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o PrimeiroDiscurso
, '

do Presidente Caté Filho
,

' ,

capacidade e dignidade,
RIO, 1° (V. �.) - Na ma- não por sua política.

drugada de hoje faleceu em Entre os problemas que
'sua: residência na rua Bara-' _
ta Ribeiro 2,3, nesta capital o'

4'

almirante de esquadra refor
rriado Alfredo Soares Dutra.
O extinto, durante a última

grande guerra, comandou as'
forças' navais elo nordeste e

na sua longa carreira, exer
ceu mais as funções de co

mandante de flotilha elo A

mazonas, Mato Grossa, no
cruzador São Paulo, O velho
almirante era natural da ca

pital do Amazonas e contava
71 anos de idade Fu-lminou-o
um colapso cardíaco.

Não: pegou o adiamento 'das eleições
,

Todos" os p�rlidos contra'
PORTO' ALEGRE, 1° (V. "Não vejo coisa alguma que; bom não perder de vista que

A.) - Os dirigentes dos di- impeça a reallzação das elei- i estamos recem-saindo de um

versos partidos dêste : Estado cões a :t de ,outubro. Muito i golpe dos mais escandalosos
manifestaram-se, ontem, à ao contrário, 'acho .que sua I de que se tem memória nes

imprensa, a respeito do adia- efetivação na data aprazada I te país. Ao ler a notícia ele PEDIRAM ASILO
mento das eleições, solíeíta- desarmará os espíritos muito I

que -o sr. Raul Pilla pleiteou BERLIM, 1 CU. P.) _ Diz-
do pelo sr, .Raul Eilla, presí- maís �e,:!o do,.que se ás mes- I o. a?jamento, ainda que com se que sessenta e sete poli
cte�te dó> DiiJ.'et&rio ';':I\l,aciOll�l mas �ôllseln,�a.das",�: ' r�l't� m�ni!.es:t�.:,.e' e��l'tt-!'l-R,a d1S� ,}'j�,is-�I?GlJ.)Ul!tl�s, ctn zona' Sft
'do Partido qberyador. São Candido Norberto, dó PSB: cordamcía dos seus' compa- viltica de '13êrlim eiltl'e los

I ) •
. , , �

as seguintes estas declara- "�ob todos OS aspectos pa- nheíros . rio-grandenses, 0- quais sete comíssáríos, pedí-.
ções: rece-me desaconselhável e corre-me uma dúvida tragt- Iram asilo à polícia dé Ber-
Leonel Brizola, elo PTB. até ,anti-democrática qual- cÔl1lica; Será possivel que até' Iím Ocidental, na semana

"Considero um absurdo qual- quer tentativa no sentido de o sr, Raul Pilla tenha resol-I transcorrida entre ,23 e 29 do

quer ideià: de adiamento das adiar as eleições. Afinal, é
I
vido assentar pr�ça?" cor_rente. ,

eleiçÕes. Os que estão fala,n-
do em adiar o pleito são a-

Y I 'H dquêles mesmos democratas

O ta edon a p!lss'ara' a ser
.

qU�e���:l�a��n����'·p�: "Não U '

acho conveniente o adiamen- P
-

d •
'

G t' 1- -V 1��'o�i�a���Õ�� ,,;�:��; D��
,

RIO, 1 (V. A.) - O !�u- rig��!a ��ta� do
. �o '!r�a� o mu�������

mocrática" estar muito pre- tado Vasconcelos Torres a-- um projetol de lei denomi- I
ta Redonda. l\ idéia 'partiu

judicada pela falta de seus presentou à Assembléia Le- nando "Presidente Getúlio dos operários da usina side-

veículos ele divulgação". - -- '-,- ._-_..
- ._.- --- rurgica de Volta Reelonda,

Daniel Krieger, da UDN: FALECEU O CARDEAL SCHUSTER que a enviaram ao presiclen-
"Meu ponto-de-vista pessoal,

'

te daquela casa legislativa,
é que as eleições não devem VARESE, Itália, 1 (U. P.) I nismo. O cardeal é segundo em memorial contendo mais

ser adiadas, embora os acon- - O cadaver do cardeal Al- membro do Colégio dos car- de vinte mil assinaturas.

tecimentos 'tenham prejudi- fredo Ildefonso Schuster, I deais que -falece desde janei-
cado o desenvolvimento nor- arcebispo de Milão, repousa Iro de 1953, quando o papa Em sua justificação, eliz a-Imal da campanha e dificul- esta noite na Igreja do Se-, investiu da purpura mais ,24 quele parlamentar fluminen

tado a ação oposicionista no minario PontifíCio de Vene- cardeais para completar o se: "Quase se torna l:lesne

que tange ao registro de ,can- demo. O' cardeal morreu dia quadro normál de 70 car- cessaria a justificação de

didatos e distribuição do ma- 29, cedo, fulminado por ata- deais, pela primeira vez em projeto como este, principal
terial eleitoral".

'

que cardíaco. O Papa enviou

1200
anos, O primeiro prínci- mente quando se tem em vis-

Mário Lampert, do PSD: condo,lências ao arcebispado pe da Igreja a morrer foi, o ta que, a homenagem a ser

"Entendo qúe as eleições não de Milão que o cardeal cardeal Massimo" 'em marco prestada se destina ao cria

devem ser J'l.diadas, dentro Schuster ocupava desde,. do ano em ,curso. Dizia-se no dor da cidade do, aço", que

da situação atual, a não ser 1929. VaticFlno que o Papa foi no- marcou, a partir elo funcio-

que supervenientes venham 111ear dois secretários de ES-1 namento da Companhia Si-

a modificar o panorama po- Os restos mortais do ilustre tado, os monsenhOl:es Monti- I deru�'gica Nacional, uma no-,

lítico existente". i prelado serão transladados, ni e Domenico ,Tardini, para I va fisionamia à vida brasi-

Guido Mondin, elo PRP:, amanhã, para a Catedral do, preencherem
'

as vagas. O
I
leira, Numa frase apenas de

"Sou radicalmente contrário Duomo em Milão. Do púlpitO' cardeal Schuster ce�ebrou! ve caber, a jus,tificação deste

ao adiamento das .eleições, desta catearal, o cardeal de- seu jubileu de ouro como sa- I proj eto: "Getúlio Vargas me

por um dia que seja". sencadeou a mais vigorosa
I
cerelote em .março do cor-, rece '�sta hom'1nagem do po-

Derli Chaves, do ;PSP: campanha contra o comu- rente ano. vo flumin,ense".

RIO, 1° (V. A.) - O sr.

Café Filho pronunciou, hoje,
o SEm primeiro discurso de

ímportancía desde que assu
miu a presidência da Repú
blica, a 24 de agosto último,
falando no programa 'A Voz
do Brasil", da Agência �a-

FALECEU O'ALMI-'
RANTE SOARES

DUTRA

governo tem de enfrentar, o I dia continuar "à beira da
sr. Café Filho mencionou os I guerra civil". Getúlio Vargas,
seguintes: porém, rejeitou sua sugestão

com "a inquebrantavél de-
ros que lhe dêem "uns dias" 1.0) - a normalização da cisão de 'resistir com herois-

para detel'minar o curso do vida política e admintstratí-

cional, 'o que fará todas as

terças-feiras, às 19,30 horas,
De início, o presidente Ca

fé Filho pediu aos brasilei-

va; 2,0) - a crise financei
ra e econômica; e 3.0)
o aumento do custo ela vida,

mo', embora lhe tivesse a

gradecido pelo seu gesto.
Ao terminar sua oração, o

sr. Café Filho apelou para as
O presidente disse que não forças armadas, "cuja cola

rídade legal e seus, ministros está "fazendo promessas que boração, neste momento, . é
foram escolhidos exclusiva- mais �arde não poderão ser fundamental, e decisiva" e

mente por seus atributos de cumpridas". E mais adiante: aos partidos politícos,
.

para
e "Não devo e nem posso, num .que ponham o bem da Na

momento de transição como ção acima dos próprios inte-
o este: assumir compromissos". resses".

Sá poderia garantir que não Finalizando, prometeu ao
. seria sensivel às influências Rio Grande do Sul que "não
das fações politicas e nem lhe faltará a carinhosa as

utilizaria o governo para ser- sistência que sempre lhe
WASHINGTON, 1, (U. P.) vir a seus.amígos, dispensou o sr. Getúlio Var-'

- "Nadá existe que índíque '

Ao, fazer um retrospecto gas".
uma deminuição da ameaça dos acontecimentos que o Aunciou que tem a inten
que a União Soviética c�n- colocaram na primeira ma- ção -de continuar suas' audí
tinua a fazer pesar sobre o gistratura do país. Café Filho ências uma vez por semana
mundo livre", declarou o al- disse que havia propostto ao pafa que- o povo possa livre
mirante Arthur Radf'ord, extinto presidente Getúlio mente expôr os seus proble
chefe do Estado Maior Ge- Vargas que renunciassem mas,
ral das Fôrças Armadas nor- conjuntamente, para solu
te-americanas, perante a

as-,
clonar a crise. Esta sua ati

sembléia anual da "Legião tude foi inspirada na sua JOHN F. DULLES
Norte-Americana". convíeçâo de que não se po-

.
,

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

seu governo. Acrescentou

que atingiu o governo não
como representante político,
mas como símbolo da auto-

AMEAÇA' SOVIÉ
TICA

--------�----

WASHINGTON, 1 (D. P.)
- O' secretário de Estaelo,
sr, Jdhn Foster Dulles, dei
xou Washington, ontem à
meia-noite, com destino a

Manilha, onde representará
os' Estados Unidos na confe-
rência do sudeste 'asiático,
que deve ter início ali, a 6 de
setembro.

Exame pericial
do Presidente Vargas

RIO, 1° (V. A.) - O dr. Mostrou em seguida o dr.

Carlos Eboli, diretor 'do ga- Carlos Eboli o modo pelo
binete de Ex�mes Periciais qual se suicidou o presidente
entregou ao chefe da polícia com os detalhes anterior
o' laudo pericial do exame' mente divulgados: O exame

procedido no corpo do presí- pericial durou cerca de' hora

dente Getúlio Vargas, O lau- e meia, tendo sido o paletó
dp - Verdadeira peça hístó- e o pijama, usados pelo sr.

DE rica - como bem acentuou Getúlio Vargas trazido para
o dr.,Carlos Eboli, foi datilo- o gabinete de exames peri
grafado em cinco vias tendo ciais, -onde foi estudado.
uma delas sido remetida ao Nessa ocasião' foi encon
presidente Café Filho para trado o sinal de um esguicho
ser arquivada no palácio do de sangue, que mostra ter o

Catete. projetil encontrado em .sua
Falando à reportagem, o trajetoria uma aderia que

.dr, Carlos Eboli reportou-se foi rompida com violência.
ao trabalho pericial da ma- Referindo-se à morte do
nhã do dia 24 do corrente no sr. Getúlio Vargas, declarou

mesmas, embora tal necessi- palácio do Catete: - Che- ter sido ela instantânea.
dade "não seja crítica". guei ao palácio do Catete O projétil atravessou a

EXp·ORTACO-ES
em companhia do perito dr. caixa tofaxíca ficando quase

, � Vilanova, chefe da Secção à flor da pele. Foi ele reti-
WA_SHINGTON, 1 (U. P,) Quimica Legal, às nove ho- rado pelos medicos legistas,

Estatísticas publicadas ras e dez minutos, O quarto 'drs, Jesse de Paiva e Nilton
pelo Departamento' do Co- onde se encontrava o corpo Sales, do Instituto Medico
mércío, revelam que as ex- do presidente estava reple- Legal. O presidente utilizou
portacões da América Latina to, se de um revolver marca

para os E�tado� Unid�s" dU-' Al_él:l elos parentes do sr. 'Colt", cabo de madrepero-v
rante o mes de Junho ultimo, Gefúlío Vargas, ali se en- la, cano niquelado e calibre
elevaram-se a um total de centravam o coronel Paulo 32. No exame procedido, na

317 mill}�.es _de dólares,. co�- i Tor�es" chefe d.e. policia e arma, ficou constatado s,er
tra 176, milhões e 600 mil do- '

serviçais do palácio. Pergun- ela nova, nunca haver sido
lares, em maio último. tau-me naquele momento o' usada, tendo' sido aquele o

sr, chefe de policia quais as primeiro disparo feito. Ficou

"O VELOZ ESQUA- f�rmali�ades �e que se po- caracterizado haver sido fei-
• '_ I día abrir mao, tendo-lhe to-o picotamento do projetil
DRAO 'eu respondido que bastaria por engatllhamento, o que

OSLO, 1 (U, P.) - O ve- um rigoroso exame .Iocal, o demonstra ter sido morte por
10z esquadrão naval sovíétí- que foi feito, autodeterminacão. Fin a I i-
co, que há três dias navega- O exame permitiu encon- zando, declaro� o dr, Carlos,
va em frent� à _costa da

�o-I'
trar elementos' que garanti- Eboli que OI>laudo pericial on

ruega, em direção ao sul, em ram ter sido de fato a morte de existem diversas totogra
águas do Atlântico" mudou do sr. Getúlio Vargas conse- fias do presidente com o

ele curso, provavelmente em! quêncía do suicidio, pois fo- corpo desnudo - será man

direção ao norte, segundo in-li ram encontrados incrusta- tido em sigilo, pois assim de
formaram pessoas chegadas rrtentos de pólvora nos dedos terminaram as autoridades
ao Almirantado, em Lon-I e 'nas mãos do morto, bem superiores, afim de ser evita-
ares. como outros vestigios. da exploração politica.

NECESSIDADES
ALIMENTO

BERLIM,l (U. P.) - Uma
comissão da Cruz Vermelha

Ocidental, que percorreu du
rante duas semanas as zonas

da Alemanha Oriental afeta-
das pelas recentes inunda

ções. Informou que há ne

cessidade de alimentos rias

1'1'0 RIO O MEDICO QU,E
,

, operou o ,Rei da Inglaterra
RIO, 1 Cy.. A.) - Chegou rá uma entrevista coletiva, Nosso ilustre visitante co-

ante-ontem ào Rio, especial- I será recebido pelo Colégio mo chefe de cirurgia do 'hOS
mente convidado pela Facu!:- i Brasileiro de Cirurgiões e pe- pítal Brompton para .mclés
dade

.

Nacional de Medicina, la Sociedade Brasileira de tia do tórax, em Londres, é
Sir Clement Proce Thomas,' Tuberculose e pronunciará cirurgião do hospital West
eminente

,cirugião britâniCO� conf,
erencías sobre "Tumores mínster e consultor em. ci-·

Durante a sua permanêncíá benigno no pulmão" e ou- rurgía de varias outras 01'

d� ..li. \\�rn,_�s no Río, Sir ele..,..
�

ros
__�s ntos desta espe..

ciali- ganizações hospitalares; Já
ment, que amanhã concede- dade. -, erã amplamente ,conhecido

-�F·e·'Uc-�h·""""emos' OS ra'dl·o---s '���::�oãF�sE::x�:�:o�;E
tuou em setembro de 51 no

falecido rei George VI. E� de
um dos responsáveis pela
conhecida serie de volumes
intitúlada "Britsh practice"
e autor de numerosos traba
,lhos sobre moléstias do torax
e seu tr,ata�ento por meio

,
do radar.

'

A visita de Carlos Lacerda, anunciada para ho

je, nesta' Capital, foi recebida com ind,isfarçável
surpresa e revolta, pelo povo.

Se verdadeira, constituirá ato de. imprudência e

provocação. E" que o povo catarinen�e em ,geral e

(i) florianolJOlitano em particular, teve exemplar ati
tude diante dos trágicos aconteciment'os que enlu
taram o Brasil. Essa atitude, de disciplina, n.ão era,
éntretanto, atitude de indiferença� O nosso povo
sofreu e chorou, sob imensa consternação, a perda
do grande estadista que foi o Presidente Vargas,

E se os próprios líderes da 'u. D. N. justificam
hoje restrições nas franquias democráticas; se hou

ve, como é inegável, medid�s severas contra mani

festações de pesar, nos Estados) pelo clesapare,ci
mento do Presidente; se a gravidal:le do momento

permite e autoriza tais providências; entre, elas ca

be, com muito mais razão, a de evitar que o sr. Car
los Lace�'da venha à, nossa terra dar explicações de
todo excusadas.

Tendo-se feito líder até de líderes na campa

l}ha insidiosa que afQgou o Brasil em lágrimas e so

luços, Carlos Lac'erda, neste m'omento, não será.

persona grata em' nossa casa. O nosso povo soube

respeitar e, por issu, tem o direito ele ser respeitado.
Se, todavia" a notícia 'se concretizar, se o pró

prio govêrno que deveria evitar a visita inoportuna
e indesejável restar omisso, só nos' cabe um apêlo:
o de que, hoje, fecheinos todos os nossos rádios, em
sinal dé protesto!

Lacerda, assim, falará apenas para os que não

}}recisam da sua palavra, por que já estão satisfei
tos e jubilosos COI'l1 as suas campanhas e os seus

métodos;

EM VIGOR O

decre to 35.448'
RIO, 1 (V. A.) - O chefe

do gabinete do .novo ministro
do Trabalho, sr. Valdir Nie

meyer, falando qntem, à noi
te, à no�sa reportagem, sôbre
a'questão dos novos Qescon
tos da Previdência, revelou
que ainda não há atà oficial
revogando o decreto 35.448,
de 10 de maio.

Admitiu, porém, que a ori

entação' do Ministério do
Trabalho no caso é pela mo

dificaçãO dêsse decreto; ha
vendo 'adiantados estudos a

respeito, e a possibilidade de
um ato concreto nos próxi
mos dias.

CONFERÊNCIA DE
OITO POTÊNCIAS
BOON, 1 (U. P.) - Auto

ridades alemãs e aliadas de
clararam, após a derrota da'
CED na Assembléia Nacio
Ral Francesa, que os EE.
Unidos convocàrão, agora,
uma conferncia de 'oito po
tências, para estuda� novo

sistema de seg\lrança coleti-

I ��OVO EMBAIXA-

,I QUITO, 1���,) - A Câ�
mara e o Senado autoriza
ram, ontem, a designação de
Neftali Ponce para o cargo
de embaixador no Rio. Pon
ce foi ministro do Exterior
durante o regime do presi
dente Galo Plaza. Nêste car

go, substituirá o embaixador
Arturo 'Borrero, que regressa
rá ao país para ser designa
dó em novo posto díplomá
tiço.YfNUAM·AS PROVAS

o gesto deseslJerado e heróico do Presidente-Mártir,
"que preferiu morrer pó!' si mesmo para que o Brasil não

se suicidasse", na frase histórica de Oswaldo Aranha,., à'
m'e(lida que os' fatos vão sendo conhecidos e analisados, es�

'ta sendo compreendido pela Nação.
Vítima da tiranl.a minoritária que, à pretexto de apu

rar um crime cujos, acusados principais já se achavam

presos, queria só e apenas a sqbstituição do Presidente da,
República, o sr. Getúlio Vargas para não sacrificar a Cons

tituição, Para evitar derramamento de sangue, não poden
do renunciar o cargo que lhe outorgára o povo, renuncioil

,

a vida. Pe'rdeu-a, para que a dignidade de primeiro ma

gistrado nãó fôsse atingida pela humilhação que era o

grande propósito dos seus inimigos. Com o sacri·fício su

premo evitou que, triplidiassem sôbre a sua honra pessoal
e deix9u à história um testamento político que ha-de ins

pirar à nacionalidade os rumos na salvação redentora:
Contra os seus algoze!i a repulsa surgiu e avolumou-se

esp�ntânea e bíblica, do seio das ,massas. Aos -que preli-,
bavam o gozo de vê-lo deposto e denotado, exibido aos

mercados da zombaria e do tlesprczo, respondeu com a sua

vitória. ,

Os scus adversários, aqueles que o combatiam com ele

vação e', lealdade, ensal'ilharam armas e não ésconderam

o respeito à sua lúemnria.

Já os seus inimigos, aos quais deixou o legado da sua

morte, sentiram�se golpeados pela decisão de extrema re

núncia � nela viram únicamente uma vingança que. os

lançaria ao repúdio das preferências eleitorais. Daí o se

perderem em atitudes que ,os põem a quo na perscepção do

gesto heróico, em cujo conteúdo está o propósito eterniza
dor de um ideal e que, obviamente, só por conceituação
lnsultuosa, poderá ser encarado e interpretado como ím

peto sádico de causar a perdição de determinadas pessoas,
num pleito vizinho.,'

Associar a morte volun.tária do insigne Presidente à fi

milidade de, evitar vantagens eleitorais a uns e propiciá-las
a outros, será juizo que possa empolga,r apenas éérebros
mesquinhos, tr:ibalhados pelo fanatismo ou turvados... pelo
des,espero das ambições fugidias.

.

Entre os que assim agem, escapos de serenidade, en

fileira-se o. sr. Antonio Carlos Konder Reis, paJ;'a surpresa
, .e pllsar nosso.

"

�

Custi crer que da sua pena tenha saido a afirmação
de que lhe seria facil exibir, dizer, gritar pronunciamentos
e atitudes do chefe do p, S. D. catarinense que agravaram
a crise e dif�cultaram uma solução que melhor serviria o

I Brasil e pouparia a vicia do Presidente da Rep�lblica.
Aí está uma das mais graves e insidiosas' acusações ao

sr. Nerêll Ramos. Quem a faz, todavia, já se adianta ,em

recuart "Não queremos chegar lá, porque acima de tudo

respeitamos o sentimento ,do povo, que tambem é o nosso",
·Aí está, tambéi'n, repetid� e plagiada; a técnica de

Carlos Lacerda, mestre de' insinuações, professor de reti
(>ências. Acusações assim, a maturidade política do sr.

Kondcr Reis devia saber que só podem ser feitas sem cál-
, culos e sem' veus, abertas, diretas, francas, manifestas, ex
plícitas, formais,' precisas, terminantes, porque com isso
se oferecem ao direito de defesa e não ficam latejando co-

1110 intrigas e exploráções vulgares ·e sórdidas. .

() g'l'ande Presidente imolado deixou na sua monu

mentai car'ta um grito de protesto contra a' vileza dessa
técnica: "Não me. acusam; insultam-me; não me comba
,tem: caluniam-me; e não me dão direito de defesa".

Cabe, pois, ao êmulo barriga-verde do diretor ela Ti:i
buna da Imprensí1 exibir, dizer, gritar as a'cusa�ões que
lançou escondida,,, e solcr'tes, mesquinhas, e pUlguentas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Profissional
CLINICA DE OLliOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
.-,- do -

\

Consultório - ·Rua Tira
dentes, 9.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.
t

'I'el.: Cons. - 3.415 - Res.
- 2.276 - Floi-iãnópolis.

•
,

"

I","

I
I

____

,
._.,.�_ ...--�--.A�-----------.-.

Lavando com Sabão

'iirgem ESJlecialidade
da; Cla. WBTZlt, INOUSTRIIL-Jolovllle. (marca registrada)

economiza-se tempo e dinheiro
'-------'----------_ ...._-_._.----'.,;__ _'".._-_:_------_";.. __;__ __;_-------_......--...----....--.,....--------.....
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��o' BSTABO��
<'NO LAR E N·A 'SOCIEDADE

),

Vida, . âDeia-lvone C.nselhos de
Beleza'

(Teu aniversário,
minha dedicação)

Eugênio Vecchietti Netto
(ColCLboraçao esp�ciCLl pCL�

i
ra O Estador

r O IOGUE E A ESTETICA
- Quiz um dia compor uma poesia,
Que fosse diferente das que existem;
Que falasse ao murmúrio e a nostalgia .

\De um riacho, ou que sonhos contraisse. Há seculos que o iogue é

I
conhecido e praticado não
só pelos índús como,' tam
bem, por varias outros po

I vos. Em todas as partes do
mundo ha adeptos Iervoro-:

I sos da técnica iogue ,cujos
i p[incipios e instruções tam

(bem pode auxiliar os pro-
blemas da beleza.' IBaseia-se na reeducação

, .::. j

do corpo atraves o espiri-
ta. Procura-se obter com os

metodos e conselhos iogue
um completo' relaxamento,
.fislcó, mental e, sobretudo,
sentimental. .

Quando a. alma' está a-]
gilada o rosto humano tra'

.:_ .Dr. Diniz Junior;' duz todo ,esse estado de

_ sta, Maria-Laura Cal- coisas e cada movimento se

lado exterioriza por uma mar-

_ sr. AIds Rocha ca que ref�ete:_ a .�magem
_ sr.: Arlindo Soares de nossas agitações lUtern�s

Dantas
.

e secretas. Todos os senti-
I

b
'

_ sta. Doris Bianchini
.

mentos, ons ou ma�s" re-

_ sta. Julieta Borba .fletern-se na beleza flslca,
_ sra. Noemia Souza i Adeante relataremos al-

Carvalho, esposa do sr. Ar- 'gumas regras calcadas ou

cisal Carvalho melhor adaptadas das teo

.
_ sta. Marlv Brandão' I rias iogues e que muito

_ menina Neuza de Sou-. poderão auxiliar os nossos

Iza
' leitores"

- sra. Sada Boabaíd dos o
Ei-las:

,

Reis, esposa do sr. Aldo' _1) - Combater a agita- !

Neves dos Reis . çao 'Sob todas as formas.

_ sra. Malvína Duarte 2°) - Repousar todas as

Silva, esposa do sr. Duarte noites '}Yn quarto �e �ora
da Silva

' procurando os motivos de
Aos dlstíntos . aníversá- agitação e com o firme

dantes as felícítações sínce- p�oposito de não repeti'los, '---UM:-A'-g-�---'''''''-�-E-A-L-'I'-Z-A-C----E-S-''- ·-----1--'õa-b-e-l-a-pespegada nos .açou-

ras de O .ESTADO' . ,.
� ��) � Permanecer pela m�:,

'

O
.

-

,

nhã dois minutos completa-
- '''};'''''': <�'_ , ....."t .:.. �, �� . .,." ... _.. ", _ <-" "\: W'

gues? Por que o governo mu-

.
x x x .

I
-

\
I nicipal; tão·· apressado, em

mente imovel. ,

l'la COMUNHA'-O Nãó' hã 'quem nãó se lem- Filas' de nomeacôes." Filas rícípal tão apressado em pro-
,

4°) _:_ Expulsar durante "-

tíd
bre, e tristemente, dos "sÍo- te premessas. 'Filas de nega- messas e desmen Ias" ve�

Sônia Maria Monn. Côrte, os movimentos de repouso 't· d lt 1 v e a
, gans" baratos com que o .ões. Filas de desencantos. permi in o o assa o 1 r

estremosa filhinha do distin- e concentração' as idéias .

ld 'Ih"
udenismo local ludibriou a "ilas de ilegalidades,

. Filas bolsa do consumi 01' I, �u.to casal Ivo Bandeira Côrte tristes. f d f 1
bõa-fé da gente menos avi- te negociatas: Filas de írres- 1;'01' que se rau a, o iciai-

e Nerina Monn Côrte e aplí- 5°) - Relaxar os .muscu- 't b t dado con
. sada, nas últímas

'

le, leições -onsabiltdades. Filas de coa- meu e, o a a e o g ,
.

, cada aluna' do 4° ano tio co- los durante quinze minu- t' d d d ezer
, gerais, 'Foram êles explora- iões. Filas de' pedras eleíto-. sen in o-se na ven a e r "

légío "Coração de Jesus", fe'7.· tos diariamente, descanso,· b
.

ar nu'meroT ias a mancheias, com, pro- 'eiras. Filas' de elevação de ovinas em. men
a sua primeira comunhão no esse que po,derá ser feito a d

' , '

'do pa
.nessas mirabolantes. E de- mpostos. Filas de aumente o que o mirumo eXIgI -

último Domingo, dia 29 de qualquer hora. .

.

t d às neoessldades
ram resultado, ia custo de vida, _ Filas de ra a en er a

Agôsto, 'pelo que foi muito

I 6°) - Mastigar os ali- d 1
-

? QuaI's as ra
Os ímprevídentes -propi- .ndeusadores interesseiros, a popu açao, ','

-

; cumprimentada,. mentos lentamente, As re- . -

d t
'

am a não
ciaram acolhida às promes- ?ilas para vel,' o governador zoes que e ermmar

A' noite, na residência de "f"I'co-es devem ser feitas sob blí
-

d t datasc sas dos pseudo milagreiros, mdarilho e cabo eleitoral. pu icaçao e o os .os

seus genítores, foi oferecida O' m'aximo silencio. ' Nunca' . ôbre a decantada concorrênE por isso êles subiram, de :i'ilas de omissões, Filas de so
-

às suas ínumeras amiguinhas comer de'masI'ad'ame'n'te. '

prI'ncI'palmente das ata'
golpe, Mas, ao invés de la- iopamento de consciências ela; •

e parentes uma lauta mesa _ 00"0 _ �. . I t- f 'd' D'a'boriosas abelhas e previden- )elo poder econômico, Filas e suges oes re en as no 1-

de finos" dôces e g�ar��ás, Essas, as principais', re': tes formigas, a realidade para, o leite, Um sem núme- dia Oficial do Estado de 1�

e� r�gosIJO aquele sIgmflca- gras. São todas facei� de mostrou a todos uma chus- , o delas, enfim. E já come- .de maio do corrente ano? ' E
tIvo ato,

serem realizadas., O que é ma de ciga:v.ra,s e gafanhotos, caram as filas para a carne. porque tanto silêncio e tant:
-� de maxima' importância é Os fatos aí estão: a afir- � a luz e a ãgua, minguando''':':df':!'t�.� não esquecer que ha em marem a justeza da nossa dia a dia, por certo serão as

omissão em problema de vi-

'd l' d tal import�n,ci,a? Que se faça
nossa- VI a a, guns gera 0- previsão, Hoj e, mais do que próximas,
.'

d' t' d' Ih' logo luz e se descubram a�
res e OXlUas e e ve Ice, n\lnca, '. a verdade ressalta As filas, pois, são o fraco

, , ,- d' fontes que lJlinam sobreticia·
cujas. prlUclpals sao o o 10, aos qlhos do povo, como um do udenismo 'local.

•

h d'
' \ mente a .ecoilomia do povo,

. o orgul o e as i eias trls' grito de alartna e de conde- E . j á que falamos delas,
teso Combatendo e elimi- -,

'1 pois que, enquanto a politi-
laçaq aque es que ora tripu- vamos e�tabelecer algumas

cagem bornhauseaÍ1a cam-
'nando da,mente e do am- iiam sôbre os il1terêsses co- perguntas sôbre essa última .

peia solta, quem quizer co
biente em que vivemos os .etivos e se agarram às posi- das' realizações bornhausea-

, mer carne, com ôsso e .múita
sentimentos de repulsão es- ções usando de tõdas as ar:-, nas, que está pondo à prova

,
. pelanca, há que mofar numa

taremos dando um passo nas, a desmédida paciênci� do
fila e pagar de Cr$ 20,00' a

certo para o caminho da fe- Na verdade, com o adven-. florianopolitano e à mostra,
22,00 o quilo, dando ainda

licidade e com e�a, obtere- 'o do bornhalisismo, outra quão fantasiosa era a pro-
graças .a pe�s pelo fato do

mos, certamente, uma vida ousa não se fez senão im- 'messa do não aumento da

1
'

)lantar a e'ra .,dos' desme'ntI'� carne,
retalhista usar apenas um

onga num corpo sempre., ,- dedo sob.o prato da balan-
jovem, belo e são. dos às promessas e palavr:a,

r
Pois não afirmou o sr, Pre-

ça. E viva O' "maior" govêr
NOTA: - Osnossos' lei-

,

'scritas dos seus próprios 'e\to; em not.a de 'pr�?agan- no-promessa do mundo,
tores poderão solicità'r qual- chefes e chefetes,·.. da, que havIa. sabiamente

quer conselho sobre trata- "Entre na fila para' votar resolvido a questão e Q.ue os Razões de sobra tinha Ma·

mentos de heleza/ao medico !m Irineu e será a última preços da "dita" não seriam' tias Ayres quadp, nas suas

especiàlista Dr. Pires, á rez que estarás numa' fila", má)orado;;, inculcando-se por sãibias "Reflexões", disse que
rua Mexico, 31 - Rio de lizia;m os pregoeiros' do bri- 'isso "defensor" do povo? �o certos homens seriam ju,st9s
Janeiro, bastando enviar o gadeirismo provinciano. Pu- retrucou, depois, quando -de- eperfeitos se apenas não �o�
presente artigo deste Jor- a tapeação. Grossa mentira. nunciada a tapeação, que se- sem às avessas".

I I d 1 t Simples golpe baixo. Um dos ria' "rigorosámente" obser-
Ina e o en ereço comp eJ O I

para a resposta. naiores "contos" passados ao lada a tabela, apregoando
_Jovo catarinense, essa a rea- lma fiscalização, pelo seu

'.idade, gaoinete, até agora de fachá-
Jamais se,criaram tantas ia? Como se explica o não

mas, Filas de perseguições, cumprimento até agora ela'

Dr. Pi1·es. '

Pouco importava o efeito, A fantasia
Que ela encerrasse. Que [amias alguém
Neste mundo à .sorvesse em estasia,
Como Q poeta que a faz, servindo o além.

.Um dia, esta poesia eu quiz compor.
Não consegui, pois logo esta vontade,
Presente se- mostrou no próprio amor.

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE:

Ivone é a rima rica, esta ansiedade,
O saneto mais belo é a nossa lida,
E a poesia mais pela é a nossa vida!

--'-X-'--"

Assinala a data de hoje, o

aniversário natalício do nos
,

so estimado conterrâneo, sr,
.

Prof, Flávio Ferrari, elemen
to destacado da atual gera-

" \,
cão eatarinense e Vereador a

Cãmara Municipal de Floria
, nópolís,

Em 'sua atividade, quer no

magistério, quer à frente de

órgãos que vem dirigindo com
elevado sentido democrático,
há sido êle um dos mais en-'

tusiástas das causas do ensi

no comerciál e técnico em

nossa terra. Diretor do SESC

e do SENAC, da Escola Técni

ca de C,omércio, criador e 01'

gariizador do, Jardim de In,
fância "Murilo Braga';, ex
Presidente da Câmara Muni

cipal e desportista dos mais,
úteis o sr, Prof. Flávio Fer

rari �rangeou círculo de ami

zades na sociedade barriga
verde, que tem nêle um dos

representantes mais destaca
dos,
,

Candidato a DeputadO Es- -'

tadual, pelo Partido Social

Democrático, o ilustre con-

terrâneo por certo terá a pre
ferência do eleItorado de

-

Santa Catarina, 'pára repre
sentá-lo condignamente e,

de suar reconhecida capacida-
de de trabalho, a'guard�r ser
viçoS de I:..elevância na conti

nuação de· uma carrÚnhada
gloriosa' em 'benciíe�o dos al

tos interêsses' coleVvos·.
Nesta data, em que o sr,

Prol'. Flávio Ferrari vê trans
correr o. seu aniversário na

talício, quéremos nos,. asso"'. Frieda Schnorr e Rudi Schnorr e Familia, sensibi
ciár às muitas e mere.cid.as lizados agradecem a todos que compareceram, acompa�
homenagens' que lhe serão nharam e enviaram cartões, télegramas e flores pelo
tributadas p�los seus amigos fale,cimento' de seu inesquecivel cunhado e tio, HUGO
e adniiraçiores. SCHNORR, ocorrido em 16 do corrente.'

Botões na côr
,

(APLA)

na

da

xxx

PROF� FLÁVIO FERRARI

AGUA
flVGUSA
'JttANADO'
Aperihva
Tomca
forli(icant�

Partido Trabalhista Brasileira
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TEL�O VIEIRA RIBEIRO
-------------------'----------------------------

;' AGRADECIMENTO
HUGO SCHNORR.

I �L] llbrj M tlij'IJi! [{fIfi,
Cdntine�tal é fabricadoirf'�

.eem f\lmo d,e primeira qualidade,

rigorC?samente seleelenede

. desde a safra

r �"'"

até à manufatura.

'.

-. uma ,ralereneia aaelona.·
" e&aI'JM PRODUTO SOUZA CRUZ

Por· isso mesmo, a última

palavra, o voto, será bem

medido e pesado pelo povo,
nàs redentoras urnas de 3 de

outubro,

Na Câmara
I NA CAMARA MUNICI
rPAL DE FLORIANÓP.O-

LlS
.

O sr. vereador Alvaro

Millen da Silveira, da ban

cada do Partido Social De

mocratico apresentou á Ca

mara Mu�icipal de Floria

nópolis, o seguinte

PROJÉTO DE LEI

Isenta. de impostos os

portadores de determina
das doenças ..

Art. 1o� - Fica isento de

quaisquer impostos e taxas

não remuneratórias o úni

co imóvel de propriedade
de pessoa atacada de· tuber
culose ativa, alienação men

tal, neoplagia maligna, tu
berculose em período de

consolidação, . lepra, ce'

gueira, paralisia, perda de

vizão e impotencia 'fundo'

nal.
Art. 2° Dentro de 120

dias o Poder Executivo re

gulamentará a presente lei.

Art. 3° - Esta lei entra

rá em vigor. na data de sua

publicação, revogadas 'as

disposições em contrário.
Camara Municipal de

Florianópolis, 18 de Agosto
de 1954.

-,

JUSTIFICAÇÃO
Raríssimos os adminis

tradores que para contra

balançar. o orçamento, não

vejam no aumento de im

postos (elevação das tari

fas e especialmente na re

visão) a salvação da �on
juntura,
A falta de melhores ele

mentos para a �leição da

receita públicada, sangram
a e.t:!onomia· do contribuinte,
-ern procurar saber da ca

pacidade tributária da 'po
pulação.
O imposto éum dever do

Povo para a manutenção e

execução dos serviços pú
blicos e consequente bem

social.
Mas a fórma índíscrímí-

nada com que êle é hoje ar

recadado, é um desajuste á

nossa social-democracia.
Dentre as muitas facetas,

por exemplo será justo á

quéle que fôr incapáz .

de

prover-a sua subsitêncià - ,

vamos dizer um leproso ou .

um paralitico - muito em

bóra possua uma única ca

sa onde móra sua próle ou

que dela ti� seu sustento,
seja obrigado a pagar im

postos da mesma fórma que
um-válido?
Não: ,

Esta fórma de tributação
atenta á soCial-democracia.
Somente os capazes de

v'erão sustentar o ônus da

república?
Esta 'a razão do presente
projeto de lei, inicio de uma

série visafido tornar mais

humana a nossa legislação
tributária.
'Alvaro Millen dCL Silveira

I

AUX. TRAT. SíFILIS

DlPUREZAS DO SANGUE?
i '

to

fLIXIR Df B06UtlHA

Reslriou-se ,1
o "'Satosin" é exc'elente

para combater as conse- ,

quências dos resfriaàos:

irritações dos bronquios"
tosses, catarros, Peça ao seu

farmacêutico "Satosin', in

dicado, nas traqueobron
quites e suas manifesta

ções. Sedativo da tosse' e

expectoran te,

AVENTURAS DO ·ZE-MUTRETA :; ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Avai.x
CONTINUARA', DOMINGO, O CAMPEONATO PROFISSIONALiSTA DA CIDADE, COM UMA PELEJA ATRA'ENTE E SEN
SACIONAL, NA QUAL SERÃ8 PROTAGONISTAS OS CATEGORIZADOS PELOTÕ ES DO AVAl E PAULA RAMOS.
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Estado Esportivo'
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o CANDIDATO
OSMAR CUNHA

Paracru!rrros conhecem o desportist� dr.
Osmar Cunha, anotícia da candidatura do be
nemérito presidente da Federação _ Atlética
Catarinense a uma cadeira no Palácio'da Pra
ca Pereira e Oliveira foi re'cebida com satisfa-
�. I .

ção e entusiasmo indisfarçáveis. .'

Hpmem afeito às lutas pelo bem da su�
terra e da sua gente, sem visar recompensas'
de qualquer espécie a não ser o reconhecimen
to do povo, não só na esféra desportiva de San
ta Catarina o benquisto homem do povo dei
xou traços indeléveis de honradês e trabalhol
de dinamismo' e coragem, de inteligência e al
turismo ..

Imbuido dos mais altissoaantes propósi-
. tos, Osmar Cunha não se detem diante de
qualquer obstáculo, quando se trata de en

grandecer a sua' terra e enobrecer a sua gente.
Tantas e tantas são as suas realizações, tôdas
recebidas com aplausos vibrantes.

"

Concorrendo á Câmara dos Vereagores
em 1950 viu recompensados os seus esforços
com a sua eleição, para tornar-se -lider da sua

bancada; . o Partido �ocial Democrático. Sua
atividade é de 'todos conhecida, podendo-se di
zer que soube honrar o mandato -

que' lhe foi
outorgado pelo povo, pois os melhores, esfor
ços envidou pelo progresso e bem estar do flo
l'ianopolitano.

Osmar Cunha fez parte da delegação
brasileira que, no ano passado percoreu di
versos paises do Velho Mundo estudando pro
blêmas diversos de grande utilidade 'para o

país· Eleito' presidente da Associação Brasi
leira dos Municipios, aliás merecidamente,
seu empenho e, inteligência vem se fazendo
sentir em todo'o pãÍS, onde o nome do jovem
político, e esportista representa uma garantià
ao sucesso dos diversos empreéndimenfos e

estudos pelo bem da coletividade brasileira.
Á frente da Federação Atlética Catari

nense há longos anos, batalhando incessante
e intrépidamente para colocar o, -desp«;lrtQ
bar:t;iga-verde em lugar de relêvo, fazendo-o
conhecido e respeitado no país infeiro, Osmar
Cunha viu 'concretizado um gr:ande idea� do
povo: possuir a mais bonita e modern� praça'
de basquetebol e voleibol localizada no Largo
General Osório, onde o povo se deliciou e vem

se deliciando com soberbos espetáculos e onde
,a mocidade aprende � à seguir o lema imortal

, "

Grandel rigósiio:na cidade pelo
triunfo do figueirense

Foi recebido com enorme rique Lage, em que o alvi= ]' Os "cracks" do 'Furação Almiro e Hélcio; Julinho,
regosizo pela numerosa

I
negro' soube se impôr com' Negro" tem sidb cumpri- Anibal e Laudares; Plácido, A próxima dadado do

d"I 'j_ •

h Campeonato Carioca de Fu-"torci ii do Figueirense, o classe e fibra ao Imbituba, mentadíssimos pelo remm- Danyr, Meireles, Betin o � t b I
"

resultado 'da peleja efetuada I local" 'pelo expressivo es- bante feito que veio dimi- Pacheco. Medida acertada, a e o

;:arca os seguintes
domingo -passado em Hen- core de dois a zero.

- nuir a diferênça de pon- do técnico Izidro Costa fa-, en�o� ido A sÓ» _

tos' do líder e ensejando ao "zendo o quadro atuar' em I
.

a ,a_0- merica x Sa�
,

I
.

A"
, 'd' I'} di it Cristóvão '

a vi-negro e o ' vai, aSSIm Iagona pe' a IreI a, se-
D

.
.

como ,o Paula, Ramos e Atlé-;' guindo- o sistema do adver- I om:ngo - Flamengo x

fico novas esperanças para. sário:, ! B 1 a r 1 a F 1 a m e n g o x

a conquista <ia cetr'o.·
. I A arbitragem de Oswal onsucesso, Canto do Rio

Danyr, .9 espetacular I do Meira póde ser' c�:r;J.side-1 x �otafogo, Vasco x Ma'du

"Tank", com .seus cem qui- rada como 'das melhores, reira e Bangu Portuguesa.
los, voltou a empolgar com! graças á disciplina que rei-
sua classe, e intelígêngia,

i nou durante todo o jogo.
conseguindo os dois pontos No cotejo. entre os aspi
do "Furação Negro" e pas- ,ra'ntes verificou-se o mesmo

sando a liderança dos arti- resultado do 10 turno; 2 x 1.
lhe iras, com 6 gols. Com êste são em numer.o

, Trilha não participou do de 11 as contagens
-

iguais
jogo, tendo o conjunto alvi-I verificadas no certame dos
preto atuadq com Mafra, suplentes,". .

Edmundo Andrade;
1.0 Tesoureiro _ Osvaldo

Monguilhott;
2.0 Tesoureiro _ Djalma

reix.eira;
Orador.- Pedro Fernan

des;
,

Guarda Esporte _ Vilmar
Eller;
Conselho Fiscal _ Erna�í

Fernandes, Romão Rui de
Souza e Carlõs Zatariani.
Na certeza que o nosso

grêmio há de merecer da

parte de V. S., todo o apôio
'FÂixA BRANCA e simpatia, aproveito do gra-

to ensejo pará' apresentar-
_0III..M)t..�_H)o�II'O_._o..M4III __..�_16 lhe a segurança .de nos�a es-

�

•
' tÍma e consideração.

------------�----------- Pela Diretoria·
Waldy Prá Netto

ARQUEIR'O CATÀRINENSE NO OLARIA'
, I ' .' •

Segundo informes do Rio,
o arqueiro Tião, que per
tenceu ao Pàysandú,. de

, de Brusque, e foi " reserva

de Mosimann na' seleção frente .ao .Bangú. A atuação
barriga-verde que tomou do magnifico guarda-valas
parte na último Campeona- 'convence'u plenamente. Pa
tota Brasileiro de Futebol,' rabens!

aprovou aios testas a que
se submeteu no Olaria. Sua
estréia deu'se domingo

/ ,

DUAS VITORIAS DO
LIRA TENIS CLUBE· .Esgri"ma.Ab contrário do que di-' son e Apolônio. ,.

vulgamos ôntem, a equipe I Juizes: Rubens Lange e .

, ,_'. .' ...

d leib 1 d 1 b
'

G' as' 'G'lb't Nuernberg f MAIS UMA VEZ CAMPEaO J espíríto de cavalheirismo ·co-
e vo ei o o c uoe . ln - 1 er o .. r ,,' ;

.

-

.' .

d d 'I' 'u f
.' 'o BARRIGA VERDE _ o, mo, acontece com a esgrima.tICO Piratuba, da cída e o P,r� mamente ae ronta-

DOZE LEVANTOU OUTRO �.
'

tencã-

d
'

" . . .
' � 01' ISSO merece a encao o

mes.mo no�e, nao. se e�- ram-�e as equipes .' J�vems VICE-CAMPEONATO ' boato d ue o 'I'enente Car-
Pe..;Jm dommgo, pOIS no �Ia do LIra e do AssocIaçao Es- II '

,

.

'H t q
, .'!'

. ,.,. ',- ,,� " • loS' ugo, vanas· vezes ca.lll-
segvmte, volt?u ao est� 10 ,portn:-a 7- de Setem,?ro, d.o .

Domingo último, realizou-' peão e atual vice-campeão de
'�?anta Catarma", on�e me-( Est:reIto, .

vencendo o pn-I se o C�mpeonato, Estadual- florete vai assumir a direção
d�1:l forças ,com o LIra !e- mel�o paI 2 x O (15 x3

_

e
de Espada, em prosseguimen- técnica dá esg-rima no vete

ms Clube, sendo· venCIdo 15 x. 6) '. com. o esqu��rao' to do ca�peonato de Esgri- rano clube, da rua João Pin
por 2 x O (15 x 7 e 15 x 6). segu:nte. GIlsc;m" ZIl:o�, ma do Estado. O Barriga to. Não há dúvida quanto ao
Os quadros_ atuaram as- BlaslO, Juacy, Ivam, OladlO Verde firmou-se na espada, esgrimista; quanto ao técni-

3im organizados: e Luiz. ' como' no florete, tri-campeão, co, está o mesmo, atualmen-
LIRA- Vendelino, Lou- O Sete formou com E'ri-. 'o invictó desde que surgiu te fazendo um curso de Ins-

renço, Gleno; .Gládio, E'rico co, Aimoré, Airton, �restes, I em Santa Catarina campeo- tr�tor além dissci e bem mais

,e Rildo. I Mauri e José.' ,nato de esgrima. O mesmó jovem' do- que o Mestre Ma-
! PIRATUBA -,- Armim, Juizes: Nilton Pereira e nao está acontecendo com O,i neca que apesar de haver
E'rico, Arno, l'laier, Nel-·,Osman Boabaid. Lira que bi-cainpeão das tres I conduzido o Doze em vários

. / armª,s perdeu o título no flo- 'prélios de importãn�ia, can
rete e agora na espada, arma sou e viu-se impotente quan-

: em, que o Clube Doze de A- do s� fez necessárío preen-

AMPLA' VITO'RIA DOS ATl''ETAS RUS'SOS gosto cónql1istou mais um tí- cher os claros das suas filei-
tulo de vice-campeão esta- ras desfalcadas.
dual.

BERN�, 31, (United tros rasos '(hoinem). e a ,.Prosseguindo o campeonato QUEM APRESENTARA'

Press) - Em uma demons- de 100 metros rasos ,(da- estadual deverá realizar-se, A EQUIPE FEMlIiINA?

tração de pujança sem pre- masf no domingo próximo a prova Ante a nova disposição do

cedentes, os atletas russos
individual de espada do ano Clube Doze em assumir a li-

ganharam 7 das 8 meda- A russa ,Alexandra Chu- _

de 1953, seg\lindo-se, depois a derança, movimenta-se (ain-
,

,
.

do ano de 1954 Na prová do da e' consta) o setor femini-lhas de ,ouro
- das provas dnina, venceu ° pentallo 1 d: d

-

1 4·
-

A ano passa o, so ,po erao par- no e, COO1 apôio do grêmio,atléticas,. dos jogos O impi- com
_

.526 pontos: com tres ticlpar os esgrimistas já llm ao que parece, várias jovens
cos Europeus. Jidi Skobla, ale�as nos demaIs, postos. atividade naquela época, e agremladas vão candidatar-
da Tchecoslováquia, foi o

. Nma, Otkalenko venceu, .

1, l' d d 2088/10 A d l' I' convementemente' inscritos se a aprendizagem do des-
único at eta, a em os rus- e. ; ,

r a!On gna- naquele ano. porto fidalgo. No setor
-

femí-
sos, que conseguiu, um pri- de 2.088/10; Ardalión Igna- nino, ainda 'não foi passiveI
'meiro lugar,

.

ao :vencer a teev os 400 metros, para h.q- PREI'ARA-SE O CLUB,E DO- -realizar campeonato, nem
prova do lançamento do pê' mem com 473(10; Vassily ZE PARA A LI'I>ERANÇ.t). mesmo individual, e, embOl'a
soo

! Koznecov o decatlo com NA ESGRIMA?' tenha o Barriga Varde, p_re-Na prova de húiçamento 6.752 'pontos; e Vladimir parado várias moças, não
do disco (damas) as atlé- Gkhov os 50 q1.,lilômetros Há um "consta", nos meios c(,mseguiu ainda levá-las a
tas russas conquistaram os

I
caminhando em 4 'horas, 22 esgrimísticos, de que o Clube um extreante, isso, . sempre,

três primeiros lugar.es, con- minutos,
.

11 segundos e Doze, atual vice-campeão de por' falta de número: Será
quistaram 'o p.rimeiro e o 2/10..

" ,
'florete e espada, está dispos- que as es'grimistas do Barri

terceiro nos 800 metros r,a- Nina Ponomareva lançou to a disputar a liderança ao ga Verde vão permitir que
sos -(damas); venceram a o ,disco � a,48,02 metros e Barrlga Verde, até esta data as novatas de outra agremia
prova de 50 quilômetros Eirina. Turova correu os isolado nessa aJta posição da ção levem a dianteira? Espe
caminhall(�o; a de 400 D;le-'11o.0 metros em 11 8/10. esgrima catarinense. Se bem ramos colJ:�er opiniões e' in-

que, para tanto, tenha o Do<- formações para melhor es

ze que c'ontar com elementos � 'cl�recer, em rutra oportuni
do Barriga, Verde, isso não é dade, os desportistas catari
de se estranhar num meio nenses.

fidalgo ona� prima elevado I

Kua' 'Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

de Juvenal: �'Mens San a in corpore Sano".
Ali foram efetuados e com sucesso estrondo-

I so os certames nacionais de' cestobol de ji.tve�
nis e adultos e as temporadas de nótáveis clu
bes norte-americanos, uruguaios, al'gentinos'
e paraguaios, graças ao dinamismo realizador
deste hOIp.em de' caráter ponderado e altivo
que é Osmar Cunha, candidato 'a deputado
estadual pelo P. S. D.

,

I, '

f"
"O Estado" que com ele sempre esteve

nas árduas lutas pelo so�rguimentos dos des
porto� em nosso Estado, cumprimenta-o, dese
jaudo�lhe U.fll grande:êxito no grande pleito

I eleitoral que se aproxima.·

Viagem 'com �egurilnça
'\ '.

I e rapidez" '

so NOS CONFORTAVEIS'MICRO-ONIBUS DO

RIPIDO' ,�SUL-BRISILBIBÓ)�
.

Florianópolis'..;. Itajaf -- Joinville - Curitiba
, -W;: ,,,��,- �

. 'Agê,ncia :'.

-

1 NOTICIÁRIO DO

I ÇAMPEONATOAMADORISTA

, . CAMPEONATO
CA'RIOCA.

TREINOS
.

.:'Apronta" hoje o· esqua
drão do Avaí para o difi
cil. compromisso de domin
go próximo frente ao Paula
Ramos. O exercício será à
tarde, com, início às 15 ho
ras, no 'estádio da' rua Bo-

, caiuva.
A noite ensaiará o Gua

raní, e no di.a seguinte trei
narão Paula Ramos e Bo-
caiuva, êste à noite

quele à tarde.
e a-

,

Florlaaõpolis
Esporte Clube

,Recebl)..IDos e agradecemos
o seguinte' ofício:
Florianópolis, 30 de agôstc:i

de f954:-'l·
nnio Sr.
Diretor ' , de' "O ESTADO

ESPORTIVO"
NESTA

PreZado Senhor
Temos o praz�r oe comu

nicar-lhe que, em data de 9

do corrente, foi fundado" à
rua' Laura: Caminha Meira
n. 71, o Florianópolis Espor
te Clube, sendo na mesma o

casião' eleita e empossada
sua ,diretoria, composta dos

s�guintes esportistas:
Presidente de Honra _ Dr.,

Cid Rocha Amaral;
Presidente _ �edro Ma

nuel de Deus;
.
Vicé' Presidente - Rodolfo

Manuel Lourenço;
1.0 Secretário

Prá Netto;
2.0 Secretá,rio

Waldyr

Canuto '

Secretário",

Precisa-se'
de qu�rfo8-

Dois acadêmicos procu
ram colocação em casa de
família. Da-se referências.
Interessados favor comuni
car' a Caixa postal 437.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a fraternidade Muçulmana' IQual a mais bela
�xige imedia·ta evecuaçêo comerciária de 1954 ?

'

-,
�

Curiosi�a�8' politic�' ,�a '11�a
Walter Santos � curlasa nnomalía, contra- consciência e concluirá em

producente às eleições prece- 'colóquio:
dentes no que incide à pro- - Acho que o candidato,
paganda dos candidatos; se sem prometer coísíssíma ne

'aqueles primavam no grosso nhuma, bem 'que poderia de

das promessas, os de hoje na- monstrar - citando fatos' e
da prometem, nada dizem problemas da Terra - en

quanto suas pretendidas a- contrar-se ambientado no .

tuàções, quedam-se mudos: estudo deles.,
Todos os programas e futu- . Porque nãó o fazem? Igno-'
ras realízacões são de .rõro rância? Temor? Má fé?

íntírno. - �ssim ,compre�n'- . -Nâo há justificativa favo

de-se -- exclusivamente os: ráveí.
.arrdídatos são senhores de" E'ste particular é importan
mas intenções e propósitos, e te, e 'porísso repita-se: ·é de

naturalmente isto dá mar- justiça apurar-se -da capaci
gem a certas suposições, dade intelectual do candida-

Se um cídadâo postar-se to, porque por eles concluire

jurito"a um desses-cartazes e mos fácilm'ente quais são' os
.ormular a pergunta: � partidos que apenas desejam

Porque' simplesmente números, maioria à fôrça, e

isto?
'

desprezo criminoso à sobera-
Não terá o repúdio de sua nia da vontade popular.
,,_.

Os pleitos eleitorais passa
dos caracteritaram-se pito
rescamente em não haver

candidatos ao senado, à câ

mara de deputados ou à de

vereança, que declinasse da

\Qbrigatoriedade de estampar
aos concidadões o decálogo
retumbante de suas arreme

tidas patrióticas em prol do

povo, .da pátria e do regime
democrático,

.

Em suas "propagandas lá

estavam, ao lado dos rostos

sorridentes e amáveis 'dos

candidatos, o apostolado pelo
qual o futuro fegisladór pau
taria seus atos no recinto so

lene da assembléia,
, Esclarecidamente os mag

nos e aflitivos problemas do

Povo, do Estado e do País, alí

·eram resumidos s.regístrados
com eloquência nada deixan

do a duvidar quanto a pro

fundeza e a sagacídadedo al

vit�ador no conhecimento da

causa a que se propunha lan

çar- patrtóticamente e com

ardor, decidido-e com dígní
dade até faze-las vitoriosas.

, O povo podia confiar ne

les; eles' trabalhariam pelo
povo, concluia-se.
Chegaram as eleições, apu-

, raram-se as urnas e dos que

foram eleitos, alguns houve

ram-se com honra e fidelida

de aos seus principios" res-

'peitando a integridade de

sua plataforma e agindo su

bstancialmente presos ao cri

tério de suas assertivas.

Outros perderam-se; ro

ram-se a' outros caminhos

menos elegantes e honrosos,
o que é de somenos impor
tância: corvos' e carniça os

primitivos da Era da Pedra

já conheciam e deles se afas- "TEXTIL CISAMAR S.A. - CAMÉRCIO E IN-

tavam. DUSTRIA"
Logravam os que neles ha- Os abaixo assinados, fundadores da ."TEXTIL CI-

viam confiados e fugiram de SAMAR S.A. - Comércio e Indústria", em organiza
suas responsabilidades visto cão, tendo sido integralmente J subscrito o capital da
existir um programa.a defen- eompanhia, convidam os senhores subscritores do

mes-Ider e cumprir. mo capital para uma assembléia geral, no dia 15 de se-

E aqui, páro, Não pretendo tembro do corrente ano, às' 9 horas, à rua Deodoro nr.

criticar a�os alheios. 9, na qual se nomearão os peritos que: deverão avaliar
Quero e, fazen_?o uso das

as máquinas e acessórios �e propriedade do subscritor
.

h t íbuí e como e'm111 as a 1'1 UlÇO S
.,

-

Augusto Hendricus Vonnenaar que deverão ser incor-
leitor" anotar a

CU1'1os1dade'l porados à sociedade anônima.

q�e. VimO? ',observando �o ce-
Florianópolis, 28 de agosto' de 1954.

nano político da Ilha a pro- Ad b 1 R
'

d Sil
porção que brotam os candi-

er a amos. alva ,

, 'Augusto Hendricus Vossenaar
datos. Acelon Dario de Souza
Aliás, alguns dos atuais

candidatos, em primeira mão

os que se destinam à Câmara

de Vereadores, percebe-se
clarividentemente que para
lá foram apontados para nú
mero, para soltar batatas e'

fazer pipocas pela coletivida-
.

de, embora venham do que

mais há de genuino entre o

povo.
Não é menosprezo ao no

me, a condição social nem DO

partido, o entrave; mas é de

justiça cogitar-se da capaci
dade intelectual do candida

to, do suposto legislador.
Crime moral, deve ser, ex

por-se alguém inocentemen

te ao :idiculo ...

Eclode; possivelmente daí,

Um Templo no Deserto I
(SNA) .; ."Todos os go- a fazerem "contínuos esfor

vernos, e em particular os
I
ços para assegurar a inspe- :

do Reino Unidp,' dos Esta-l ção e contrôle internacio I
dos Unidos e da Rússia," i nal de tôdas as armas atô-
foram' conclamados a afir- micas".

I

mar inequívocamente que' I'não tomarão a iniciatíva de "Sendo êsse fardo afás
usar armas atômicas. O ape- tado, acrescentava a reso-

lo foi 'feito. pela Conferência lução, "as nações terão 0- ,I
'

Metodista da Grã Bretanha, portunidade de fazer uma,'
reunida em Londres em' sua guerra construtiva à ígno
sessão anual. Também con- rância, à doença, à 'fome e

clamava <§s Nações Unidas à pobreza."

Edital de Convocaçãu

. .

Apêlo às \'grande's" Nações
'

-::-;"�.' .,... '&141
(SNA) - o Primeiro mória, o primeiro dirigente

Ministro Robert G. Menzies Ilda Missão do Interior. da

lançou a pedra fundamen- Austrália e fundador da
'

tal de um inusitado templo, famosa organização chama- ,

que será um memorial a da "Serviço Aéreo de As- I

um dos missíonárinsgiio- sistência Médica". Ineiros mais amados' na .

Austrália. Dr. Flynn, que foi mode- I
. A igreja, que está sendo .rador dá Igreja Presbiteriá',
construida no "hínterland" na da Austrália, de 1939 a

australiano, em Alice Sprin- 1942, devotou virtualmente

gs, que é quase um deserto, tôda sua vida ao bem-estar

é uma homenagem ao dr. dos sertanejos, muitos dos

John Flynn, de saudosa me- quais morava� � 100 m�-,
� lhas de seu vizinho mais

,.

próximo. Faleceu em 1951.

CLUBE' 15 DE OUTUBRO
Sob a direção dêsse: abne-

, gado Ministro de Deus, o

"Serviço Aéreo de Assis
tência Médica" foi estabe
lecido com ti fim de , levar
médicos e enfermeiras 'ao

povo das áreas .isoladas no Iinterior. .

,

Rua - Alvaro de Carvalho, n. 12

PROGRAMA PARA O MtS DE S�TEMBRO

• DIA.4 _ FESTA AZUL _ Salã� orna:m�ntado a carater.

Será oferecido um mimo à se

nhorita que se apresentar com

o traje mais' elegante.
DIA 25 _ F,ESTA DA PRIMAVERA'- Na ocasião será fei-

-

ta eleição para a Miss "Clube

15 de Outubro".

5

o motor
/'

o'
minhão

__.;

,_- ....

.,
� }

}! ,
, '

,- •
,

"'-

SHELL X-iDO MOTOR OIL

contém "aditivos"
::.

que limpam comple-
tamente o motor

por dentro, protegen-
do as suas partes vi-

tais contra a ação da

POEIRA, dos ÁCIDOS,
do CARVÃO e de outros

agentes causadores do

DESGASTE

E
-

CORROSAO!
. ,

...

'(

.- I � ".v �

I'

MERECE O MEINQ :-

X-IDDMO;ÕIlDII
�--�-3��--

CAIRO, 1 (U. P.) - A eva- ternidade Muçulmana", dis- tividades. Disse o secretário

cuação ímedíata de todas as se. que a organização aceitou

l-tropas estra,ngeiras do Egito, limitar suas atividades ao

I com
a garantia de que [a- Não crê a Fraternidade, terreno religioso, porém, que

mais voltarão, e a exigência que, com isso, viole o acôrdo o tratado sobre Suez "é as

da Fl'aternidade Muçulma- I ele manter-se à margem da sunto religioso, porquanto a-

na. . I política, quando o govêrno feta a vida de milhões de
, Ii lhe permítiu reiniciar suas a- muçlmanos".

O secretário-geral da insti-
tuição, Adbél Hakim Abdin, I

'

declarou que essa' é a rea- I
ção da entidade ante o acõr-

'

do anglo-egípcio recente-
mente subscrito ..

"Nada 'menos que a eva

cuação imediata, e sem di

reito algum à retenção if de
uma só base, nem ao regres

�o de tropas estrangeiras a

nosso solo, satisfará à Fra-

SECÇÃO DE EMPRÉSTIMO

De ordem. superior tornamos público 'que, a partir, do

próximo dia 6 (seis) de Setembro, a Secção, de Empréstimos"
Comuns começará a atender aos segurados dêste Instituto,
devendo ser observado o horário seguinte:

Segunda a Sexta-feira: das '8,30 às 10,30 horas da ma-

nhã, dos dias 6 a 15 ele cada mês,
. .

Florianópolis" 1° de Setembro de 1954.

Acácio S. Thiago - Delegado.
João Galtlino Fig-ucrei1n - Chefe da 'Secção de Em:-

préstimos.

f

ORIGINAL,CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS,

COMERCIÁRIOS" •
Maravilhosos Prêmios que serão ofereci

dos até o 100 lugar, Destacando ..se, entre eles,
os' que serão ofertados a miss .comércio, a sa

ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra
balho a Ouro: confecionada esnecialmente no

Rio dê Janeiro; Uma viagem a cidade Mara
vilhosa com acompanhante, gentileza 'da Ser
viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí
quíssimo anel de pedras, além de uma 'belíssi
ma toilette para e coroação ������

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

Ald� Novo, Praça Pereira e 'Oliveira, '�. 14, Fone 3,045.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis; Quinta-feira, 2 de 'Setembro de :·1!).54 ·0 ESTADO

Senhor, oueriamos ver a Jesus . .(João 12:21). Ler
João 12:20--26. '

UM DIA, o muito estimado bispo William Oldmam
estava passeando pelas alamedas do jardim de um colé

gio evangélico na América elo Sul, Ali encontrou duas
irmãs brincando., Como era seu costume, ao passar por
elas, pôs a mão sôbre a -cabecinha da menor e fitou-a
com um sorriso. Depois, sem dizer palavra, continuou ô
seu passeio. A pequena, encantada, correu para a irmã
e perguntou-lhe: "Aquêle homem é Jesus"?

,

Algo diferente, não comum na face do bispo havia
se associado, na imaginação inantil, com a imagem que
ela criara das reições de Jesus. Aquilo que ela trazia
na imaginação, tornara-se realna face do bispo Oldrnam.

Temos nós submetido nossas vidas ao
. poder e in

fluência de, Jesus, Cristo? Estamos nós mostrando a ês
te mundo católico e cheio de misérias a face radiante de

.�...... ,

Cristo? Hoje, mais do/que nunca, .0 mundo incrédulo
precisa de ver em nós à realidade de Jesus Cristo. As
'sim poderemos ajudar outros' a encontrarem a paz, a fé
e a esperança em Jesus, nosso Redentor.

,

ORAÇÃO
Tterno Pai, permite que nos submetamos' a ti tão

.inteirarnente que o teu poder e a tua influência sejam
vistos em nós. Perdoa-nos o fracasso perante ti e perante
anoso pró.ximo por fecharmos o coração ao teu poder Ie ao teu amor. Em nome de Jesus. Amém.

h
_ "PENSAMENTO PARA O DIA

.

�E' a minha vida um testemunho da presença e do .�
poder de Cristo?

SAMUEL 'ARAYA (CHILE)

As 5 ho�as.
NaTela

TITO GUIZAR em:

PREFERIDOS DAS MU
LHERES
No Palco

SILVIO CALDAS O Maior

de seresteiro do Brasil..
No Programa:
FÚme Jornal Nac,

Preços 15,00 7,50 . Crian
Precisa de representante para esta praça. Carltas cas 5,00.

'/rcferências p/ Ca:ixa Postal, n. 13.839 - São Paulo.
'

As 8 horas.
Rua Trajano, n. 31-1u andar - salas 1 e 3. ",_"",,_,�. , .... ....u_.;�· ESPETACULO DE TELA
Temos para vender Casas, terrenos e loteamentos. R' b

· · - , E PALCO
Consulte sem compromisso nosso fichário. Oferecemos eco roua Vlsao N:.. Tela GARY COOPER
além de uma casa e 'respectivo terreno à Avenida Mauro DARTINGTON, Grã Bre- viga, tombando desacordado em:

R
.

.

.

.anha, 1 (U, PJ _:_ Após 141
No sábado, quando reco ,LEGIÃO SUICIDIA

RIO, 1 (V. A.) _ O' presí-amos; n. 137, outras casas, terrenos e loteamentos na .

C Lmos de cegueira, William bro� os senti�os, cercado de No' Palco SILVIO A �
dente da República assinouCapital e �? Estreito: ,Jassmore, que tem 80 anos !.sua mulher, í'ilhos e netos, o DAS O Maior seresteiro do

\

"_,'_________ 'decreto nomeando o sr, Mã-,

Para alugar, uma càsa à Rua Crispim Mira, 77. le , idade, recobrou a visão,

loctogenário
prorrompeu em Brasil. !. .

rio Pecanha de Carvalho, es-
Confie a venda do seu Imóvel à n�ssa organização e .omo resultado de uma pro- griteis de "Estou enxergando! No Programa:

d
-

tatísti�o do Ministério' da
será bem servido. zídencíal pancada que rece- Estou enxergando! Estou Noticias da Semana: Nac. Ve'n- e .a.e Justiça, para, exercer, ínterí-

l,eU na cabeca.,

I
enxergando!" Preços 15,.00 7,50. � namente, como substituto, o'Escritório de Contabilidade: Mantemos UPl serviço O fato ocorreu na quarta- 'Um médico; que não quis Imp. até 14 anos. Vende-se um Carro Re-' cargo em comissão de diretor

.

bem organizado para atender todas as necessidades da 'eira passada, quando P�s", i�entifica,r-se, disse que ha-
_

' .',' .

"

nault Juvaquartre em' per-
.

do Serviço de Estatística De-
sua escrita e manter em ordem' os seus livros. more�descarregava carvao. I VIa exarr:mado a Passmore e

t �cr', �" I, 19' &.'C feito estado de conservação mográfica, Moral e Política
. . .

R . �or nao enxerg'ar Passmo- que efetivamente o cego re-, ' e:a ,'. , 'R
-'..

M" té
,Procure hoje mesmo nosso eSCrItÓrIO à ua TraJano,

I b t 'b I b' . -

'.
""

• Tratar no Bar asa '. do, mesmo irns eno.
.

'

, e a eu com a ca eça numa co rara aVIsa0.
_".

_
.

n. 31, sobrado. ,

.", I As 8 horas.
.

tiV'_ -
..
- � ",. - ., - .,..�•

JOHN HALL � SUSAN PRISAO DE VENTRE
.

-----

CABOT' em:

rarmacías de Plantão' I "SAMOA ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS-

, MÊS DE SETEMBRO . No Programa: PILULAS DO ARRADE MOSS
4 Sábado (tarde)' Farmacia Esperança Rua c,on-I

Atua1. Atlantida Nac. Agem directamente sôhre

selheiro I Mafra _ 3 Domigo Farmácia Esperança Rua Preços: 7,60 3,50. o' aparelho digestivo, evítan-
C 11 M f 7 T F' (F' d ) F

' Imp. até 14 anos. 'oo'a prisão de ventre, Pro-.onse le�ro a ra.
-

e�ça- eira �ena o arma-". porcíonam bem estar geral,ela da Fe Rua Felipe Schmidt - 11 Saabado (tarde) I
Farmácia Moderna Rua João Pinto- 12 Domingo Far- ,

facilitam a digestão, descon-
mácia Moderna Rua João Pinto - 18 Sábado. (tarde) I gestionam o FIGADO, regu-

larizam as funções digestiFarmácia Sto. Antônio Sua Felipe Schmdt - 19 Do-
I As.8 horas. '

vas, e fazem desaparecer asming? Farmácia Sto. An!o�io Rua. Felipe Schmdt .-. COLOSAL PbGRAMÀ enfermidades do ESTOMA-�5 Sabado (ta�de) Farm�c�a Catar�nense Rua ;T.7'aJa-1 '.
DÜPLO

"

GO, FIGADO e INTESTI-
no - 26 Domingo Farmácia Catar inense Rua Trajano.

I 10) N t··· .' � R" ,l-
.

'f d I f
,. ,o iciarro "«m eVls-, NOS.O serVIço noturno sera e etua o pe as armaClas

ta Nac
.',

1 "l0iii' 7..-'''''- .,. ''''..''''.._ _"..,...,.'W,'W =_ _
= w-.I _,. - _.

M<:der�a, Sto
..

Antônio e Notu:na, situadas às ruas' '20) Â CIGANA ME EN-João Pmto, FelIpe Sch,mdt e TraJano.
, GÁNOU Com: Bob Hope. SENAC 'JCHEFE- DE GABINE-

B b tA. 't··
-' 3°) 'LEGIÃO DOS DE- .

TE DO MINISTRO
, �m as a Ol;l1lcas a loglrao SESPERADO,s Com: John ,'.

.

Payne ,

DA JUSTIÇA
ge,·raço-ec. futuras� Preços: ,:7,60,3,50. CURSO DE ESTRUTURA

RIO, 1 (V. AJ - A's 10
�

Irnp' ate 14 anos' horas de ontem, perante, o.

.

".; ANALISE D� BALANÇOSLOS, ANGELES, 1 (D. P.)

I
das pelos Estados Unidos, A Empreza avisa aos desembargador Seabra Fa-

- O dr. A. H. Bturtevant, ci- Grã-Bretanha e Russia pro:" seus distintos freguent�do-I ','

'R'
gundes, tomou posse do car- ..

errtista do Instituto de Tee- vocaram a írrttaçao em mí- d "CINE SÃO -JOSÉ'" O Departamento egio go de chefe de gabinete. do
'1ologia da California, decla- lhões de pessoas.

res o
-

h nal do SENAC, fará reali- ministro da Justiça, o sr. A-que, a sessao das 31/2 oras
.

t' d d' 6 dl'OU hOJ'e que as bom,basato-' . .. . . d' 6a zar, a par Ir o la, e se' droald,e Touriliho Junqueil'atera mlclO a partIr' e '.
..• ..

micas e de hidrogenio que já Finalmente-, ·frizou: "não
F

.

3 h
.

'N-' 1 tembro prOXlmo, um curso Aires, que já exerceu êsse
,

' eIra as oras. ao a -

"d
..

t
. d ES

.

;xplodiram causarão COlsas ha como escapar ... as bom-
dI' 'd . ,rapl o e m enslVO e - pUsto na gestão do sr. A-

.

b "1 d'
,

I I
teran o loranos a nOlte.

TRUTURA E ANALI'SE '

monstruosas
\

lias gerações as_ que Ja exp o_ Iram Tesu _.
"

H. A. .

'

,,', droaldo Mesquita da Costa,
'uturas. tarao na produçao de nume-

.
"

I DE �ALANÇQS. '

. a quem substituiu interIna-
Fortuhato Ferraz Gominho. "Frizou que a irradiação rosas individllOS defeituo-

'

Professará as aulas, o Dr. mente.'

Major Chefe da 16a C. R. M., las s.uper�bombas deflagra- sos". Albino Steinstrasser, pro
fessor' da Faculdade de Ci-

, , ências e Econômicas' da Uni-
JI!lNNIER JONES __ DA- versidade Católica do Rio

VID FARRAR Grande do Sul, autor de vá-

CORAÇÃO. IND01YIITO" rios livro.s'e mestre de inve-

. (Technicolor) '.
jável valor e conceito.
Durará o Curso de 6 dee:eeeeeeeeeeeeeeeeest- m

. setembro próximo a 25, to-mp oe ea etaocmp,
eecmfpâií mfp âmfpjmmmr talizando 17 aulas:> consistin-
No Programa: do de 1 hora e meia�de ex-

Cinelandia Jornal Nac. posição seguida d� seminá'
rio para a discussão de pro-'Preços: 7,00 3,50. blemas, durante 'o tempoImp.· até 14 anos.
que o gênero �êstes exigir.
Parà mat:tícuia serão' a

ceitos'contador,ês, técnicos
em cO:ntabilida,de, guarda
livros provisionados e alu

.

nos da' Faculdade de Ciên
cias Econômicas.
TODAS AS INFORMA

ÇOES SERAO PRESTA
DAS, PELO SENAC, A A
VENIDA HERCfLIO LUZ,
57, DAS 9 AS 12 ,HORAS.

.

Com a Biblia na'Mão
-". ,���

«No Cenáculo')'

'Para comprar, vender
ou alugar

PROCURE A

iMOBILIARIA PALMIRA LTDA.

AteD�ão, Mocid2de . Vatarlnense
MINISTf:RIO DA GUERRA

.

.

5�. R. M. - 16a. C. R. M.
A V I S o

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

sidente no Município ,de FLORIANÓPOLIS, pertencente à

Cl�sse de 1936, OU ANTERIORES, AINDA EM FALTA COM

O SERVr<;O MILITAR, deverá apresentar-se de 3 a 30 de

Novembro, à Comissão Militar de Seleção na Cidade de Flo

rianópolis .:__ no Quartel do 140 B. C., llara ser inspecion,ado
e selecionado. ,

José

No programa:'
Cine Jornal Nac.

.

Preços: 10,00 _" 5,00.
.

� '.

Imp. até 14 anos,
'

As 7,30 9,30 horas.
ROBERT ARMSTRONG
em:

O MONSTRO DO. ARTICO
NO programa:
Cine Jornal. Nac,

Preços 10,00 5,00.'
Imp, até 14 anos.

� ,I T Z
Distribuidor

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

Imporfanfe Indusfria
Rendas

f3Lf)�I�
Estre;Uo '

As 8 horas,
Colosal' Programa de Te-

l.a e< Palco
..

No Palco: O Maior' se

�'esteiro do Brasil SILVIO
CALDAS'
Na Tela: DAN DAIt.EY
-" JEANNE DRU' Em o

HOMEM DO DIA

Modificações
no Ministério da Guerra

RIO, 1 (V, A.) .:.:__' O presi-> cerem os cargos de chefe do
dente da República' assinou " Departamento Técni'co e Pro
decreto na pasta da Guerra dução do Exército, ..diretor
nomeando os gerais do 'Exér- r geral de Engenharia,' co

cito Angelo Mendes de Mo- I mandante da Divisão Blinda-'
,

'

1 da e Secretario Geral do Mi-
raes de divisão João Valdeta- nístérío da Guerra; e para o'

1'0 de Amorim Melo e de brí- cargo de chefe do Estado
gada ,João Segadas Viana e

1
Maior da Divisão Blindade o

J;osé D�ntãs Arêas Pimentel, coronel, Mario Ferreira Bar)
respectivamente, para exer- bosa Pinto.' .

CHEFE DO E M DA
I

.

I R������)UTI;!esi_
I dente da República assinou
decreto nomeando o tenente

, brigadeiro do ar Gervásio

I
Duncan de Lima, Rodrigues,
'chefe do Estado' Maior da
Aeronáutica.

BelTE
PAItA ,AQUELES QUE Agência

de

Publicidade
DES':JAM o MAXIMO

EM CORTEZIA
.

,

E EFICIENCIA

CaIu P..tal. 4Ô

I'lorian6poU.
'Sata c.tarlaa

CHEFE DO, SERVIÇO
DE ESTATISTICA

Alug1"'�e
,

Quartos de casal e sol-'
teiro, com café pela Manhã,
em casa de família. Tratar
à rua Conselheiro Mafra
93.

CONSULTOR GERAL
DA REPUBLICA I

RIO, L ·(V. AJ - O presi
dente da República assinou
decretos: nomeando o con

sultor jurídico do Ministério
da Viação, o sr. Antônio Gon
çalves de' Oliveira, para exer-'

cer em comissão o c�rgo qe
Consultor Geral da Repúbli
ca, vago em virtude da exo

neração do sr. Carlos Medei
ros qa Silva.

COM
Estoulador·

,No. Programa:
Bandeirantes da Tela
Peças: 10,00 5,00.
Imp. até 14 anos.

, Atenção.
BONS QUARTOS

Nac,.. PENSÃO.
Preciza-se de um na ;Em

preZa ·.,Florianópolis", Is.A.
na Avenida Hercilio Luz
107 com o Sr. Aldo'Rocha.

RUA - GENERAL BIT

TENCOURT, N. 43.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.o .".., .... Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Setembro de 1954 7

TENDO EM VISTA O FALECIMENTO DO SR. GETOLlO VARGAS, EX-PRESIDENTE DA REPOBLlCA, E O LUTO DECRETADO P E L O GO
VERNO BRASILEIRQ, A COMISSAO 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 ENTÃO
SERÁ FEITA A APRESE(NTAÇAO DAS CANDIDATAS QUE CONCORRERÃO 'AO CERTAME DE BELEZA REPRESENTA NIDO OS C l U B ES

DE F L O R I A N Ó P O L I S
-0-

Reservislas
.

do Exército
A. 168. C_R. está fornecendo milhares

.
de certificados. Observação 'importante

Ottilio Rauber, Pedro Pe- I dino João Maçaneiro, Car-

,lizzaro, Reynaldo Pasqual Bom, José Francisco.Scharf, los Tomio, Ido' Piva, José

Fontana, Rubi Schmidt, Síl-
I
José Cjacomozzi, José Gon- Dalprá, Lindolfo Dutra,

vestro Althaus, Silvio Fer- I çalves, Miguel Valim, Ro- Mario Dalprá; ,

dinando Ca�less�, Vergin�o I mula .Morais', Santolino I BRUSQUE: - Antonio

Favassa, Vlvaldmo, Rodn-I Costantino, Valdemar de de Souza, Agelo Segundo
gues, Zeferino Sganzerla, Souza, Waly Rudolf, Zeno IMartinenghi, Augusto Pa

Zeno Kunrath, Alvaro An- Luchetemberg; I za, Arno Hoffmann, Alfre
tania José Pille, Attilio Ro- TIM;BÓ: - Eleodoro Pe- do Voss, Baldoino Gorges,
drigues do Nasclmento, Da- ,reira, Reini Loppnow; Cleto Mottioli, Lotan Prust,
niel Valcarenghi, Casparí- INDAIAL:' -'- Alberto Ranulfo

.

Hermes Vieira,
no Kowacic, João Hilario Westphal, José de Oliveira; !'Anolis Bambineti, Antonio

-

Alflen, Luiz Hermann, Ne- RIO NEGRINJ]O: -, Vanelli;
lia Betti, Severino Alves Antonio Fernandes, Alfre- BIGUACÚ: Antonio Spe
Nhais ; do Krainski, Adolfo Beum- randio, Antonio _ Pereira

ler de Castilho, Ervin Er- Zimmermmann, José Fran
dmann, Engelberto Kohlbe- cisco Felippe;
ck, Eduardo Zeemann, Hen, TIJUCAS: - Florgêncio
rique Neitzke, Joaquim da de Souza; Harim . Rodolfo
Rocha, Theodoro Pscheidt, Veiga;
Algredo Pscheidt, João Fu- ,SÃO JOSÉ: - Dario

erst, Leopoldo de Castilho, Manoel da Silva, João A

Oswaldo Pscheidt, Urbano maro da Cunha, Maurilio
Kwitschal; Luiz Portos;
GUARAMIRIM: - Leo- PALHOÇA: - Agusto

poldo Guckert; João Marques, Bernardino
N.OVA TRENTO: Clau-, Mattos. .

hoje não! A alimen

tação pesada, apressa
da, íóra de hora e de

casa, o abuso dos condi-

mentos, possibilitam o

mau funcionamento do
sistema intestinal. Dai as

enxaquecas, Ias azias, a
prisão de ventre. O regi
me ENO - "Sal ele Fructa'
Eno ao deitar e ao le-
vantar - "a Ia s ta P"'le

perigo.

"Sal de Fructa" NO

,-0- S E N S A C I o N A'L ! ...

PITUCA-_1-. _l
I

,NO PAPE:J:., DE MARIDO DE

Violeta Ferraz
(A representante da Paraiba em "É FOGO NA ROUPA")

NA MELHOR PRODUÇAO DE:

Watson Macédo
(Produtor. ele: "CARNAVAL NO FOGO", "AVISO AOS

NAVEGANTES" E "É FOGO NA ROUPA")

"0 PETRÚLEO Ê NOSSO"
- COM: -

CATALANO - VIRGINIA LANE - MARY GONÇALVES-:_
BENE NUNES - LINDA BATISTA - EMILINHA BORBA
- HE'LOISA HELENA - RUY REY e sua ORQUESTRA

DOMINGO
SÃO JOSÉ - 10 (manhã) - 11/2-3 1/2-5Y2-7Y2-9Y2.
f(,rrZ - 2 _:_ 4 - 6 - 8 - 10.
IMPERIAL _:.. 21/2 - 4Y2 - 6Y2 - 8Y2.
GLÓRIA - 3 - 5 - 7 - 9 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ Rotary Clube !�!!�!�d!qU,q����p�!9.mu\ta
de Flori-ano'pol.-s',

a virtude, a justiça e a moral vez se revelam não só díver
devem ser a base de todos os sos mas até incompatíveis.

Com írircio marcado para às '12 Horas, estarl reunido govêrnos. Não é eondíção essencial pa-
no Clube 12 de Agôsto, para mais uma de suas reuniões. Infelizmente, êste conceito, ra dirigir um serviço, ou �ul
semanaís, o ROTARY CLUBE, DE FLORIANÓPOLIS.

'

já sediço, não vem sendo ob- gar da sua perfeição, saber
servado por muitos que exer- executar com primor; aliás a

C ONV1T � cem o .munus público, aten- arte da crítica não teria in-

� dos apenas à satisfação de dependência nem sentida.
A A�SOCIAÇÃO CATARINENSE DE MEDI- ínterêsses políticos. Porém não é menor a Ilusào,

CINA convida todos os colegas da capital 'e do interior Daí porque, nos dias que embora muito espalhada ele

para assistirem a conferência do eminente Prof. Guer- correm, com a consequente que o talento superior, rcve
reiro de Faria, sobre assunto de sua especialidade à rea- penúria '�e chefes, vive-se a lado numa arte ou especíalí-

, lizar-se no dia 4 do corrente, às 17 .horas, no Auditório I época de cargos para os ho- dade, conceda ao seu possui-
do Departamento de Saúde Públicá.' 'mens. dor igual superioridade ou

Dr. Miguel -Salles Cavalcant,i , N� verdade,' não sei se po- ascendência noutros departa-
Secretário. dera fazer-se qualquer apro- mentos e, nomeadamente, na

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ximação filosófica .entre os arte da chefia. I

A PR'OVA' D'A FRAUDE
'

grandes chefes de orquestra Essa utopia é responsável
, ,

e os grandes chefes políticos; pelos êrros mais crassos pra-

A/ d' T I d 1953 aquêles, capazes de levar os ticados pela política de deter
S urnas e ,urvo, na e eição e 'e�ecutantes de todos os naí- minados grupos, ao julgar

foram violadas e fraudadas. Por isso o pleito' pes a criar a suprema har- aptos para a chefia politíca
foi anulado pelo egrégio Tribunal de Justiça rnonía sonora; êstes, capazes certos homens, porque revc

de conduzir homens de tôdas laram talento oratório, capa-Eleitoral. as idéias e paixões a realizar cidade de argumentação. no-
Os números abaixo' evidenciam a ver- o máximo de ordem social e va escola, ou sentido estraté-

f
. política, pela seleção' e apro- gico! Um grande literato, umgonhosa raude, em duas secções do distrito veítamento de valores. indiscutível clínico, um notá-

de Pedra:' Num ponto, pelo menos, os vel professor, um experto co-

1953 1954 podemos aproximar: na va- .mercíante ou industrial po
riedade 'com' que êles se re- dem revelar-se políticos de-

U.D.N. -r- 20,9 U.D,N. - 46 velam. E também na peque- sastrados, ou conselheiros in-
P.S.D. e P.T.B. - 72 P.S.D. e P.T.B. _ 281.' n:z das suas vaidades e omís- sensatos; sem que isso des-

soes. lustre a fáceta do talento em

Por isso é que se contam, que se revelaram superiores.
pelos dedos, os grandes che- O talento e a arte de chefia,
fes de orquestra, como os' embora .possam achar-se li
grandes estadistas, pois há gados àquêles, são diversos
Homens e homens. dlees e representam valor hu .

São muito raros, hoje, os mano e social muito raro.

grandes chefes!
. Esta confusão vulgar agra-

.

Mas se descermos das altas va a penúria dos chefes, por
chefias para outras mais mo- que, à fôrça de não se enten
destas, indispensáveis em tô- der ou de não se reconhecei',
das as organízações e atíví- pelo incenso dos bajuladores, '

dades sociais, profissio'nais que a arte da chefia é espe
ou administrativas, ouvire- cialidade rara, e valiosa em

mos lamentar a mesma pe- si própria, mesmo. desacom
núria. E não. diremos já dos panhada do brilho de outros
grandes QU dos ótimos, mas talentos - acaba por menos
dos bons ou razoáveis! Não prezar-se essa superioridade,

,

-0- há cberesl E' a queixa geral! ou por não se cultivar êsse.

"Seus "píoníssímí" --de Sur- A chefia é uma competên- talento, nos poucos em quepreenclente beleza são um cia especializada, uma arte ela se revela.
dos fortes das suas ínterpre- difícil e rara, que, ou não a- Por isso, a penúria de che
laçõe�. Entr�tant?" Andreza parece, ou não se cultiva, ou fes é cada vez maior em tô
pOSSUl tambem VIgor �o.noro, não se aproveita. Não sabe- das as escalas sociais, acÍmiadaptando-se com facilidade mos a qual destas três faltas nistrativa 1'1" "Asà mística Iíríca". (Diário de

I
atribuir maíor responsabilí- che:1\i.as aS .

e .�? 1 lcaf�' dN ti
.

Pê t
' ssim, sao con la as,o lCIaS - or o Alegre). dade na atual penúria e, por' no mais das vezes, a certos'

isso, podemos dístríbuí-Ia pe- executantes, que mal se com

r= mesmas, equacionando a portam no desempenho de-
média de opiniões do povo. las. E não é êste o pior dos

'I Ninguém desconhece que a males. Pior é quando se en

penúria de chefes é das tregam aos 'que possuem a
maiores calamidades que po- capacidade de uma' retúrica
dem aflígtr uma coletividade, encomendada ou de um co
em qualquer momento da nhecimento forjado: e - su
sua História; e a improvisa- prema penúrta, ou mais ter
ção ou má escolha, a maior rível ilusão - quando nelas
deficiência ou perigo de qual- são provido.S alguns que, à
qu�r atuaçÃ.o política o.U so- fôrça de se revelarem inábeis
cial. Sem bons :!hefei! r,ão po- para várias funções políticas,
de haver bons executores e" ou porque sustentados pelas
muito menos, bôas realiza- eminências pardas, 'a si mes
ções. O vaTor destas depen- mos se convencem, por uma
de, essencialmente, dos bons cega vaíaade, por um mórbi
chefes; quando êstes são do desejo ou por imposicão
bons" 'capazes,. conseguem da mola universal, ter�m
bôa obra, mesmo com execu- nascidó para dirigir ou man-,
tores medíocres; quando os dar!
'chefes são. fracos, amorais, Enquanto as águas nã.o to
parciais, os melhores execu- Iam, concluimos por que há,
tores' farão trabalho inferior, ,no momento," ,uma terrível
porque as suas melhores qua- penúria de CHEFES ...
lidades serão. desapro.veita- Manuel Ferreira de Melo
das, postergadas ou diminuí-
das!

�>'-'<�>4F�)� '"
.

Recital de Canto
NO CLUBE DOZE, SEXTA-FEIRA, DIA 3, ÀS 20,30, SOB O

PATROCINIO DO GOVÊRNO,DO ESTADO,
A cantora Andreza Del l ouvido. As melodias tiveram

Mar, nascida em São Paulo. interpretação muito símpá
Previsão do tempo até às Estudou no Rio com Gal'>rié- tíca. Melodiosa, não a ouvi-

,14 horas do dia 2. ( 'la Benzarsoní e Pasquale mos desafinar em nennum

Tempo - Bom, com nebu- Gambardella. Fez parte de momento". (Ecran-Chile).
losídade. Nevoeiro.

'

temporadas líricas dos Tea- "Ouvimos, o, Rouxinol de
Temperatura - Estável. tros Municipais de São Pau- Saint Saens, de agradável e-
Ventos. - De' Nordeste a lo e Rio. Visitou toda a Amé- feito, onde Andreza revelou

Sueste, moderados. . I rica dó Sul, realizando reei- um vocalis seguro, cónseguín-
Temperaturas - Extremas tais de grande sucesso e com do estender mais amplamen

de ontem: Máxima 23,0. Mi- discos gravados. E', também, te a sua bonita "voz". (Cor-
nima 14,8.

'

escultora renomada. reio da Noite - Rio).

,Recentemente percorreu
todo o norte do país, P, ago
ra, acha-se em visita �IS cio.
dades do Sul.

DEPUTADO ELPI
DIO BARBOSA

Florianópolis, Quinta-feira, 2 de Setembro de 1954

Trabalhando por
\. 'Sanla Catarina' ,

,

EMENDA N. ;s.;S"5

Instituto Irmãs Missionárias da Consolata -'Rio Oeste
- 81'$ 100.000,00.

Justificação
O Instituto .em Epigrafe, está com o prédio onde fun

ciona o Educandário em fase de construção, faltando ape
nas uma pequena parte orçada em Cr$ 500.000,00. O auxí
lio federal proposto visa propiciar auxilio financeiro para
evitar a paralizacão das obras. O Instituto mantém gratui
tamente mais de- 80 alunos internos e, portanto, não tem
recursos suficientes para o desenvolvimento da construção.

Joaquim Ramos - Agripa Faria - Leoberto Leal -

Saulo Ramos.
' '

Ocorre, hoje, o aniversário
natalício do nosso distinto

conterrâneo, sr., dr. Elpidío
Barbosa, deputado pelo Par

tido Social Democrático e

Secret:irio da Mesa da As

sembléia' Legislativa.
Talentoso, trabalhador in

fatigável, o deputado Elpídio
Barbosa, renomado técnico
das questões de ensino, vem
tendo marcante atuação le

gislativa, Daí o ter seu nome

indicado à reeleição, por so

licitação de consagradoras I
manifestações do seu parti-
do.

' '

Felicit'ando-o., cordialmen
te, levamos-lhe nosso abra

ço.

EMENDA N. 3.376

Colégio "Coração de Jesus", de Florianópolis :.....= Acres
cente-se Cr$ 200.000,00.

Justificação
'o Colégio Coração de Jesus, modelar �stabelecimento

de Ensino de Florianópolis, está com o edificio em obras, or
çada em Cr$ 600.000,co; um trabalho progressivo de erosão,
causada pelas quase .ínínterruptas chuvas das últimas se

manas de abril, solapou o 'Campo de Educação Física e o

próprio edifício escolar sentio necessárias providências ime
diatas e levantar contrafortes para dimínúír as apreensões,
aliás bem fundadas das, famllías .vísínhas e das educandas
e professoras. E' justo o auxílio do Govêrno Federal nessa
emergência.

,

Joaquim Ramos - 'Agripa Faria - Leoberto Leal
Sal,110 Ramos.

EMENDA N·. 3.379

-0-"- ,

o TemDO,

EMENDA N. 3.377
Sociedade R,ecreativa - Cultural São Virgilio - Nova

Trento - Cr$ 100.000,00.
Justífíeaçâo

A Sociedade Recreativa - Cultural São. Virgilio man

tém o Jardim de Infância "Padre Rossi" que abriga e sus

tenta a criança pobre. E para auxiliar a construção do pré
dio onde se instalará o Jardim da Infância, a presente sub
vençâo, As obras estão orçadas em Cr$ 300.000,0.0.

Joaquim Ramos - ..I\gripa Faria -',Leoberto Leal :.._

Saulo Ramos.

Algumas opiniões da criti-,
ca internacional: "O sopra
no Andreza Del Mar exibiu

TIMEMENDA N. 3.378
. .. .

J

Colégio Imaculada Conceição de Luzerna - Joaçaba -

Acrescenta-se Cr$ 25.000,00.
Justificação

Visa o proposto auxilio dar ajuda pecuniária à Direção
dêsse Colégio para o prosseguimento das obras do prédio
em que se acha instalado, paralízadas por falta de verba.

'

Joaquím 'Ramos - Agripa Fada - Leoberto Leal _,.

Saulo Ramos.

A VOLTA DO LENÇO
BRANCO .

uma voz quente e agradável
ern belíssimo estilo, em auto

As beldades de Hollywood, res desde Gretry e Cavalli
frente às cameras, eheíram té t_

't'
a e os composí ores contem-

cebolas, ,nas cenas drama 1-
porâneos" (Musical Couríer

caso Choram, então (cOpi�- Asa).
samente), comovendo meio I
mundo. Outras stars, contu-
do, preferem as lágrimas de

prano muito agradável ao
glicerina, delicamente pos-
tas pelo maquilador. Em am

bas as modalidades, o espec-
tador é' tapiado e vai soltan- Zacharias Puskas'
'do torrentes (essas, sim,) de Ó tempo, afinal, melhor9u.
'lágrimas salgadinhas. Assim Aquela

-

chuva fina, que o'

são às Íágrimas 'inade in vento sueste costuma trazer"j
Hollywood. Entre nós, onde o já não nos fu�tiga a

ePider-1pranto é livre (e não' está me.

sujeito a COAPS) custa a O
.

Sol; o venerandp Sol,
crêr em certas iágrimas.. As que os incas e os, egípciOS a_.1
que o suave e lírico sr. An- doravam, retornou à !;lua fai
tonio Carlos+ Konder Reis,' na primordial, nêste ,aben
vem ,de derramar, atravéz do çoado torrão catarinense: -

vespertino udenista desta a faina' ingrata de conservar

Capital, se não cheiram a ce- 'transitáveis as estradas que
Cr$ 10.000,00 - Asilo Dom Bosco -' Itajaí. lJolas" foram artísticamente o meu grande amigo Irineu
Cr$ 20.000,00 - Asilo Vicentino da Velhice Desampara- colocadas por Margaret Dun- se olvidou de asfaltar ...

da - Lajes. can ou Elisabeth Arden. () E você, leitor amigo; sem

. Cr$ 30.000,00 - Aspirantado São Pàulo, de Ascurra - môço-pálido e de olhar dis- capa e sem guarda-chuva, já
Indaial. tante emergindo (como (les- póde ir ao posto' de leite -

'Cr$ 35,000,00 - Assistência à infância a cargo. das Da- botada violeta) de sua na- sem encontrar leite. Póde ir
-mas de Caridade - Laguna. tural timidez e (bem estuda- ao açougue - sem encontrar

Cr$ 35.000,00 - Para Assistência Social de Biguaçu - da)' modéstia, verteu copio- carne. Coisas do Paulo Fon-
Biguaçu.

.

sas lágrimas ao tomar co- tes, - um b'om esculápio e

Cr$ 20.000,00 -' Para a Assistência Social de São Luís nhe«imento da tragédia que máu administrador ...
- Florianópolis. abalou o país. Sofreu na sua Mas, ·bem pensado, o máu

Cr$ 50.0QO,00 - Para a Associação. Beneficência Lagu- carne palpitante e no nirva- temp.o - quero dizer - a
nense - Laguna'.

'

na de seu éspírito, dôres e chuva e o vento sul têm seu

Cr$ 10.000,00 - Para a Associação Beneficente "Joa- .pesadelos atordoantes. Viu- lado desejável.
quim Santiago", mantenedora do Asilo de órfãos e Velhice se (ante a realidade dos fa- Se bem qU,e incoIr'odeÍn,
Desamparada - são Francisco do Sul. tos) como que possuido por exasperem, deprimam e pos�

Joaquim Ramos - Agripa Faria --. Leoberto Leal um sonho de maconha ou s�m redundar em 1J:esfriado'
Saulo Ramos.

"

uma visão aterradôra de i - na melhor das hipóteses;
EMENDA N. ,,3.381 uma prise de cócaina. Então: e em pneumonia - na piór,

Cr$ 30.000,00 - Para o Salãp "Cristo Rei" - Itajaí. derramou lágrimas (pelo jor- muita gente não confia em'

ci'$ 10.000;00 .....:. Para a Sociedade Amparo aos Necessi� nal), jogando às urtigas a penicilina, e tem mêdo de
tados - Pôrto União. ' c' 'doleta da modéstia !:l traves- resfriado. Màrmente gente

Cr$ 10.000,00 - Para a Sociedade "Anita Garibaldi" - tilldo-se de vistoso gira,-sol velha, sexagenária, - cert@s
Laguna. da auto-propaganda. Do ten- sexagenáriOS que nós conhe-

Cr$ 30.000,00 - Para a Soéieçlade Baú do,Pobre, de Cri- ro A. C. Konder que era, tor- eemos ... E, tendo 'mêdo, fi-
ciuma _:_ Criciuma. nou-s�. num ciclope- que (hu- ca em (êasa. Não vem à ci-

C}'$ 10.000,00 '- Para a Sociedade Beneficente "Berço manamente) chorava. E pos- dade. Não vem a Palácio ...
de Jesus" - Lajes. � ,

, suido de um novo espírito E não vindo a Píllácio, nã.o
Cr$ 10.000,00 - Para a Sociedade Beneficente Berço de l (lacerdante) lacerdamente escreve.' E não escrevendo,

Jesus, filiada no Centro Espírita "Allan �ardec" - Lajes. investiu contra o sr. Nerêu não redige artigos contra o
.

.cr$ 50.000,00 - Para a Socieqade Beneficente e Pira� Ramos, envolvendo-o misera- Nerêu. E IJ.âo havendo arti-
tuba - :j;>iratuba.

'

velmente, na tráma ignóbil gos contra o Nerêu, o Pauli-
Cr$ 60.000,00 - Para a Sociedade Beneficente Operária dos acontecimentos. Já não nho Boa Pinta ... Está per-

� Congonhàs. se podendo dominar, extra- cebendo? O Paulinho e o Pe-
Joaquim Ramo� _: Agripa Faria - Léoberto "Leal vasou (com a infâmia vito- d�'il1ho não pódem assi:nai· ...

Saulo Ramos. motora) a super força-total Louve-se, portanto, o ven-

EMENDA N. 3.382 ' de seu incontido ódio. As lá- to sul!
"Sociedade 'Cultural São Virgilio" Nova Trento grimas de glicerina qu� in� Entoem-se cânticos à ga-

Acrescente-se Cr$ 150.000,00. tentava impingir ao povo co- roa!
Justificação mo lágrimas verdadeiras já Não fossem as ruas fica-

Essa Sociedade dá assistência condigna à criança, para estarão (por certo) bem en- rem quase desertas e a cida
a qual está plaRejada a construção de um prédiO a' fim de xutinhas. Enxugou-as com de sem a graça e o sorriso.
abrigár/ e sustentar a criança pobre que sente inclinação um daqueles lencinhos bran- da.s garotas, e sem a se,dução
para os estudos. O prédio está avaliado em Cr$ 300.000,00 e I c.os que nunca niais acena- das balzaqueanas insulares,'
é justo que a ação do Govêrno Federal se faça sentir numa rão, como já o fizeram por eu desejaria qlie chovesse e
obra de alto valor recuperativo e educacional. duas vezes, para a fút�ra vi- ventasse - pelo menos até 3

Joaquim Ramos - Agripa Faria - Leoberto Leal - tória do Brigadeiro. de .outubro.
SauloRamos.'

. , .H U M. Bom ,dia, e a'té'aúlanhâ:f

Cl'$ 10.000,00 - Para a Associação Beneficente Santa
Isabel - Lajes.

Cr$ 40.000,00 - Para Ass. Beneficente "Seára do Bem"
- Lajes,

Cr$ 10.000,00 - Para a Associação Cristo Rei, de Ca-
noinhas.

.

) Çr$ 30.000,00 - Para .a AS,sociação das Damas de Cari
dade - Pedras, Grandes - Tubarão.

Cr$ 10.000,00 - Para a '4ssociação das Damas de Cari

dad� - Laguna.
Cr$ .70.000,00 - Para a Associação. de Caridade São Vi

c.ente de Paulo, - Mafra.

Cr$ 35.000,00 - Para a Associação Espirita Berço de Je
sus '- Florianópolis.

Cr$ 45.000,00 - Pal;'a a Àssociação Espirità Fé e Cari
dade -: Florianópolis,

Joaquim Ramos - Agripa Faria _ Leoberto Leal
Saulo Ramos.

'

tem uma voz de so-

EMENDA N. 3.380

BOM DIA

x x - "Imprensa e Li

x berdade, Jornalismo
e Consciência, são têr

mos .de uma - só equa-
ção", na expressão sublí-

.

me de Ruy.
A Crítica, o Comentá-

rio, quando expressos em,
têrmos condizentes são
recebidos e anllilizados
_ pela opinião pú'bli�a;
quando em palavras e

têrmos desairosos, cober,.
tos de perfidia, são pos
tegados ao rídiculo e se,

pultad'os no ludro" ...
Jamais descemos a tão

baixo nível, a uma tão

degradante' situação, co
mo a que enfrentamos,
graças aos comentários
de uma imprensa a sol
do de' elementos desagre
g'adores, de facções polí
tico-partidárias que, não'
vendo possibilidades de

vitória, lança mão dos
mais torpes recursos pa
ra dividir a opinião pú
'blica.

'

Não estamos agrilhoa
'dos a facções, não senti
mos p peso da canga si

tuacionista, e temos for-'

ça moral para dizer, uma
vez mais, que o patrió-'
tico intuito de estimular
os bons é a levantar' a
apatia dos demais ...

Se o regime, é o da in

comp�tência generaliza
da, o "golpismo" consti-'
tue já uma quasi insti

tuição, pois que jamais
se desprimorou tanto ...

Há, até, o cortejamen
to, à cata de votos
Mas há, tambem, as

grandes ati.tudes ...
E a derrocada prosse

gue. .. incentivl!:da' por
uns, observada por ou

tros. . . auscutada por
uma cama:dlha que a

guardava momento opor
tuno para lançar a sua

peçonha.
E então as nossas es

peranças se convergem
para as. próximas elei

ções, quando buscare
mos, de sã consciência, os
verdadeiros 'HOMENS",
"aqueles que são "capazes
.
de traçar dias melhores,
para o Povo e para a, Na-
ção.
Confiamos, então, no

civismo do eleitorado.

.
Mas po.r que essa penúria N O T, A.,'de chefes?

.

'_ Não sabemos de Ga:Ilup que Acha-se aberta na Direto
tenha realizado inquérito ria Regional dos Correios e

auscultador, mas a lição da TelégrafOS, ne,sta Capital, até
His1tlria aponta algumas eau 15 do corrente, a inscrição
sas que a podem ,explicar. para RÁDIOTELEGRAFIS
Confunde-s,e, com

treqUên-1
TA, RÁDIOTÉCNICO AUXI

cia, o talento executivo ,(;om LIAR E RÁDIOTELEFONIS-
ta capacidade de eheJ'ia, TA.

"

-:F R E C li A N ti ,O
, "Impõe-s�, hdje mais dó que nunca, uma teforma

.em, nossos costumes políticos, não só no 'que respeita
ao, clima de compreensão' e de simpati;:t que deve exis
th�. entre os adversários, por mais antagonicas que se

ja.m as suas idéias, como também, no modo de predi-
.

cação às massas, às quais, dc_vemos falar uma lingua-,
•

gem franca, sincera e leal.
Só assim será. possível conquistarmos as simpatias

do eleitorado e fazermos com que os candidatos aos
,

"bl' t',cargos pu lCOS se ornem dignos de um maior crédi-
to 'de confiança junto àqueles que os elegem".

x x

x

Amigo leitor! Você não ·acreditará! Você dirá que
não e não e não! Você afirmará que eu estou inven
tando!

Mas as paiàvras acima são ,mesmo do sr.
Bornhausen!

Irineu

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


