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EM SEGURANCA OS TRIPULANTES
, '

Já socorrido 'o "Cmt. Pessõa"

NAO' ACEITOU

gino da .silva, que estão sen

do assistidos por um caça
submarino e pelo navia mer

cante "Pirangi", tendo o re

bocador "T'riúnfo" saído de

Fernando Noronha' para Iou
tro local. O navio está run
deado-acêrca de 15 milhas do

Farol do Fogo e o pessoal que
se acha li bordo está em se

gurança.

, CAFE� FIL'HO' PRESTOU 'JU,RAMENTO
Perante o Congresso

'

RIO, 4 (V. A.) _ Em bre- co e de altos funcionários da ao novd chefe da Nação o I de juramento constitucional

ve solenidade que durou' a- União, Batalhão de Guardas e üm I do
sr, Café Filho à prestden-: WASHINGTON, 4 (U. P.)

penas dez minutos, o sr. João Conduzido até à mesa, on- esquadrão de Dragões da In- cia da República, realizada - O sr. Henry oabct Lodge,
Café Filho, perante (i) Con- de tomou lugar à direita do dependencía, que escoltou' o ontem ao meio dia no Palá- 'embaixador dos EE. UU. na

.

gresse Nacional, prestou [u- senador Marcondes Filho, o "landáu" oficial. cio Tiradentes. .)NU, disse que pedirá na

ramento de presidente cons- sr. João Café Filho, forte- O fato causou comentarias Assembléia Geral que se en-

titucional da República dos mente emocionado, prestou POR QUE EST,EVE AUSEN- mas logo f6i justificado com vlem. observadoreapara exa-

Estados Unidos do Brasil. O juramento constttúcíonal, ao TE O BRIGADEIRO, a ausencia daquele titular, minar a situação 'na Indo-

ato iniciou-se pontualmente' fim do' qual a banda dos ru- que seguiu pela manhã para china,' e externou sua espe-
ao meio dia, quando o sepa- zileiroa navais, colocada na RIO, 4 (V. Ao) _ Ç) briga- Sãd Paulo, pilotando o avião rança de que o a'rmi�tíciO na

dor M!!l'condes Frlho, na qua- galeria, atacou o Hino Nacío- deíro Eduardo Gomes foi o que conduziu à capital ban- mdochína acabe com as per-
lidade de presidente em exer- nal. Estava finda a solení- único ministro de Estado que d�irante o cardíal Adeodato I tu�ba�,ões naquela parte do

cícío do Senado e do Cano. dade. Prestaram contínencía _não compareceu à solenidade Píazza. " mundo.
, 'l", . ,

RIO, 4 ev. AJ _ O navio
"Comandante Pessoa", quan
do navegava de Areia Bran
ca para Recife, bateu na pe
dra Zumbi, achando-se,' com

água aberta. A tripulação é
constituída de 46 homens,
dos' quais 32 foram desde 10.
go recolhidos pelo navio pe
troleiro "San Salvador", que
navegava para Curaçáo e que
aportou em Natal a fim de
desembarcá-los. Ficaram a

bordo o comandante e mais
os seguintes tripulantes:
Franz-Martins, L e o c á d i o

Mendes dos Passos, José Go-.
mes de Pinho, Lúcio. Braz,
Antônio Vírgina Linhares,
Elpídio Galdino da Silva, Jo
sé Antônio da Silva, Nelson
Marques das Chadas, Pedro
Alves de Noronha, José Ale
xandre da Silva, 1 Edson Ri
beil·o Flores e Joaquim Ser-

I• ...

8 páginas Florianópolis,. Domingo, 5 de Setembro de, 1954 Cr$. 100

ATENAS, 4 CU. P.) _ O -píonagem comunista, díri-
1 guerrtlheiros, em 1949.

primeiro ministro' Papagos gída contra a Grécia e seus, êxito" já registrado,

contra"
Em declaração expedida

anunciou, esta noite, a des- aliados. O primeiro ministro ,os'comunistas,' desde que ter- ,pelo governo deu muito pou
"coberta de uma rêde de es- qualificou o fato de "o maior, minou a guerra civil dos cos detalhes, não dizendo

Poderosa rede de espionagem russa
CONTRA o MUNDO'OCIDEN'TAL

quantas pessoas estavam im

plicadas ,e riem a forma como

foi descoberta a rede de �s-

píonagem. '.

ARMISTICIO " NA
INDOCHINA

NOVA' CONSTI
lUICAO

GUATEMALÀ, 4 W. ,P.) _"
O'presídente dà República, sr.
Carlos Castíllo Armas, disse

que "em breve" se realízarão
eleições na Guatemala, para
designar delegados à conven

ção que redigirá a nova cons

tituição nacional.

VIRÁ AO· BRASIL
LISBOA,4 (U. P,) - Diz-se

RIO, 4 (V. AJ _ Ó presi-' em Lisboa que, segundo índí
dente da República não a- cações de boa fonte, o minis
ceitou o pedido de exonera- tro do Exterior de Portugal"
çâo do procurador-geral da sr. Paulo Cunha, partirá, por
República sr. Plinto Travas- via aérea, no dia 7 do cor

sos; solicitando-lhe que per- rente, com destino ,ao Rio de

maneça no cargo. I Janeiro, acompanhado nota-

damente, pelo (embaixador
do Brasil, sr. Olegário Maria-

NOIVADO'
DESMENTIDO

\ -:-

Lord Stansgate
.

PARIS, 4 (U. PJ _ Sete- VIÊNA, 4 -(U. P.) _ F.'0i re-
centos e vinte e seis prísío- eleito presidente do Conselho
neiros da União Francesa da União. Interparlamentar,
(cifra recorde), entre os' pelo período de 2 anos, lord

quais 260 oficiais, foram li- Stansgate, da Grã-Bretanha.
bertados '

em, Vietri. Entre A próxima conferência da
êles se encontram os coro- União .Interparlamentar se

néis Lepage e charton. O ge- realizará em Helsinque, entre'
neral De Castries o será de- 24 e 31 de agôsto do próxl-
pois'. mo ano.

LIBERTADOS EM
VIETRI

no.

;��s�a::ac���::�,af��� a ses- '

SÔBRE ,0 AVIA0 SUlCO CAlDO N'A NOVO MINISTRO' DA EDUCACAOEm seguida, nomeo,u uma '

, ,
"

comissão constituída pelos
_ MAN'CHA RISl,4. tv. AJ -'...'Realizou-) tro demissionário e o novo

senados Onofre Gomes, Pi- se, no auditório do Mínísté- ocupante da pasta.
res Ferreira,',Gomes Olivei- rio da Educação e Cultura, 'a
ra, Euclides Vieira e Novais Não tentaram salvar os cempeohelros solenidade de transmissão. do

Filho e .pelos deputados Gus- cargo de titular dessa secre-
FOLKESTONE Grã Bre- três trtpulantes . que morre- t

'

d E it d C-'tavo Capanema, AfonsoAri-" aria e s a o ao sr. an-
tanha, 4 CU. P.) _ A trípu- ram afogados nas águas do did d M t Ftlh nomea-nos, VieIra .Líns, Deodoro 1 o e o a 1 o,
lacâo do avião suíço que CanaL' 'b tit

. -

ao -sr.Mendonça e Dilermando _. 'do em su s 1 uiçao
Cruz para' aguardar a entra-

caiu no Canal da Mancha ao Na investigação' que tíze- Edgar Santos. A'F�NAS,. 4 (U. P.) _ O

da do empossada e introdu-
findar a gasolina, admitiu ram, as autoridades compro- Estiveram presentes à. ce- marquês de 'Montezemolo, a

-zi-Io no recinto. que não fora;m, feitos esror- varam que no lamentável de": rímônía os ministros da [udante dei .ordens do rei

Suspensa em seguida a
ços de salvamento ,para os. sastre do dia 19 de junho, o Guerra e Aeronáutica, res- Umberto, desmentiu os boa-, CONTI NU'A' NO SEU' nO�5TO. pilôto subiu na 'carlinga do pectivamente, general' Tei- tos, segundo os quais o prín-

�r:sessão.unínutos após era rea-:

"lEGIA-'Q 'AME- 'IV. d': d
'

"

apare 11,0 para' ar smais e xeíra Lott e brigadeiro Edu- cípe Chrtstfan de Hanover RIO, 4 (V, AJ _ O em- Buenos Ai es .passqu outro,berta com a chegada' do sr., f
- '� ,

Café Filho, que ingressou socorro, deixando os demais ardo Gomes, além de outras pedira a mão da princesa ��,a�x_�$Qr�OrI.ànQQ ;L;e-ite Ri=· de �congra ulações ao novo

pelo centro do plenário en- RICAN'A" .passageíros e tripulantes autoridades: ,1Ytaria :Ela" filha :mais v.�lbá' béíro.. logo. após a morte do ministro. ,,'

.'
'

dentro do bojo do avião. Es- I t' '-i 'd � c'" -

d' Tt'l' .sr. G,etúli,o.V,arg'a"",:,d,.,e.u,e",;,:_,, Aat1tude do sr: Leite Ri-tre palmas dos representan- , Fa araffl� a o, 'o mm s- 'e o, ex-soberano ���.I! 'R 1::].. , ..,,_. ,.

t
'

N
-

d
-

,

t ,WASI'xINGTON 4 U' P') tes últimos, por seu turfio trevísta' E)m BuenosAil�s a- beiro foi, pois, ínócua, contí-
-

.

es �la açao e, a aSS1S en- C1.
"" ....�., _. " ,

,
'

f " -', ) ,,�
..

t·t 'd
"

t d
'

l'
O Cong"rass"o da "Legiãoll?rocuraram,

sa a�-se", nao '.. nun'cfando 'qu� sé 'demitir,ia nuando êle no pôsto.,Cla, cons 1 Ul a"-por• o os os' �

"','"., , I' "

'

i
.

t 'd E t d t Americana" aIites de ten11Í- prestando qua qlfer ajuda aos .: ,';' ',' 'In' :.- da chefia da nossa représen-·m ms 1'os e s a. 9i ex�e, o o
'.

"

," "

. , nassag''0il�os' ,.' ',. .. Rab,m'e-glu,:"0' >1iUl"omAodAo- tac.a"o n'a Argent1'nfL por' con-b1'iO'adeim Eduardo' Gomes, nar ·seus· trabalhos, reJe�tou � - ..
'.

,,'"'< � ;.'1 ,..� U U
tit�lar da' Aeroná'tltiéa" ,P9r a. !'fioção na qual,se recomen-I, Ficôu 'comp1;Qvado igtial- ,

.. 'p
.

Ao siderar que embaixador é

ofic,iais
gélietai'{ctas forçás ci'a�a a,retir�da d�S E&tad?Sll.n0�te, q,ue? CO�Piloto,

está _' I .e eSS08») ,representante
pessoal do

'ai'madas ministros do Su- Umdos da ONU e, a segmr, senamente llnphcado" uma RIO, 4 (V. A,) -:- Depois dra conhecida. pelo:nome de Presidente d� República ...
premo T�ibunal Federal,' do _

':;tqotou outra; na qual se rea-' vez 'que ,foi' negligente, ao ele várias horas' de perigo co- "Risca do Zumbi" que fica A declaraçao do embmxa

Tribunal Federal de Recur- fiJ.'ma o apoio da "Legião" à, não constatar que o combus-' mo informamos ontem, aca- luáse submersa na costa les- dor lera, entretanto, inútit,

so.s, do Tribunal Su�erior, �-, mesma organização interna-j tível do .avi�o era insuficien- boú' soçobrando o navio te do Rio Grande do Norte de vez que pela Lei Orgâni- JORDANIA, ,4 (U. P.) - As

leltoral, do corpo d1plomatl- cionar:· te para a vlag�m. '

"Comandante Pessôa1', do perto do paralelo do Cab�' ca do Serviço· Diplomático autoridades denunciaram que

Lóid'e Brasileiro, empregado dos Calcanhares. Após o cho- brasileiro todo embaixador, tropas do Exér,cito de Israel

SI P" I
'.,

1-" d
na linha Areia Branca-Rio. que, o navio ainda flutuou extinto o Govêrno que o no- atacaram quatro aldeias do

,

'O a 'U' o norma 'Iza 'o' A direção do Loide declarou ,cêrca de vinte horas. Afinal, _meou, está automáticameJ;lte noroeste de Jerusalém. O rei

,

1'" que o naufrágio foi conse- com o porão -2 inteiramente demitido da!! suas funções. Husseim informou aos Esta-

d \
quência de um choque da inundado desapareceu na Além dO ,telegrama pondo, dos Unidos e aGrã-Bretanha

'com', . o Ie',r,:mino d.' greve
"

quela, sua unidade, corh á pe= voragem �ias águas. nas mãos do Govêrno o seu que a Jordânl'a. se verá obri-

c;lrgo (e não exonerando-se gada a reexaminar- a decisão
S. PAULO, 4 (V. ,A.) _ A- ante. 'Com\) fracassou a gre-. justarnento conjunto dos sa-

.

82
'

• '

d. irrevogávelmente como se de cumprir o armistício da
pós 24'horas de greve parcial ve geral, os;sindicatos do 18.rios, procurando evitar a- mor.os Oum eS,8S re anunciou), o embaixador em Terra Sa�ta.
determinada pelos sindicatos "pacto de ação comum"resol- I côÍ'dos separados. Nesse sen-'

d 1 4 '

que inte�ram o chamado veram �ar como finda a gre-: I tido, aliás, nU�1 'com�nicado e .rem PLANO ATO�MICO DE PERON"pacto de ação comum", a ve depOlS d� 24 horas, Anun- no qual anurtc1am o flm da l'4ANILA, 4 (U. P,) _ Um O desastre ocorreu, perto
'

'. '

cidade voltou boje à norma- c;ia-se porém, que os_ sindi-I g:'eve,\adver�ira,m que se pre� Úem carreg'ado de lenha e da cidade de Fabrica" ao nor:'
lidade, com 'o retorno de to- catas referiqos tentarao no-

I c;s� ::_oltarao a. g!'eve com levando mais de 10Ô' passa- te da ilha dé Negros, situa-
dos os trabalhadores, ao ser- vos movimentos para o rea- m.alS força e dec1sao. geiros nos vagões de carga da ao sul das Filipinas e as

viço. O movimento irrompi- vazios caiu montanha abai- autOl;idades ainda estão ten-
do ontem decorreu na ,mais XO, ontem, morrendo, no mí- tanda saber exat�mente o

'absoluta ordem, nãÇl havendo N'OVO MINISTRO DA SA.U'DE nimo 82.pessoas. A maioria que aconteceu. Os passagei-
qualquer espécie de pertur- - dos outros passageiros se ros do trem, em sua maioria,
bação nem tumultos.' O co- RIO, 4' (V. A.) _ O sr. Ara- Ao transmitir o oargo, o achaUf feridos, muitos ,dos eram empregados de uma

mércio que ontem havia fe- mis AtaÍde assumiu o Mie. sr. Mário Pinotti, ressaltou a quais em ,estado grave, em companhia, madeireira. O
chado suas portas, em gran- nistério da Saúde: atuação do sr. Aramir AtaÍ- consequênCia do maibr de- trem se compunha de 16 c2.r-'

, de parte, hoje, está funcio- O ato de transmissão do de, à frente da Secretaria de sastre ferrovlario da história ros.

,nando normalmente. Peque- cargo teve lugar no auditó.. Saúde do Paraná, enume- das Filipinas.
na 'parte das indústrias que rio o Ministério e contou com panda as obras réalizadas
haviam sielo atingidas pelo a presença de numerosas naquêle Estado pelo novo 0- Os vagões, 'lenha e os cor
movime.nto grevista voltara1)1 pessoas, entre as ,quais os cupante do Ministério, den,; pos despedaçadas das vítimas
a trabalhár normalmente governadores dos Estados do tre as quais, a construção de depois de terem passado,
hoje. Segundo' se presume,' Paráná e Santa Catarina, postos de puericultura e do destroçando 'uma ponte de
o movimento ele onte'm não srs.'Munhoz, da Rocha e Ii:i-'

.

Hospital-Ss;natório Caetano madeira, cairam por um des-
ser13" uma gre'vc de 24 horas neu Bornhausen, oficiais ge- Munhoz C:a Rocha.

1 filade�ro ,de 100 pés. Guin-
somente. A parede foi mais nerais do -Exércit,o, autorida-; dastes estão retirando os to-
um balão de ensaio:' se 'a des civis e eclesiásticas, par- A,seguir, discursou o sr. ros de lenha, do des�iladeiro e
greve contasse com o apoio lamentares, amigos do

minis-l
Aramis Ataíde, traçando as as autoridàdes acham que

de. todos os trabalhadores, o tro que �ssumla o pô.sto. e. do d�retrizes de sua adnünistra- 'serão encontrados lI).ais ca-

movimento seria levado adi- que o de1xava e funclOnanos. çao.
, ,"

_
'. dáveres.

O ARMISTICIO . DA
TERRA SAttTA

BUENOS AIRES, 4 (U. PJ

I
Huapi, situada na zona su

_ Em discurso pr,oferido na doeste do país.
Câmara, o deputado pero;-' ,

nista Eduardo Rumbó

admi-I
Durante o debate, o depu

tiu que constituiu um fra- tado afirmou que Richt..er J;la
casso o projeto governamen- via "q'ueimado" na tentativa
tál dirigido pelo cientista aus I de concretizar esse projeto
tríaco Ronado Richter no nada menos de 1 bilião de
sentido 'da construção de I pesos (equivalente a cerca
uma pilha atomica na Ilha I

de 70.000.000 de dolares) des-

Huemul
.

�o Lago Nahuel de 1951.
,

DESILUSÃO
I auxilía a Imerica Latina

UMA
f

_ A política que vem de ser

anllnciada pelos Estados U

nidos, para auxilial' a Amé
rica, Latina, 'em seu desén
volvírbento economico, cau

sou' desilusãõ hoje entre os

cebida em termos vagos, não
satisfazendo as aspirações,
das republicas do sul.

A atitud� do governo· de
Eisenhower foi dtscutida on

tem;. 'na reunião da comissão
especial da Organização dos·
Estados Americanos, a qual
está preparando a confe'ten
cia economia do Rio de Ja-

WASHINGTON, 4 (U. P.) diplomátas latino-america
nos. Alguns diplomatas afir
maram que .a linha de con

duta nesse terreno está con-

neiro. Uma declara,ção nor

te-americana dizia em, ter-
mos gerais, q�e a América
Latina devia depender' de

seus proprios recursos' e da
empresa privàda para o 'de
senvolvimento economico. A�
duziu que, quando precisam
de credito, devem os países
interessados pr,imeiramente
apelar para os seus recursos "

financeiros' e ,em seguida,
para o Banco Mund.ia!.

,

O Sl;. 'Konder Reis, no desespero de abrandar e amorte
cer' a revolta popular contra o seu, partido, responsável pe
'los acontecimentos que estremeceram o Brasil, roubando-

. \ '.'

lhe o Presidente que urnas livres lhe haviam outorgado, re-
correu ao des,atino de atirar urna estúpida calúnia ao chefe,
do P. S. D. cataJ.'inense'.

Nivelando-se aos mais vulgares difaÍ11adores, enfileira-
:. do entre. os campeões dá ch�lice" o sr. Konder Reis, num
estertor :apj)plético, discorrérido sôbre os últimos aconteci.,.

mentos, vem, a público declarar que lhe não custaria exibir,
dizer e gritar' pronuneiamentós e atitudes do chefe do P.
S. D. catarinense que agravaram' a crise e dificultaram ,uma

solução que melhbr. serviria ao Brasil e pouparia a vida do

Presidente da Bepé.blica.
"

"

A increpação, feJta a me,<;lo,' perdida na inde�ermina
çã<>; não sl,igere nem pede revide, porque transparente na

i sua finaJidade eleitoral. '.
.

Lembra, no eqtahto, que o seu autor não podia' faz.ê-Ia,
por inúmeras razões, das quais, tirante o seu direito de

mentir, assinalaremos' apenas uma.
1

Ningilem, entr� nós, pagou tributo tão caro à difama
ção quanto o SI': Antônio, Carlos. Konder Reis. Ninguem, por
certo, sofreu, tantb qllanto o jovem deputado que, acuado
pela maledicência, pt:!la_pl:!c�a .c:legradante, pelo ms,uUo, p�r-

C d 'd
'

"I
mais decididos do sr. Konder Reis, responderam com ho-

;

'a' a o'm'· a o que.. em· 'I n;enagens ��e lhe f�ram pres,tadas.
A elas, nós, os seus opo-

• •• sltores POhtlCOS, estlvell!0s presentes.
,

.

. "" Fossemos USílr dos métodÇ>s que ag'ora, tão tardiamen
'vE)rso, pelo. boato abjeto, foi ao extremo de renunciar" o. te, o s�. Ko.nder Reis usa, adotando o lema de que a 'política
mand�to e partir para fora do Estadó, deixando a todos a não' tem entranhas e não pode perder oportunidades, sejam
certeza de q�le, v-ítima da insiqia, resolvera encer-rar,· em sua, quais forem e tenham a nl;l.tureza que tiverem,.a nossa ati
terra natal, a carreira, política que se abria Úio promissora;. 'tude, naquela época, deveria ser não só 'outra, como diame

E _ despertemos-lhe a memória _ a campanha que' o tr�Jment� oposto da que tomamos. E de pouco nos poderiam
atingiu nao nascera nem se avohimara en,tre seus adversá- a�msar, q�le o enrêdo viera crescidp do lado. de lá e a �Ítimarios do P. S. D., cujo chefe agóra insulta e difama. nao era mdefesa, por que estreitamerite llgada aos pode

Bem ao contrário: o movimento que o ievou à

renún-I ro&,os. Não estamos cobrando nossa atitude. Estamos-Iamen
cia, eclodiu entre as quatro paredes dom�sticas do sçu pró- tando., tão só, que nuncà nos paguem da -mesma moeda. Es
'prio partido.

"
. tarnos gritandO o nosso alarma por vermos que até de quem

.

Da nossa parte, dos' representantes pessedistas na As- só podiamos esperar 'correção e justiça, nos vem 'pedradas
se,mbléia, da direção partidária e das colunas ,dêst� jornal, e insultos, calúnias e falsidades. ,

o Jovem político Só recebeu demonstraçõ,es de apreço e pro- Estamos como que, diante da' certe:(la ._ .se à acusação
vas de confOTto moral, .Iia dolorosa encruzilhada que viveu. do sr. Koncier Reis ,não -fôsse, como é, fruto de morbidez

'Os interesses políticos não no.s levafiam, como' nunca eleitoral:_, de que as regras do cavalheirismo e do aplomb
nos têm levado,' à, solidariedade a, um procedimento que moral deserta'ram do mundo e de que, agora, só vigora o
'julgávamos injusto. Poderíamos, no entanto, recorrer ao provérbiO: quem o inimigo poupa nas mãos lhe, morre.
silencio: �gimos, todavia, ,com a �orreção !i{ue sabemos man-, E} isso, mormente, quando o inimigo não recua diante
te1' face ao respéito pela dignidade alhéia. Ao processo di- de atitUdes que tôdas as leis lhe proibiam, como é o caso do

I famatório, os ªmigps,mais cllega'dos ,�. os correligiOl}.ários. sr. "Konder ,Reis.,

O Banco de Importação' e
Exportação, ao qual o Con
gresso autorizou para este a- .',

no asoma de quinherito§ mi�
lhões de d9lares adicionais
para efetuar emprestimos,
considera digno de apoio .os

projetos que, aprovados, não
podem ser financiados pelo
Banco Mundial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador Proüssíonal
CLINICA D� OLHOS"':' OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA'
- do-J

DR. GUERREIRO
M E o, I' C O S' ',' I Dr. fausto. BrasU r o E S T A D o Chefe do Serviço· de Ouvidos':'_ Nariz e Garganta

,
. I do Hospital de' Florianópolis

-. T YSLAVA I'J.<.;SPECIALISTA EM DO-: ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE LARMO I
DR. ALFREDO DRA. "LAD .

ENÇAS DE CREANÇAS. i Red,ação e Oficinas; à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO . CHEREM .., W. MUSSI CLINICA GERAL Consel�eiro Mafra. n, 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO -

- '. . e tONSULTAS: Das 10 às Te). 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites ..e

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
'DR ANTÔNIO DIB 12 horas.

Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta) .:
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS," RAMOS.

, 10NISAÇAO MEplCAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI •

Gerente: DOMINGOS F. DE
para lonisar Medicamentos (Tratamento de dores de

';ORAÇAO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
_ MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de

•

AQUINO. Cabeça. e Inflamações da Garganta e Olhos. E� muito"
RINS � INTESTINOS ?oenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos. sãa.evítadas as operações das Amígdalas
Tratamento moderno da . tais.

, , GERAL-PARTOS . Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngíjes
SIFILlS Impotência Sexual.

Serviço. compLeto e espe- ra, Ltóa, e inflamações dos Ouvidos).
Consultório - Ru"a Tira- Rua 'I'Iradentes n. ,9.

cializadu das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
dentes, 9.

"i Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - nO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho pará RECEITA de,

HORARIO: horas.
Imétodos de diagnósticos e I Te!.: 22-5924 Rio de

.

(OCULOS) .

'

Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.
,Itratamento,

'

I. Janeiro, !LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostlco de
. Res.: :r.u� Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR.' JOSÉ' MEDEI-' Reprejor Ltda. .

lesões dos Olhos)
.

Te!.: Cons. - 3.415 - Res. 54 Estreito .
.

R F I'
"

,-..,. t: ao - SA.LP'lNGOGRAFIA ROS VIEIRA ua e Ire de Olívetra, n.' INFRA VERMELHO.- 2,276 - Florianópolis, rEL 62 5
....----.------

.
- 4.

_ ME,TABO�ISMO BASA�
,

_ ADVOGADO _

21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS DR�- MÁRIO WEN. Radloteraprap or _ondas Caixa Postal 150 � ltajaí

Te!.: 32-9872 - São Paulo . Pulmão e Esofago
PIRES . DHA'lTSEN curtas-Eletrocoagulaçao

-I 's t Cat
' ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

" .

f
- an a '

.....a arma -

N C ít I I
.

Raios Ultra, Yioleta e In rI}. ..

a ap) a . Belo Horizonte
.

- MÉDICO - CLtNICA MÉDICA DE Vermelho
'. . '

.

. DR.' MÁRIO LAU- Ano C.·$ 170,00 Residência - Felipe Schmidt, 113. 'l'elefone 2.365
Com prática no Ho.spital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : lcua ��a�ano, I RINDO

. Semestre Cr$ 90,00' Consultas - pela manhã no Hospital _ A tarde
São Fruncísco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 10 andar -'EdlÍlclo do . No Interior das 2 horas em diante no Consultório

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - 'I'el.: M. 769.. Montepio. e Ano .. : .. , Cr$ 200.00
IJaneiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár.o : Das 9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 ---'
CLINICA �DICA raso ras - Dr. MUSSI.

BORGES tra!"t�úncios mediante con- ,\ DOENÇAS DO APARELHO .DIGESTIVO. _
..CARDIOLOGIA .

Residêncta : Rua Esteves Das-Lã às 18, horas - Dra. u,.

Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Te!. �..812. MUSSI.
'

ADVOGADOS Os originais, mesmo não ,. ULCEDREARSMDAOTOELSOTOGMICAAGOE ECLDIUNOICDAENGOE'RAALLERGIA.
Meireles, 22 Tel. 2675. OLHOS. - OUVIDOS - ���i::;:C��� Avenida Trom-

pe;::�e ��u��:�� �;������. ���!�adOS, não serão devol-1 Dr . MI·uuel"Nunes Ferre-Ira'
.

Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA Federal e Tribunal l"ederal! � ?ireção não se. resp�- •
.

MI" .

tas e Sexta feiras:
DR. JÚLIO DOIN

\
---

de RBcursos,. .; s�blhza pelos �oncelt�s emi- 'CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, l0
Das 16 às 18 horas. ESCRITORIOS tidos n08 artlKos aSSinados.

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.
Residência: Rua Felipe VIEIRA ,DR. NEWTON' Ftor ianópotts - Ediflcio

1'0 "" _ RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 .,... FONE: 3,140
D'ÁVILA São Jorge. rua Trajano. 12

Schmidt, 23 - 2° andar, '1 Olh _ l0 andar _ sala 1.Especia ista em: os - CIRURGIA GERAL
apto 1 - Tel. 3.902. Ouvidos -"Nariz e Gar- Doenças de' Senhnras - Rio de Janeiro ---J Edificio

Proctolog ía - Eletricidade Borba Gato, Avenida' Antô-
ganta.

Médica n io Carlos 207 - sala 1008.
Infra-Vermelho' - Nebulí-

Consultório: Rua Vitor
DU, CLARN"O G.

O leitor encontrara, nes-

���ãO g::;:���::: Meireles n. 28 - Tetefone: n

GALLETTI :I:.{.�:��;a�· di�f:;:::��:!eq: O-r"C"arlos F Engelsl·DU·(tratamento de sinusite 33��ns�ltas: Das 15 horas _ ADVOGADO _ I jm�ill''': .'. ..

sAemloperal�ão) ,

.

M .m diante" �. Rua Vitor Metrelles, 60. .

.

Médico dos Hospitais .Americands ,e da Força'ng o
.
re moscopia r- ·0-

. Resl'deAncI'a',' Fone, 3,422 -FONE 2' 468 r T t
.

E di .. eÓ»

B '1'. .

d O't :.. IOftl\l t\ l� ele oo� xpe cionana rasi eira ,

.

derno equipamento e 0- "
,

('R a' Blumenal n 71 - Plor+anõpotts -
. q F.�'.·do·,......... S.OU MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO .

Ríno- laringologia unico U.
. '. . . • _,. a

no Estado) ·-'----EM ! \ GIl:t�ta ....• , •••• 2.65' Doenças de Senhoras e Crianças- Partos - Operações
Horário das 9 às 12 horas DR. DIB CHER, i niário da Tarde,... 3.571 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Oper,çÕH
e das 16 às 18 horas ADVOG/J;>O niária da ManhA- .. ' .2.463, das doenças de Senhoras .

, I i�' '. .

.A Verdade 2.0Ut· Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentrua.s, ton-Consultório: - Rua Vitor ' Ca._l1....�a.s ,c veis. co.rm.erciais,
"

.

� l !mprt'n�a' OficiaI .•. 1.IS8. turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,Mireles 22, esquina com crtmíããis e trabalhistas.
, l{)gPITAIS [ínsônía, impotência e frigidez sexual em ambos os. se..Saldanha Marinho.

- Con'�ultas p,Clp'!LlaTeS .

T t t
" . '1 '

I.

2 I - D� r,aridade: xos - ra amen o pre-nupcia e pré-natat.Res. - .Tr, -Urussanga , Rua Nunes Ma'cha'do,' 1"', ZII� O
- .

Ii d d íd ."

.. (Pt-",.,edor)· .. . . . . . . .. peraçoes especla lZ as o OUVI o, narIZ, garganta,apart.102.
(esq. Til-aâentes) ..:.... sobra. r P ••rtarra) Z.OIl sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partido
d I 3 Nerêu Ramoe , I.S31 - Operações de hernias, apendicites, ovário.· ut�ro,o - � a .

Militar . .... .. 1.157 hemorr0ides, �denoides, hidrocéles, varicoceles t.
�ão Sebastião (Casa varizes, elefantiazés..
dt' Saúde) 1.163 C I R U R G I A E M G E R A L

\taternidade Iloutor 'fratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,
Carlos Corda . .. 1.121 hemorroides com 6 ii1jenções, sem dôr

.

CHAMADAS UR- .

OPERAÇOES E'TRATAMENTO DA TIROIDE (Pap<l)
GENTES Tratamento e Operações dQ estômago, fígado, vesicula e

Corpo de Bomb6lro.

•.3111
intestino - Tubagem duodenal. ".

Serviço Luz (Recla� T.�atamento da Sífilis pelo processo Americano, _ maia
mações) 1.404

.

moderno, em 3 ou 15 dias. ,

'

Policia (Sala Cc.mla- Técnica única no mundo para' o tratamentQ do Hemao-
sáriô) 3.018 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no córpo, 'COlll

Policia <Gab. D�le· 100% de cura.
.

,

Eado)' ,.' ... , . .. 1.594 Receita de óculos - Tr.atamento e' operação das doençü
COMPANHIAS D. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
TRANSPOR'r. , ETC. .

.

AÉREO .<\TENDE A QUALQUER HORA 00 DIA E DA
TAC .. . .. . .. . a.700 NOITE
Cruzeiro do Sul 2.500 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidai Ramos,
Panair :.... 3.55.1' Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da'

I Varir 2;325 Torre.

---�..:......_-_-----------::----'-=-=I���·�··�·:::::::: ���� Navio-Mator·«'Carl ·Hoeocke)l
P.��$ ....,. 'cO·J"��;�S·va

...

=
.... 2.500.

RAPIDEZ-CONFORTO-SEGuRANçÀ"

$
l.ult . :. . . . . . . . . . .. 2021 Viagens entre FLORlANOPOLIS • RIO DE JANEIRO

,
MaKellttc .. ,.... . .. 1.276 Escalas intermediárias em' Itajaí, Santos, São Se-.

1/
'

Metropol S.147 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlü.

.*
,'. l.a Fo�. . . . . . . . . I.UI, mos apenas para movimento de passageiros. '

- ," 0UIIA/'fTE TODO DIA. C;""._jque, ,

,.441, �8 e�cal�8 em S. ,S.ebas�ião, Ilha Bela, Ubat'liba neio
/ ""-

' (1!lntral ,. u.t" preJudlca'rao o horaTto de chegada no RIO (Ida) •

�.l��
"DJ1'�iVf.��t�JOtS . �g;iTo"'::::::'�::1 ITINERÁRJODO:!������:�KE:'NOM'SD'

.;:. '" � '1 saída de FPOLIS, de ITAJAí� � ».::j � � l $ 12/9 14/9> �
.

�

,
�i Empregada I, �

I Precisa-se de uma em-

------.;..._------------ pregada para trabalhar em

18ANCO
de CRf�ITO POPULARII

Pôrto Alegre. Paga'se bem. Horário:
, Saída de �polis. às 24,00

� AGRíCOLA I I I Tratar á Rua Felipe do Rio às 16,00

Tk:L. �rtLllL1Mf1, 16
. . , I Schmidt n. 119. ' TELEFO- Para mais informações dirijam-se à

---6-.'
,-

í EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO'HOEPCKEf'LORlANOPOLlS - 516. e�io.rlno. I NE: 3.177.
. Rua: Deodoro - Caix� Postal n. 92 - Telefone: 2.212

DR. WALMOR ZO
MER GARCIA

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

Informações
� utels ,ril

���-..:.=-:

Dr. Ylmar Corrêà

DJplemado pela. Faculdade
Nacional de Medicina da

Universidade do .Braaíl
Ex�interno- por concurso da

Maternidade-Escola
(Se�viço do Prof. Octávio

RQdrigue:s{Uma)
Ex-interno �o,�rviço d�_
Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T, C. do 'Rio de
Janeire

MédicG do Hospital de
Caridade

..

DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS�OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das 16•.00 às 18,00
horas.
Pela' manhA atende

:::::a:e�:r�oa!!�S- ..)eC���;iT�S - Da� 4 �O.r... ·José· Tavares IracemaResid@ncla: 6 h 1 �as oras.
MOLE'STIAS NERVOSAS E' MENTAIS - CLINICARua: General Bitt.ncourt Residência: Tenente Sil-l '

GERAL
n. 101.

I veira, 130
.

. I
Telefone: 2.692.

. FONE - 3.165.

DR. VIDAL
CLíNICA DE CRlANÇAS
CONSULTÓRIO - F.li- --------------�--�----------------�

.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
. Chefe do Anibulat6do /de Higiene Mental.
Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.
.' Convulsoterapia. pelo eletrochoque e c�r-.
diazol.. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-

ter.apia. •

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às
17 horas. Sabado (manhã).

.

Rua Anita Garibaldi, esquina d. General
Bittencourt. '

RESIDENCIA� Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901
I .'

, -

DR. ARMANDO VA- DR-' ANTÔNIO MO-
LÉRIO DE' ASSIS. NfZ DE ARAGAO

- MtDICO -

Dos Serviços de Clínica In- CIRURGIA TREUMATO-
fantil da Assistência Muni- LOGIA
cipal e Hospital de Caridadtl Ortopedia.

CLtNICA M'ÉDICA DE
I ,Consultório: João Pinto.

CRIANÇAS E ADULTOS i 18.
.

- Alergia -' 'I" Das 15 às 17 diàriamente.
Consultório: Rua ,Nunes Men.os aos Sáhados .

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 186.
15 às 18 horas. Fone: - 2.714.
Residência: Rua Marechal·

Guilherme, 5 - Fone: 3783, DR.
.

H E N R I QUE
PRISCO PARAISO

MJl:DICODR I. LOBATO
·:FILHO Operações - .DO<I'uças

Doenças d.o aparelho respi- C"l'{ dde Senhoras...,... . nica t'
ratório

TUBERCULOSE AdultQs.
RADIOGRAFIA.E RADIOS- Curso de EspectaUsaçlilé.

.

COPIA DOS PULMõES n�' Hoqpi'tal dos S.rvirlrr�s
, Cirurria do. Torax do Estàdo '.

Formado ,pela Faculdade '.

f"· I.. T" (Serviço h Pro. t'It" .,1,.-
Naci<mal de MedlclDa, ISIO- .

.

I'logista e' Tisiocirurgião do I
no de Andnd.) /'

Hospital Nerêu Ramos, Consultas - P.la manhA!
CUJ;SO de especialização pela no Hflspital dê Carid"d.
S. N. 7. Ex-interno e Ex-a.s- A tarde, das 16,30ha:

. sistente de Cirurllia do Prof.
.

em diante nó consult6,rio.Uro' Pinheiro Guim&rAes '.

(Rio). .

ii RLia Nunes' Machado 17,

Cons: Felipe Scbmidt, 88 I Fsqll,n. d. TI,r.deut•• 'l.i.
- FGne 8801. . '. 2.766,
Aterde em hol'& marcada. Residência _ La, ·p.orta,1Res: R�a São Jo,rKe SÓ -

FGne 2895,. actel.

-��---�-------------_._---'_.,-----------------�--------- ---�---___;_

...

V O'L T A
saída do RIO

20/9
de SANTOS

21/9

Lavando com Sabão

. \?irgem Especialidade
da Cla. IITZEL INDESTBIIL-JuIDvUle•.(marca ,eglstrada)

economiza-soe �empo e din�eiro
._----_;_--�-----:----------'--------_.. ._---, .. -�--------._---------

. :

. C)���� ylRCt�....
ESPECIALIDADE
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o ESTADO Florianópolis, Domingo, 5' de Setembro de 1954 3'
----------------------------�------------------------------------------------------��--�--------------__-----,-----,-------------

/'

"O ESTADO" .·liParlido'
R' ,Social 'Democralico'

NO, L"R E NA SOCIEDADE
,

.

AMARGURA'

,Jamais meu coração soube guardar rancôres:
Se a Vida é uma comédia e é certo haver atores
Não na posso culpar por meu triste papel! '"

'

�x-

fesfa das M:i's!Jes <,

,A Comissão Organizadora da "Festa das Miss�s'�, ,

que será, realizada dia 6 do corrente, no Lira Tenis Clu
be, avisa aos, interessados que, na administração e agên

,

cia TAC, estão à vendaingressos -!.., individuais; sem di
, 'reito à mesa, ao preço de Cr$ 50,00.'

::ii'�Rt�����OJE-:--��:li::'�ia.::;,"�,o1:,,�; ii--"�N: (én.áculo�)
'''',''�

- sr. Heitor Bittencourt, do Instituto ' de Educação I DOMINGO, 5 DE SE;TENBRO'
do alto comercio 'I"Dias Velho" I Então disse Jesus aos seus discípulos: "Se cilg'I,Lém �:�
- sr. Joél Alves, funcío- - sta. Maria Amélia Vie- ,quiser vir após mim, negue-se a si 'mesmo, tome a sua '

nário do ,? ? ? . ? eira cru,z e siga-me". (Mat. 16:24) Ler Mateus 18:21'25
-- sta.' Solange, filha do I -- sra. Aurea Nàcetti A- JESUS quer que o sigamos Não podemos segui!'

sr: Waldemífo, Orlando Sil- raújo
'

a Câ�di ou a �uda porque êles, i1ão estão vivos. Pode-

va, ' menino" Paulo Cesar, mos apenas imita-los. Jesus Cristo está vivo; a Êle pode-
.

...:.. sr Waldemíro Orlando I filho do sr. Osni Barbato mos seguir, Êste o desafio que penetrou no meu cora'

Silva ,
,

-- sta. Eutéria Silva
'

ção e tomou à minha alma na terceira Conferência-
_: menina Araci, filha do _..:. sra. Alzira Corte es' Mundial da Mocidade Cristã em Travancore na India.

dr. Aldo Avila da Luz" ad- posa do 'sr. José Vieira Côr- Sinto que devo repartir com outros a riq�eza desta

vogado; te; mensagem.
· -. sta, Marlado :

C,arrnd'1
-- sr. Orlando Amorim Seguir a Cristo, para onde? "O Filho do homem não

Galliani - sr. Arlindo da Costa tem onde reclinar a cabeça". Êle quer que o sigamos por
. � sta. Nercí. Silva, filha Mello onde. Êle fôr. Êle quer que vamos com Êle e O observe-
do sr. João Honório da Sil� - sr. João Ferreirfl Vaz mos enquanto Êle está operando,
va . , .

� sr, Euclides Gomes Para seeguí-lo temos que, dedicar a nossa vida, não a

� sta. Ulda Maria Filo- -sr. Luiz de .Araú]o uma causa ou a um ideal, mas a Êle para ser guiado em

meno, f�lha do sr. Francis-

}soares Seus, caHlin�os e,
por Seu amos

.. Haja .alegria ou triste-.
co R. Filomeno NASCIMENTO za, tudo esta bem deste que O sigamos, olhas fitos nÊle

·

- jovem Jorge José Ca' Lúcia Maria foi o nome 5:17) Ler João Ê:17-23. '.
.

. .

bral Faria, filho do distinto. que tomou uma galante 'e I "Em tudo somos atribulados, porém não angustia
casal Jorge do Amaral Fa- 'robusta menina, nascida na [dos, .perplexcs. porém não desesperados". Esta expres
ria Eloah Inah Cabral Fa- Maternidade "Dr.

,
Carlos são descreve o tipo de. paz que nEle enccntramos,', _

'

.

.
ria 'Correa" a 2 do corrente e I .

.

.

'

."'lo: ORÁÇ�O'S'���� :'L��,:;:f. j,:,->:--t,;;' .

j '.,

FAZEM ANOS AMANHA:_ .que, veiu -enriquecer> o· iar ! Dedicamo'nos 'a ti; '"6: rr€tis� c'Õ��d'�rlo�·r-g,-r;ç"",;-á;· ,

. .

D-
�,-... '''' -

b
�

A. U. ·9315 Vogo P.uI:!.!ICld'lCl.
-- sr. anton Parente Na- do, nosso presado' conterrâ- ,so repujar a nos a ti, Ó Deus, Concede-nbsva 'graça' de

tididade, atualmente resi- neo sr, Arnaldo Leal de sobrepujar a nossa vontade egoística' completamente:

8,la' Moç'a 'do P. S.'. D. em Uro'b'I·CI'dente em São Paulo .Melreles e sua exma. espo- Ajuda�nos a humilhar-nos aos teus' pés. neste dia, pron-
-- sr, Paulo Bornhausen, sa.. tos a obedecer os teus mandamentos. Em nome do ben-

industrial em Rio do Sul O ESTADO apresenta-
I
dito Redentor. Amém. . .

'

-:- sra. 'Therezinha ,Fon- felicitações. . I .

PENSAMENTO PARÀ O DIA, Discurso. do ,)'oven' 8ra:z Silva
'

-0-
.

.

' Seguindo a Cristo, encontramos 'a vida abundante. "

('ONSElHOS DE' BELEZA I
IVY S. T. CHON (BORNÉU A Ala Moça do Partido faltares com a honestidade fase como a que se atraves-

I
.

'. SEGUNDA-FEIRA 6 DE SETEMBRO Social Democrático, da mi- de propósitos, cedo estareis' sa, o surgimento de um

'(Colaboração �special muitas sema'nas sem incon- Meu Pai, trabalha e éu trabalho também '(João nha Florianópolis, penetra trocando a gramática do cri- homem, cujo comportamen-
para "O ESTADO) veniente.

'
"

,5:17), Ler Joiio Ê:17-23.
•

..

com entusiasmo no ambien- tério pela cartilha da fac- to constituiu-se numa ga-
,

" No geral as peles gordu- ,

JESUS cooperou com Deus durante todos os dias te sadio e 'decente do 'vosso ciosidade. Tendes em Nereu rantia, numa esperança,

COMO APLICAR GELO: rosas, com. cravos e póros
l de Sua vida terrena. Nós ta�bé� O h.�nramos �Ie t:-aba- lugar, pará vos dizerde ple- Ramos o paradigma da leal' por dias mais tranquilos pa-

NA PELE? abertos feneficiam-se .com ,

lharmos em .seu nome. Assim descobrimos
. a dignidade na convicção, que a moei- dade e em Aderbal Ramos ra a vida brasileira Como

Qr. Pireis. a aplicação de gelo. Nos I'
e a alegria que Deus pretende que todo o ser humano dade do progressista Uribi- ,da Silva a fonte cristalina,' governante do Estado rece-

Ha muitos anos que o ge- rostos enrugados e que a-
venha a; desfrutar. "

' cí, inicia triunfalmente sua' da qual espelha fielmente o beu autêntica manifestação
lo vem sendo citado e mes-: presentam, ainda, a pele Jose estava pronto para iniciar a sua carreira. Res- pernada na vida publica.

I
perfil de um cidadão probo, 'o espírito de um admínís

mo u�ado largamente ,para
flacida ou sem vida, o uso I pondera

ao ?h.amado para �or.mar-,s: rervi de Deus, ser' Minha presença nesta trio dotado das mais excelsas trador clarividente, No Par-

os CUIdados de beleza. do gelo tambem é indicado. v�ndo a� prqxlmo. Conseguiu emprego numa companhia buna, é assaz dignificante, virtudes que foram' o. cará- lamento sua voz ecoou pro-

Na realidade não se po- De um modo geral só as
de eletricidade em sua cidade natal e esíosçou-ss pará porquanto partiu da vonta- ter de um homem público' uridamente, e com atitudes

dem negar os beneficios re- cutis muito sensiveis dis- '"
vergonhar. Ajudou na instalação de uma usina gerado- de 'dos meus colegas. Á de- dos mais ilustres. Chego� o

'

retilíneas alcançou das con

sultados mas não como pen- pensam esse processo pois,
ra de f,ôr:ça para' su,pI'ir �quela ,zona trabalhando honbs- mocracia, Para que não per- momento de o eleitorado' ciências dos seus pares,

sa o povo. Usar gelo e todas conforme já falamos ante- ta:nente, A obra afinal ficou pronta e todos os lares fo- ca o seu valôr, necessita catarinense ;manifestar-se
I

upla consagração que ainda

às qualidades de pele não riormente, podem sofrer ram pr.�vidos dt:;" eletricidade. que facilmente ás çonsciên- conscientemente na escôlha,1 repercurte com a devida

,não: é conselhavel. Mesmo uma irritação ou mesmo Se]� qual for o nossa h'abalho, devemos trabalhar cias o livre arbítrio, a auto- dos representantes cont�r- I ressonância e, o devido re':

as que podem se beneficiar uma queimadura. no senüdo de Qeneficiar • próximo. Quando fazemos o.
nomia de opinião, a liberda- râneos que integrarão a lêvo; Recordemos o ano de

com seus uSQ requerem, ain- NOTA" � Os nossos lei- melhor que sabemos, glorificamos a Deus e inspiramos de de pensamento, a eman- bancada do Estado nas du�s 11945, daquela célebre noi'

d�, certos c�idados especi': tores poderão solicitar qual. o�tr()s a dedica�em-se a labor,es honestos. Quando de- cipaç�o ,de id�i�s e a inde.- Câmaras' Legislativas do! te de 31 de Outubro, quan-,
aIS que explicaremos adan- ,quer conselho sobre o tra-

dlcamos nossa vlda. a Deus, encontramos prazer no tra- lpendencla de atltudes. In- País: Surgiu o instante su-
do se retirou do Govêrno,

te,' tamento da pele e cabelos balho seja êle ,neste QU naquele setor.' terpetrando, assim, 'os sa-
premo de volvermos a ca- I,não coerente com a. qU'eda

Não ·se teve esquecer que 1 ao medico espeCialista' Dr. .', ORAÇÃO ,
. grados mandamentos cons- beça para trás, evoca�do o

do Estado Novo. E'.na opor-

o frio tambem pode provo- 'Pires; à Rua Mexico, 31 __ Ensm�-nos, o Senhor, a fazer o melhÇ)r onde quer titucionais, conch�i-se, evi- passado. político das figu-
tunidade pôde sentir', o ·ca-

car uma queimadura, so-I Rio· de Janeiro bastando, que eeste]amos para servir a teus filhos. Capacita-nos denteménte, que cada cida- ras.de nossa terra. Uma per-
lôr e o entusiasmo dos seus

bretudo em se tratando de ,enviar o prese�te artigo' p,ara �lorificar o te�ú nom'e pelo nosso labor diário e as- dão tem o direito de agaza- sonalidade, -quando nos lem- conterrâneos Por volta de

peles muito sensiveís. 'I deste Jornal, e 'o endereço
Slm a]uda� outros a alcançarem a. vis�o do. serviço por lhar'se sob esta ou aquela bra uma épOCa de dignida- 45, �o pleito' livre de 2 de

Vejamo� agora como: se
I completo para a resposta.

amor de tL Em nome de teu Filho, Amé�.· " bandeira partidárias.' Vóz de e de honradez, não po-,
Dezembro, ,elegeu-se sena-

deve proj:!eder para aphcar I .

"

'

--- PENSAMENTO PARA O DIA, preferistes o Partido Social de ficar no obscurecimento dor da República. Nessa

o gelo no rosto
.._, . F 'i 1111 . EM f'. s a Tornando'nos ser-vos de DetiS, servimus ·meihor ao Democ�ático. Aproveito-me, dos exames conscienciosós.

Casa Legislativa, pela. sua

A_ melhor oca�lao p,ara lS- I O
\I . " '

. próximo, pois, da oportunjdade que Santa Catarina, nacional, invejável cap'acidade ,políti'
so e pela manha, apos que' B'

TRATAMENTO DE AUGUSTO l. DHAn (INDlfl) .me é concedida, para dei- graças à intelecJualidade
ca e pela vastidão de sua

a pele esteja completamen-
' ELEZA DOS SElOS _,�) ) �_.--

xar in!)erida .aqui, nesta �m- salutar e à honestidade in- cultura, ocupqu cargos de

te enxuta. Pode-se empre- p' t..· polgante solenidade partida'_,
.,

I d I destaque, como : líder da

gar a pédrinha de gelo di- •

, a r Ic, ai. p'a.ça-O,'
Ve]ave aque e que, no pe- bancada

-

pessed�sta, Hr.esi-
1\ ria, a expressão do, nosso in- ríodo mais difícil de sua

retamente na pele servindo centivo aos duelos que vós vida pública, mostrou á Na- dente.da Comissão que ela-

mesmo os cubinhõs' que DANILO ASSUNÇAO LEHE1VIiKUHL enfrentares no futuro. Sob ção, que seu Estado, embo- bo;-ou a. Car�a Magna do

são fa\;lricados nas geladei- , 'e o calôr cívico do grande ra territorialmente peque'- �aIs, e posterlOrmente Pre-

ras comuns. I
,

NELY SILVA LEKMKUHL . �ereu: Ramos, havereis de no, é grande na riqueza cí-' lShldentel' do VS�napdo,- 'do� q�e
Muito melhor, entretan- 1 participam aos parentes e pessõas amigas Q. masci- .lutar com destemor com

.

I d
.

t
e va eu lCe� reSI enCla

t
"

A I
' , vlca e mora e sua gen e. d N-

-

E t d
o, e por 1I11Ul pequena mept de sua filha Verá, ocorrido na Mater,nidade "Dr. combatividade, mas acima Quizera Deus que o Des-

a aoçao'b md o os eshs:s
quantidade, de gêlo picado ,. ' Carlos Corrêa", nesta Capital, no dia 31 de Agôstó findo.

I

de ,tudo com 'decê�cia. Se t'
.

1 cargos sou e esempen a-

dentro de um pano, do to-
.

Conserva, e. d� aos selOS, ��

mo assma asse" para uma los com' equilíbrio de fôr-

manho aproximado de, um, Ílrmeza, perfeiçaG e en-

AVENT
,.

RA5 OO,'
"

E R
ças e 'esmerado tirocínio po-

lei�;:<'I, fazendo,:,se o que vul- c�a n t o. P�A'FICO, DIS .

,

"

.

U '

. Z' -MUT E'TA lítico . .Estamos em 19&0.
· garment-, ,�chama "uma CRETO, EFICIENTE

••• Novo pleito eleitoral. O

boneca". Garantia absoluta, compro- partido perde a governan-

Lopo após encosta-se es' vada em famosos institutos 1512 I) /)'
ça do Estado. Ele não con-

sa' boneca em varias partes de beleza. Nas drogs. farms. seque re41eger'se senador.

,:�n�uti1��a�:�sas 'e�r ca�� �e��r��$P:ci�o����b;!���t�:
"",

"', tt....

,

c/

�::�ec�:�t�d�� ��:��1�1::
ponto. Tem-se uma sensa- Neyer, RIO. se naquela memorável Con-

ção agradavel e a pele ad- 'Nas farms. e Drogs. 10- venção: "Deus 'que escreve

quire, realmente, uma co- cais. Des�. Comercial Para-
o Direito em linhas 'tortas,

loração mais, sadia, embora naense .-:- Rua Marechal não,. quiz que viesse· a ser

que pasiageirà. Deodoro, 407 _ Fóne 924
__,-- ..

II,
eleito senador da Repúbli-

.

,o tratamento pode s,er � ca, mas quizera entretanto,

rI;,p�tido, diariamente, por -:- Curitiba.
-.---- . ._'-,-.-_..............

C·ontinua na 6a Pago

STELLA L. S. LIMA
Por teres sido um dia o meu maior amigo,
Um dia me julgaste a tua amiga, apenas] ..
Não sobias então do sentimento antigo
Que eu, altiva,. ocultava, e contaste-me as penas ...

Como foi que te ouvi com feições tão serena�?l....
É coisa que até hoje entender não consigo:

'

Tu que falavas mal dessas fingidas cenas

A que o Destino obriga, e eu que fingi contigo!

Se imaginas,' porém; que 'fiquei compungida
Quando te vi descrente, amaldiçoando a Vida,
Tendo eu tantas razões de me queixar do fél.;

o

P. p
s s
D

Para Deputado Estadual·
'��'J TOlENIINO DE - CARVALHO
.,..f. ..

.

T

Com 'a Biblia na Mão

\
\

para a mamadeira'
do· bebê

UniõoACÚCAR
..

• Duplamente filt'rado.

• Dissolve-se ,ràpidamente.

• e mais econômico.

PALMYRO GOMES VIDAL

Caixa Postal, 42

]OINVILE - Santa Catarina

.AÇÚCAR Uniõo
• 5 quilos

.. ,

_'

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ETADO

Avai e 'Paula Ramos em contronto hcle
� o SENSACIONAL "CLÁSSICO DA AMIZADE" PROMETE REVESTIR-,SE DE LA,NCES EMOCIONANTES E MUITA \

M o V' I M E N T Ac Ã o
I

,

o embate de hoje à tar-: há muito, está fadado a ser rense e de seu adversário, não tem sido bem sucedido. locando-o em condições pa- la (Renê) Valéria e Jací;
de, no "stadium' .ria Praia renhido e, sensacional, mui- "de hoje, teve um começo O quadro com, as, tremen- ra os futuros compromissos. j Wilson, Alípio, Jacó, Bara- gos que seguem:
de Fóra, em continuação ao to embora os dois times ti- decepcionante no returno, das baixas,vai de mal a I Em todos os jogos entre ta e Lisbôa., Línense x Ponte Preta, em
certame citadino de profis- vessem fracassado redonda-, tombando vencido diante pior. Vem perdendo pon- Avaí e Paula Ramos tem i AVAÍ - Tatú, Waldir e Lins

s\onais, colocará frente a' mente nos .seus últimos do Atlético, por 3 a O. E re' ,tos. o quadro se encontra! reinado a maior ordem e Danda; Barbato, Wallaée e Nordeste,x Palmeiras, em

frente os poderosos conjun- compromissos oficiais. corda-se que no turno a vi- .agora sob as ordens do ve- 'disciplina, graças à compre- Acioli; Balão, Amorim, Baurú
, tos do Avaí e do Paula Ra-' O P'tula Ramos, que tan- ·tória coube ao tricolor terano crack Saul que pro-

I ensão dos jogadores de Herrera, Rodrigues e Saulo Guarani x Corintians, em

mos. to sucesso fez .no turno" praiano pelo escore, de 3 a curará hoje obter uma
I ambos os clubes Hoje, es- I Como preliminar jogarão 'Campinas

O famoso "Clássico da conquistando a vice- lide- 2. ,,,r"I,tft grande vitória; vitória que pera-se, que avaianos: e pau- as equipes secundárias, com 'Juventus' x Ipiranga, na

Amizade" como é conhecido rança ao lado do Figuei- I Quanto ao Avaí, também, ren.abilitará o conjunto co' lainos saibam portar-se, início às 13,30 horas. rua Javarí
.

.

te l' P A Arcuíbanci d xv de Jaú x São Bento,

Camp'eona·lo tl-Ia'dl-no de Imadores Campeonato c'a- ,::;;,n�;a:;�nd� �Oe;�� Cr$r;ç5��0�M��u�r�:��a�� em Jaú

,
da peleja. ' I cada - Cr$ 10,00; Geral _ Santos x São Paulo, em

Terminou empatado o choque dos invictos. Isolado rioca de Futebol �X�P:o�Á�g�VA�!� !�:!d��f�s e eMi!���:e;as não s_an_to_s._� _

. O Volegial ao V8ncer o IpiroDoa deP�l�te��;n!�.��at�fe���i��:, Inoli,
Nerí e Wàlmor; Mine-

1
Cr$ 5,00.

Após te� sido adiada por �OSTAL - nino, wander-1nal
dilatar o marcador'para lmje, ?s. seguin_tes p�'éli,os_: "FOLHA BRUSQUENSE"

duas vezes, a rodada n. 3, pe- .Iey e Fevrarí ; Domar, Célio 4 x 1. Mas os alvi-negros América x $ao Cnstovao '

lo CampeQnato de Amadores, e Nislo ; Jurandir, Celio I, não se dão por vencidos e Plamengo x Olaria I O nosso colega jornalista ca-se conhecendo melhor o

tivemos na noite' de quarta- Perereca, Hamílcar
-

e Díonei, vão à frente, para o mesmo Flufnínense x Bonsucesso ' Aderbal Schaefer acaba de movimento desportivo da

feira, última, no Estádio da O juiz foi o Sr: Osni Gon- João diminuir a contagem Botaf'ogo x Canto do Rio lançar, em Brusque, um no- 'cidade de Brusque. .

rua Bocaiuva, o encontro en- calves, o ppoular Nizeta, que para 4 x 2. Vasco x Madureira-
-

vo jornal esportivo. Somos imensamente gra-
tre as equipes do 'Bangú e juntamente com seus auxi-

_
E continua o match, com Bangú x Portuguesa, Trata-se de "Folha Brus- tos pela oferta' do exem'

Postal Telegráfico e Colegial líares, Pedro Viana e Nicolau o Ipíranga no ataque, quan- .' ,_ _ __ ._ quense", cujo número de plar e ao mesmo tempo fe-
e Ipiranga., Katjcíps, não satisfez. do o [uíz da por finda a pe- I estréia chegou-nos às mãos, licitamos o jornalista Ader-
Na peleja em que foram O COLEGIAL ISOLOU-SE leja. T "'d "I 'ante-ontem, numa gentile' bal Schaefer pela iniciativa

protagonistas ás equipes «o NA LIDERANÇA ELEMENTOS, DESTACADOS ra nste fi a a,' za do jovem confrade. -ÓÓ,

I de .dotar o.nosso Estado. de
Bangú e Postal, 'I'élegráfíco, Numa noite convidativa NO COLEGIAL: Lemos e gostamos do no- mais um Jornal esportivo
póde-se dizer que não corres- para a prática do esporte, Victor, Baião, Manéca e Volta do Atlântico" ticiário, aliás abundante. 'que representa uma contri-
pondeu à expectativa, pois, das multidões, tivemos 4a. Luízinho foram os melhores.

. _,
O formato agradou tambem buíção valiosa ao progresso

como se sabe, ambas as e- ,feira no gramado da' Praia NO IPIRANGA: Rec�bemo:s �omuUlcaçao e' a paginação não poderia esportivo de Brusque e

quipes vinham apresentando de, Fóra, o encontro Colegial Aguiar, Alcino e Airton fo- de que. a primeira Volta do ter sido melhor Pela lei- Santa Catarina'
um bom padrão de jogo, o x Iplranga. ram os que mais se desta- Atlân�iéo e� ?�cicleta,. que' tura do mais no'vo órgão de Nossos votos' de prospe- NA VA'RZEA '

que credenciava por umbom. O Colegial era o franco caràm. deveria ser iniciado
.

.dia 7
_ imprensa barriga-verde, fi-: 'ridades!

espetáculo. Mas tal não a- favorito, muito embora apa-. Os dois conjuntos forma- em Porto Alegre, fOI trans-, --" ,_ ,_ ----------------- Vario� jogos serão dispu ...
conteceu, pois durante os 90 recesse o Iplranga como um ram com: ferida para o mês de outu- I, PELO ESPORTE DA VELA

,-

,

b'
.

N' tari I
tados hoje, na Varzea.-

minutos regulamentares, o seno adversário. E assim Colegial - Victor Baião e ro proximo. a' Impor an-
, ,. d

. No campo' do Colégio Ca-
match não apresentou nada 'neste dilema assistimos o Norton; Nazareno, Maurilo e te prova que e patrocma a UMA FELIZ IDÉIA. [confeccione a ficha de ca-

l "F Ih d N' " d tarinense, à tarde, jogarão
que pudesse agradar. embate que poucos lances Jair; Hülse, Manéca, Tullo, pe a o a a oíte", e ',. A F.V.M.S.C., está pre- da atleta, nela anotando to- -

,
,

'I
_ I Imprensa Oficial e A D.

Ao iniciar-se o espetáculo, .de sensação ofereceu ao bom'
.

Luizinho e Felinto. São Pau o, .concorrerao, parando seu fichário com dos os dados fornecidos No
I'dI' 'I

. Ponta "do Leal, em, disputa-notou-se certo equilíbrio, com público que compareceu' ao Ipiranga - Dílson, Aguiar a em e cic istas uruguaios, fotografias e dados de to- vérso da ficha, constará to-
ataques alternados de ambos estádío,

'

e Nei; Aragão, Alcino e Anei; chil�nos, colombianos,' por-
'

dos os velejadores, que,' do movimento técnico de taAda 2al partida da série de
,

I tres pe a taça "Osni Gama
os lados. Mas; pouco a pou- Nos minutos iniciais o Co- José, Alaer, João, Ah-ton li! tugueses e venezue anos, doravante participarem de cada velejador e poderá I C. "

co;' a equipe dos Oorreios e legial aproveitando o nervo- Juca. pedaladores de Santa Ca- ,

corripetições. É realmente ser solicitado por escrito
& la.

.

d "d ." .

G d d SI' Baagú e Senai farão ou-Telégrafos' foi se articulando SIsmo
.

e seu a versarlO, as-
.

A �rbitragem esteve a car- farina, Rio ran e ou, uma feliz idéia, pois, pelos à Diretoria da Federação.
melhor. Com sua defesa mar- sl,nalou dois gols' relâmpagos, go do Sr. Mário' Abreu que Paraná, Pernambuco, Mi" I ,anos de existência (10)' (Participarão em regatas

tra partida sensacronal, -no
t

.

t 'dO d L
..

h F d l '
campo do primeiro e.na Co-candomuiobemtivaramdos por .merme 10 e Ulzm

0leste,ve.mu.ito aquem de suas nas Ge�ais, Distrito, e, e-janos) de nossa Federação, vitórias e irregularidades
h

.

d Gl F I t I
_

I lônia Santana extreará ocompan elros e auco, e e.m o.
. .

reaIS qualIdades. ra e Sao Pau O.
I é tempo suficiente de' têr' cometidas pelo mesmo du-

���lj�e: ����!u���a:egU�:�: CO��I q::'p�I:��d� t���a�g:� Duas grandes Y·llor-18s da FeDU; �a�SA�!�����:r���!a;��:� Ir��� aJef:I�:as��portântis_ CJ:�f��rl���:���id,c�af:go:���de Din.o. E prossegue o match otagem elevada foi para a
;' I sentar a todos os valeJado- SImo sera adotado, coino:

com o mesmo :ritmo de jogo
I
frent,e, 'buscando a t,odo cus-

,

'I
..

t d o mo- T dI' d
.

't
até que Pereréca, aproveitan- to as redes adversárias, até Oarrotad'os' Avo'.· e Bocaluva

' r�s .aqm apor a os, o ore' eJa �r msc�I o por
\ I V Vlmento de nossos espor- um Clube, so podera tomaI

do'muito bem uma falha

dU-1
que João, numa bonita ca-I; .

'

d 'f d
'

Embóra' organizados há

Ivando
a melhor o primeiro·1 tistas, como seja: aproveI- parte em regatas e en en- 'do de viajem, programou a.pIa de Vilmar e Mário, ali- beçada, diminuia a contagem

nhou calmamente a pelota para 2 x 1. poudco, <:.S times A e B da pela incrivel 'contagem de' 4 tamento técpico e conquis- 'do as cores de oútra agre- reumao da Federação
' de

nas rêdes alvi-rubras,

abrin-I
E neste ritmo de jôgo, com Fe eraçao Cat�rine��e. de _ � O, gols marca�os por, J'u� 'tas ,de triunf?s. mi�'Ção, quan?� pel� pri' Vela para hoje, na séde do

d t E t· o IpI'r'anga domI'nando com Desportos UmversItanos, I' lmho, Bruno,
JaIr e Zoo I Sendo aSSIm, a F.V.M.S. melra for solIcItada conce- T.J.p., afim de piovidên-o a con agem. con Inua -,

.. . . C'
'

I
' .

d
a peleja com ataques mal pletamente seu rival, fina:li-I demonstrar�m, qumta'feI-

.

Fazendo .a prmclpal par' .,. �e Ig:ra a�a. a:: g'""as C?" lam�nto, co�u.mcan o, a ciar a festa de pósse da di-

tramados de ambos os lados, 1 sou a la. etapa, sem que os' ra, que estao em ifranco tIda da nortada defronta- lrm_?s, nao so pela orgam- EntIdade
_

Maxlma que.o retoria recem-eleita. (Vere
pára que o juiz dar por fin- avantes alvi-verdes' soubes_lprogresso, capacit�ndo:s� ram:se o quadro A e o ,zaç�o,. como ta�bem pela mesmo nao pertence ma�s QlOS se d�sta feita a mesma

da a la. etapa. I sem tirar partido desta sua p.ara os ��go.s UmversIté!-.- Av_al, v�l,ta.ndo a vencer .os ,necesslda�e•. afIm ?e que,. ao.C:lube e pe�a se_?unda, re realisa)
Depois do descanso regu- ;uperioridade. Veio a segun- nos, BrasIleIros, que es:e umversItanos desta feIta cada,v�I�J�dor possua uma solICItada a mclusao �o ;***

. lamentai', voltam ao grama- ia etapa e como na primeira. ano serão efetua,dos' em Sao pelo escore de 2 a 1. gols'de esta�IstIca de seu desen- mesmo com? seu at1:ta. . .. Ganhou um novo mas-

do as duas ,equipes. \1aneca nos minutos iniciais, Paulo. Danyr (2) e Ainorim, este volvlmento atual, o qu� se- Mesmo, aSSIm, o refendo 1:ro o barco "Ciclone". Co-

Logo de saída,. ataca o )levou o marcador para 3 x 1, Foram adversários do.s ra- para ,o. Avaf, de

penalida-l
rá de gran?e. estímulo pa- v.elejador ..só poderá parti- 'mentam que o referido

Bang,ú em busca do gol que �endo. fall1�do neste lance o Ipaz.es d? F.C.D.l!. os tImes de maXlma.
.' .

ra.a poster�ondade. A. mo: Clpar de reg�tas_ pela se- mastro irá para o "Pi:r.at�",
seria o do empate: Defen- lrquelro DIlson, que, mal do Aval e BocalUva, res- Parabens, pOIS aoS' um- dahdade aCIma deSCrIta a gunda agremlaçao, na tem-, pois, será a Arma' Secreta'
dem-se bem os postalistas, .colocado, não poude deter o pectivamente Campeão' e versitáriÇls, que tão bonitas J se� �dotada �m f'l;ltur? bem P?rada. seguint�. Nãp have- do "Veleiros" na' prOXlma
para que, numa jogada dos tiro do meia. Não desani- vice-campeão de 19.53. '" vitórias aSiinalaram, der-, prQxlmo, sera a' segumte: ra mars nece�sIdade de fo- temporada (É Carlinho,
alvi-rubros que pegou des- .nam os rapazes do Saco dOli A preliminar foi travada I rotando os dois melho:çes Cada Clube, pedirá a Fe- tografias, nem dados, pois, vais ficar outra vez sem

prevenida a defesa contrâria,· Limões, que vão à frente,'pa- entr;e 'o quadro � dos uni- ! conjunto florianópolitanos deração a inscrição na mes- a ficha do referido 'veleja- mastro)
Glauco igualar o marcador. m, numa jogada sem maio- versitários e o Bocaiuva, le- 'do ano passado. ma' de velejadores, (Tanto dor, cóntinuará no arquivo
Dada nova saída voltam a 'es consequências o árbitro timoneiros como proeiros) da Secretaria da Federação.

�����r dOo�Ol,b��:u�::e�a���' ��s�ê�.la:}:�lt[�ni�e r�g�;�= PREPARA-SE A ·SELEÇÃO NACIONAL ��:����o t!n���af������i;S� DIZE�**QUE ...
a vitória, Reagem os rub:ro-. soo Airton· encerregado de .RIO,4 (V.A.) - Um ,no- : as seleções branca e azul qúanto for o número de ... 0 barco do Morfim,
anis, tbrnando o match mais cobrar o faz com defElito ,vo metodo de "test" será deverão disputar um tor- velejadores, poin dados pes- está se dando muito bem,
movime�tad? Mas, os p.upi- proPicia�do ao: arqueiro Vic: I p_roporcionado

á seleção ,na'l neio quadrangular dias 2� soais de_. cada urp. Após � com o fundo pintado, de
los de FllodI aumentam a ';or pratIcar boa defesa. Dal ClOnaI que se prepara paTa e .25 do .corrente, que sera aprovaçao por parte da DI' verde. Esperamos que do
contagem por Intermédio de em diante crescem os rapa- intervir no 2° Campeonato trealizado em São. Paulo, retoria da Federação, do ravante êle encontre oca'

GÓia. Delira a família ban- zes, do ColégiO Catarinense, Mundial de Basketball. De com'a participação dos con- pedido acima exposto, a minhb da vitória. (Já não
guense com·o feito, Porém a para que HüI,se num pelota-,Iacordó com deliberação da, jpntos do Corintias e do mesma encaminhará à $e- é sem tempo)
alegria durou pouco, pois o :;0, da altura, da marca pe-: Comissão T_écnica da CBD, Pinheiros. cretaria, afim de que, esta. . .. O Socó, tendo chega- BARLAVENTO.

,

meia Célio conseguia de ma- -----------------....;'.......:..'"..;,'-----

�ge���d:���a�:c�rr�:to��� I 'v
VOTEM NOS,CANDIDATOS DA ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA·

'��g��� f:��u�osl::ie�a�rbJ�� PARA SENADORES_: NEREU E SAULO
empate de 2 x 2. •

, Os quadros alinharam as- PARA DEPUTADO FEDERAL: ,

sim:

e :!�?o�' Mar�i�:,a�á���i� DR. ADERBAL RAMo.S DA SilVA
�������s�éH::�:��. Góia, • (O MAIOR INCENTIVADOR DOS ESPORTES EM SA NTA CATA�INA)

O'PERAR[O' X FIGUEIRENSE
NA TARDE DE TERÇA-FEIRA PRÓXIMA, EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DA PÁTRIA",PRESENCIAREMOS UM/DOS ME
LHORES E MAIS ELETRIZANTES PRELlOS INTERMUNICIPAIS DO ,ANO, COM A APRESENTAÇAO DA FORTE EQUIPE DO
OPERÁRIO, VICE-UDER DO CAMPEONATO DA LIGA JOINVILENSE DE FUTEBOL: O FIG�UEIRENSE, QUE VEM DE UMA
MAGNíFICA VITÓRIA SÔBRE O IMBITUBA, SERA' ,O ADVERSÁRIO DO QUADRO NORTISTA� NÃO PERCAM!

.'! *:. _.J,..... _ ..,
, *:. *:. •..

•
..•..• � !M '!H!- �..ft ! ..__ � ..

� � � � � ����. � .. �� � � � � � � .. � � • ,+ � .. � ._� .. �� .. �TT ;���TT.TT.TT.TT.TT.�.TT.�.

"O 'Estad'o Esportivo"
��)._.(�(�()._.��().-.c)..-<�� ...................- ..............-':-.....

-

..........)�o.-.().-.()._.().-.().-.()�()....,.()__()....()._.()._.().-.c�()1

Copa Rio Branco
de 1955

, .: RIO,4 (V.A.) - É pratí
camente impossivel a reali
zação da "Copa Rio Bran-'
co", em junho de 55 de vez

que naquela época, estará
em pleno andamento o cam

peonato usuguaío de foot
ball, Segundo, a palavra do
sr. Castelo Branco será ata
cado o problema referente a

realização Copa Rio Branco
com a participação de gran
des clubes europeus, desta
cando-se os campeõe�. da
Inglaterra, Hungíra; . Ale
manha, ltalia e Iugoslavia.
Quanto ao selecionado bra
sileiro se não vier o English
para os jogos previstos, fi
cará sem programa, para
1955.

, ,

Certame Paulista
Em continuação' ao certa

.me paulista para a tarde de

hoje estão marcados os ío-

.campeonato da
L. J. D.

r

Em prosseguimento ao

certame da Liga Joínvílen
se de Futebol dois jogos es-'
tão programados para' hoje:
Em São Francisco defron

tarse-ão Ipiranga e Atléti
co; ambos locais e na "Man
chester" catarinense o Ope
rário enfrentará o, América
tri-campeão da L

..J. F.
I

***,
'

. .. O Iate Clube, terá na

próxima temporada, 'trei
nos dê conjunto todos os

sabados e domingos afim
de não mais fazer feio •••
como tem acontecido. (Já
chega, pois, do·contrário
não haverá mais' graça).
... Até 4a feira. .

***

'i'
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NO RECIFE O' VII ,CONGRESSO BR.A-'

/� SllEIRO DE GEOLOGIA
RECIFE, 3 (V, AJ - Ainda ::>riental e à região minerali,

esta semana, viajará para o zada da Serra da Borborema

Recife ó prof. Wilhelm Kegel, no interior dos Estados ela

geólogo do, Départamentó Paraíba e Rio Grande do

Nacional da Produção Mine- Norte.
ral 'e presidente da Socieda- Os estudos geológicos da
de Brasileira de Geologia. orla marítíma nordestina. a

que .vaí manter contacto com lém de evidente interesse cí

a comissão local organizado- entifico, tem alta significa·
ra do 80 Congresso Brasileiro

\

ção 'econômica, Estendem-se,
de Geologia, a realizar-se na- por varies quílometros eh

quela cidade, em novembro. .costa dos Estados de Pernam'

O conclave, patrocinado buco e Paraíba, valiosas ca

pela .Socíedade Brasileira de madas de calcáríó, em parte
Oeologia, deverá reunir' na já aproveitadas na fabrica,

capital pernambucana gran- ção de cimento, mas que ain ..

de número de estudiosos e da poderão ser largamente
interessados nos problemas mineradas. O calcário dess-i

geológicos, sendo de alto in- região, segundo' os técníccs

terêsse cultural o programa do Ministério da Agricultura,
organizado, que compreende

I
bastará 'para suprir as neces

excursões a zona caicífera da sídades : de todo o Nordeste,
orla litorânea do Nordeste por longos anos,

.

A
-

fa-:-LA
-

CELOPHINE-París
Fabrica e fornece

IMPERMEAVEL colando à quente (1100)
, N. 7,31.68 da Nomenclatura - AGIO da 4a. categoria

Informações para ímpcrtação
'

com

Roberto Flogny C. L. - Caixa do Correio 2,i)g2
RIO DE JANEIRO I

RESOlUÇAO' SÔBRE DESA'RMAMENTO
E SEGURANÇA

A resolução aprovada assi

nala que o problema do de

:armamerito "só pode ser re

solvido com as Nações Uni-

Ias e em conexão com urp
.ístema de segurança coleti
va". E�ige,' outrossim, uma

)ficaz "fiscalização", por par
te das Nações Unidas, de tô

das as armas nucleares, co

.no parte de um programa dr

,"eclu�ão geral elos armamen

tos":

VIENA, 3 (U. PJ - A U

nião Interparlamentar apro

vou, hoje, por unanimidade,
uma resolução sõbre desar

mamento e segurança, porém
'recnacou uma proposição
belga 'destinada: a proibir as

experiências nucleares e o

emprêgo das armas desse ti,
po.
'Por 232 votos contra 175 e

28 abstenções, foi rejeitada a

dita proposição belga. Os Es

tados Unidos e a Grã-Breta
nha votaram contra.
A União In,terparlamentar,

da qual fazem parte 27 na-

, ções, termina hoje suas deli

berações, que foram -efetua

das no ediiicio do PÇirlameri
to de Viena.

Expressa, em seguida, a es

lel'anCa de que as "atuais

I negociações conduzirão ao

�st:'),belecilhento de um orga
ilsmo internacional para o

smprego pacifico da energia
mclear".

, '

Basta; saber ler e: escrever
para

aspirar a um futuro brilhante, fazendo

POR CORRESPON'oENCIA o seu Curso Gi

nasial (Art. 91 do Dec. Lei 4244) Peçam in

Iormaçêes ao I.N.C�A. - Praia de Botaíogo,
526 _;_ Rio

-

(Recorte e remeta-nos êste anúncio
(Recorte e remeta-nos êste anúncio -:- 2�58)

EX-COMBATENTES DEFENDEM A- ONU
Toma�posição contra a China verme-

,

lha a LegiãoAm�ric�n� ,

__ o �

.- "_"""<l;,.j,Ç<l'�.�;�':-';_';��:'·!f�
\ WASHINGTON, 3 (U. P') I

munista pelos Estad?s un�,
_ O Congresso da "Legião dos, seja por q�e motlv?_ for.

, Americana", antes de termí- , Como se, sabe, a �eglao A

nar seus trabalhos, rejeitou nericana e o orgarusmo que

oção na qutl se re- ongrega os ex-combatentes
u�m '

. ,

comendava a retirad!1 dos Es- lOrte-amencanos. ,

'

tados Unidos da ONU e, a se-, NOVO PRESIDENTE

guír, adotou uma outra, na WA.SHI�GTO�, 3 Cl!' .

P.)

I se reafirmava o apoio - FOI eleito, por unanímída-.quo. '

.

t d L ,'- A
da "Legião" à mesma orga- le, presiden e � egrao -

nização internacional. .nencana de Antigos Com�.a-
Os delegados também 0.- tentes o sr: ?e��rn Collms,

provaram vários 'capítulos do wíador, Orlgma:l� de Las

relatório sôbre política ex- Cuevas, Novo MeXlCO.

, terna preparado' pela comís-, "
'
i' I. i

,
"

são "ad-hoc". Um deles rea-
,

O sr. Collms, que r. o PU7

firma a "vigorosa oposíçâo meiro piloto militar el�va_do
da Legião Americana ao re- à presidência da Assoctacao.

conhecimentod aC hína Co- sucede ao sr. Arthur Conn�ll.

p'ara O Figado e Prisão de Venire
PRISÃO DE yENTRE

PILULAS DO,ABBADE MOSS
As vertigens, rosto quente•• falta �e, ar

vômitos, tonteiras e dores dé cábeça, a

maior parte das vezes sã,o devidas ao

mau funcionamento do aparelho di,es·,
tivo e consequente Prisão de Ventre'

As Pílulas do Abbade Moss são indica,

das no tratamento da p'risão de Ven·

tre e suas manifestações e as An,ioco-
'

Htes Licenciada" pela Saude Publica, as PUuIas do Ab,

bade Moss não usadas 1)or milhares de pessoas. Faça (

•

,Participação ,

"

Osmar Bastos e' senhora participa aos parentes e

p�ssoas de suas relações o ascimento de seu'filho OSMAR
ALEXANDRE, ocorrido na maternidade Dr. Crlos Cor-

reia no dia 3.
'

' , Y

Seu motor necessita dêstes
valores,r

essenciaisl
,

. I

Para que seu carro lhe dê sempre o maximo rendimento, em

potência e economia, use Gasolina Atlantic.

Os cinco valores essenciais, necessários ao motor do seu carro,
para que funcione de maneira a causar-lhe tôda a satisfação,
encontram-se na Çasolina Atlantic - dentro da mais rigorosa \

proporcionalidade! A Gasolina' Atlantic é fôrça em perfeito equi
líbrio! Experimente-a ... e

A

o seu carro decidirá!

LEMBREtSE, PA�A MANTER O SEU CA�RO SEMPRE EM
PERFEITAS CONDIÇÕES:

'

1. Use regularmente Gasolina Atlantic e os Atlantic Motor 0119.
2, Leve o seu carro ao seu Pôsto Atlantic 'regularmente para oa

seguintes serviços de manutenção: , _

LutJ.ífíca-ção 'c-&Tt os' produtos Atlantic. Trocar"o óleo do "carter"
a cada 1.500 quilômetros. Recomendamos limpar as velas a cada
8.000. q�Ô!ll�U'OS. assim corno trocá-las a cada 16.000 quilômetr�s.

I PARTIDA 'ÁPlDA
2 ACELERAÇÃO INSTIANTÂNEA

3 ELEVADO TEOR ANTIDETONAN'I

4 MÁXIMA POTÊNCIA

5 MAIOR QUILOMETRAGEM

• *.* *,* * * * *.• * *,*,*�*.

E ASA·
I

,i,
1 ;

. i

ASA é'um'adltiYo natural d. petr.....
que assegura meicr Iimpli!za no

'

câmara de combustão e vida·ma
l'onga das válvulas;

-,

I'

"�11�}' II'

HOJE E AMANHA
NO PASSADO

NADA SE/SABE Sã-IBRE A LIBER'rA
çÃO DO GENERAL I

DE CASTRIES
Salvados

5· DE SE'rEMBRO ram tropas holandezas sob
O INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL, por in- A data de hoje recorda- o comando do Tenente-co-HANOI, 3 (U. P.) - Até às .

termédio de seu funcionário, Oswaldo de Alecanstro, aceita nos que: ronél Byma;16, horas GMT, não se sabia t té
. ".

propos as a e o dia 13 de setembro, corrente para venda, aó _ 1.811, o Forte de Santa -'- em 1.824, na -cídade de
�eer�i:;ne�::e�:0l?a��ie6ie� melhor preço, das mercadorias àbaíxo, provenientes d� .Tereza, na Banda Oriental Natal, houve um pronuncia
Bien Phu, tinha sido põsto

mercante nacional "Guaratínga", encalhado na praia de do Uruguai, foi ocupado mente contra a Confedera-
, ' Jaguaruna:. pelo primeiro General Ma- ção do Equador, 'tríunfandoem liberdade, como se anun- 418 d 't·sacos e arroz lP.o blue-rose e japonez. nuel Marques de Souza; a causa nacional',

.

,ciara ontem. 67 fardos de 'fumo em folha, de div. tipos. f dMais de 600 militares, en- - em 1 850. oi cria a a - em 1.837; tomou posse8 latas c/ ia kg. contendo óleo de linhaça. Provincía d.o Amazona, cu- no Senado o então Conse-tre os quais 27 orícíaís supe- 16 latas cf 10 kg. contendo óleo de linhaça.'ríores franceses', inclusive, o ja terrjtório foi desmambra- lheiro Pedro de Araújo Li-3 sacos de feij ão. ' • ,

coronel Lepage capturado do da do Pará; .

I
ma. Treze dias após, éra

em Cao Bang, foram postos
Ditas mercadorias poderão ser examínadas., pelos inte-

_ em 1.852, Luiz Alves nomeado Regente do Impé-
, ressados, no armazem do Pôrto de Laguna, nas horas de ex-

da Lima e Silva recebeu o 11'1'0. Mais tarde recebeu oem liberdade, hoje, em Vi6- pedientes normais. .. '"

tri.
. As ofertas deveria ser efetuadas por carta, esclareceu- diploma e a Medalha de titulo de Marques de Olín-

Ignorava-se se De Castries ouro, do Uruêguai, penden- da;do o preço unitário, para cada tipo de mercadoria, dirigida.Igurava entre esses liberta- te de fita verde, no pescoço; - em 1.939, a Africa do
los, 'para, I 1 5 H I 1Oswaldo Aleneastro, - em ,86, no ospita Sul declarou guerra à A e-

Institutos de Resseguros elo Brasil. de Corrientes, na Argenti- manha Nazista;
a/c: da Empreza Internacional de Transportes, Ltda. na, faleceu o' bravo catarí- André Nilo Tadasco
Rua 15 de Novembro, 67. 'nense .Tenente Alvaro Au-

Laguna _ SC. gusto de Carvalho, nascido
Reserva-se o Instituto de Resseguros do Brasíl o direi- em 1° de março, de 1829;

to de rejeitar uma ou tôdas as propostas caso o preço ore-
- em 1.880', em 'I'íentsín

recido não seja satisfatório.
'

foi assnado o primeiro tra-

Maiores infOl;mações poderao ser obtidas em: tado r de amizade, comércio
. Laguna - Sr. Waldemar Lino, no- endereço acima ci- e nave'gação, entre- a China

tado. e o Brasil. FC1>i substituido
Tuba'rão - Sr. José Avelino, Sobrinho. I pelo de 3 de outubro de
Pôr,to Alegre - AV.,Borges de Medeiros, 410 - 150 andar. 1881;

"
I _ em 1.919, foi assinado
na pasta da guerra, um de
I,creto transferindo o então

SOCIEDADE BENEFICENTE E RECREATIVA XX Coronel Felipe 'Schmidt, do
DE SETEMBRO . -

'

, ',I Comando do 5° Regimento.

De ordem do sr .. , Presidente, convido aos sócios pa- prara o 49 de Caçadores. '

ra a sessão de assembléia geral, domingo, dia 5 do cor- , 6 DE SETEMBRO
rente, ás' 9 horas, em a séde da Associação Comercial A data de hoje recorda-
de Florianópolis, sita á rua Trajano, a fim de se proce-, nos que: '

der a eleição do Conselho A-dministrativo, para o perio- - em 1.633, os Capitães
do 1954/1955:

'

Antonio André e Estevão
Florianópolis, 1ode �etembro 1954. Alvares, juntamente com o

Carmelo' Prisco, secretário r
'

,denodado Camarão, ataca-

O Vietminh forneceu nova

.ísta de prisioneiros J1 liber
�ar, compreendendo: '128 ofi-
'!iais.

REUNIDOS OS
TECNICOSCANCELADA A

RECEPÇÃO
.BUENOS AIRES, � (U. P.)

- A Embaixada do Brasil co-

MANILHA, 3 (U. P.) - A

conferencia sobre a defes:l
do sueste asiático (SEATO)
abriu-se praticamente hoje,
às 14,30 horas, quando os

técnicos de 8' países - Esta
dos Unidos, Grã-Bretanha,
França, Austrália, Nova Ze

iandia, Filipinas, TaiÍandia e

Paquistão - se reuniram no

"RecreatiÓn Hall",
:

situado
no parque do Palacio presi
dencial de Malacanani.

municou que, dev�do ao re

".!ente luto decorrente da
,n�rte do presidente Vargas,
foi cancelfl.da a recepção que
,eria ,realizada no dia 7.
Foram também suspensas

1S demais cerimonias progra�
.nadas em comemoração do
1320 aniversário ,da Indepen
dência do Brasil.
Na data da Independência,

) embaixadçn' Leite Ribeiro
Os, técnicos se reunirão a

portas fechadas até à véspe
ra da 'conferencia em escala'depositará coroas de flores

'las monumentos de Tiraden
tes e do Libertador, general
3an Martin.

ministerial, marcada para
'

a

proxlma segunda-f�ira de

manhã, na sala do, Senado.
l,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Domingo, 5 de Setembro de 1954

Semana �a Patria 11'0'JE'
SÃO JOSÉ -1� -11/2 - 3% - 51/2 - 11/2 - 91/2

'LIRA TEMls', CLUBERITZ -;- 2 - 4 - 6 - 8 - 10 '

IMPERIAL - 2% - 4% - 61/2 - 81/2 ,

'

,

GLORIA - 3 - 5'- 7 '- 9 - horas. , DIA '6 - SECUNDA'FEIRA - SOIRÉE PRO- \
A Maior Bomba do Cinema Nacional MOVIDA PELO CLUBE DO PENHASCO.

PITUCA em CINE SÃO JOSÉ

Programa
Dia 5 _ Retreta pela Banda de Música da polícia Mi

litar, às ;19,00 horas na Praça 15,

Dia ,6 _ Apresentação da Bandeíra aos recrutas e en

trega de Medalhas' no 14° B. C. às 10,00 horas,
,

"INSTRUÇÕES PARA A PARADA DO DIA 7 DE
.

SETEMBRO"

1. Em comemoração ao dia da Independência forma-'
rá um destacamento militar constituído por elementos da

Marinha, Aeronáutica, Exército e Polícia Militar,

2. Comandará o destacamento o sr. Major Domingos
da Costa Lino Sobrinho, da LD./5a. , que terá um estado
maior constituído por um oficial da Marinha, da Aeronáu-

tica, .do ,Exército e da Polícía Militar.
'

3. 'Dispositivos:
'

Bando. do 14° B. C.
Comando do Destacamento.
Marinha,

Aeronáutica com sua 'banda de música à frente,
Polícia Militar com sua banda de música à frente.

Exército. f
• ,I LdJ. '

4, Locais:
J Á.

a) Para a revista: Rua Felipe Schmidt, testa na altu-Ira do Café.Rio Branco (entre as ruas Trajano e

Arcipreste Paiva),
.b) Para o desfile: Rua Visconde de Ouro Preto, Palan

que armado no início da praça Getúlio Vargas.
5: Formação:

, Para a revista _ linha em 3 fileiras. Desfile - Coluna

por 3,
'

6, Itinerário:
Para concentração

, quis.
7.

desfile e escoamento: vide cro-

Horário:
a) Tomf1;daido 'dispositivo para a revista:

Início às 08,30 horas - Término: 09,10 horas.

b) Revista: às 09,30 horas.
c) Início do desfile: 10,00 horas,

O Comandante do Destacamento assumirá o

mando às 09,15 horas.

8. Continência:

00-

,

'a) Para a revista: "Apresentar _ armas" e em segui-
da: "Ombro amas", - "Olhai à direita!"
b)' Para o desfile: "Sentido" - "Em continência à di

reita", dado até comandante de Sub-Unidade

na altura da la. bandeirola vermelha, quando
serão executadas as, continências;' sendo des
feitas na 2a. .bandeírola vermelha.

,
'Execução: - Bandeira desfraldada, Oficiais até Capi

tão inclusive: "Apresentar espadas'!', e' os demais, "Perfilar
_ espadas".

As praças, não executarão nenhum gestoou movimento
, 'a êsse comando, bem como os oficiais que desfilam em via

turas, exceto os ,Comandantes até Sub-Unidade que farão

a continência, tomando a posição de pé - no, veiculo.

9. Velocidade,.durante o desfile: Cadência de 120 pas-
sos por minuto.

lO, Escoamento: _ Vide calco,
'

1° Marinha --:- Entra ao "lado do quartel - Entra na 4 '

até Esteves Júnior.'
... '� .. _ .. _ .. :. --

•

2° Aeronáutica � Entra .na 7.
3° Exército _ Entra na 5.

4° Polícia - Entra na 4.

11. Serviço de Saúde:
Pôsto de Saúde _ Ambulância da Base Aérea, a cargo

do Chefe da F. S. R. do 14° B. C.

Durante a revista: na rua Deodoro' (Igreja São Fran-

cisco). . .

Durante o 'desfile:"na praça 'Getúlio Vargas (deÚonte
ao Asilo de Orfãos).'

_

12. Prescrições diversas: _ a) Bandeirolas para o

desfile:
la _ branca- ()O mts. aquem do palanque) - Toque

"Sentido", "Em continência à direita", dado pelo Cmt. do

Destacamento e repetídç até o escalão Batalhão.

", 2a - Vermelha 00 mts .. aquém do palanque) _ Co

mando - "sentido" _ "Em continência à direita" dado

pelos Comandantes de Sub-Unidades, quando:
os oficiais apresentarão ou perfilarão espadas, con-
forme ó caso.

.

continência: individual pelos oficiais' em viaturas

ou pelos que desfilam com .a espada embainhada.

o ponto em que as bandeiras serão desfraldadas.

3a _ Bandeira vermelha (5 mts. além do palanque),
quando a continência será desfeita.

b) Distâncias: Na ordem 'de:

1- _. Para a revista:
'

10 passos entre a Banda' de Música e o Comando do
Destacamento.

"O PETRóLEO É NOSSO"

Elenco: Emilinha Borba - Heloisa Helena - Ivon

Cury, - Catalano - Violeta Ferraz e' Adelaide Chiozzo
- Virgina Lal!-g. (Uma produção de Watson Macedo).

---_---

Permita que l�e apresentemos
a Nova':Halda-a máquina de' escrever com"

, ', . '. .

o toque ' leve' como ,uma .pena"

_,I_'

_

HAlDA

A Balda ,é fabricada com' o melhor aço �o 'mondo
DEE&TIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO

DE SANTA CATARINA

(�Casa Fernand�· Uda.»
TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467

Rua, Saldanha Marinho, n. 2

TE�EGRAMAS "C A N A N"
- Florianópolis -

RITZ --; às 10 horas (Matinada)
ROXY - às 8 horas

, r

A «'8RA PRIMA D6

,_o, ./

I ,

-----------------�-----------------------

conjuntos do Palmeiras, de
Blumenau.e do campeão
Catarinense. É enorme a

expectativa naquela cidade
pelo sensacional intermuni
cipaL

PALMEIRAS X CARLO� RENAUX,
HOJE EM BRUSOUE

SÃO JOSE'

'� I T Z
As, 10 horas.
Gloriosa Matinada,
"WALT DISNEY"
(Technícolor)
AS AVENTURAS
DE PETER PAN

De conformidade 'Com o

programa dos festejos do
410 aniversário do Clube
Atlético Carlos Renaux, ho
je, à tarde, em Brusque,
pelejarão amistosamente os

C ín em a s
,MISTERIOS DA AFRICA
110 Eps ' ,

As 10, 1,30, 3,30, 5,30, '

1
O FACÃO DA FLORESTA

7,30, e 9,30 hs,
"

1° - 2° Eps.
IPITUCA - ADELAIDE" No Programa:
1
CHIOSO _ JOHN HER-I Filme Jornal Nac.

BER::r' - CATALANO - � Preço's:. 6,20 3,50.
MARY GANÇALVES em: I Imp. até 10 anos.

O PETROLEO É NOSSO As 8 horas.
,

No programa: ,'ROBERT ARMSTRONG
Noticiario Universal. em:

Preços 10,00 - 5,00. O MONSTRO DO ARTICO
Censura Livre. ROBERT RIAN em:

,(Technicolor) .

O MELHOR DOS HO-
MENS MAUS

No Programa:
Noticias da Semana'Nac.

Preços: 6,20 3,50.
Imp. até 14 anos..

,,>. I ·C,' : iiíl�t.;,.ik�, �'I'lf,t.lf :
.• -, -,

J 01,...... .

- �.J;. • �..
� .,' ��-�'''J;'' �

.'

No Programa: .

Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 3,50.
Censura Livre.
As 2 4 6 8 10 horas.

PITUCA - ADELAIDE SHORT - COMEDIAS,-
CHIOZO - CATALANO 'DESENHOS.

"

_ RUI REY em: I Preços: 3,50 - 2,00.
.

O PETROLEO É NOSSO Censura Livre.

No Programa:' As 3 5 7 9 horas.

Noticia Universal. I PITUCA - VIOLETA

Imp, até 14 anos.
FERRAZ ,-:- 'RU REY-

Censura Livre. I
CATALANO em:

,
O PETROLEO É NOSSO'

li"íiijij.ii!!.�'!II�."".a"
No Programa:

.

� rM1 PJ iellU,' Noticia.rio Universal.
_

. _ ' '<' Preços. 7,60 - 3,50.
30 6 O 8 30 hs

,

., Censura Livre.
.

As 2,30 4,' ,3 , s.

PITUCA VIOLETA
FERRAZ - CATALANO
EMILINHA BORBA
BENE NUNES em:

O PETROLEO É NOSSO
No' Programa:
Noticiario Universal.

Preços; 7,60 3,50.
'Censura Livre.

As 2 horas.
O GRANDE EMBUSTE
com: Wip Wilson
ARDIL DOS JOGADO
RES Com: Rex Allen.

ASA

As 2 horas.
MATINADA

As 2 horas.
.

ARDIL DOS JOGADO
RES Com: REX ALLEN.
MISTERIO DA AFRICA
Coin: Buster Clabe l°,Eps.
O FALCÃO DA FLORES
TA Com: HERMAM BRIX
1° - 2° Eps.
No Programa:

Noticias da' Semana Nàc

Preços: 6,20.,..... 3;50.
'As 8 horas.

ti '

ERROL FLYNN :_ OLI
VIA DE HAVILLAND
CAPITÃO BLOOD

ROBERT ARMSTRONG

PAlA ÁQUELES 'QUE

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'.f,) I '�Minha lágrima e três opilliões" .

I Walter Santos mesmo que inquirir: Seria . morte do' amigo, até onde

TRA"NSF0R'MADO'RES I ._ É boa�o ?a oposição fuga? covardia ou herois-lp�o�ura jU.,stiça á�gressão
para fazer intriga. . . mo? sofrida, ate onde _ desven-

'.

.

' I _ Não póde ser verda- Quem melhor do que da á Nação ás írregularida-

SU B E5TAç0- E5 I
de! ELE para responder a inda- des,do �anco do' Brasil.

- _ Como aquela velha gação: Paro, justamente onde a-

.

'." fibra? . .. Só . presenciando _ Eu ofereço em Hola- vança na liberdade alheia;

CHAVE5 para crêr l
.

causto a minha Vida eo dai por diante "�le abusava
_ ELE não devia ter meu Sangue .. , de suas prerrogativas, dei-

,

•
feito isso. . .

Patenteava aos· conten- xando de ser o jornalista
.

Foi assim,' com este espi- porâneos o custo da tráge- para ser o individuo ... a

rito de ceticismo, de sur- dia e o peso do sacrlfício.. morte de Getúlio foi trama

preza e muito de desola- Não' fugia da vida nem da oposição, dessa oposição
mento que o Brasil escutou escapava sutil a sanha dos. aguerrida, dessa oposição
a vóz de Heron Domingues, inimigos; não' suicidava-se, saliente e vigilante, que não

atravéz da Rádio Nacional, Tingia com seu sangueos péde mas exige a renuncia
dando conta para os' brasí- pisos do Catete por seu Po- do Presidente _ corno escu

leiros e para o Mundo, do vo, pela Constituição, pelo tei, em disco gravado, o

suicidio do primeiro Cida- Brasil! tal de Bilac Pinto apartear
dão Brasileiro. Não era pusilanimidade; O· sr. Gustavo Capanema.
A noticia nem mereceu era sacrificio! /_,... Como? então não' acha

crédito, enquanto circulava Não era uma atitude de que ELE suicidando-se deu

lógo após as 8,25 horas da fuga; era um gesto dê he- um golpe na. . .

.

manhã 'do dia 24; positivou- roismol _ Isto minha filha, é que
se e dilacerou a alma brasi- Escrevi, como compreen- é boato da oposição... e

leira, ao tomar á Nação co- di, a morte do Presidente; rematando num risinho sa

nhecimento da última men- assim esperamos projetar-. dico:

sagern do Grande Líder, se-á Ele na História, avan- mas que em parte é ver-'

onde o estadista Getulio çando de geração a gera- dade é, que eles' não tive

Vargas deixava transpare- ção sempre redivivo como ram este gostinho, lá isso

cer a generosidade de sua já permanece em nossos co- não tiveram... E ai a ter-

inclinação apóstolica. rações. ceira pessôa fez-se ouvir:
- Os brasileiros quizeram Getulio Vargas permane- _, Que magua pára êles,
crêr no boato, . a, crêr na cerá no tempo e' no espaço hein? '

1verdade. resumindo para os brasi- xxx

Geralmente as .grandes leiros, o que hoje repfesen- Foi esta a opinião mais

verdades abalam e chocam ta .Adenauer para os ale- inter.essante de quantas
tão de súbito que admiti- mães, De Gaulle aos fran- ouvi com referência a mor-:

las de pronto é quase ab- cezes, Chiang a China livre,' te do Sr. Dr. Getulio Dor-

surdo. o Pandit Jawaharial Nehru nelles Vargas.
corporificando a dou

Ao cair na segunda guer- trina pacifica do Mahatma
ra mundial, a inexpugnável Ghandi _ aos indianos.:
fortaleza belga, estratégica- Um Simbolo, um Lider,
mente situada em meio de

um Idolo!
rochas e montanhas, o povo Foi-se o corpo; ficou _

belga repudiou a idéia.
aos seus inimigos _ o fân-

A Verdade era forte de-
tasma grandioso. de suas

mais para, que eles acredi- realizações testemunhando
tassem nela. Quando rom-

o legado. imorredouro de se

peu-se o coração de França, us ideais, e sôbre o corpo gi-

IRIO DE
estraçalhando-se a estrutu-

gante e ferido do Brasil
. JANEIRO, Av. Preso Vargas, 409 • SÃO

.
ra de. aço, ferro e cimento

.

lfAULO, Rua .Sen. Queiro.z, 498 • PORTO ALEGRE, I
f pairam altaneiras suas

, :la Linha Magnot, os ran- obras, suas' glórias, sua pre-,Rua ,Caldas Jr, 120 • �ECIFE.. Rua Concórdia, 382 rezes incrédulos sorriam

lONDRINA, Rua Ceará, 632. sença veneranda de Esta-
lespreocupados. dista esclarecido!

& Rotar-y··_·_·�C·�uba ���;:��;�:ea�:��i��;E �:r����:�l;:�:n�;?�d�:_ . � __ .•
. go cruel da bota alemã-ca- ..

.:
"

_

.. , _,_

d· FI
"". .

6p I-
. ,_. denciava seus passos a des-· ..J xxx

e '

.. orla0 ,o IS ..

filar triunfal macUI��do Suspendo neste ponto Q'
REUNIÃO DO DIA 2 DE SE- to pede que sejam transmiti- \

com o regime do .sangue e que me vai
.

emotivamente

'ÍEl"BRO DE 1954. dos idênticos votos' à esposa' dá escravidão, o espirito saltando do bico da pena,

Reunidos, nesta data para a do rotariano Augusto Carlos de liberdade de Pierre, a- afim de ressalvar
.

o titulo '@ \
•

oL _t�·:_ o

9a. reunlâà da atual gestão, Kiel. Pede que a ambos seja -nargamente compugido, a da crônica, cuja 'final, pres-. �' � . -.....
,�

"

os rotarianos presentes, a pe- prestada a homenagem de chorar a vergonha da der- sinto, em nada se-lo-á grato .

• "�" .:,,

dido do sr, pr�side�te A�'no�- praxe. ��ta na facilidade da

trai-I
'lOS u�enistas. '". IESTUDOS DA-S---

do suares Cuneo, com V,I- Na ausência do 10 e 20 Se, "'Çao...
•.

" Registro apena�,
_ d.I_?o j

brante salva _de pa�mas s::,�- cretár�os"o m�vimento dá se-
. _Os, japonezes também. - a 0p�la� de tres �clas, SUGESTÕES

dam o Pavflhào NaClOnal, �m- cretaría e. apresentado pelo +ao entendem como o seu que VI, muito a coxícho, WASHINGTON, 3 (U. P,)

dando �s trabalhos do dia, companheiro L�uro Fortes Imperador perdeu o trono num canto de loja, par- _ O Departamento de Esta-

Acha-se entre nós, recupe- Bustamante: Dlret�r sem'
e o J'apão a guerra. ticipando democraticamente do estuda atualmente um

rando fre'quência, o compa- Pasta, que le o expediente da Mas isto merece um capí- como brasileiras, dos últi- certo número de' sugestões,
nheiro Mário BianchiI,ü, do semana. tulo a parte, a causa é ou- mos dolorosos acontecimen- 'C\ue permitam abordar o pro-

R. C. de Brusque, que e sau- Com a palavra o Presiden- tra. tos politicos. blema da colocação da Ale-

dado pel� �iretor .do Proto� te Cúneo, que diz da corres- ELE, porém, serenamente Apanhei no _ar e neste' nanha ocidental na defesa

colo, Antomo C. StIpp, que, a pondência recebida por êle e saia da Vida para entrar ritmo, a conversa: ,da Europa, declarou, em su

seguir, em nome do C.I�be,a- que distribuirá às Comissões
na História _ deixava es- _ Agóra, não foi o Zenó- bstânc1a, um porta-voz do

present� votos de f:h�Idad�s concernentes, procedida a se-
crito o Presidente, e um al- bio, foi o CarIos d� Lacer- me:�mo Departamento.

ao .companhei�·o Fla�lO Fer- guil'; Cita a carta do R. C. de
guém julgou: da. O porta-voz acrescentou

ral'l, que s� �mversana .nesta Campinas, pela qual o R. C.
_ O suicidio é 'arma dos Ao que retrucou pronta- lue essas sugestões apresen-

data. Por Igual acontecImen- de Florianópolis é solicitado
covardes'. l' tam o aspecto de elementos

a dar, sua colaboração nas
mente a co ega mais ,enca-

E outro mais adiante, necida: dispares que, por isso, de:vem
comemorações da Semana de
Carlos' Gomes. A respeito,

com idêntica equanimida- _ Não minha filha,' isto

,,_:er
reduzidos a uma sintese.

t de, lavrou sua sentença: não. Nenhum nem outro. Entretanto, concluiu, a po-

R
. >

tó
. �'ansmite o movimento que . ..

t d
.'

8lplra. rias está encetando o Clube 12 de
_ É a defesa dos fortes! Estou com L::cerda até o �Içao ..do��s: f?s.�nidos amo

.

(A I<t' Ago'sto para, J'unto com a So- Com quem a razão,era ,o ponto em que defende a a nao 01 e mI a.

As Bronquites sm.. 1-
.,..-

-"-� _..::___

cas, Crônicas ou Agudas) e
ciedade de Cultura Musical,
apresentar um prQgrama 'de
homenagens ao grande com

positor patríCio.

, SIEMENS
DO BRASIL

,çonstrução moderna e· tradicional qualidade
.

estão incorporadas nos equipamentos SIEMENS.
Se os seus 'problemas são relacionados com

a eletricidade - lembre-se do nome SIEMENS.

SIEMENS DO BRASIL
COMPANHIA DE ELETRICIDADE

Trate das V.-as

as suas manifestações (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
catarros), assim �omo as

g!'ipe$, são moléstias que

atac.am o ap�relho respira
tório' e ãeve'm ser tratadas

.

gico que combate o mal, evi
tando complicações graves.

. "O Satosin" contendo
'

e1e

meni'os' antisséticos e peitô-

Para preencher a lacuna

deixada com a não realização
da palestra programada, usa
da palavra o rotariano. João

I,Eduardo Moritz, que lê uma
com' um medicamento enér-

recomendação incerta na

Carta Mensal do Governadm'
Filizóla e que trata de Polí
tica e Rotary. Desperta viva
atenção, a leitura do· citado
rotariano, visto as oportunas
considerações e recomenda

ções feitas.

Novamente, é o Presidente
Arnoldo Suarez Cúneo que se

faz ouvir para, desta vez, co-

PREZENTE O BRA- .municar o adiamento da visi-
ta dos companheiros paulis-

SIL NA FEIRA tanos, para o mês de novem-

BERLIM, 3 m. P.) - Pela bro. Após, agradece a presen

pri!lleira vez, desde o fim da ça do visitante, a quem in

guerra, o Brasil, a India, a cumbe de transmitir' o nosso

Argentina, Indonésia, Egito e abraço ao� companheiros de

Líbano participarãô da Feira Brusque; �os demais, pela
de Leipzig, que será inaugu- comparência, e comunica que

rada ,:3. 5 do corrente - a- na próxima reunião teremos

nunciou o sr.' Kurt Gregor, a palestra' do
.

companheiro
ministro do _Çomércio da Re" Ernesto Alberto �iggenbach,
Pública Democi'átiea ,AI�mã, que falará sôbre a Situação
que acrescentou que a :Feira da Exportação em Santa Ca

será, êste ano,' "um símbolo tarina.

da luta contra a 'política de Ao Auri:"Verde Pendão é

embargo do imperialismo, a- prestada a costumeira home-

mel'icano". I·nagem simbólica.

rai�. é o r�médio, indié�do.
Procure hoje o seu vidro de

"SATOSIN�; ,nas boas far-

'mácias' e, drogarias.

L' AGUA
.
INfiLfSA

, QI!I\NJtDO
í:

.

Aperihva
\ Tomca
i f�rljrieant�

PARA' ·R·EADQUIRIR A'" FORÇA,
prolongar a vida e tornar 'malls .cona�lc.
seu Trator, Caminhão, Ónibus, . M'qui". d.
Terraplenagem, etc,. cuide DO"CO�çAO

. de sua
. Máquina que. é .

a

MM tle SERViÇO D(SII Amai5 mÕdemo. completo ;oroa
nizaçOo técnica de .nMsGo.
consêrto ou restclurGl,ÇOo de
bombas e injé'tóres;pgra.
M O'TO R.. D 1-11.5 • r.

Ifigue.as S.ta.,
RUQ REPUBLICA. 577· P.ALEGRE

4GOR4 OS /'yfOTORES DIESEL PODEI]/! ,t;?F;VDék 1"1/1/:'///:"

7

IMaIOR�·PRECISlo� 'I

d� que "a exist�a pelas
......'"
"
"

O Medidor' de E�rgia Elétrica G.E'-

normas of�.dais

possui ca.racterísticas de preclsão suo

perlores às exigidas pela Associaçõo
Brasileira de Normas, Técnicas -

resultado do emprêgo de materi'al

de 1 � qualidade e -técnica ovançada.

.Fabrlcado .spedal.
mente para registra,

1 com a'ta fide'idade,
.té mesmo em

r.,/ines d. 400.,•
de ca"a.

,MEDlDORlS

: ..... "'J_� ".""_"-�_._'_ •
'r......

�_,.,
y...... confia, ..

(

G E N-E'RAl-1E -LEéTRIC �S. À.
) � .

I'O-OE JANEIIO • SÃO.PAULO • aEOJE - SALVADOR
,

I16aTO ALIOIE • CUI.....A • aa.o HORIZONTE

•••cui O A

II. 'IIV�O

NAO SE MODIFICARAM, AS CON
DICOES Dr VENDA

,

NOVA IORQUE, 3 (U. P,)
- Membros da repartição de

Intercâmbio de Crédito Exte-

, �\�-.i] ,
êle que os membros presen

tes à reunião não manifesta':'
ram 'ter em consideração mu
dança alguma com respeito
à políticl't comercial seguida
com o Brasil, apesar da re

cente crise política naquele
país.
Alguns membros informa

ram que continuariam ven
dendo contra letl'M de câm
bio à' vista e a prazos mais

nberais.

rior, em reunião de ontem,
chegaram à conclusão de que
o comércio de exportação
com o Brasil não modificou

as condições de venda em vi

gor, nem se espera que'o faça
no restante dêste ano.

A reunião foi presidida por·
J. B. Husted, do Banco l�a
;:ional de Filadelfia. Disse

VELHOS EMOCOS
Fracos e �enls'

Ã epoca -atual agitada. febril e énervante, -exige do
homem. grande força .de vontade para vencer todas as

:lificuldades que se lhe deparam' na ardua luta pela
�xistencia. Quando um homem tem o sistema nervoso

Jescontrolado" qua�do sofre de insonia e falta de ,me

moria, ele não pode, de forma alguma, firmar a sua

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

exercicio da sua profissão. Em tais casos torna-se im
pressindivel o uso de um toníco. poderoso, que combata
rapida e eficazmente o mal. Esse tonico só poderá ser'

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

poder curativo.
'

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

,.

HOMENAGEM DA. CIENCIA ALEMÃ A
- UM SANITARISTA BRASiLEIRO

RIO, 3 (V. A,) - Está sen-

10 esperado hoje no Rio, pro
cedente dá Europa, o cientis
ta alemão professor Ernest

Nauc�,. diretor do Institu�o I Após a entrega da laurea,
de HIgIene e Doenças Tropl- o prof. Nauck viajará para
cais de Hamburgo o qual re- São Paulo, devendo regres
cebeu a incumbência de en- sar a esta capital na próxi
tregar, em sessão solene a ser ma semana, quando pronun
realizada na AcademIa Na-' dará conferências sôbre en�
cional de Medicina, a, Meda- demias tropicais e realizará
lha Nocht com que aquela váriàs visitas a instituições
inst1tuicão cientifica laureou -médicas 'brasileiras, entre as

,<> sanit�rista brasÚeiro, sr. quais o Instituto de Malario-
Mário Pinotti, realizador' da logia e o Instituto Oswaldo
campanha' contra a febre a- Cruz.

mareIa empreendida em, todo
° país pelo Ministério da E

ducação e Saúde.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Disse-nos um observador atento às cousas públícas que,
nem durante os' dias angustiosos da guerra, a nossa popu

lação sofreu tanto com os exploradores de tôda a sorte, que
se aproveitam da ocasião pára tirarem partido de todos nós,
como vêm sofrendo nestes dias, em que essa classe sorri Ci
nicamente de um povo, desamparado .mais ainda pelos fa
tos recentes, e de .uma administração negativa, prende ape
nas de interesses eleítoreírós,

E a população sofre resignada, como sempre, mas tam
bém esperando, é certo, a. sua vez de tirar a diferença, o

que se dará nas próximas e oportunas eleições, quando o

povo indagará onde andarão as "promessas" da escola da

vida e as "realizações" do correligionário que, prometendo
deixar a Udenilda, dela se fez dono.

Em verdade, o povo continúa espoliado, perseguido, en-
ganado, redicularizado, desprezado pelos senhores da "no- Encont!,a-se nesta cidade,
va ordem", por sinal golpistas declarados: em companhia de sua exma.

Essas considerações vêm a propósito de uma nova ma- esposa, o Professor Guerreiro'

nobra contra a bolsa dos menos favorecidos, em curso a vá- de Faria, Ilnstre membro da

rios dias, ante a complacência e cumplicidade' mesmo do Academia Nacional de Medi

govêrno promesseiro. cina, catedrático de Urologia
Por muito .que se esforçem os responsáveis locais; à fal- e uma das mais acatadas fi

ta de sinceridade na solução e de previdência no exame do guras do mundo medtco na

problema, para justificar a crise da carne, a população sabe cional.

existir neste caso tramóia buscando alta de'preço. Explica- O eminente conterrâneo,
ções acêrca de exigências encarecedoras por 'parte de cria- que tanto tem honrado o no

dores e invernistas, de desencontro do tabelamento com as me ,de Santa Catarina 110 ce

conveniências dos fornecedores e um sem número de des- nário cientifico da capital ca.

culpas esfarrapadas, tudo não passa' de velha e surrada Répública, roí recebido peja
conversa fiada para tapiar os incautos, demagogia barata' Sociedade de Medicina local,
'às vésperas das eleições, incapacidade dos que se locuple- tendo, a convite da mesma,

taram com a bôa-fé do nosso povo.
"

. feito ontem uma brilhante

Fala-se', entre os realizadores, que a situação decorre conferência sôbre assunto de

do desvio do gado para outros municípios,' 'onde a carne é sua especialidade, no audttó

mais bem paga. Atentaram? A propósito; de permeio a estas río do Departamento de saú

notas, vem a pergunta: se um doo motivos invocados em fa- .le Pública do 'Estado.
vor do aumento do 'custo da "dita" é a escassez 'do boi tan- À noite, o distinto casal foi

to que' se aventa ser indispensável a redução do consumo ho�enageado pelos seux co

I(que já se verifica oficialmente) durante o período da cha- legas com um jantar que "e

mada entre-safra, como é que sobram bois para remessa ao realizou no salão do Lux Ho

abate em outros pontos? Uma cousa se acha implícita na tel.

outra. Quer dizer, em 'sobrevindo ordem de majoração do Ao eminente professo!' e

retalho nos açougues (que, na verdade, de há muito está
-

exma. senhora desejamos
em vigor com o "placé" oficioso)" tudo sairá às mil mara- uma agradável estadia =ntre

vílhas, e comeremos carne' fresca à vontade. Comeremos, é nós.

fôrça de' expressão. Porque somente, a poderão saborear os

que têm dinheiro, privilegiados inclusive .na subsistência.
Os mais pobres, os trabalhadores, os menos contemplados
pelos caprichos da fortuna, enfim os que vivem de salários Programa de Retreta da Ban

de fome, êstes não dispõem de pecúnia suficiente na com- da' de Música da Polícia Mi

pra do suspirado gênero de primeira necessidade. Quando
muito, terão que se contentar com os magros ossos, até en

tão somente procurados pelos cães.
:E, como remat.e, 'mais esta indagação: Por que uma a

lardeada concorrência-monopólio e a "promessa"· de rigo
rosa observância da tabela, em que a carne de la., sem ôsso,
seria vendida a Cr$ 16,00, pelo menos por seis meses, se, na

verdade, o desejo era apenas de deixar correr o.marfim?
Por outro lado, a confirmar o negativo Interêsse do go

.vêrno por êsse magno problema, está o fato, até agora, in

compreendido pelo povo, de se recusar uma proposta por 3

anos, em que o preço máximo, nesse periodo, seria de ....
Cr$ 18,00, para se admitir uma tabela de preço menor mas

apenas no papel.
.

Como falamos acima, o problema tem solução. De fato.

.
Depende da autorizada asfixia do consuplidor, com a "ofi
cialização" do custo em vigência. E no outro dia, então, te
remos carne a dar com o páu ...

, Mas, nas ·urnas de 3 'de outubro, o povo, que já não dor�
me' mais' de touca nem. é vegetariano, irá descontar o preço
da sua paciência, tirando, a carne de muita gente ...

-

Florianópolis, Domingo, 5 de Setembro de 1954

CRISE? POIS· SIM •••

CAMARA' MUNICIPAL 'DE
FLORIANÓPOLIS

Na sessão realizada no dia'

10 do andante, a última do

30 período ordinário, foi a

presentado oportuno projeto
de lei, por todos os títulos
merecedor do aplauso e apôio'
não só da Edilidade florianó
politana como da maioria ab

-soluta cÍo povo catarinense,
eis que virá homenagear a

quêle "que preferiu morrer

por si mesmo para que o Bra

sil não se suícidasse".
A proposição em causa está

assim redigida:
"Art. 10 - Fica autorizada

Osny Raul Lisbôa.
Manuel Ferreira de Melo:
Flávio Ferrari.
Antônio Pasçoal Apóstolo.
Álvaro Millen da Silveira.
Mário Couto.
Osmar Cunha.
R'afael Digiácomo.
Deolindo J. da Costa. ,

Gercino Silva.

Osny Mello".

CURSO DE ESTRUTURA E
ANÁLISE DE BALANÇOS
O :Departamento Regio�al

do SENAC de Santa Catari-

a. construção de um monu-

menta à memória do Presi

dente Getúlio Vargas" cons

tante de um pedestal e de na, comunica aos sennores
uma estátua meio busto, em contadores e economistas,

bronze, na Praça Getúlio inscritos no curso de especia

Vargas, 'nesta Capital. lização de Estrutura e Aná-

Art. 20 _ O monumento se-
lise de Balanços, a ser minis

rá construidó pela Prefeitura trado pelo professor Albino

Municipal de Florianópolis, Steinstfasser, da Universida

no exercício de 1955, para o
de do Rio Grande do Sul, que

que se consignará, no ,futuro a aula inaugural será levada

orçamento, á verba especial a efeito segunda-feira, dia 6

de Cr$ 100.000,00.
' de seteI_llbro correntç., às 20

Art. 30 _ No monumento, horas ,na Escola Técnica de

além da inscrição "À memó-
I Comércio.

ria do Presidente Vargas; a'
-----------

reverência dos florianóPoii-1. tanos'.', será gravada, tam-
bém �rh 'bronze, a carta dei
xada 'pelo extinto estadista
como sua últim� mensagem
ao Povo Brasileiro. '

'

.

Art. 40 ,- Esta Lei entrará'
em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

(Ass,) Vitório Cechetto.

POSTO EM ·lI
BERDADE" ,

, HANÇ>I, 4 (U. P.) -:- Infor
ma-se oficialmente que'o ge
neral De Castries, famoso co

mandante da, fortal{\za de
Dien Bien Phu, foi posto em

'liberdade pelos comuÍlistas.

Apurando· manobras
«'Aliança DelDocrálica � Brasileira»

'_
RIO, 4 (v. A,). - Na petí- sinatura por pessoas que se . torna ímprescíndlvel a uma

ça? �rq que � Aliança Demo- afirmam ludibriadas - e o 3.241, de 28-6-49. O despa- 1 decisão consciente. Não basta

cratI:a Br�slleIra requer re- processo mais fácil e pronto cho, cuja consideração nesta que o' programa e os estatu

consIderaça? do . ��s?ac.ho é o cotejo visando a esclare- parte; se requer, colima eví- tos estejam em ordem; .é in
que de�erml,llou diligências cer possivelmente ligações do dencíar se a organização do dispensável, ainda, que não
no pedido de registro do re- registrando com o extinto P. partido não transgride o pre-
ferido partido, o relator Pen- C .B. e apurando serem ou ceituado no parágrafo do
na e Costa mínístro do Tri- não comunistas seus elemen-. Art. 141, da Constituicão, ou
bunal superíor Eleitoral, de- tos diretores; que os filiados, se é nova tentativa para ílu
clarou: em sua maioria, ou. número dí-lp; e, assim, não comporta
"Há necessidade de se llu- razoá�el, são ou não; .os mes- eiva de inconstitucionalidade.

dir a dúvida de simulação mos - fundamentos êsses Por complexa a medida, ím
suscitada por órgãos da ím- que constituem precedente' plicando um inevitável dls

p_:ensa s.eguidos de SOlicit,a-j consagrado por êste ';l'ribu- pêndio de tempo, não será de
çoes de cancelamento de as- nal, em sua Resolução n. .... afastar-se, por isso que se

. ,

comunistas
se apresentem acompanhados
de elementos que tornem du
vidosa suá execução. Por es-'
ses motivos, não há senão in

def�rir o pedido".

UM QUARTO DE SÉCULO A SERVICO
DO MAGISTÉRIO CATARINENSE

'
,

COMPLETA, HOJE, O PRO'F.
FLÁVIO FERRARI 25, ANOS

DE VIDA DE MESTRE

vãríos congressos' de ensino e

de assistência social., A Aca
demia de Comércio, idealizou
e fundou, sendo, ainda hoje,

Abraçando carreira das seu Diretor.
mais nobres, que o destino Essa atividade sem Inter
lhe depositou a cargo do seu rupção, valeu-lhe a estima e

patriotismo e amôr à juven- a consideração de todos. Ve
tude de Santa Catarina, o sr. reador e Presidente da Câ
Prof. Flávio Ferrari, já aos 17 mara Municipal desta Capí
anos de idade, ingressava nas tal, Diretor Geral do SESC e

lides árduas do magistério, SENAC, o sr. Prof. Flávio
como professor do Grupo Es- Ferrari tem sido, sem favor
colar "Luís Delfina", da cída- algum, cidadão dos mais en

de de Blumenau. Seguindo a tusiástas nas causas comuns.

mesma trilha do ensino, pros- No cenário cultural e no po
seguiu na sua rota, dedican- lítico, bem como no despor
do-se, com verdadeira abne- tivo. A criação do Jardim de
gação, à colaboração da for- .tnrãncía "Murilo Braga", de

mação da cultura da juven- que foi idealizador, onde cen

tude barriga-verde. E, anos a tenas de filhos de comerciá

fóra, vem êle trabalhando, rios se abrigam, numa eter

passando de escola a escola, na: festa para a alma em for
numa sequência de serviços mação, credencia-lhe à ad
ínestímáveis ao' magistério. miração de todos.
Do Grupo Escolar "Luiz Del- No dia de hoje, em que co
fino", onde foi o marco íní- memora o 'sr, Prof. Flávio
cial de sua caminhada, pas- Ferrari, vínte-ecínco anos de
sou-se à Escola Regimental serviços ao Magistério Cata
"Marechal Hermes", da glo- rinense, há-de, por .certo, ser
riosa Polícia Militar; Instí- alvo das mais expressivas ho
tuto de Educação. (Hístóría menágens dos seus ex-alunos,
Geral e do Brasil); Acadernía díscípulos e amigos, às quais
de Comércio e Faculdade de O ESTADO se associa, com

Ciências Econômicas. I todo o prazer; desejando-lhe
Mas, o seu apêgo ao ensino, prossiga nessa luta gloriosa

transformava-o em verdadei- pelos destinos da juventude
ro mestre, partícípando em catarinense.

CURSO DE EXPANSÃO CULTURAL
.

"A Enciclopédia em Tijucas
A reunião destinada a ori- consultados, Não se procedeu

entar as primeiras providên- igualmente à distribuição de
cias relativas à contribuição tarefas, por se julgar melhor
do município de Tijucas pa- uma sondagem sôbre as pre
ra a Enciclopédia, se efetuou ferências, conforme sugeriu
na nova e imponente sede do o Padre Zucco,
Tiradentes Esporte Clube, em A Direção da Enciclopédia
acabamento de construção, e agradeceria se alguem pu
contou corri a presença de desse vender ou mesmo ore
numersoas pessoas da socíe- recer, para devolução poste
dade local. rior, um exemplar do livro
Além do Prefeito, do Juiz de Guilherme Varela, "Terra

de Direito, de outros mem- Tij'uquense".
bras da admiriistração, com- No interêsse da Enciclopé
pareceram os professores na dia pode-se formular uma

sua possível totalidade, as ir- pergunta a respeito da cidade
mãs do Colégio Espírito San-I e dirigida a algum estudioso

to, diretoria do Grupo Esco- da História:
lar "Cruz e, Souza", sacerdo- "Qual a data provável da

tes, comerciantes, jornalistas, fundação de Tijucas?"
industriais, desportistas, e

assim, representantes de tô-

das as classes da cidade. Con

tribuiu muito para êsse re-'

sultado o apoio dado, pelas
famílias tradicionais de Ti

jucas, como Bayer, -Gallottí,
etc. aliando-se à administra-

Professor �8D8r-!
relro de faria

INICIO DO PRO
CESSO
WASHINGTON, 4 rtr. P.)

.çâo municipal e naturalmen- :.__ O processo de dezessete
I te ao interêsse que vem des- membros do Partido Nacío-
pertando o movimento cultu- nalista portorriquenho ímplí
ral, sob todos os. títulos hon- cados na conspiração que vi
roso ?ara o �ovo .c�tarinense, I' sava derrubar, pela fôrça, o

que e a Enciclopédia. govêrno dos Estados Unidos
À palestra do Almirante

I terá início na próxima terça�
Carlos Carneiro, seguiu-se feira.

.

prolongada debate, no qual ------,....------
mais vivamente. tomaram r 'NADA SAB'Eparte o dedicado Prefeito IWa-lter Müller, o Juiz de Di- WASHINGTON, 4 (U. P). rajski. I

20 Secretário - Pery Bit
tencourt.
Tesoureird - Altair Soares

Pires.
'

Tesoureiro auxiliar - Val
demiro Berka.
Delegado Geral - João Li-

no Bastos.
'

Procurador - Felipe Tone
ra. Júnior.
Apresentando as nossas

saudações' circulistas, subs
Vice-Presidente - Leon crevo-mé cordialmente. '

EmíIio Portela.
.

I José 'Sobierajski .,..- 10 Se-

lO. Secretário - JOllé Sobie- cretàrio.
'

\ 'Relrela 'I

CíRCULO OPERÁRIO DE
.

FLORIANÓPOLIS
Eleita e empossada a nova Diretoria

Iítar, para o dia 5 do corren-.

te às 19,30 horas, no Jardim
Oliveira Belo
I PARTE

Paraná 10 Centenário

Dobrado -.·de Ângelo Ante-
nela.

.

Flôr do Danúbio. - Valsa

Do Círculo Operárío de Flo

rianópolis recebemos a se

guinte comunicação:
- Senhor Diretor:

- O porta-voz do Departa
mento de Estado declarou,

reito dr, Clovis' Aires Gama,
o .vígárto Pe. Augusto Zucco,
o sr, Gaspar Laus, José Che

.

rem e outros, abordando, to
dos aspectos muito ímportan
tes para os trabalhos.
A Comissão Organizadora

ficou quase pronta, preferin
do-se acrellcentar alguns no
mes qu� ainda deveriam ser

"nada saber", acêrca de uma

eventual proposta soviética à '. 'Tenho o prazer de comuní-

-Suécia, segundo a qual esta ca:-vos, que en: da�a de 23 de

receberia a garantia .de neu- agosto pp., fOI e.lelta .e em

traliqade da União Soy��tica, I p�ssad.a a nova DIreto.r.Ia.des
se recusasse à NAT0 o direi- ta entIdade, para, o bIel1l0 de

to de edificar b'àses militares 1954-1956, composta doS cir
'culistas abaixo:

Pre,sidente - Ângelo Vita
li.

.__ J. Ivanovici.
O vendedor de Pássaros \'

Fantázia '- Carl Zeller. .

. Quarteto Damázio - Fan
tázia - por Damázio.

,

II PARTE
Lohengrin -_ Fantãzia -

R. Wagner.
. Norma - ópera - Maes'
tro V. Bellini.
João Vitor - Dobrado Sin-

em seu território .

\

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

Trabalhando por
SANTA CATARINA

fonia - E. Moura.

Sob a ba(tuta . do Sub-te.

Hermógenes M. dos Santos.
,

Florianóp0!is, 4 de setem
bro de 1954.

EMENDA N°. 3.391
i "Escola Doméstica de Ibicaré" - Joaçaba :- Acres-

Aliança amigáveljCente-se
qr$ 60.000,00.

Justificação

,.MOSC0-r:, ,4 (U. P.) -"� . A Escola Domés�ica, �e Ibic�r�, Municipi� de Joaçaba,
aliança amIgavel entre a ChI- presta gr:_andes servIços� a coletIvHlade. Esta atualmente

na e a União Soviética, é uma construindo um prédio com novas instalações para�o de

sólida garantia �para a con- senvolvimento de suas atividades.
30lidação da paz, ,e da segu- Joaquim Ramos - Agripa Faria. - Leoberto Leal. -'

rança no Extremo Oriente, e Saulo Ramos.

no mundo inteiro" - decla-J EMENDA N° 3.392
Iclua-se:

"Hospital Divino Salvador", de Videira - Santa Cata
rina mantido pela Congregação dás Irmãs do Divino Sal
vador.

Cr$ 500.000,00 para prosseguimento das o.bras de cons

trução do seu novo prédio.
,

Justificação .

'

IO antigo hospital mantido pela Congregal;ão das Ir-

DESPOj·OS DE' NI- mãs do Divino Salvador, sob a denominação de Hospital
Santo Ant0nio, era de construção de madeira, como a.

ISIA FL'O.RESTA
maioria das primitivas casas da cidade de Videira tendo
sido totalmente destruido pelo ciclone que assoloú, 'aquela

RECIFE, 4 (V. A,) _ Che- cidade catarinense no ano de 1953, em 25 de setembro.

gou ontem no porto o caça-
- O novo hospital está sendo construido em concreto 3,1'

submaJ:inos "Pi.rapiá", que mado, com enorme sacrifício para a Congregação, pelo

transporta para Natal os que julgo inteiramente' justo o auxilio que ora pleiteio e

despojos da escritora, Nísia que vem em favor da população pobre daq\.lela cidade, que

Floresta, falecida na França, reclama à ultimação e instalação do referido estabeleci-

em fins do século passado e menta. ,

que· foi encontrada intacto. Rámos.

.Hoje o caça-submarinos
vai prosseguir viagem para
Natal.

ra uma mensagem. comum

dirigida por Mao Tse Tung e

Chu-En-Lái, a Malenkov e

Molotov, por ocasião do nono

aniversário da "vitória sôbre
o militarismo japonês".

Lá e cá! O que o sr. Lacerda diz é pura verdade,
para' eles. ,

Os seus at�ques são a qu�ntassência da exatidão.

�al 'Se abre um inquérito, já o sr. Lacefga decide quem
e o culpado, já o julga, já o condena! "

•

Tudo certo.! Tudo maneirinho!
Lá e cá! Se lá o sr. Lacerda desanca o sr. Lodi, óti

mo!

Mas se é aqui, e o sr. Menezes desanca o sr. LOdí,
a coisa mU(�a. Se fala em· processos e escandalos;. em
assaltos aos selos, etc., etc.,' etc., não vale!

Infâmias'que não merecem apuração, apesar de de-
, nunciadas com dados p�ecisos!

'

Verdade verdadeira, só as do Carlinho!
Lá e cá!

'

x

xx

Ouvi, ontem, esta:
Ohamaram corvó .ao CarlInhos,
Mas Lacerda nem ligou;
Ch,amaram Lacerda a um corvo

E o tal corvo ,se enforcou!

EMENDA N° 3.393

Inclua-se Cr$ 100.000,00 (cem .mil cruzeiros) . para:

Obras Assistências "Imaculada Conceição" - Arrozeira -

Estado de Santa CatarIna.

Justificação
A Paróquia da Imaculada Conceição, fundada em 1922�

vem beneficiàndo a vila 'de Arrozeira, em Santa Catarina,
cuidando de f()rmação'�orai e religiosa do lugar não só,
mas' também ilustrando, instruindo e educando a juven

t,ude pobre do lugar. Mantém um curso primário com du

zentos alunos. Os beneficios prestados cOI'respondem a a

vultadás despesas. O fantasma do. "deficit" não tem esta

do áusento. Por isso merece o justo e compreensivb apôio
dos Poderes Públicos.

I

Joaquim Ramos. - Agripa; Faria. I:eoberto Leal.

Saulo Ramos.

SEATO
LONDRES, 4 (U. P.)

Partiram ontem, à tarde, com
destino a Manilha, lord Rea

ding, ministro. dé Estado do

Foreign Office, e doze dos

quarentà membros da delega
ção britânica, 'que vai parti
cipar da Conferência da SEA

TO.

, 'I,

";'.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


