstrar sua gr'ande cla' d h dores dos desportos entre
.

,

s- cam no nome o engen ei' 1'0 Celso Ramos Filho, 'e tetra-campeonato da cida-
os esc'olares.ten�s a zéro não se adap- DOIS d Ih

ta ao desfecho da partida, Aos 17 �inutos: �ova fa-
'

possui o' dos me O1'es pro- de, Recorda-se que a Socie-

Um escore apertado, seria lha da defesa paulaína, dá
. pósitos para com uma ges- dade Amigos, do Avaí em

melhor aceitá, poi(l reneti-: ,a Glovani 'a oportunidade TRANSfERIDA PARA AMANHA- A'
'tão dinâmica. honrá-lo e tôda a sua existênCia, nas

, engrandecê-lo ainda mais horas dificeis nunca del'-ria com fidelidade o que pas- de elevar para dois a conta-

sou pelos olhos do' publiCO gern, aumentando a diferen-

O
'

,

' no panorama futebolístico XOl:l de contar com a colabo'
na tarde de domingo, ca,O:comandante atletica- N IlE,A TERCEIRA RODADA DO de Santa Catarina, ração' do, abnegado mentor

A vitória -do "Tigre" es- ;0 reéebeu a pelota frente a Unidos e coesos em torno. avaiano que é o dr. Celso
treitense fOI justa, não há fr�l'lte' com Brognoli e com CA�1PEONATO DE' AMADORES do novo panedro estão to- Ramos Filho,
negar, Os comandado's ,de grande presença de espírito dos os avaial1os, Fala-se que Efetuo-se domingo a se-

Giovani ef.etuaram um jogo e calma: arrematou para _yen- o sr, Dirceu Gomes, para Amanhã, por ocaSlao do gurida rodada: do certame
de conjunto superior ào do ceI' o arrojado guarda-valas. Foi mais uma vez trans' co, este como preliminar. ��ti�faç�o de todos, voltará 310' aniversário de Iundaç,ão Carioca de . Futebol de
adversário, embora com ra- Sentiu o Paula Ramos, ante ferida à terceira rodl;l.da do! Desta vez a rodada ficou a dlreçao do Departamento do Avaí, na séde da socie- 1954, Os vencedores da
I h a s frequentes. Venceu 'nova queda da sua cidade":

I
Campeonato Citadino de A- 'pára a noitada de quarta-I d; �ut�bol e que a dire�ção dade Amigos do Aaví, dar- primeira rodada venceram

quem melhor se articulou no a, fugir suas últimas espe- :nadores constante dos jo- feira próxima, com início, tecmca do plantel ava,lano se-á a posse do.s n?vos' ori� na segunda; sendo que o

gramado, aproveitandO as al1ças, . , gos Ipiranga x Colegial e
I

às 19 horas, no estádio da I ficará a cargo do categori- entadores do glonozo clu' Fluminense conseguiu a

oportunidades su{gidas, Três '-

IBangú'
x Postal Telegrafi-! F: C. F. zado crack Saul Oliveira, o be e em seguida serão re- melhor vitória pelo escore

falhas gritantes da retaguar- , .. TRítS, , , qual conhecendo profunda' colhidos os demais auxiliá- de 6 x 1 frent.e ao Canto
da do tricolor praiano foram '" aos 21 minutos, quando mente' a' arte do "associa- res, Gratos ,pelo convite

I
do ,Rio, Botafogo, Vasco e

suficientes para que Fernan- Sombra, de posse da bola"
c ,

tion", está apto a conduzir d Sque nos en ereçou o r, América passaram bem pe-
do, Giovani e Sombra cons- ::r,uasi em cima da "meia-lua", HOJE A DER'RADEIRA REU'N' IA-O DO os conjuntos para novos I o N h t
truissem o escore, Discipli- arrematoü forte, apanhando'

'

rumos e novas vitórias, vt oron

at, prome emos los conjuntos do Mad'O.reira
es ar presen es.

.

Bonsucesso e Portuguesanarmente, a peleja mereceu de surpresa o g)lardião con�

rONSElHO NACIONAL DE DES O TO I.,.
'

"

"". P R S P , 't-' • "

, �- ,respectivamente, tod,os pelagráu dez. ,Não se originou trário que nada poude fazer, v

em nenhum momento o mais 'a não. ser acompánhar' com
f a r Ic Iparao masma contagem: ,2 x O, _0

leve incidente, o qúe, natu- os olhos a trajetoria do balão ,
,

" /...... Flamengo derrotou o, Sao

ralmente, muito facilitou o que foi morrer no barbante. RIO, 29 ,(V, A.. ) -- Co- a constituição daquele,or- LOTARIO COSTA E ESPOSA ROSA COPETTí COSTA Cristóvão por 2 x 1 e o

trabalho do arbitro. As três Estava decretada a sorte do meçou a corrida pelos' pos- 'gão,; ,

Têm o prazer ,de participar aos parentes e pessôas ami- Bangú co.m dificuldade a-

contusões surgidas (Fernan- Paula Ramos. Os restantes tos do conselho Nacional I E isto porque,. é publico gas, o contrato de casamento de sua filha ZELMA com 'o . bateu o Olaria por 1 x O.

do, Fausto e Jacó), foram to- minutos nada mais foram do dos Desportos, Os atuais \ e notar�a a ação que desen- si:, SETEMBRINO COUTO,
"

das decorrentes ciei chamado que um autêntico bate-bola membros do Conselho Nà- volveu o CND nos dois úl- O ato terá �ugar no dia 18 de setembro próximo vln- ,_--'__
. ---,_.

"corpo-a-corpo", no gramatio. Final: Atlético cional vão realizar terça- timos anos,' em beneficio d01U'O.

Conseguiu o' conjunto do 3 "versus" Paula Ramos zé- feira, sua ultima' sessão, dos despo,rtos' amadoristas ,Urupema, 16 de agôsto de 1954.

14,0 Batalhão de Caçadores 1'0. Será a ses.são de despedida, de nossa terra, Enquanto as -------...:.--....

o qUe tanto àlmejava e pa- pois vãp todos solicitar de- entidades amadoristas tra-

ra o qual treinou com afin- OS VENCEDORES missão' dos cargos para os

I
balham pela permanencia

co: vingar-se do revés de 3 O conjunto vencedor for- quais foram nomeados pe-! de Vargas Netto e, seu�
x 2 que no turno lhe in,fli-' J'nou com Son:cini, Juca e A- lo falecido presidente Var- cbmpanh�iros,,: u,m grupo,'
giu o esquadrão dê Va�ério, 'O belardo; Osni, M'oraci e Faus- gas, Desse mO,do, o orgão de desportistas dirige'se ao

clube do capitão ,Peret, mais to; Fernando, Sombra, Gio- supremo dos desportos, d�- sr. Café Filho, visando ob-
treinado po'derá ainda muito vani, E'rico e Lauro,

' verá passar para l]-ovos des- ter os postos do CND,
'

fazer por uma colocação mais SON(0INI - PoUcas vezes portistas já que Vargas A corrida, podemo.s adi
condizente com a po.tencia foi chamado a intervir em Netto e seus companheiros,. an.ta,r, é grande, O atual
do quadro, lances perigosos para a sua não continuarão embora Chefe da Nação; que é um
Em nenhúm instante da re- meta, mas sempre o fez com. exista um movimento por homem experimentado, sem
frega o Paula Rarnos jogou segurança absoluta, arrojo, e parte das confederações, a duvida não atenderá aos

o que sabe, decepéionando perícia, exceção de CBD e Federa- politiqueiros' e', designará
completamente aos seus, nu- JUCA, - Excylente atua- ções Amadoristas, n:o ,sen- homens que real�ente têm
meros aficionados. O esqua- ção. Atuou 'como deve, tido' de solicitar do atual, serviços prestados aos' des-,

que tão bem se éondu- ABELARDO - Condu�iu-, governo' que não modifique
I
portos,

' ,

Desforrou-se o }ligueirense: 2xO
ANTE-ONTEM, NA VILA ,DE HENRIQUE lAGE, O PELOTÃO DO FIGUEIRENSE, AGORA SOB AS 'ORDENS DE IZIDRO
ÇOSTA, CONSEGUIU O SUA MAIS BELA, EXPRESSIVA E RETUMBANTE VIT0RIA DA TEMPORADA AO, DERROTAR ES-'
PETACULAR ESENSACIONALMENTE O CONJUNTO DO IMBITUBA NOS PRÓPRIOS DOMINIOS D(OlIDER, PELA CON
TAGEM DE 2 X O. ESTA�, DESTA FORMA, CREDENCIADO. O ALVI-NEGRO ,A LEVANTAR O TITULO .. PARA A FRENTE,

.' .

I
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Um" escore

Participação
DR. AGRIPPA FARIA JAIME CASTRO

e

D. MARIA DE LURDES
CASTRO

e

D. ELCIDA FARIA

.
partiCipam o contrato de participam o contrato de

casam,ento de sua filha MA- casamento de seu filho
RIA LIVIA, com o Sr, Walter WALTER com a, Srta, Maria
Castro. ' ,I Livia Faria,,' ,

Maria Llvia e Walter
, noivos,

Florianópolis, 14 d�., a,gôsto de 1954,

Mário Viana vai'
ser punido pela

F I F A
\

RIO 30 (V, A.) -- Os
últimos jornais europeus
chegados, dizem que a FI
FA mandou recolher as

trechos das entrevistas que
dizem !respeit'o, publicadas
no Brasil como sendo de
autoria do apitador Mario
Viana, após o' jogo Brasil
x Hungria.
�
Pelo visto, a entidade in-

ternacional pretende 'apu
rar a verdade, a respeito de

'

tais criticas para daí agir
contra Mario Viana,

, Resta, ver se isso tudo
não é onda de certos jor
nais europeus que têm oge
riza pelo futebol brasilei
ros, ..

Jornalista Hélio
Milton Pereira

Campeonato
Carioca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prelere manter us jovens criminosos
-

,

Iura das:prisões
.

ExceÚntes, os resultados do mum, prisões juvenis e cen- jovens que podem ser as

método do Juiz de menores tros de reeducação. sassinos potenciais, ou cri
de Darmstadt -, Compre- O Juiz Holzschuh consi- minosos psicopatas, contra
ensivo e índulgertte para dera que o internamento os quais deve a- sociedade
com os primários e impie-: dos rapazes' numa dessas ser protegida'. ,

dosaS para, com, os reinci- instituições estigmatiza-os, O Juiz Holzschuh, homem
dentes. ' como "ex-presídíarios", ex- lépido de ampla testa, a-

P0r Heinz Weissensberger pondo-os aos perigos morais proxima'se dos 40 anos de
DARMSTADT - (Ale- de serem corrompidos por idade. Deseja visitar a fa

manha) - (APLA'REU- colegas mais velhos, os mosa "Cidade dos Menino�"
. TER) - Um j,ovem ��iz quais, com muita frequen- do Padre Flanagan, nos Es
desta cidade esta revolueio- cia, tornam-se "heróis" pa- tados Unidos. Agrada-lhe
nando, calma roas efetiva- ra os jovens de ambos os viajar. e já conhece a maior

mente, o sistema tradicio- sexos que se acham em re- parte da Europa. Escreveu

nal ,alemão de lidar
.

com clusão.
.

vários .Iívros e gosta muito

jovens delinquentes ". Acha Dá o magistrado, particu- da vida em família.

pref,erivel manter os Jovens lar atenção ao problema das Também emprega muitas
�. fora da prisão, a mandá-los moças que poderiam ter de horas em responder a cartas "participam aos' parentes e pessôas amigas o nascí
I

para ela. Karl _!folzschuh, cumprir determinado perío, de [ovens que mantêm con- mento de sua filhinha G I L D A ocorrido na Maternidade

o Juiz em .questào, conse- do de reclusão em compa- tacto com ele depois de te- "Dr: Carlos Corrêa" em 20 de Agôsto de 1954.

_' guiü fama de ambito nacio- nhia de prostitutas de 17 ou rem cumprido uma de suas I
'

- nal com as suas sentenças. 18 anos, cuja influência sentenças, e a quem minis- '

,

.

S' oc sQuase todas as semanas, .lhes seria Incalculavelmen.. tra conselh?s sobre proble- IVELHO E M' 'O
-..".' j'ornais e radios narram um te perniciossã Este é o mo- mas pessoaIs., I F

'

fato semelhante a este: "O tivo por que raramente Responde 'pessQalmént�.a '" racos e senis '

Juiz de menores de Darms- condena uma moça fi pena todas as cartas' e aUXIlIa
II I tadt condenou um, rapaz, de detenção. muitos de sues "codena- ,

que tinha penetrado, para Mas há outra face na Í'i- dos" a endireitarem a vida. I A epoca atual agitada. febril e enervante, exige do

�oubar, numa loja de con- losofia penal do Juiz Hol- Há pouco recebeu 'uma caro h?r:nem grande força de vontade para vencer todas as

feccões; a economizar seu zschuh. f:le é impidoso para ta de um rapaz que fora a- dificuldades que se lhe deparam na ardua luta - pela
dinheiro durante 12 meses com os reincidentes, espe- .brigado a .mandar para a existencia. Quando um homem tem o sistema nervoso

� O' oferecer caramelos, to- eialmente para com aqueles prísão. Dizia-lhe o jovem desc,ontrolad�, quando sofre de insonia � falta de me

das as semanas ao orfanato que .paracem ter definitiva- que ele era um "idiota por mona" ele na� pode, de form.a alguma; 'fIr�ar a sua

,

da cidade".
'

mente enveredado pela de- o ter enviado a semelhante vontade, candidatando-se, aSSIm, a inteiro fracasso no

É quase sémpre a mesma linquencia. Trabalhou em lugar". exercido da' sua profissão. Em tais casos' torna-se im-

coisa. O Juiz Holzschuh prisões juvenis e está con- Em resposta, observou o pressindivel o uso de um tonico poderoso, que combata

condena um delinquente vencido, de que elas deve- juiz que essas palavras re- rapida e eficazmente o mal. Esse' tonico só poderá ser

'primaro a realizar algo de riam ser reservadas para velaram-lhe que o espírito "Gotas Mendelinas" o surpreendente restaurador' do

bom e util, em lugar de o ·os "casos mais difíceis" de do rapaz não fora muito sistema nervoso, 'o remédio que faz maravilhas pelo seu

manter preso. Inicialplente, mal influenciado, e que ele poder curativo.
. ,

''Seu método encontrou con' pensava seriamente nessas Nas farms. e drogs. loca�s. Reembolso aereo

'sideravel oposição da parte coisas. "
42,00 C. Postal 6 Meyer - RlO.

.

de sues colegas mais velh.os A. resposta do garoto foi
-; ---

e superiores. Hoje, entre- ·�mocionanh:!. Agradeceu a9 Impor'anie; Indusiria ,de
tanto ele e suas "senten- magistrado as palavras que

R dças" "são aceitos na profis-. ,
lhe endereçou, dizendor . en

'

as
são, e juizes de menores, em "Sei agora que há pelo me-

muitas cidades da Aleman- nos' uma pessoa em quem
.

nha Ocidental, apoiam-no, posso confiar nas coisas que

consultam-no e seguem-lhe -;ejam de meu interesse"..
o exemplo,
.. O Juiz Holzschuh tem

dois filhos: um menino,
Hans-Guenther, <!e 12 éU}os,
e ,'uma menina, Margit, de
9, Diz o màgistrado que, .. s�_

,�eus filhos cometessem uma

faÜa por ingnorânciaA ou e_s
írito de aventura, ele Ilao

'I desejaria que fossem inter'

n�dos na' prisão, "só para

�ecéberem' lições d� �rime
!fu outros presos, a custa

do Estado".
.

Seu'método preferido é o

psicológico, que êle alega
ser eficaz em 90 por cento

dos casos que se lhe

depa-Iram, Acredita em que a

maioria das crianças come

tem más ações "inconscien- I

temente", e procura fazer- .

lhe� ver que é tão mau o

que fizeram, de modo que,
de outra' vez, êles agem re

tamente sem sequer pensar'
nisso.
Uma criança acusada de

ter penetrado numa resi

dência \particular com âni

mo de roubar, 'por exemplo,
foi' ,condenado pelo Juiz
Holzschuh a levar um jor
nal à prisão de Darmstadt
de quinze. em quinze dias. CURSO DE ESTRUTURA
Isso, declarou o juiz, a fará- ANALISE DE BALANÇOS
pensar que sai livremente
sombria e cinzenta prisão, O Departamento Regia
qu�ndo a sua má aç,ão 'lhe nal do SENAC, �ará reali'

pp_deria ter custado a liber- zar, a partir do dIa 6 de se'

dj;1e. '

" I t�mbro p:óxim?, um curso

qutro rapaz - acusado' rapido e �ntenslvo de ES

dê'\',{mdalismo.
- foi conde' TRUTURA E ANALISE

nado a realizar tarefas ca- DE BALANÇOS.
seifas. em residencias de se- Professará as aulas, o Dr.
nhoras .,idosas. Dissee 'o Juiz Albino Steinstrasser, pro

H�lzschúh que i3so ensina- fessor da Fa_çuldade de Ci

ria mais o rapaz, em mate- ências e Econô��cas da U�i-
. ria de bom comportamento, versidade CatolIca do Rl�.1
dq ,que, por .ex,emplo, uma· Grande do Sul, autor 'd�e va'
sentença de quatro semanas rios livros e ,mestre .de mve-

de detenção. .' jáyel valor e conce'1to.
, IUm terceiro rapaz ateou Durará o Curso de 6 de

fogo a um bosque, da que, setembro próximo a 2�, �o
resultou a destruição de, talizando 17 aul� _�onslshn-I
1.300 árvores. O Juiz Hol- do de 1 hora e mela -de ex'

zschuh condehou-o a pas- posição' seguida d: seminá-" '

I
sal' as ferias de verão plan- rio paril a discussao de pro'
tando nada menoS de 1.400 blemas, durante o tempo
árvor�s. No futuro - disse que o gênero dêstes exigir.
ele _ quando êsse, rapa;z; Para matrícula se�ão. a

Ver uma árvore, "sentirá ceitós contadores, tecmcos

mais orgulho do que culpa", em contabilidade, guarda
e quase, seguramente não livros provisionados e ��u
"oItará a destruir uma coi- nos da Faculdade� de Clen-
sa viva. cias Econômicas. _

Possui a Alemanha' três TODAS AS INFORMA-
,classes de instituições para ÇÕES SERÃO ,PR�STA
cqrr' ir menores até 18 DAS, PELO,SENAC, A .A
arios ,aetenções até fluarto VENIDA HERC1LIO LUZ, I
Irlanas. numa prisã9 co' ,57. DAS 9 AS 12 HORAS. -""""""'""'�� ,�������........��.....,.,.�

A DÉCIMA CONFERf:N- I

fi CIA INTERAMERICANA

:l-Jl--�----_'--�"

DE IMPRENSA
-

I �.f1R1lUComo vêm fazend,� tôdas : JJ JIiI_
.as 'semanas,

. realizou-se
I

.

quinta-feira última mais
uma reunião

"

da comissão
" .lexecuüva da Décima Ccmfe-ji' ,.

�ência Interamerlçana .de I

{_ftnpr'ensa, para continuar o

estudo dos assuntos ligados
àjrealizaçâo daquele concla
ve, que, marcado para ou- , ,

tubro próximo, terá, por se,- .1
1

-de as' cidades de São'Paulo
e Rio de, Janeiro .

Constituída, pelos direto-
res dos principais jornais
carioéas e' bandeirantes, a

referida comissão vem, nes

sasreuniõés semanais, abor-
dando e decidindo tôdas as r

'questões felacionadas com
( O C�ntro de I�adia�ão

a importante conferência, I MC'!tal A�o.r e Luz realiza
r

tais como localização, aco- sessoes Es?t�n�as, t09a� �s se- '

modação, programa social, gundas feiras, .as 20,30 a ru�,
etc., além de uma série ex- Conselheiro Mafra, 33 - 2,
tensa de outros itens, como andar. <
o fim de assegurar o maior, t ,Er-,lTRADA FRANCA
sucesso àquele empreendi-,
mento. 'Como tem sido 'a' I

nunciado, estarão entre nós, --1-----
naquela ocasião, os direto- I '

re� d� r:nai� de t:ezentos d�s ,CaN·SELHOS UT�IS
prmcipias jornats do

conh-Inente, fato êste que, ligado'
.

à significação mesma do AOS FRACOS SENIS'
conclave, realça a impor- I , ,

tância de que. se revestem N' "1 d tivid d• , . o secu o a a IVI a e o
os trabalhos preparatórios ! A .

'
,

da comissão executiva, em- I
descontrole dos nervos oca-

penhada.lern dispensar aos' siona fracassos Imprevisí
confrades jornalistas dó He- veis: Senhores. agricultores
misfério 'uma Jecepçã'b-:"' e" de' todo o Brasil banquei-
estadia condignas. Nesse '.

' ',. ,'. .

sentido, ficou assentada, na ros, negociantes, [ornàlístas,
Cr$ última reunião, a inaugura- intelectuais, ,tomem nota:

ção, na' Quintada Boa Vis- "Gotas Mendelinas" é o

ta, de. uma alameda crande reanlmador dos ner
de palmeiras imperiais e de' vos. "Gotas MendeÚnas" é
um monumento de exalta- '., '.,

ção à liberdade de impren- o formidável estimulante ,da

sa. A escolha daquele par- vida. Sem contra-lndicações,
que, no consenso dos orga- adotada? nos' hospitais, re
niz�dores da Décima Reu- ceitadas diàriamente por
nião, é de um simbolismo

'centenas de médicos ilus
profundo, já que a majesta-'

C!'m de e a amplidão do local se
casam admiravelmente aos

e s'p í r i-fu � I, .' princípi9s de liberdade que
se, tem em vista exaltar.

(SNA)' - O
�

_Wev-.
'

:pó- 1
O sr. Phillips vem pasto' Entre alguns dos pormeno

nald G., Phillips, ,que em reando, há vários anos, a res da significatjva cerimo

tempos atras serv�u no Ori-I Igreja Presbiteriana de nia, acentuá-se que caberá
ente como fuzileiro naval, Grdss Greek em Pensilvâ- a cada um' dos jornalistas
agora está voltando, "ar-, n'ia. Atualmente, jovem pas- presentes a plantação de
mado" apenas com uma Bí- tor e sua espôsa estão fa- uma palmeira. A 'maquete
blia. ' zendo um curso· intensivo do monumento foi tambem

de treinamento missionário, apresentada e àprovada,
'o referido pastor, que com vistas à obra' de mis- tendo sido tomadas as' dis

conta 25 a�os de idade e é sões que Irao realizar nas posições necessárias para
---------'- -

formado pelo Seminário Te- Ilhas, Filipinas, a partir de sua defiriitiva realização.
ológico do Oeste dos EE. agôsto. Ali, o sr. Phillips Esses, em linhas � gerais,
UU., explicou: "Creio que irá operar no remoto dis- os principais pon'tos abor
pa�a fazer face à situação trito de Luzon. Posterior-

I
dado.s, na última reumao

do mundo há uma arma me- mente, o' ex-fuzileiro naval da comissão organizadora,
lho; do que. fuzís e balas espera entrar no, Norte da efetuada, como de costume,
- é a mensagem de Cris- ii China, s'eu antigo campo na sede' do ','Correio 'da
tô."·

.

de serviço militar. Manhã", no Rio.

Influê'ncla do Museu de
Arte Moçt'erna de Nova'

',' Vo-rk''sôbre a 'tenê:fênêia
modernista ,na arte.l'
.._

...

_---------- .......

�O amoníaco anidro
revolucióna a agricultulO
--------_ ..

,
..._---

VEJA, no novo I openu

número, hoje à I
1 00

venda, da u!vista I f-

PARA AQUELES QUE
DESEJAM 'O MAXIMO

'EM CORTESIA

E EFICIENCIA

,

'�.Cd'. ..

fll·
j<) ..

II

,-:----- J' J r

,

I t.s�ou, ,opto ptJf'CJ" aceitar>
'

19f:Jefl9uer>' t"aóaJho' de' de-
'

.' s€Qho;
,

Aptistic 0
.. palr'o 'CLichê;,de p"�l:)dt'ptfl(J(r ,-o.flte,.cioL, Po lil iso, 00 'Ollos:..,Des.enhos·

-

ae ado 6 s rroos '

R: 'Me,.e'add P-ú'hlico
16 -1' Jç,f:��--

Participação
HILDEBRANDO SANTOS DA SI,LVA

:ç:
ADA SILVA

Precisa de representante para esta
c/referências p/ Caixa Postal, n. \1�.839

,'I

praça. Cartas,

São Paulo .

I

f{t't()rna ao Ora nte
..

"

·mlssa,o

�
PERFEI(PÕ SEM IGfllI1. ECONOMIA absoluta

,Grande CONFORTO

SENAC

AQUECEDOR

ELÉTRICO

IMERSÃO e

Capacidade 30 LITROS

• Con'sfruido' inteira)'Tlente ,de
cobre.

• Aquecim�nto ultra rápido.

• lát'o abundante na tempe·
ratura de�ejada.

,.o MISTURADOR DAK.o, 'd,e regu·
'

togem in$tantanea. permite o

"laia. escalo cie graduações de

TEMPERATURA.

(

I,

tres,,1 O seu maravilhoso e

feito torna-se ,notado logo
nos' primeiros dias de uso,
notando os débeis S'enís, de
ambos os sexos, nova vida
2 vigor íntimo no 10 vidro
de uso. Sem' contra-indica-

�ão. Nas farmácias e droga
rias. Reembolso aéreo ...•

Cr$ 42,00. Caixa Postal, �.

Alug�-se.
Quartos de casal e sol,

feiro, com café pela Manhã,
em casa de família. Tratar
à rua' Conselheiro Mafra
93.

CONFO'RtO absolutC)
I

Grande ECONQMJA

. AQUECEDOR �Lt:TRICO CENTRAL

CapaCidade:
100 a 1.000 litros

J

Fabricado. nos tipos
horiZQI'1t,QJ e vertiCQí.

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

revestida de mijterial altamente ISOLANTE (lã de vidrol.
• . Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura pot' TJ.RMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.
,.

•

'Pt:i!ko _,� O QUE FASRICA"(
:..- -,-(

-;.... ?_�' .-----....:..----

c. R AMOS 8.4. Comércio e 'Oênc,ias
RUI João Pinto, '-9 Fpolis.. ",,·St••C ,t rin• ..,...."...._""""""'�����,.,.... ..........,....,�............."._...�.A•• ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P
• , IBasta saber ler e escrever

-

rlmavera- , aspirar a um M:o brilhante; fazendo
\

-

POR ,CORRESPONDENCIA o seu Curso Gi-
\

.. José Ramos Junior mens! Em sua tôlasoberbia nasial (Art. 91 do Dec. Lei 4244) Peçam in-
,

'Ide sêres Superiores, mesmo formações ao I.N.CA. - Praia deBotaíogo,
Para minha irmã Marlene sentin�o e V'end� 'as _man.i' 526 _ Rio .

.l festações dos rrracionais

Eis que surge a Prima- (serão mesmo irracionais i ) � (Recorte e remeta-nos êste anúncio
véra; o tempo anunêia, já, fazen; um ar. de supremo N0. 1022)
sua chegada. O, ar enche-se desdem e deixam ver um

de perfumes que embalsa- sorrisozinho de mófa como

mam o ambiente,
'

a dizer que não têm tempo
As Pitangueiras engala- a perder com estas bobo

nam-se com suas alvas flô- seiras, i�to fazem os velhos,
,

res, as Ameixeiras com seus geralmente, pois os novos,
frutos dourados o atestam esta mocidade intrépida e

de sobejo, até" mesmo, as varonil, esta toma em suas

outras essências florestais mãos o leme do destino e

fazem-nos sentir que a es- vái impávida e arrogante
tacão de alegrias, amores, pela vida em fóra.
al�cridade e de todas as

I
E eis que a Primavera

manifestações da juventude, vem chegando! Quanto an

que sua vinda é próxima. . sêia par ela meu coraçãol
IA natureza se engalaná DIzem que já estou velho,

"

,

com seus ouropéis' que en-' porém não acredito nisto, -'--'-- -'- _

cantam até aos irracionais: porque todo meu íntimo em

as abelhas preparam-se pa- bandeira-se em arco numa

ra o vôo nupcial de sua, rai- alegria esfusiante só em

nha, as formigas alam suas pensar, de léve que seja,
asas para o vôo rumo ao que a Primavéra é chegada.
espaço infinito onde, num E quantos não pensarão
bailado cheio de ritmq e en- :como eu!

CONCURSO DO
<

B A N C O D Q' B R A S I L
V�ncimentos iniciais .; o-s 5.000,ÓO
Exames em Outubro ou Novembro

Comece a se preparar, eficíéntemente,' desde já,
com pontos organizados por professores do próprio'
Banco - Peçam informações ao INSTITUTO NACIO

NAL DF. CIÊNCIAS E ARTES - Praia de Botafogo,
526 - Rio.

(Remeta-nos êste anúncio - 27(i).

cantamento inconsciente e

Iatavico, buscarão sues pa
res; os passaras tem uma

melodia mais rica e mais
harmoniosa em. seu canto,
os Pombos, as Andorinhas,
os Pardais, "as Canários, os

Sabiás, os Bem-Tevís, os

Joões de Barro, enfim toda
a incontácel fáuma alaga,
procura, a par do canto, a

presentar uma plumagem
mais' rica, mais vistosa e

que chame a atenção, afim
'de melhor saudarem a mais
bela estação do imo.
Este ano a natureza pre

gou-me uma peça: pois o

tempo que vinha sendo bem
,

rígido e com fortes ventos
intermitentes passou, de
brusco, a sei calorento, de
sol 'forte e de mormaco.

É a Primavéra que �e faz
anunciar, 30 dias antes de
sua chegada. E, .de minha
janela, fico a observar a

ânsia doida com que os ani
mais b�sc.am uns aos outros
esperando e desejando que
êsse dia chegue o mais de-.
pressa possível, afim de que
tenha sua eclosão natural
aqueles instintos que lhes'
legára o atavismo.

, E os "homens? Ah! Os hó-I

. ,

flca Ma,�c"ol D.oJo,.. 34J. 1.- ."da, �""�
.. -._,

CURITIBA nu""".... , PAO.5&BtUa

a Guerrast\t "ca ,)

BONS QUARTOS COM

PENSÃO.
RUA - GENERAL BIT

TENCOURT; N., 43. vender primeiro jornais' a
lemães e depoís : francêses,
lhe dlj>se:, ,

- Na banca junto à mi,

nha, há um homem que
vende brinquedos. Por que
não faz o mesmo com êle.

Preciza-se de um na Em:"
_ Porque são brinquedos

preza Florianópolis, S.A.
-:- respondeu a senhora.

I••••
na Avenida Hercilio Luz

- Olhe melhor -:- repli
'107 'com o Sr. Aldo- Rocha. cou o jornaleiro, que havia

:ai perd,ido dois filhos na guer-

"�-,-,-o-.--.-m-·�-,'..-.�-�-.�-�-':-�-,"ff-:.>-"'''''-.,,-'Í..-:_-�-_-\�-....-.<::..-::�-�-.�-,*-.'-,"-';J-,'-'-'.-&-�-;"'-'-�-'"-.�'Ii,i-�-,.-:.1ZF::,,:ljf=.;,:·�,r2::::;�:�:::t�::-Y-::�i7.�::-:��:�:&_':""·J::-�"-;i!.-:�.-:\.k:-:;,:-�.-.", ra.

...

Estollfador

A senhora olhou melhor;
eram brinquedos para os

meninos de hoje: metralha
doras, ,fortalezas-voadoras,
carros de assalto..

A revistas um pouco li
vres daquêle' Jornaleiro,
eram a exaltácão aberrante
do amor, e as

�

met,ralhado
ras desse' vendedor de brin

quedos eram a' exaltação a

berrante da guerra.

.'.:.:

\!�!;'"

�(':!�!�,

,_,_.�). .

Atenção
Precisa-se de corretores para a Capital e de inspetores para' as diversas zo

nas dos Estados, de idoneidade e capacidade comprovadas, para a venda de gran
je área situada dentro dos limites .do quadrilátero em que será localizado o futurq
)istrito Federal, no Estado.de Goiás. Trata-se de cidade de traçado moderno, em
ase final de registro nos termos da lei, de clima ameno e que conta com todos os

'ecursos naturais e condições para uma grande metrópole.

Os candidatos deverão apresentar-se pessoalmente ou por carta à

I

o ESTADO,

_

CIA. FILADÉLFIA DE INVESTIMENTOS "C. F. I."

Av. Iplranga, n. 1.248, 100 andar, Conjunto 1:007 _:_ São Pa�lo

No Programa:
Esporte na Tela Nac,
Preços: 10.00 - 5,00.

,

Censura Livre.

'_.J#"'.. /',

'12ITZ
As 7,15 8,45 horas.

SESSÃO DAS MOÇAS
BOB HOPE - HEDY' LA'
MAR Em:
A ÓGANA ME ENGA

NOU
No programa:
Noticias da Semana. Nac.

, Preços: 1,50 2,00 3,50.
Imp, até 10 anos.

As 5 horas.
SESSõES DAS MOÇAS
MÃCDONALD CAREY

,

•

� � "

I: .

Frieda ,Schnorr e Rudi Schriorr e Família, sensibi-

TEM TOS5E ,1
,

lizados agradecem a todos que compareceram, acompa

!Sa-O J sé nharam e eQviaram cartões, telegramas e flores pelo
Gripe e Bronquite, Asma e Coqueluche?

. O
,

falecimento de 'seu inesquecivel cunhado ê 'tio, HUGO
As 31/2 7,30 9,30 horas.

, SCHNORR, ocorrido em 16 do corrente.
-, Si a tosse produzida pela fraqueza o atormenta e

MARILYN MONROE _

exige do seu organismo um esforço sobrehu�ano, produ- GINGER ROGERS _ DA-
zindo ansias, asfixias 'e rupturas de vasos capilares, dores. VID WAYNE _ Em:
no peito, evite chegar a esses extremos, tornando algu- TRAVESSURAS DE
mas doses do REMÉl?IO DO DR. 'REYNGATE as gotas CÁSADOS
que dão alivio imediato nas tosses rebeldes, coqueluches
e bronquites, cronicas ou recentes, secas ou com catar
ros. Um único vidro do REMÉDIO DO DR. REYNGATE
,é o bastante para desobstruir as vias respiratórias, nor
malizar a respiração, dando alivio e bem estar �ediato
porque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon

ftra no REMÉDIO DO DR. REYNGATE a sua salvação.
�as 'boas casas. Pelo reembolso aéreo Cr$ 44,00. Caixa
::>ostal 6. Meyer, Rio.

A guerra do presente
perdeu o que tinha de no

bre e cavalheiresco. Em ou

tros tempos, não se comba
I tia nos dias de festa. Hoje
'elege-se na noite de Natal i
I

para surpreender o inimigo, ,

no momento em que todos
os homens dirigem seu es-

pírito para Deus. Cem' mil
_

homens se sacrificavam pa-

g_I!III'
1iI·IIii1iiii!iil.'_·••

Q"."·
."

ra p�oteger. a 'honra de uma rl)l tl :.
,

mulher; hoje mata-�e c:m, �I l:m.mil mulheres e meninos pa-
ra proteger a retirada de I As 8 horas.
um caminhão. Aquele "Ti- CORNEL WILDE - BET
rez lés premiers, messieurs TI HUTTON - Em:
les anglaís", cedeu seu lu- a MAIOR ESPETACullo
gar a uma luta entre dois , DA TERRA
alvos invisíveis. Iludir-se No Programa:i que êsses senhores e essas Noticiário em Revista Nac.
senhoras da sociedade nor-, Preços: 7,60 - �.5?
te-americana dos números Imp. até 14 anos. c

intercambiais possam evitar
a guerra de hoje, que é uma

guerra sem alma. e sem pai
xão, é uma loucura. Somen
te os chefes das nações, po
dem hoje em dia pronunci
ar palavras decisivas, para
manter a paz entre os po
vos. E a única atitude sen

sata, que podezla assumir
'essa sociedade para impedir
a terceira,' quarta guerra
mundial, consistiria em de
volver a seus sócios os dez
dólares de inscrição e dis
solver-se silenciosamente.

em:

ERAM TODOS PECA
DORES-

'No programa:
. Ci-ne Jornal. Nac.

Preços 1,50 2,00 3,50.
Censura Livre.

As 8.horas.
JENNIFER JONES
DAVID FARRAR em:

CORAÇÃO INDÔNITO
(Technicolor)
No programa:

Atualidades Atlantida. Nac.
Preços: 7,60, ..;_' 3,50.
Imp. até 14 anos.

SESSÃO· DAS MOÇAS
HEDY LAMAR - BOBI

HOPE
A CIGANA ME EN

GANOU
No Programa:
Noticias da Semana Nac.
Preços: 1,50 2,00 3,50.
Imp. até 14 anos.

As '7,9 horas.
" ,

SESSÃO
.

DAs MOÇAS
PAUL LUKAS - WAL
TER ABEL em:

OS 3 MOSQUETIROS
No Programa:
Filme Jornal Nac.

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

ACiRADECIMENTO
HUGO SCHNORR

Terrenos na- Vila Florida
�'���"':í!' _-(Estrel·lo)

"

':ifiill t-�"-�
MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'l'O A

LONGO PRAZO S� JUROS
Oportunidade especial para aquisição, com grande

facilidade, de um esplendido lote na VILA FLORIDA.
Lugar afta e saudável, ,e toda facilidade de condução.
PrivHigiadll localização, nas. PROXIMIDADES DO ES
rADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata. '

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFJi::RECER AS MESMAS VANTA

Peça, hoje mesmo informações. ,

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício São Jorge, Sala " - Fone:· 2-1-9-2.'

Para o Figado e Prisão de Vfolre
PRiSÃO' DE VENTRE' ,

,

PILULAS DO ABBADE MOSS

A� vertigens, �osto quente,..1,!ta 4e ar,
võmítos, tonteíras e dores <D' cabeça; a
maior parte das vezes sio devidas ao

mau funcionamento do aparelho di�e8-
tívo-e consequente Prisio de Ventre.
As Pilulas do Abbade :Moss sio indica
das no tratamento da Prisio de Vea
tre e suas manifestaçõea e as .A.n�ioco

lites Licenciada",' pela Saude Publica, as Pilulas do Ab
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o'

/-_
I

- I

Expresso
.

Flerlaaépells
ANDRADE & KOERICH

Tra,nsporte de cargas em geral entr.e Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: -, FLORlANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 4,35

. End Telegr.: SANDRADE
Agência - CURITIBA

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

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

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

de Transportes Minas Gerais SIA.)

"

• - ....... - - ... - - .._w .............._.,.- - ... '.'PI ._.....-.-.__• __.-.-_-.-"..� ·YJ;"
, .

Auxiliar de Escri'orio
Com pratica de Canta Corrente, para trabalhar das'

8 ás 12 ou das 14 ás 18.
Propostas por carta de proprio punho, indicando re

ferencias e preterições, a MOELLMANN & RAU LTDA.,'
rua Mal. Guilherme n". 1, em F'loríanópolis.

Atenção, Mocldzde Vatarl08nS8
MINISTf:RIO DA GUERRA

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

AV1SO
O Chefe da 6a. C. R. M. avisa que todo o brasileiro re

sidente no MunIcípio de FLORIANÓPOLIS,
"

pertencente à
Classe de 1936; OU ANTERIORES, AINDA EM FALTA COM
O SERVIÇO MILITAR, deverá apresentar-se de 3 a 30 de
Novembro, à Comissão Militar. de Seleção na Cidade de Flo
ri'anópolis - no Quartel do 14° B. C., para ser inspecIonado
e selecionado ..

Fortunato Ferraz Gomínho
Major Chefe da 16a C. R. M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 31 de Ag-ôsto de 1954

V'

TENDO EM VISTA O FALECIMENTO DO SR. GETOllO VARGAS, EX-PRESIDENTE' DA REPúBLICA, E., O LUTO DECRETADO P E L O GO-
VERNO BRASILEIRO; A COMISSÃO ORGANIZADORA DO CONCURSO,'MISS SANTA CATARINA RESOLVEU ADIAR A FESTA QUE

_
ES

TAVA PROGRAMADA PARA A NOITE DE 30 DO, CORRENTE NO LIRA TENIS CLUBE, PARA O DIA 6 DE SETEMBRO QUANDO ENTAO
SERA FEITA A APRESENTAÇAO DAS CANDIDATAS QUE CONCORRERÃO AO CE'RTAME DE BELEZA tREPRESENTA NIDO OS C l U B E S

.

DE F L O R I A N Ó P O LI S

comprar, vender
ou alugar

Para EDITAL..
CAIXA TELEGRAFICA DE SANTA CATARINA

PR.OCURE A
.

IMÓBJLIARIA PALMIRA'LrDA.
Rua Trajano, n. 31 - lU andar - salas 1 e 3.
Temos para vender Casas,' terrenos e ·loteamentos.

Consulte sem compromisso nosso fichário. Oferecemos
além de um� casa e respectivo terreno à Avemda Ma:uro
Ramos,. n. 137, outras casas, terrenos e loteamentos na

Capital e no Estreito.

Para alugar, urna casa à Rua Crispím Mira, 77.

Confie a venda do seu -ímóvel à nossa organização e

será bem servido.
I Escritório de Contabilidade: Mantemo� um serviço

bem organizado para atender todas as necessidades da

sua escrita e manter em ordem os seus livros.

Procure hojé mesmo nosso escritório à Rua Trajano,
n. 31, sobrado.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDlNARIA, .

. I

De ordem do Sr. Presidente convoco os SrS. sócios da
Caixa Telegráfica Beneficente de Santa Catarina, para
em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31 do
corrente mês, às nove horas, na séde da Caixa, nesta Ca

pital, eleger cinco Conselheiros e cinco Suplentes, por tér-,
mino de mandato, de acôrdo com o que dispõe o Art. 19,
dos Estatutos.

FlorianópoliS, ,25 de Agôsto de 1954.

,.('I\rarahy Campos, Secretário)

Ateocão, Mocld2de Vatarlneose
.

,

MINISTll:RIO DA GUERRA
5a. R. M. - 16a. C. R. M,

..\VISO
o Chefe da 6a. C. R. M. avisa que todo o brasileiro re

sídente no Município de FLORIANÓPOLIS,. pertencente ,à
orasse de 1936; OU ANTERIORES, AINDA EM FALTA 'COM

-� . O 'SERVIQO MILITAR, deverá apresentar-se de 3 a 30 de'

'PAI� ��. COJ Ntvembro,
à Comissão Militar de Seleção na Cidade de Flo-

I "
.

$
.

ri nóp�lís _ no Quartel do 140 B. C., para ser Inspecionado
,

,
e elecíonado.

l -:
,'. -

II
' I Fortunato Ferraz Gominbo

'/ .

III! �(. Major Chefe da l6a C. R. M.

\u:.,.
,

7f� nos;-r;;slllA
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Viagem' com segurança
e rapidez, .

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

·IAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
Florian�poli8 '� Itajaf - JoinvHle - Ourítíba

M"t��,.;; - .'

'Age"'n'cía e
fina Deodoro e�qu�na da

• Rua Tenente SilveIraTerrenos na Vila Florida
f*�r���,m :(Estreito) . ,_

"

.. -

-r- !,
MAGNIFICOS LOTES; COM FINANCIAMENTO A \LONGO PRÂzo SEM ,JUROS .

.

.

Oportunidade especial para aquisição,' com grande
facilidade, de um esplendido lote .na VILA FLORID;\.

. Lugar alto e saudável; e toda facilidade de condução.
Privíhgiada localização, nas PROXIMIDADES D<;> E�
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorlZaçao
imediata.

. ,

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NAO PODEM OFERECER A.s MESMAS VANTA-

.

Peça hoje mesmo ínformações • , ,

SOCIEDADE JMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
�

LTDA. (SUBRAL)
Escritório: Edi,fício São Jorge, Sala " ..:... Fona: 2-1-9-2.

f Auradecl.me'óla' e' 'Missa
conoxer, FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA

A família do CeI. Francisco Faustino da Silva convida

os parentes e amigos para assistirem a Missa .que manda

celebrar, ,em sufrágio' de sua' alma,
.

dia 2, de. Setembro ás

7 horas na Igreja São Francisco.
Antecipadamente agradece .por êste áto de Fé Cristã.

t
.

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH, '.

Transporte de cargas em geral entre Florian6polls,
•

Curitiba e São Paulo ,

.Ó: Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - iFLORIANO'POLIS 't· ,

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

.

End.' Telegr.: SANDRADE ,;.

, Agência - CURITffiA "'_'� ..

'

Avenida 7" de Setembro 332Q124
.Fone: 847, (Linha Paralela)

End .: Telegr.: SANTIDRA
Agência: ---' SAO)AULO ,

Avenida do Estado 1666/1678 Foner. 37-30-91
End. Telegr.: SAJ!'i{DRADE .

Agêndas no Rio dé Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa

dê Transportes Minas Gerais SIA.) .

tMissa de 7· dia
Viuva Zehdy Cherem e' filhos João, Moisés Jorge,

Mana Moisé Jorge, Soraia Moisés Jorge e genros,-par
ticipam aos parent€'s e pessoas de suas relaçôes o faleci- .

mento de ANTôNIO MOISÉS JORGE, esposo, pai e so

gro e convidam para assistir a missa, de 7° dia qU.e mlt,n

dam rezar na Igreja Nossa Senhora de Fatima, no- Es
treito' dia 1.0 de' setembro ás 7 horas Antecipam seus

agradecimfif&tos.

- -

..
'

,Auxiliar de Escrijorio

..

FACTA a' primei-ra máquiná de somar com um teclado
mundialmente famoso o sitema Facit em duas fileiras

7
-

Agência
de .

P'ulUcidade

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
DE SANTA CATA�INA

'

«Casa .Fernando, LIda.»
TELEFONE 3.878 ....:... CAIXA POSTAL, 467

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

- Florianópolis -
,

FACTA comodidade para a mão.. Aliv ia pera o ouvido,
'.

'
.

-

. repouso para os olhos
.

'\
� .

I C I T 1 Clu�!At�o�!:v2�!ubro
AVISO

Caba P..tal, 46

I'lorlan6polia
Suta c..tarlaa

Com pratíca de Canta Corrente, para trabalhar das
.

8 ás 12 ou das 14 ás 18.
. � ,. DI,.�

pro.postas p.
orcarta de proprio punho, in�icando re-

M
I�.

ferencias e pretenções, a MOELLMANN & RAU LTDA.,!
rua Mal

ÜUilherm:nO"l, e!" Florianópoli,. I, KERL.
VIAJ� eO,Nf"O'RtAV€L-Mt:NTt:
-t CO�t<!A' O �UL 1>OtmA§IL
'PELOg 1)O��LAg VA�'�. "

PARA AQUELES QUE
\

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

.,6/faiJ SE,,./liVIlt

VENDE�SE
Otima casa' de' madeira

pintada a oleo, envidraçada,
com agua luz esgoto, estala"
ção Sanitaria dentro de Ca
sa fogão com forno. Assoa"
lho de Tijolei�a. 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 Pedrá Demoro no Es
treito ao lado da' 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-

: ..

Em virtude do decreto que estabelece luto oficial
nos pais durante 8 dias e associando-se às manifestações
de pesar pelo passamento do Exmo, Sr. Presidente da
Repuhlica, doloroso acontecimento que enlutou toda a

Nação, a Diretoria comunica aos senhores associados
- :éJ.lr�;..resplvén�-ra:n:sf�Fr- para' o proxrmo dia 4 'de setem
bro a festa denominada "NOITE AZUL".

•

Com êste va.loV' V. S.
a.1:i ..ill'b. uma. Cclnta. que

'

lhe ..ende� juro com·

",:;", pensa.dol"
. e

§��§§§�§�IIiIIll� levar';' pfl.r'a. �a residên
éió. um lindo e útil presente:

um BELíSSIMO eOFI?Ede J4Ç?O eI?OMADO.

NCO AGORicbLA
, �v�;w.,16

.... FLORIANÓPOLIS -' SANTA CATARINA "D_'.

Terreno,
, Compra-se na cidade para construção. Tratar com

Aldo Novo, Praça Pereira e Oliveira, n. 14. Fone 3.045.

Distribuidor

C. RAMOS S/A
Comercio - Transportes'
Rua João' Pinto, 9 Fpolís

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NOTAS DE FOLCLORE
A Sociedade Peruana de

Folklore, da Universidade de
Cuzco, acaba de conferir ao

dr. Oswaldo R. Cabral e a

mais cínco outras personali
dades brasileiras; o honroso

título de Membro Correspon
dente, "como merecida ho

menagem à .sua devoção pela
ciência do povo", tendo-lhe
sido expedido o competente
diploma.
Foi portador do' título em

apreço o Professor Erfraim
Morote \Best, Presidente da
Sociedade 'Peruana de Folklo- Este folguedo, graças aos

re, que fez entrega do mesmo esforços dos srs. Oswaldo Ca
durante o Congresso Interna- bral, e, Francisco Mascare
cional de Folclore ultima- nhas, pôde apresentar-se em

mente reallzado em São

pau-,
São Paulo, conquistando de

la. morados e entusiásticos a-

,

Não tendo podido compare- í plausos do públíco que acor

cer ao Congresso, o Dr. Os- reu ao' Parque ,de Ibirapuera.

waldo Cabral recebeu ontem

o honroso diploma das mãos
do sr. ,Walter Piazza, que alí

representou a Comissão Ca

tarmense de Folclore.
Causou a mais viva im

pressão aos folcloristas euro-

peus, americanos e nacionais,
que compareceram ao Con
gresso Internacíonal de Fol

clore, a apresentação 'do fol

guedo popular "O VILÃO"
, ,

de São Francisco do Sul, em
nosso Es�ado,

- --_.�---,

Florianópolis, Terça-feira, 31 de Agõsto de 1954

TrabalhandO por
SantalCatarina
, -

1., EMENDA N. 3.3�9 '

'

Ginásio Stela Maris - Laguna Cr$ 200.000,00.
JUS'J'IFICAÇÃO

O Ginásio "Stela Máris" de Laguna, está empenhado
na construção do prédio para Instalação do Internato,
cujo orçamento ascende a dois e melo milhões de cruzeiros.
A subvenção prevista nesta emenda visa proporcionar au
xílio do Governo Federal para obra educacional de alto
valor.

Joaquim Ramos. -. Agripa Faria. -:- Saulo Ramos. -

Leoberto Leal.

EMENDA. N. 3.370

Cr$ 500,000,00 (quinhentos mil cruzeiros) Santa Cata
rina - -Críscíuma '- para a Sociedade Catarinense de As
sistência Necessitados (SCAN).

JUSTIFICAÇÃO
A "SCAN" é sociedade fundada sob os melhores aus-

pícíos, apresentando um conjunto residencial dígno de ser
emítado pelas suas congêneres tornando-se um educandá
rio que beneficia a criança desajustada.

Saulo Ramos.' - Joaquim Ramos. _: Leoberto Leal. -

Agripa Faria.'
' .

EMENDA N. ,3.371

c'rS' 300.000,00 (trezentos mil- cruzeiros) Santa Catari
na - São FranCisco do Sul - Para a Associação Benefi
cente Joaquim S. ·Tiago.

Saulo Ramos. _:.., Joaqurm Ramos. - Leoberto Leal.
Agrip,a Faria.

EMENDA' N. 3.372

"-'''6r$ 90,000,00 para a Sociedade Civil União Pró-Ginásio
- Curitibanos.

Cr$ 20.000,00 _: para a.Bocíedade Criciumense de Am

paro aos Necessitados - Crícíuma.
Cr$ 35.000,00 - para a Sociedade Criciumense de As

sistência aos Necessitados - Cricíuma.
Cr$ 5.000,00 - Para a Sociedade Cultural' "Joaquim

Nabuco" - Florianópolis.
Cr$ 25.000,00 - Rara a Sociedade de Amparo aos' Ne

cessitados - Porto União.

Cr$ '30.000,00 - Para a sociedade de Amparo à Velhi-
ce - Florül.nópolis.

'

CrS 25.000,00 - Para a Sóciedade, de Assistência aos
Filhos de Lázaros, mantenedora do' Educandário Santa'

Catarina - Florianópolis .

. Cr$ 25�OÓO,00 - Para a Sociedade São Vicente de Paulo
,

-'-' Araquari.
Joaquim Ramos. - Agripa Faria. - ),eoberto L�al. ;_

Saulo Ramos.

Cr$ 60.000,00
EMENDA N. 3.373

Para 0- Colégío Barriga Verde - Flo-

rianópolis: .

Cr$ 100.000,00 - Para o Colégio'Bom Jesus - JOÍllVile .

. Cr$ 50.000,00 - Para o Colégio Catadnense -, Fpolis.
.' Cr$ 50.000,00 - Para o Colégio Coração de Jesus

Florianópolis.
,

Cr$ 50.000,00 - Para, o Colégio Imaculada Conceição
de Luzerna - JÓaçaba.

Cr$ 70.000,00 - Para o Colégio Mater 8_alvadoris ,-
Tangará. ,

Cr$ 25.000,00 - Para o Colégio Nossa Senhora das Do-

res _:_ Turvo; ,

Cr$ 40.000,00 -;-:- Para o Colégio Sagrada Família-
CuriUbanos. ,

Joaquim Ramos. ,- Agripa Faria. - Leoberto Leal. -

, Saulo Ramos.

, ,

I ·C�onqtesso. Internmeríccnc
do' Ministério Público

'Já CObta com· o apolo de 18 Procuradorias
Oerals . Brasileiras

v
•

,

'

,

'C\ART,A
Florianópolis, 30 de agôsto dos, os quais' tinham sido for-

de 1954.. _' necidos ao mesmo
'

por con-

Dr. RUbens de Arruda ·Ra- signação. Essa infâmia. assa- ""
mos. cada contra o proprietário da.
DD. Diretor de "O, ESTA- Relojoaria Grfllo.. se prende:

DO".
. , naturalmente ao fato, de que,

'. Nesta. por ocasíão desse roubo, o

.
No programa de segunda- atual candidato' a Prefeito'

feirà dia 23 do corrente, da em Florianópolis, teve sua

rádio Aníta Garibaldi, "FA- bagagem revistada pela poli
LA O CANDIDATO", no qual cia, por ter, sido indicado ço
foi entrevistado o sr. Manoel .mo" suspeito de autoria

.

do
de Menezes, alguém telefo- roubo. Si a policia assim' a-
'nau para a referida emísso- gíu, naturalmente. tinha as

') ra, perguntando ao entrevis- suas razões pará dessa forma

tado, porque deixara, pelo seu proceder. O que não é [usto,
jornal "A VERDADE", de a- nem de direito, é que em re

tacar ao dr. Francisco Câma- presálía ao ato da autoridade
ra Neto, com referência ao polícíal, venha o sr. Manoel
roubo praticado na Relojoa- de Menezes, inventar. uma
ria Grillo, a 23 de novembro falsa acusação, afirmando
de 1947, quando aquele' se- 'que o roubo foi simulado. En
nhor, ocupava o cargo de De- tre o 'modo de agir e do pas
legado de Polícia da Capital. sado do proprietário da Re-
Em 'resposta a essa pergun- lojoaría GrillQ e do sr.'Ma

ta, o sr. Manoel de Menezes, noel de Menezes, o povo. que
disse que não mais falaria no 'julgue. \

assunto, visto que, sabia ter Pela publicação das linhas
sido o roubo forjado pelo pro- acima, muito grato fica, de

príetárío da mesma, tendo V. S. amigo atento.
enterrado �s objetos rouba=] NEOGENIO GRII,O

A idéia da reunião em São

Paulo, dúrante os', festejos
do IV Centenár'io, do I Con

gresso Interamericano do

Mínístérío Público foi muito
bem recebida pelos membros
do Mírustértc Público de tb
do o Brasil. '

A Procuradoria Geral da

Justiça do Estado, que pro-.
move' o certame já recebeu,
até o presente momento, a

adesão do Procurador Geral
da Repúhlíca, do Procurador
Geral da Justiça ' do Traba
lho, do Procurador Geral do
Distrito F�deral e, dos Procu
radores Gerais dos seguintes
Estados: Alagoas, Amazonas,
Bahia, Espirita Santo, Goiás,

Maranhão, Mato Grosso, Mi- O I Congresso Iriterameri-
nas Gerais, Pará, -Paraná, cano do Ministério Público"
Rio de Janeiro, Rio Grande promovido sob os auspícios
do Sul, Rio Grande do Nor- da: Comissão do IV .Centená
te, Santa. Catarina e sergi-l'riO, reunir-se-á, de 21 a '27' de
,pe.

"

riovembro vindouro.

O REGISTO DE ÓBITO DO SR. GETÚLIO
,

"

'VARGAS
RIO, 30 (V. Á.) - O regis= , EXTRAIDA A PRIMEIRA

to de óbito do sr. Getúlio CERTIDÃO
Vargas foi lavrado, excepcío- A prilnei1-a certidão do re-

nalmente, no próprio Palácio gisto de óbito do sr. Getúlio
do Catete, para onde foi le- Vargas foi extraída sexta-fel
vado o competente livro da ra, a pedida do juiz Eliezer
4a. Circunscrição do Registo' Rosa, que fez questão fosse
Civil, sendo oficial do cartó- na mesma consignada a de
rio o sr. 'Américo Gonçalves claração de ser a primeira
Fontes, amigo particular do rõrnecicla pelo cartório.
finado. O registo rorlavrado

1'-
----

a fls. 174 verso do livro \24, FOLCLORE
sob o número 28,429, pelo ofi- '

cial substituto, Oswaldo Tei- ...

xeíra ·Leite. O atestado de Á comissão Catarlnense
óbito, conforme const� do de Folclore, filiada á Cernis,

termo, foi firmado pelo mé- são Nacional' de Folclore
{dica legista Nilton Sales, (órgão da UNESCO), rea

dando, como causa mortis Iizará mais uma reunião de
"ferimento penetrante da estudos no próximo dia 1°.
região pré-cardíal, por pro- de Setembro às 20 horas,
jetil de arma de fogo, com na futura CASA DE SAN
lesões dos órgãos torácicos e ITACATARINA. á rua Tte.
hemorragia interna". . Silveira, esquina Alvaro
COnsta, ainda, do termo de Carvalho.,

'

.

ter o' finado deixado bens. Os srs. associados e. pes
Foi declarante o sr. Aloizio soas interessadas na maté
Francísco Spinola·e Castro, ria são convidados a parti
ex-oficial do, Registo .Oivil. eipar da referida "reunião. 1953

U.DoN. - 209'
P.S.D: e P.T;B.

CANDIDATO
CARRAZ.oNI

RIO, 30 (V.A.) ....:_ O sr.

André Carrazoni, que vem

de deixar as funções de su

perintendente das Enpre
sas Incorporadas ao Patri
monio .da União e de dire
tor de "ANoite",'foi,convi
dado para ser indicado co

mo candidato a deputádo
federal pelo Estadodo-Rio,
ou prefeito da cidade flu
minense de Friburgo. Nes
ta ultima formar-se-á uma

coligação -,PSD, -:- PTB.

CONFERÊNCIA DO
DR. SANTAELA

A PROVA DA FRAUDE
.

As urnas de Turvo', na eleição de 1953,
foram violadas e fraudadas. .Por ,isso o pleito
foi anulado pelo egrégio Tribunal de Justiça
Eleitoral. ,

A entrada é franca.

,
'

Os números abaixo evidenciam a ver-

gonhosa fraude, em duas secções do distrito
de Pedra:

'

'1954
U.D.�N. - 46

72 P,S.D. e P.T·B. - 28V

A's 20 horas, amanhã, no

.nstítuto dos Advogados, se

ie, da Ordem dos Advogados
- edifício Montepio - o dr.
santaela fará uma conterên
.ía sobre o tema 'Problemas
la personalidade. O ilustre
conferencista vem de tomar

parte no Congresso Latino
Amerícano de Saúde Mental,
-ealízado em São Paulo.

DUTRA: Ê CONTRA,

LEGADO 'PON�
TIFICIO

RIO, 30 '(V. A.) - O sr. Ca
.é Filho convidou para a pas
�a da &aúde o sr. Aramis A

chayde, O s». Aramis Athayde
é o atual secretário de Saúde
'cio Estado do Paraná..

, Não há nara deCi'didO,/�n
da, sôbre os ocupantes das

pastas da Educação e da A

gricultura. ! .

'

\

o autor da' seção Riso da cidade veio queixar-se:'
que escreve para fazer humor, que resume as piadas
da ,cidade, etc., mas· que o Tim Thym não só. não ri
como ainda fica brabo.

NOVO MINlSTRO
DA EDUCACÃO

, 1

x x
, ,

x

O dr. Paulo BOrnhausen está recomendando . res

peito à pessoa do sr. Getúlio Vargas. Essa ja não, exis
té: Respeitem-lhe á memÓria.

x x

x

Dois moleques discutiam, E foram clescendo nos

desaforos: Você é 'isso! Você é aquilo! E fO,ram descen
do: Você é mais isso! Você é mais aquilo! E foram des
c,endo sempre� Você também é isso! Você também é
aqí:lilo! :'Como em toda a façanha, em que um perde
e outro ganhà", o vocabulário agressivo de um deles se

esgotou. Mas ainda assim, r�agi'u num larppejo de

O talento se forma na so-

lidão; o caráter, na socieda- ,
de.' - GOETHE.

raiva:,
- Sai daí, seú Carlos de La�erda!
A polícia interveio, separando-os.
,.I celebre i'Dama de Prelo"revel.se

HOLLYWOOD, 30 (U. P.)
>

'. "

I
tar prestando a sua del'ra:-

_ Desde a morte de Rodolfo do a imaginação"dos român- deira homenagem ao saudoso

Valentino, a 23 de. agôsto de ticos, pois a "Dama de Pre- protagonista de "O Filho do

1926, ae "Dama de Pre�o" já- to" converteu-se em "Dama SheJk". E' q-qe, tendo ingr�s-
mais deixou de visitar, todos de Branco", eaparcendo com sado na Missão Evangelica de

os anos, na mesma data, o um vestido de imaculada. aI": Rosas de Charcín, não pode
.tumulo do inesquecívçl astro I vura e com o seu indefectível mais continuar adorando

do cin��a mudõ, Ágora,

po-,
ramo de rdsas vermelhas. E idolos, "E Rodolfo era um'

rém, desfaz-se um mistério deu-se a conhecer, dizendo idolo ,para mim", - disse Di

que há 28 anos vem excitan- chamar-se Ditra Flame e es- tra Flame,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


