
--"Chega I E' de_mais •• '. P
. e, Pela minHa fionra, eus,

Juro fazer a, Liberdadeldo Ora.
-

empo••• Independen·cia ou Morte!
.' �lstamos: separadosUde, rorlugal"--

ASSIM P-ROCLAMOU D. PEDRO. NAQUELE MEMORAVEl 7 DE SETEMBRO DE 1822, PELAS '16,30HORAS, E NA OPULENCIA CIVICA DAS
COMEMORAÇÕES1 DO "DIA DA PÁTRIA", EVOCAMt1S, REVERENTES, A MEMÓRIA DOS QUE NOS LEGARAM .UMA PÁTRIA: L·I V R E E
ERGUEMOS· NOSSO PENSAMENTO A DEUS, SUPLICANDO-LHE A PRQTEÇÃO E _AS BENÇÃOS PARA QUE. O NOSSO TAO QUE R I DO
BRASIl, NO CAMINHO DO SOCIALISMO CRISTAO, TORNE MAI'S FELIZ E PROSP ERa SEU GRANDE .E GENEROSO POVO!

A IMPRENSA UDENISTA E o GABARITO
Escreve a Ultima Hora:

10
matutino oficioso - que

Para a imprensa brigadeiris- chega quase ao rês do chão.

ta, o Governo do Sr.'· Café Considero até mesmo "infa

Filho se resume num proble- . mante" para o Brigadeiro
ma de gabarito. E como é Eduardo Gomes a presença

,

I
evidente o gabarito ideal - do Sr. Cândido de Mota Fi

fora do qual não há salva- lho no Ministério, ao seu la

___�-�..:.....__!I<������������!.41111 ção - é o Brigadeiro Eduar- do, como se fôsse um simples

Florianópolis, Terça-i�ÍI-'a-,-7de Setembro de 1954 Cr$. 100 do Gomes, sem dúvida o Hi- montinho de terra ao lado

______--, --�-------- malaia do sistema orográfí- de uma imensa cordilheira.
co da política nacional. Ora, Como se vê, as coisas co

-não é todo dia que surge uni meçam a ficar' mais difíceis

Himalaia, sobretudo tendo para o Sr. Café Filho.
.

Ou

em vista as planuras e as de- êle muda o gabarito ou mu

pressões da orografia udenís- darão êle ...

ta. Isso criou desde logo pa
ra o Sr. Café Filho um grave
dilema: escolher um gabarito
menos elevado ou descon

tentar os amigos do Briga
deiro, na composição dos

quadros administrativos.
O descontentamento já é

das" de hoje acha, por e

xemplo, que "houve inegavel
mente .uma quebra de gaba
rito no Ministério com a es

colha do Sr. Aramis Ataíde
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Libertado o General de' Caslries
.Enfraquecido· e apoiado a uma bengala

HANOI, 6 CU. P.) - O ge- duação do oficial referido. teve virtualmente isorado e GUATEMALA, fi CU. P.) -

neral de brigada Christian De Castries revelou que al- sob- a vigilancia constante de O sr. Carlos Salazar, minis
de castrtes. enfraquecido .e guns dias após a queda de quatro homens e que, nos tro do Exterior, anunciou

apoiado a suma bengala, re- Dien Bien Phu, roí levado à quatro primeiros dias não que seria entregue um salvo

cobrou a liberdade no dia 4, presença do general.das tro- lhe forneceram agua, Acre- conduto ao antigo presidente
.

após ter passado quase qua- pas atacantes. Vo Ngguyen dita-se que o general será' Jacob Arbenz
I

para que pu

troo meses em poder dos co- Glap, mas não deu de-talhes dentro de pouco tempo, desse deixar a Guatema

munistas. O ultimo coman- da entrevista. Acrescentou transladado a Pari�,· a fim la. Esclareceu Salazar 'que o

dante de Dien Bien Phu a- Que durante seu cativeiro es- de se reunir à sua esposa. governo guatemalteco faria

chava-se visivelmente exte-

Omai. antisoDié- .

rio de S. Catarina

Ano XLI . '.

, N. 11.983

SALVO�CONDUTO PARA O EX-PRE
SIDENTE JACOBO ALBENZ

ChilePerú. e Equador
Conferência Tri-Partita

nuado, mas recusou-se a ser

posto. numa padiola. Disse

que "não se sentia perfeita-
mente bem" mas que "é du- na

. ro de morrer e estará com- LIMÁ,6 CU. P') - A Chan-

pletamente bem dentro de celaria confirmou oríeíal-'
uns dias. mente a aceítação �o Chile'
A primeira. coisa que pediu para reunir-se na primeira

foram batatas fritas à rran- semana de outubro próximo,
cesa e um regime alimentar na Conferencia Permanente

diferente Ido que teve na prí- Tri-partita -:- Perú, Chile e PARIS, CAPLA),' - Sem, e suas' freiadas espetaculares.
são, que consistia 'quase com- Equador - para tratar do duvida, todo o mundo, rece- Mas a palma, cabe, sem dú

pletamente 'em arroz. De problema da "conservação e berá
'

com satísfacâo a nova vida alguma, a Sofia, onde a

Castries veio para Hanoi exploração das riquezas 'ma- lei que regulamenta e rcs- vida dos transeuntes se tor
do lugar onde se efetuam as rítímas do Pacífico Sul". Ao trínge o uso de buzinas de nou um verdadeiro martírio,
trocas de. prísíoneíros, em mesmo tempo, fi. Chancela- automóveis em Paris, Já não pois em Sofia, não são ape
,Vien Tri, onde

-

o Viet
-

Mính ria. entregou .! á, publicidade se poderá acusar a Cídade- nas os automéveís que cola-

9· pôs em liberdade ontem. ,à memoranda trocados eom :i Luz de sir a mais barulhen- bp2:ª,lR na baruIlí(el'à,'O 1�
noíte. O general.G!igny; che- Embaíxada do Ç-bile sôbre o ta de tõd� a Elu·opa,. apesar martírio são, os .carnos puxa
fe das forças francesas que convite e sua aceitação. A dás arírrnatívas dê viajantes dos por cavalos, muito co

se retíram.do norte· da Indo- comuníçação chilena revela experimentados de que, esta muns naquela cidade. Como

chína, o. trouxe em seu 'auto- que os ·Estados Ünidos e a capital é um verdadeiro pa- as ruas são quase todas cal

móvel até a vila que ele ocu- Grã-Bretanha, por intermé- raiso em comparação com çadas ele paralelepípedos, e

pava antes de seguir para dio de suas. embaixadas em Madrid, ou Barcelona, que os
.

Dien Bíen- Phu. A senhora Santiago: apresentaram re- motoristas transrorm a r a m
estes carros não 'são ele cons-

J I· d C tri I d trucão muito sólida, suas 1'0-
acque me e as ries, se- clamações "com respeito á num vere a eira pandemônio
gunda esposa do general, o declaração trí-partíta sobre cem suas buzinas estridentes das de ferro vão fazendo um

qual tem 52 anos e saiu da ---- ruído atroador ao passarem

arma de cavalaria, declarou O E S T A-n O . ele madrugada, carregados de

P· "cuidará rl 1
EM TRANSITO viveres para os mercados da

em aris que cm ara ue e HOJ'e, data da Proclamaeâo-
d' .

. " SINGAPURA, 6 (U. P.) cidade. Somente no inverno
como e uma criança para da Independêncía, e' Fortàdo '

• .. Comunicam (me o sr. Cle- os pobres habitantes conse-que consiga esquecer os terrí- Nacional POI.· forca do que.
-,

.
- ment Attlee, chefe do Parti- zuem repousar em paz, pois

veis meses que passou" e que di
�

ti 10 d L'
b

ispoe o ar 19O,. a ei 11r� do 'T,rabalhista inglês, prece- nesta época do ano as ruas
"está tão contente que não 662 d 6 d Ab I I 1949

'"

Ie e rI (e . dente de Hong-Kong, chegou estão cobertas de uma ca-
çonsegue achar palavras pa- Consequentemente não ha-
ra expressar seus sentimen- àquela cidade, num avião da mada de neve, que atenua o

verá trabalho na Redação e

I "B. o. A. C.".
.

ruído das rodas dos carros.
to.s", O general conversou Oficinas, pelo que não clr-
brevementé. com os jornalis- cularemos amanhã, reapare- ,PRORROGADO 'O PRAZO PARA RE-tàs franceses de"Hano!_ Ao cendo na próxima quinta-

.

:��!�r�::t�:�e���::��il:��� feira,

diTa
9 de Setembro. I QUERER REGI,STRO DE CANDIDATOS

vietminesas mantiveram-no O empo 0- Sr. Des. Flávio Tav'ares, presidente do Tri-

áfastado de seus oficiais de I Previsão do tempo a�é às \ bunal Regional Eleitoral, recebeu da presidência
Estado Maior, negando-lhe 14 horas do dia 7. '

I
do Tribunal Superior' o seguinte telegrama:

permissão para vê-los e pa- Tempo - Bom.
. RIO, 3 - Comunico a V. Exia. que o Tribunal

ra falar co.m eles durante to- Temperatura - Em, decli,. Superior Eleitoral, em sessão desta data, re!';olveu
'do o cativeiro. O general, que nio.

,.
pro.rrogar até o dia 13 do eorr'ente mês, o prazo

se encontra muito magro, dá Ventos _, De Sul a Leste, para apresentação de requerimentos de registro
uma impressão de grande frescos moderados. ,de candiclato.s perante os órgãos da Justiça Eleito-

cansaço. Alguns .soldados que_I Temperaturas - Extremas I ral, fixado. nó artigo primeiro da Resolução nO.

o. conheceram anteriormente de ontem: Máxima 20,4. Mí- 4.711. Ats. samls. Ca.) Ministro EDGARD COSTA

afirmaram que ele deve pe- nima 15,9. I Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
.

sar agora' uns 10 quilos me

nos do. que seu peso normal�
que envelhecetl muito e que.
seus cabelos estão sensivel
mente encanecidos.
Informou o general que lhe

disseram que um de seus ofi
ciais falecera na prisão há
três dias. Até que a morte se

confirme entretanto,"as auto
ridades francesas proibem a

a zona �1arítima com data de

I
assinalaram 200 milhas mar

18 de agosto de 1952, em vir- adentro, como limite de suas

tude da qual as três nações águas jurisdicionais.

BOA VIDA NA CIDADE SILENCIOSA

a Igreja Presbiteriana do. Brasil
.'

ao . Presidente Café Filho
nem para a esquerda, porque porqu� o Senhor teu Deus é
então .farás ,prosperar o teu contigo por onde quer que
caminho. Não te m\1ndei eu? andares'!. - Josué 1.

Esforça-te e tem bom [mimo. Deus guarde a 'v. exa. e seu

Não gusm�s, nem te �spantes, govêrno".'.
'

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

S. PAULO,.6 CV. A.) - O
rev. José Borgés dos Santos

Júnior; presidente do 'Supre
mo Concílio ela Igreja Pres
.biteriana do Brasil, enviou
a0 president$ da República,
o seguinte te'leúama:

.

QUE
- "Em nome da Igrej a

EM NOVA- 'IOR Presbiteriana do Brasil, te-

"O CANGACEIRO'" nho a honra de apresentar
NOVA IORQUE, 6 (U. P.) a V. ex. votos de um govêrno

....:.... O filme brasileiro "O Can- ·feliz e próspero. Rogo a Deus LONDRES,'6 CU. P.) - Um

gaceiro" apresentado ontem inspire" dirija, proteja V. exa. ex-agente da ultra-respeita

à noite, em estréia no "Nor- no cumprimento da elevada, vel companhia· de seguros

mandie" obteve opiniões qua- nobre e difícil missão que a Lloyd's de Londres foi hoje

se to.das favoráveis. O jor- própria providencia divina detido nesta· capital, sem

nal "Journal American" diz entregoil a V. exa, Evoco so- fiança, acusado ele faJsifica

que. o filme foi "bem foto- lenemente; as palavras de ção.

grafado e dirigido cOm vi- Deus ditas a Josué. E' este'� primeiro escan-

gor". Entre os atores, Mil- "Não te deixarei, nem te dalo relacionado com a fa-

tI h' d
ton Ribeiro é apontadO pelo desampararei. Esforça- e e I mosa c_ompan la e seguros

jo.rnal como o mais destaca-
.

tem bom ânimo para teres o

I
nos ultlmos 25 anos. O pro

do. Acrescenta que o fundo c�idado �e faze:'es conf�rme motor R. E
.. �e.ato� declarou

musical tambem é excelente. toda a lumha leI. Dela nao te que as falslflCaçoes foram

divulgação do nome e da gra- I desvies nem para a direita, I feitas por Alec Edward Mar-

ACUSADO E DETIDO POR
. fAlSIFICACÕES

1

tin Wilcox, numa importan-
cia. total de 50.000 libras es

terlinas, Wilcox foi despedido
em abril ultimo pela Lloyd's
organização. fundada há 250

anos, cujos riscos vão desde
os navios em aIto mar ás

pernas das e�trelas de Hol:'

lywood. O capital da empre
sa e astrqnômico.

'

As falsificações de Wilcox
foram endossos de cheques
relacionados com negocios
de seguros'.

I

essa concessão para respeitar
as convenções internacionais
sobre o direito de asilo de que
é sígnatarío.
Como se sabe, Jacob\) Ar

benz está refugiado na em

baixada do Mexico desde a

queda de 29 de junho último.
Acrescentou porém Salazar

-iue, logo que Arbenz deixas
se o país, o governo reclama

ria a sua extradição ao pais
de asilo em consequencia de para a P�sta da Saude". ,Não
múltiplos processos iniciados' do gabal'lt? mor�l, apressa

�ontra o antigo presidente I se em ex�hc�r o Jornal, mas

por delitos de direito comum. do. gab�l'lto mtelectual do
. Brigadeíro Eduardo Gomes.'

E nessa melanéólica consta-

EVACUADOS DA
INDOCHINA

PERÚ E EQUADOR
SANTIAGO, 6 CU. P.)

O Perú e o Equador aceita
ram o convite do Chile, para
uma conferência entre êsses
três países; sôbre a defesa
das riquezas marítímas do
Pacifico Sul, principalmente
quanto à pesca da baleia. A
conferência .: será realizada
no Chile e é possível que se.
inicie antes do fim de setem-

PRESA A VICE
.CONSÚL

PARIS,.6 CU. P.) - A sra.

Rose Marie OHier,. que exer

cia as funçôes de více-con
sul da França na Austrália,
foi presa, sob acusáção de
ter fornecido informacões ao

ex-àgente. sóvíético
-

Vladi-
mi1"-Petftrv sobre o-embarque
de

....�u'in.as . australíanas.. p�l.l:a
a Indechina. Petrov era che-·
Ee de uma rede de espiona
gem na Australia e recente
mente pediu asilo político às
autoridades australianas, fa
to que ocupou as primeiras
páginas dos .jornais.

bro corrente,

WASHINGTON, 6 CU. P.)
tação o "Diário de Noticias"

_ Informa-se que cêrca de
chegou ao ponto de compa- '50.000 vietnamitas· antíco
rar o Sr. Aramis Ataíde a munistas foram evacuados
"um dêsses muros de casas da Indochina Setentrional
de Ipanema, que podem ser

transpostos sem esforço, mu
ros só para constar", Con-

.venhamos que é reduzir mui- _- .

.tota estatura mental de um

durante a semana passada, a
bordo de navios ele guerra
norte-americanos.

PLANO DE AJUDA
'. ,.W4�H,INáTON, 6, CU, P.)
- O Departamento de Esta
do informou. que está acele
rando o plano de ajuda aos

refugiados, e já concedeu

"vistos", para que venham
residir nos EE. Unidos, a ...
8.435 pessoas.

,homem.

-.p_ .. "�iário _.eCarioca", . por
sua vez, volta-se contra o Sr.
Cândido de Mota Filho, cha
mando-o simplesmente o Mo-,
tinha, para chegar à m-esma
humilhante e indelicada

comparação: o Motinha é
de gabarito tão baixo - diz

BALEEIRO DERROTADO
. RIO, 6 CV. A,) -;- Os bacha
relandos da Faculdade de Di

reito. do Rio de Janeiro, da
Universidade do Distrito Fe

deral, acabam de eleger pa
raninfo da turma de 195,4,
por consideravel maioria, o

professor José Pereira . Lira.

O candidato vencido foi o

FILMES' NACIONAIS
Obrigaforiedade de . exibições

RIO, 6 CV. A.) - O chefe 10r para exibir filme nacío- nemas do território nacional,
do Servico de Censura de Di-I nal lia primeira semana de deverão estar quites quanto a

versões Publicas baixou as cada' mês nesse quadrímes- programação dos filmes na

seguintes instruções sobre e- tre:
.

-éionais a que estiverem obri

xibições de filmes nacionais. Até o dia 26 de dezembro gados a exibir no quaelrimes-
qs cinemas do territorio do corrente ano todos os ci- tre corrente.

'

nacional deverão cumprir ri-
gorosamente as tabelas ela
boraElas e constantes de Ipor_
taria de 27 de setembro' de
1952. /'.

Na quadrimestre em curso,

I a
terminar em 31 de dezem:

bro de 1954, os cinemas en

quadrados nas tabelas acima

I referidas terão de apresentar
às autoridades competentes,

I no Distrito Federal e no�
I Estados, uma declaração es-

-

crita até o dia 30 de dezem- -------'------...;;.------------

bro do corrente ano, de todos

os filmes nacionai::; que de
verão exibir até o dia 26 de

12 de 1954;
Não serão pe�miticlas alte

rações, prorrogações nem an

tecipações de datas nem de

prazo em prejuizo da produ
ção nacional, salvo quando
--------------

·VISITANDO
DENVER CColorado), 6 CU.

P.) - Noticia-se, que·o pre
sidente dos Esta!dos Unidos

par�iu a bordo do seu avião

pessoal, para realizar um dia
de vôo a quatro Estados, on
de estão sendo feitos traba
lhos de irrigação e de contrô
le d'águas.

MORTE AOS. ES-
, PIÕES

I
.

DENVER,. 6 CU. 'P.) - Foi

hoje assinada pelo presiden
te Eisenhower a lei recente
mente aprovada pelo Con':'

.gresso, 'que torna passiveI de

pena de morte a espionagem
em t"empos de. paz.

professor Aliomar Baleeiro,
que obteve 93 votos, contra
148 de seu opositor, Como. é
sabido, o professor Pereira
Lira é um dos leaders do
PSD, enquanto o professor
Aliomar Baleeiro representa,
a UDN <baiana.

PREFEITO DO DISTRITO FEDERAL
RIO,6 CV. A.) - Em sessão, to concedendo exoneração

convocada extraordinaria- ao coronel Dulcidio Cardoso

mente, no dia 3, o Senado do cargo de prefeito do Dis

aprovou, unânimemente, a trito Federal, e nomeando,
indicação do engenheiro I em substituição, o engenhei
Alim Pedro para o cargo de 1'0 Alim Pedro. Ainda não se

Preféito do Distrito Federal. conhece o secretariado. do
Em vista disso, o presidente novo Chefe elo Executivo Mu
Café Filho assinou o decre.- nicipal.

NO CUMPRIMENTO DO DEVER
RIO, 6 < CV. A.) - Quàndo 604) teve a mão direita esfa

tomava parte nas manobras I eelada com �. explosão de
no Campo de Provas da Ma- uma bomba.

rambaia, o major do Exérci- O oficial foi socorrido no Hos
to Aaron Bechimol C42 anos, pital Rocha Faria, de o.nde
casado, residente na A_v. Co- foi removido para o H.C.E.,
pacabana, 454, apartamento onde ficou internado.

I ( AINDA HA QUEM CASE
� .

RIO, 6 CV, A.) - Cento e Vol1i.llm, assim, a mQvlmen-
noventa e um casamento fo-I tar-se as circunscricões do
ram celebrados no primeiro ·Registro Civil, com as habili

sábad.o de setembro. nesta taçõ.es de casamento, cujQ
capital. Cento e oitenta terão I número em agosto, como a

lugar nos salões da Pretoria, I envolver cupido na supers
,e os dem�is nas residências

I
tiçãb popular, fo.i reduzidís-

dos nubentes. simo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Terça-feira, 7, de Setembro de 1954 o lISTADO

DR. GUERREIRO
M E D I C O S; I Dr Da'Dsto Br'a'e-'II

o E S T A D Q Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta.

• ,. ( .

.

.,0
do Hospital de Florianópolis, .

R ALFREDO DRA' '\VLADYSLAVA
ESPECIALISTA EM

�
DO- ADMINISTRAÇAO A clínica está montada .com os mais modernosMARIO DE LARMp . D

,

."
'. ,: '.

..

ENÇAS DE CRE;A.NÇAS, IRedação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL ConselheiroMafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento. das Sinusites sem operação)
- MÉDICO-, .

e CONSULTAS' Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postar, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
'ANTO�NIO DIB,

'

Diretor: RUBENS. A. inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS· DR.. 12 horas, RAMOS.
'

IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno. aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital , MUSSI . Gerente: DOMINGOS F, DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores deOORAÇÃO --- FIGADO Colônia Sant'Ana.
_ MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça 'e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitoiINTESTI'NOS Doenças nervosas e men- '

,
'

R nt nt S' -

itad ...
d A' izd 1

RINS -

. CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. eprese a e. casos sao .evíta as as operaçoes as míg a as'I'ratamento moderno da tais.. 'GERAL:PARTOS Representações 4, S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FarlngíjesImpotência Sexual.
Lt '

fl d
SIFILIS

Rua 'I'Iradentes n, 9.
i Serviço comp�eto e eape- ra, na. e in amações dos Ouvi os)Consultório - Rua Tira-

Consulta's das �5 &S 19 cial izado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas" 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, ,9.
horas.

' SENHORAS, c�m n:o�ernos A D V O G A DOS - flO andar.
. REFRATOR

I

(Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: ,-

FONE: 3415. .

métodos de díagnõatícoa e Tel.: 22-5924 -, Rio de I
. (OCULOS)Das 13 às 16 hOras.

R' R' S t S
" .�tratamento;·" Janeiro lLAMPADA· de FENDA (Ve:rificação e diagnostico de. es. .• u�. an os aralya'I.· SULPOSCOPIA _ RISTE- DR .. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415 � Res, 54 Estreito,

I'
-..

-RO' .
- SALPINGO.GRA_F.IA 'RO'S VIEIRA Rua Felipe, de Oliveira, n. -INFRA VERMELHO

- 2.276 - Florlan?po IS. TEL 6245 .

----------
.-.

. METABOLISMO BASAL 21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos deOS
-_-�--

-

.,. das:
- ADVOGADO -

Tel.: 32-9S7Z.- São Paulo P Imã E fDR. ROMEU BAST DR. MARIO WEN- Rad�oteraplap or �on as:
Caixa Postal 150 _ Itajai. ASSINATURAS

u ao e so ago
. PIRES DHAUSEN curtas-Eletro,coagulaçao -

S t' r t 'a _
Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da 'Casa.

Raios 'Ultra Violeta e Infra
- an a va arm Na Capital Belo Horizonte- MÉDICO - CLlNICA MÉDICA DE, Vermelho.

.

,; . - '. DR MARIO LAU- Ano : .. G.:$ 170,0(l Residência - Felipe Schmidt, 113. 'L'elefone 2,365Com prática no H�ilpital ADULTOS E CRIANÇAS
.

Consultório: Rua'T:a�ano, I
.

RINDO
Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospitâl _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua Jeão n. 1, 10 andar - Edifício do No Interior _ das 2 horas em diante no .ConsultóríoSanta Casa do Rio de pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. e Ano � Cr$ 200,00

I' .

.

,

Janeiro
-

Consultas: Das 4 às 6 ho-
, Horár.o rDas 9 às 12 ho-

DR. CLAUDIO Isemestre Cr$ 1l0,OQ. .

.CLINICA MSDICA ras, ras .:- Dr. MUSSI.. .' !,-núncios mediante con-) 'DOENÇ�<\S DO APARELHO, DIGESTIVOCARDIOLOGIA Residência: Rua, Esteves Das 15 às IS. horas,;_ Dra.
.

"'_ BORGES trato, '.
.

'

Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSI.
-

,

I
-

ADVOGADOS Os originais, mesmo não ULCERASDO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.
Residência ; Avenida Trom- Fôro em geral; Recursos publicados, não serão devol- DERMA;OLOGICA E CLINICA GERAI:,Meireles, 22 Te!. 2675. .

OLHOS - OUVIiDOS -

powsky, 8.4. perante o Supremo Tribunal vídos Dr Mluuel"Nunes Ferrelr'aHorários:' Segundas, Quar- NARIZ E GAR�TA '

Federal e Tribunal Federal A_ �ireção não se. respo�- I
. MI.' .

.

tas e Sexta feita�:, 'ú" OIN
-

de Recursos., s�blhza pelos. concelt�s emi-
CONS. _ P,.' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10Das 16.às 18 horas. DR. J LIO D

t ESCRITóRIOS .

,
tidos nos artíaos aSSInados., ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.Residência: Rua Felipe

. VIEiR.A DR. NEWTON Florianópolis - Edifício
... _ ::&�&::':"....;"�c",,, ::,,,...&..,,�' RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3,140.

D'A'VILA São Jorge, rua Trajano. 12
I f

- '.Schmidt, 23
.

- 2° andar, .

n ormal"oes. Especialista em:tOlhos.- CIRURGIA GERAL - 1° andar - sala 1.
yapto 1 - Ter. 3.002.

Ouvidos. _ Narrit e .Gar- Doenças' de Senhoras Rio de Janeiro e-- Edifício

t'
_

Proctologla - Ele.tricidade Borba Gato, Avenida Antõ- . U eis
DRM·EWRALGMAOR'RC'I"AZO- i:f:!�Vermelho, _ Nebulí- � Médica nio Carlos 207 - sala 1008.

,

"'.,�;;,,-,

�'Consultório: Rua Vitor 0- leitor encontrarA, nés·
D .... I d pela Faculdade zação. Ultra-Som

'Meireles n, 28 _ Tetefone: DR. CLARNO G. ta coluna, informaçóes que'li" oma o � ção Ultra-SomNacional de Medicina da 3307. GALLETTI necessita. diàriamente' e de
(tratamento de sinusite

.Universidade do Brasil Consultas: Das 15 horas ,_ ADVOGADO _ ímedíater
Ex-interno por concurso da sAerr�.-\�peraIQão)..... M em diante, Rua Vitor Meirelles, 60.

Maternidade-Escola n&Du, re moscopia -.0- dênci F 3422
.

FONE' 2468derno equipamento de Oto- Resi encia. ODE;" .
.
:. •

(Serviço do Prof. Octávio
Rino- laringologia : (único Rua: Blumenal n. 7�. - Florianópolis -

Rodrígues Lima)
no E'Stado)Ex-interno do Serviço d.

_ Horário das 9 às 12 horas
Cirurgia do Hospital

.

e. das 16. às 18 horas. "

A. P. E. T. C. do Rht de
Consultório: _ Rua VitorJaneiro

\IédicG do Hospital de Mireles 22, esquina com

�,
Caridade Saldanlsa Marinho,

)ENÇAS DE SENHOn-AS Res. _. Tr, Urussanga 2,
. PARTOS-OPERA.�ES apart, 102.
.ena; Rdua J106AOOOP�tb n1'S1060, =: DR. VIDALas ,. / a8 ,

.

CI�fNICA DE CRIANÇAShoras.
Pela manhA atende CONSULTÓRIO - Feli-

. :::�:�e�:r�oa::�'1 :�C�;;:T� - Ou 4 �Dr•. José Tavares IracemaReSidência. - �s 6 horas !!li .

'.' �ua: GeneraIBittenc0urt! Residên�ia: Tenente Sil- MOLE'STIAS NERVOSt�MENTAIS - CLIN�CA
b, 101. RJI veira 130 .

Telefone: 2.8.
_

/...�4" FONE --: '3.165. -

DR.· ARMANDO ·VA- UR ANTÔNIO MO-
LÉRIO DE 'ASSIS NIZ DE ARAGAO

- M�D1CO
Dos Serviços,/de CUruca In� CIRURGIA TREUMATO-
fantii da Ailsistência. Muni� :1 LOGIA'
cipal e Hósllital de Caridad«,

1
..

Ortopedia
.CLíNICA.. M�DICA DE Consultório: João Pinto,
CRIANÇfÁS E ADULTOS IS,

.

,

- Alergia - Das 15 às 17 diàriamente,
Consultório: Rua, Nunes Menos aos Sábado,s

Machado, 7 - Consultas das Res.: :Bocaiu�a 185.
15 às 18 horas, Fone: ,- 2.714.
Residência: Rua Mar·echal - ,.;_---

Guilherm�, 5 - Ftlne: 8783. DR. H E'N R I QUE
------�.-- PRISCO PARAISO
DR· I. .LOBATO MlIDICO.

FILHO ;.. Operações _ DcMnças'
Doenças do apar�o relpi- I de Senhoras ;_ Clínicá de

ràtório " ,

TUBERCULOSIl' jAdultos. !,:

RADIOGRAFIA �

R.ADIOS-I�
�u:rso d. EspecWisaçlo,

COPIADOS PUL':M.,OE.S :no Hospital dOI Servidor.s
Cirurgia do Torex

. do Estado
.

Formado. pelà:
. �acuJ,�·�e '. (Serviço .aí) Prof. lI.rlá-

Naei<mal de Medlcma, TI-BiO- � .

l�gista e Tisiocirurgião' do ,Ino ,de Andnd�)
Hospital N-erêu Ramos • Consultas. - P.la manhl

Curso de especialização pela i no HC'splt� d. Caridade.
S. N. 7. Ex-inte:rDo e,Ex":as- \ A tarde, das 15,3011..
sistente de Cirurlria �o, Prof. :

e diante. no conSultório,
Ulro Pinheiro GUlmarl'es ,� , -L-d 17

18ANCOd
CDtl\lTO PODULAR

I
(Ri,o). .' .'. _

RIJa Nu�e� Ma� o. �'_. I 11 e In:u r I
Cons: Fali,lie �ehJnidt, Bll j �sqll.n. ,de" Tl'radente•. Te'. I � AGRíCOLA ' I I
- Fo-ne 8801., •. ,' '.' '..

.

.

j"'2.766.
'

RM.a
,._, 16 ' , ,

Atend;e .e� ll�&. :ma�e�. \
Residência _ La �orta

"
, I :, , �jltai�',

Res:,,}f,ua Sã,o Jo,rae 80 -
1

.

f'LOR!ANOPOLIS -Sio..<:'õ.rõ.rln6..
Fone 2895. Hote •

.

--'------,-_:_-----�'--------------�---....,��------------

,Indicador Profissional
CLINIGA D� OLliOS - OUVIDOS - NARIZ E

,

'GARGANTA
- do--

Dr. Carlos F. Engelsing
"

Médico dos Hospitais Americanos e da Força
JORNAIS Telefone Expedicionária Brasíleíra
O Estado >......... I.OZZ M�DICO - OPERADOR - PARTEIRO
A Gazeta 2.651 Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - OperaçõesDR. DIB. CREREM' -----

Diário da Tarde 1.57i· O .Maís Moderno e eficiente Tratamento e Operações
ADVOGADO '1l)iário da ManhA 2.463 das doenças de Senhoras

.

Cau)as cíveis, comerciais, III... A Verdade ........• �.01(1 Cólicas, flôres brancas,' irregularidades mentruaes, ton-
� JI!I I Imprensa Oficial .•• '1.188 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irÍ'itabili4ade,crimif{âls e trabalhistas. i HOSPITAIS insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se.-Consultas populare, i D� Cuidade: 'xos -:- Tratamento pré-nupcial e pré-natal..

Rua Nunes 'Machad.o, .17 '(Provedor) . .. • . •• 1.114 Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,
(esq., 'riradentes) - sobra-

1����I6lI::lI��IEW= (Pcrtaría) ..
"

. . . .. Z.OSI sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) .lablo partido
I' Nerêu RamOtl IS31 - Operações de hernias, -apendicites, ovário, utero,do - �a 3. i \ 1'.'157 h id d id hid '1I Militar , . . emorr01 es, a enOl es, I roee es, varicoceles e

São SebastiAo (Casa varizes, elefantíazes.
de Saúde) 1.153 C I R U R G I A EM G E R A L

Maternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úlce�as' varicosas, .

Carlos Cerrêa ... 1.111 I hemorroides com 6 injenções, sem dôr
.

CHAMADAS 00- '

OPERAÇOES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo),

GENTES Tratamento e Operações do ,estômago, fígado, vesicula, e
Corpo de Bombeiro. 'S.I13 intestino - Tubagem duodenal.
Serviço 'Luz (Recla- Tratamento da' Sífilis pelo processo Americano, mais
mações) . . . . . ... .. 1.404 moderno, em 3 ou /15 dias.

. _

Policia (Sala C6mla- Técnica única no mundo·para o tratamento do Heman-
Udo) 3.038 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no cerpop com

Po'licia (Gab. Dele- , ·100% de cura. .'

Irado) ...._...... 2.594 Receita de óculos - Tr.atam·ento e opéração das doençu
.

COMPANHIAS D. dos olhos: PTI�IGIO, CATARATAS, ESTRABISMO.TRAN8POJ{'r. ' 'ETC.
AÉREO .<\.TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA

TAC , . 1.790 NOITE
Cruzeiro do Sul .••• 2.500 'Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,'

Panair .......•..•• 1.553 Residência: Coqueiros,. Praia de Itaguacú Casa dà
I Vari, ., ' 2.325 Torre, /

--'--�-""--I LÓlde A'reo 2.402

N
.'

MI' C "H k'
,

Real 2.358 aVlo� O or « ar, ' oeue .1"PÂ�· "$'�O .�?�t�,,::::::: :'::: Viag�EZF�=:O����
[/ 5,1.11, __ III-MMaet'reo·ptiocl .:: .. ::::::

Z.276 Escalas mtermediárias em Itajaf, Santos, São Se-1.147 bastião,. Ilha Bela, Ubatuba; .sendo nestes quatro últi-.

*
' ""�""'.'1i" La Porta . . . . . . . •. 1.121 mos. apenas para movimento de passageiros. _

.

" � 0UIIAI'fTE TODO ÓtA Cadque. . . . . .. .. .• a.«!! As escalas em S. Sebastião,. Ilha Bela, Vbatuba,não
. /- '\..

-

Central • . . . . . . . . .. J."� pr�j'udica'rão o horário de chegada no RIO (Ida) er

.r.' '\ ..

;�

.'

.,..

..
'.�.. nos. lIAPEJOS '

BIdl�arella .. '

.......•.•.••.• ,....•.
a.17J SANTOS (Volta)

- '" ,.6591 ITI�ERÁRIO DO N/M "CARL HOEPCKE" NO Mf:S DE '

�M'
",

,D}".'
"-,

z"a'
.

,%_,_� ,�', t'.· . ::::IT�.........
"1 saída de FPOLIS.SETEM��O;:E 1.954

-;; � iiIl"" � � -

12/9�
.

� I
�'� . .

�
.

"

) Empregada f

Dr. Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS das 10 -,13 horas
Rua l'iradente 9 - Fone 3415

Do Serviço Nacional de Doenças. Mentais.
Chefe do Ambulatório de Higiene Mental.

'Psiquiatra do Ho'spital - Colônia Sa'nt'Ana.
Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. . Insulinõterapia. Malarioterapia.
,
P�c�

terapia.
CONSULTAS: Terças � Quintas das 15 às

17 horas. Sabado (manhã)
Rua Anita Garibaldi; esquina de General
.'

.

Bittencourt.
.

RESIDENCIA: Rua' Bocai4wa, 139 Tel. 2901

de ITAJAt
14/9

Precisa'se d. un::a em

pregada para trabalhar em

Pôrto Alegre. Paga-se bem.

Tratar á Rua Felipe
Scllmidt n. 119; TELEFO

I NE:' 3.177.

saída do RIO
20/9

VOLTA
de SANTOS

. 21/9

Horário:
r �aída de Fpolis, às 24,00

,
do Rio às 16,00

Pará mais informações dirijam-se à
EMPR!SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKERua: Deodaro - Caixa Postal n. 92 ..;.. T�lefone: 2.212

, ,

Lavando com Sabão

'\?irgem Espe�ialidc?lde.

da Cla'. iITI,BL. IN"USTRI_L-Jo,uvllle. (marca.· regIstrada'
'. ecoDomiz�·se jempo e dinheiro

",I I
, , .. :------------�.--------------��.-----------------------���___..---..---..-----

.�f\6���!�CtAf
ESPECIAUOAOE,.

I

I
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 7 de Setembro de 19'54o ESTADO 3
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Aviões "Convair-�40" iParlido
I

'
Social Democra.

O ESTADO"".., ,
,

> ,

NO,LAR E NA ,SOCIEDADE

7 De SETEMBRO
sFelix ,da Cunha

Silêncio! .. 1 não turbeis na paz da morte,
Os mames que o Brasil quasí esquecia! ...
E' tarde! ... 'eis que espedaça. a lousa fria'
De um outro venerando o braço forte!

D'Surgiu !... a majestade traz no porte,
O astro dà glória a fonte lhe irradia ...
Oh! grande Andrada; adivinhaste o dia,
Vem juntar aos da Pátria o teu transporte!

-\___
Recúa ?! não se apressa' a vir saudá-la,
Cobre a fronte brilhante de heroismo?
E soluça ? ... o que tem? ... Eí-lo que fala:

Para Deputado Estadual
TOLENTINO DE CARVAL-

" Oh! Pátria, que eu salvei do desfotismo!
Só vejo a corrupção que te avassala,
Não te conheço '! ... " E se afundou no abismo!

ANIVERSARIOS---x _ sra. Silvia FreysÍeben, J O ,"_Conv��r-34?", já �t!,- I
Suas hélices .são dotadas �e r Assentos� d: crina e es�u.: f A'

_ esposa do sr. Carlos Freys- ,Paulo, 2 avioes Convair", passo reversível que POSSI- ma de bo�racha,' luzes in-

FAZEM ANOS HOJE: 'l leben. ,340", que fazem parte de bilitam pousos curtos ainda I
dividuais, sistema de alto '

_ Coronél Nilo Chaves ,I uma fróta de 8, encomenda- : que em pistas escorregadi-
I
falantes, cortinas, cinzeiros,

Teixeira, brilhante Oficia". FAZEM ANOS, ! dos nos ,Es.tados Unidos pe- ,ças. O trem de pouso é equi-! equipamentos para lan�hes
do Exército e nosso distinto, AMANHÃ:' 110 C��sorclO. Real"A��?vla�. I

pado com r?das dUI_>las .0 q_ue_ntes e outras caracte

conterrâneo. '

I
'

f O Convaír-Sdü", jua uh- que proporciona maior efi- 1.n�tlCas -rnodernas, comple-
.:_ Sra. Jocelina Cardoso - dr. Celso Leon Salles, 'liz�do pelas princ�pais -,em� : ciência n.a freiageme elim.i-I tam o confô�to que ?ferece

de Miranda, esposa do sr. engenheiro civil residente presas de nav,;gaçao. aerea, na o perigo .que ocaslOnar�a aos passa�;eIros o Co.N-
Adão Gomes de Miranda I

em Blumenáu. do mundo, e, considerado um .pneu estourado. Os dois IvAIR-340 "

adrnínistrador do HospitaÍ - sr. Ari Cabral I univ�rsal�ente como o ma�s : �?to:es são, equipados com I" Nos �liche�; vemos u_:n
"Nereu Ramos"; - sra, Benta dos Santos perfeito bi-motor .da atuali- injeçao de agua o que al.!- I

Convaír-Sdü em pleno voo
,

___: Sra. Rosa Cherem Neves', esposa do sr. Gus- Idade. ,<' I menta a potência de cada e uma parte da fróta adqui
Mendes, esposa-do sr. Anto- tavo Neves;' . , A sua veloci�at1; é de motor, de 2. 050 HP para; rida p.elo Consórcio Real-

nio Mendes de Souza do - sra. Elisa Veran La-, 4,50 KiPH. Eq!lllpact) com 2.400 HP nas decolagens. Aer-ovias,

alto comercio desta praça; combe, viúva do saudoso sr, cabi�e. pressurizada e ar I
_ menina Vânia filha do Mario Lacombe condicionado para 44 pass.a" ----�-----------------------

,
, ,

' ,

t
A I

no�so presado coleg.a de im-. .� Haroldo Pessi, funcio- geiros, SIS ema esse que
I

'

prensa J�rn. Almiro Cal- nano do DER �a��em constante .a pres-'Salve 7 de Sete'mbro'deira de Andrada ...:.. menina Haydê, filha sao mt:rna d� cabme de I .

- sra, Orlandina Lúcia, dó sr. João Leopoldino de passagell:,os, mde�e�dente! .

'
-,

Regis, esposa do sr, Hamil- Souza da pressao. a��os férica ex- i
.

,

ton Régis; _

"

- menino Mário-Cesar terna, poss�blhtando voar � I
- sr. Nicolau Germano filho do sr Manoel dós An- 'grandes altitudes onde há I '

- sra. Elida'Diegoili Cor- . jos, 'proprietário do' salão n:enor turbul�ncia, propor- 'Ben,dito sejas meu festi�o dia"
reia, esposa do sr. André Minerva '

I
cionando maior conforto·IIT_ãO glorioso e, tão significante, "

Correia, do comercio local. - menina Ana-Maria, fi- '. ,E]_n12U�_,Q_B;rasil-.n:l;lm;esto retumbante,
- menina Maria-Lúcia, Ilha. do dr. Paulo Mendonça" -,-�-"-:";'� _ Í..iv.rg'lJ.-:Se 'da caB.€iã- que o prendia.

'

_. _

filha do sr,' Adauto Freitas.

I
abalisadó .clinice "

,

-, .
,

- stà. Elda Damiani - sr. Walter Muller, re-. Depois de muitos anos de agonia
- menina Maria da Pe- sidente em Mondaí E de um sofrer injusto e degradante,

.

nha, filha do sr. Haroldo I +- sr. Othoniél S. Diniz Soube enfrentar de um modo assaz
/ Luz. da Força Aérea Brasileira.

,

.-

Ronda· de- Capa e, Espada.
FAIXA BRANCA tradições e mantém .acent

das características que re

. .. DEGLADIAR-SE-ÃO mendam o seu cultivo em

AS RAINHAS? - Essa é uma dos os quartéis, Quem a

resposta que estamos procu- pada tem o direito de usa

rando' ante o COmentário ha- tem também o dever de m

vído de que o CLUBE DOZE nejá-Ia. Tradição é a arm

DE AGOSTO ao predispor-se Tradição, também, o seu

a, disputar a liderança na es- nejo. Honrosa tradição q
gríma, incluiu no empenho a mantem desperto o espíri
ala feminina e que, nessa ala, combativo, exaltadas, as vi
está a RAINHA daquele Clu- tudes cavalheirescas e ati
be. Se os boatos forem con- os músculos daqueles cuj
tírmados, teremos frente a ESPADA é a guarda da Na
frente as senhoritas Nívea e ção. Golpes e cumprimento'
Arlete, respectivamentê raí- De entremeio a isso um lon

.nhas do Barriga Verde e do preparo que torna os

Doze. Sendo a esgrima um I culos obedientes à vo

desporto fidalgo, portanto iniciativa alerta, o c

perfeitamente adequado aos xível, a destreza d

que têm fóros de fidalguia, da e osímpulsos disc
vem a calhar 'êsse encontro e coordenados.

Ernesto Xaviér de Souza

de magestades que, temos es

perança, havemos de assís

tir,' para engrandecimento
do? desportos catarínenses,
... POLICIA MILITAR E A

cumprimento .e um»
_

vígôr, ação é educaçã
.-:. FACILITARÁ O

, \
VÊRNO DO ESTADO A

TIC:í:PAÇÃO uns CAT

-

I

.'

ESGRIMA - Nasceu a esgrí- NENSES? - Eis um dile
ma catarinense no quartel da que ainda aguarda solução
polícia Militar. De lá tem' se que já está, exigindo da FES

espraiado para o meio civil, iniciativas no sentido de as

mas é lá, ainda, onde está o segurar a participação dos
I seu maior apôío. A primeira esgrimistas de Santa Catari
encomenda de armas, os' pri-, na no CAMPEONATO BRA-

,

me iras esgrimistas, a primei- SILEIRO DE' ESGRIMA: que
ra sala !i'armas o primeiro realizar-se-á em Outubro
curso e a ínícíatíva dos pri- próximo, não sabemos ainda
melros mestres, todas essas se em Curitiba ou em São
primazias estão com a sécu- Paulo,
lar Milícia desta terra de Dias ..

Velho, Agora, ao que constá,
demarches estão sendo . pro-
cessadas no sentido de trazer
a Santa Catartna-o Cap .. Hei- Rejuvenescimento
tor de Abreu Soares, da Polí- das Glandulas
ela Militar do Distrito Fede-

5
•

ral, Mestre formado. pela Es- ,eXUalS
cola do Exército, abalizado - Entre -as mais recentes

técnico que dirige e orienta descobertas . salienta-se o

o desporto das armas na sua processo de ú!juv,enes�i
Jorporação e que, além do

mento glandular, cujo tra
mais, é o atual campeão bra-
sileiro de florete. O Cap, Hei- tamento vinha sendo moti-

tor virá aumentar a obra ini- vo de acuradas 'pesquisas.
ciada pelo Cap. Adauto, da De tais e'studos chegou o

Fôrça Pública de São Paulo, prof, Voronof a sua sensa
Jue aqui esteve em 1947, plas-
mando na esgrima 'crioula a cional descoberta. que tan�

'arte e a técnica da academia tos benefícios tem trazido
bandeirante fundada pe.lo ca- à ,humaÍlidade. Aproveitan
pitão - d'o .Exército francês,
Delphin Balancye.
A iniciativa 'que tomou o

CeI. Pedra Pires em apôÇli ao
elegante e cavalheiresco des-

I porto das armas, é condizen
te com a representação da
milícia 'barriga verde que

I

queira.

BelezadeConselhos
,', r(Colaboração especial pa- -ADVERT�NC'IATa "O Estado") . E

CURA DE MAÇAS
Dr. Pires.

À maçã é uma das fruta'
mais preferidas. Tendo sa

bôr agradável possue, ainda
alto valor nutritivo.
, É rica em vitaminas A.

B e C Uma das grandes
propriedades dessa fruta

reside.no fáto de-ter um al-, 'O L A V O P O S S A S

tó valor em celulose, prin- Vê transcorrer na data de

cipalmente na casca. hoje,. mais um aniversário

É essa a razão- pela qual de sua natividade, o nosso

os medico.s' aconselham a prezado conterrâneo sr. Ola

maçã para os indi�id:u�s vo Possas" competente me

que sofrem de ponshpaç:o c.ânico residente em o Sub

intestinal. As pessoas ane- Distrito do Estreito à rua
b b

'

f' 'a
' Afonso Pena s/n.micas tám em se ene lCI -

.

.,

gl'me Muito estimad,o pela's sua�rão muIto com um re

á base de maçãs" pois é e- elevadas qualidades, ri ilustre

norme a quantidade de ·fer- aniversariante terá ocasião,

'l'O que essa fruta possui. ness� oportunidade, de rece-

P fato é que os pe-
ber Justas homenagens poror esse parte do seu d

-

d' tras sempre aconselham; ." gra� e numero
la

. l' t

I
de amIgos e admIradores

na terapeuhca a lmen ar
"O ESTADO"

'

.

. t d
' apresenta fe-

infanhl, o uso constan. e e
l'c't

-
,

UM 'RODUTO 8RISTOL.Mn�$ M 'lh P'"
- f

'

cremes e ,sucos, de maçã
I I aço�s. __ , __o

araVI osos remlOS que serao o erecl-

pois (> leite não tem esse manhã, ,meio-dia e sete-da I dos até o lOO,lugar, Destacando-se, entre eles,
I t

. I O possue em seu seio os mais
'precioso e emen o mmera noite. utros dias: mesma

,
os que sera-o ofertados a ml'ss come'rcl'o, asa:' -f destacados esgrimistas de rejuvenesce o "Turgor

. que éo erro. orientação. l' O b t t s IÉ aconselhavel que a ma- As maçãs podem ser cO-, IiX"C m a nO t' ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra- Santa Catarina, Vitae" proporcionando a re-
A ESGRIMA NOS

çã seja ingerida corn casca, midas cruas ou, então, sob de va" rias nf,ftO- e, � ba.lho a Our.o. confecio.nada esnec,ialmente no QUARTÊIS _ Já não se faz cuperação das funções or

pois nela é que se c�ncen- a forma de puré, creme'ou 11 \I R d J U d d M esgrima para os campos de gânicas, dando euforia e de_
tram, em m.aior quanh.dade, suco'..

"

I Rio,6 (V.A.) _ Ex-com- 10 e ane1ro; ma VIagem a CI a e ara-
I '

Ih' d S
batalha. O desporto nobre já sembaraço de movimentos.

suas propnedades ahmen- MUltO mteressante e' rea- baténtes da França, Belgi- vi
.

osa com acompanhante, gentileza a er- .

,
' está totalmente "transferido JUVIGOLD tem indicaçãoticias.

. ��ar-se1a cura de maçãs de fI�lgl�terrabe Portugbal des- viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda' Um rí- dos campos da luta para os em ambos os sexos. NasAlém das anemms e cpns- em 5 dias, isto é" ali- I ara0 om ro a om ro com
,. " b

" campos çlo desporto. Não im-
. I, • •

tipaç&o intestinal, em O';" mentar-se de maçãs (20 pracinhas brasileiros na qUlssImo anel de pedras, alem de uma ehssl- porta, porém, essa transição, farmacIas e drogarIas ou

t:as molés�ias .. se indi��ra,_ frutas) exc!u�ivamente, du- ,próxima parada d� sete de 'ma toilette para e coroação pois ela, conserva honrosas! pela caixa postal, 4,306

��,�����w���nn�fu�asl��ro,��oo�I'--�-
'

�_-------------�--------

de' maçãs, como: -,diar-' vdêzes por mês.'Assi� sen- :tem em nota,distribuida .á
'

'A'VE'NTU'RAS ('0,0 ZE-MUTR''ET'A',í-éias ipfantis (nês�e caso oi êsse regime pode pro- imprensa a Associ�ção d?s I '

�

des�ascada e reduzl�as alongar-se: I_>or muito tempo Ex-C?mbatentes do Brasl!.,pure), doenças do fIgado, sem pre]UlZO para o orga- I A Imponente parada ml

nos esgotados fisicamente. nismo. Ilitar do Dia de Independên"
Uma cura de maçãs pode NOTA: - Os nossos lei- cia dêste ano, que contará
ser feita durante sete dias tores poderão solicitar qual-

I com a presençà daquelas
seguidos e da seguinte for- quer conselho sobre o tra- 'representações de soldados
ma: tamento da pele e cabelos: Aliados,' será comandada

1<> dia) '-:- 12 maçãs (ta- ao medico
.

especialista Dr. 'pelo general de Exército
manho médio), sendo 4 pe- Pires, á Rua Mexico, 31 _ Odilio Denys; e reunirá um

la manhã, 4 ao meio-dia e Rio de Janeiro,' bastando' contingente de cêrca de 25
4 às sete horas da noite. enviar' o presente artigo mil soldados. Um'Grupo de

,

20 dia)',-15 maçãs,'divi- deste jornal e o endereço bandeiras históricas do Bra
didas pelas 'três refeições": completo para a resposta. sil precederá o desile.

Do Imperador um gesto decidiu
Nas margens do Ipiranga, então se ouviu

. O g:ran:de 'brado: "Independência ou
,

'Morte!"
. CHILE, 4 (U. PJ - O go
vêrno do Chile, fez uma séria
advertência aos Sindicatos

operários, ante a notícia 'de
uma onda de' greves - inclu
indo .a dos 18.000 mineiros de
cobre - que ameaça paralí
sal' as atividades da nação.

Partido Ira b�Ihista BrasileirO'
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TEL�O VIEIRA,RIBEIRO

Qual a mais bela
de 1954?

." .

'ComerCiaria
do os estudos gerais e in

troduzindo o' resultado, das
últimas pesquisas, foi ela
borada a fórmula de JU

VIG,OLD - a qual reune

todos os' conheci!lentos sô
bre o assunto. JUVIGOLD

ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO' DO "GRÊMIO DOS

COl.VlERCIÁRIOS"..
Efertfe'sce�te
Sejuro \.

S(,{atfe

•••
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LtJBEA.OPERARIO x·IFIGUEIRE. SE
OJE, A' TARDE, O INTERMUNICIPAL QUE VEM POLARIZANDO AS ATENÇÕES DA "HINCHADA"

" LORES' NO ESQUADRÃO VICE-lIDER DA UGA JOI,NVILENSE

ball profissional de
Joinville apto a propi
ciar ao grande público

uem ainda não co- 'certo não deixa�á, d� l�ti�o do "Dia da Pá- 'I O,�lube �tléti�o e Caxias. E' o vic'e-lí- :fun�ivel no esporte d� florianôpolitano ,que ,

e o Clube, Atléti- �ompar,ecer" �oJe, a

ItrI� ,o pote.nte �squa-I'
Operário, embora am- de� do certame e pos- 'b,ahpodo ca�armen�e, hOJ� . compar�cera �o

Operário, o mais tarde, ao estádio da F� drao do Figueirense, da novo, tem dado o suidor de um quadro' como Antonmho, PIa- estádio da Praia de Fo

o clube da divisão C. F., para vê-lo em :vice-líder do Campeo- que fazer aos dois 'harmonioso e' aguer- zera, Bazóca, De n' ra um dos melhores

cipal da Liga Join- ação, enfrentando, em 'nàto Citadino de Pro- Imaiores conjuntos do Ilri�o, onde figuram ele-: Brandão e outros. Está espetáculos do ano· ..•

nse de Futebol, por jogo amistoso comemo .. lfissionais.' . 'norte que são América mentos de valor incon- o "beniarnin' do Ioot- O pelotão do clube .....

..........._ -t-t_,_ ._ ._ � , ++. " �k--.. �� �� .._ - - � ! ,_!_!-.......................... local dirigido, agoraW.W � --: ..-�. w • ,'I' W ••• wf,._ ,w_w_w�w_w,w,w ,.,W .,.·_ ,_· w"w _ ·� ·_ :.__.._.·_ _,w J ,

o, 'E'S'tad'o' 'E"·S',<li'p'o"
'

f'. tIa,VO"'" r::e;�:�:ssoc��ata;�
,

"

,

.

,,' de hoje, precedido que
,

,

.' .

,', ..'
, .,' está -de um feito de

,

' .•

" , ,'.' , ,I" grande significação: a

_ , '�c�c,,_,O....O....(,,_,C����O__O....c>-. .................···-··.-·-·············-·.>__c,,_,O....(,...O__O....04lllltoO....WO(>....O,._;-O....O__O....O.-;O'C vitória expressiva sô
-

óni-larôOsmeritos ,venceu 0, P. Ramos gt:F�:E�:�:;�
CONSEGUIU o TRICOLOR PRAIANO DEVOLVER AO AVAl os 2 'X 1,00 10 TURNO - CONTINUA 'A �'VIA CRUCIS" DO .: m:j��e f :t!�!i:
QUADRO"AZZURRA" - WilSON (� E AMORIM, OS MARCADORES � WALDIR) MAIOR FIGURA DA; CANCHA -. �::: !:�:sb:m,e:,�:�
Ft��E� ��A��La�O DO ARBITRO OSW��p.9aJ.!��t��úA ,;:,::�����:.: ��EEaT�ft�l��,��o�i�v�i�!�a��� ASPI���L�J�I; . [:ó::::a:d�a�;"::
blico assistir a uma bôa I .empre perigoso, controla a io arco de Tatú, o qual, a- Seus êrros foram sem con-

em

I das mais produtivas.
rtida futebolistíca. Pena ielota e desfere forte pelota- eossado por Bitinho e Bara- ta, embóra sem prejudicar a Na partida preliminar,

estádio da rua Bo- ,o,que Tatú, num salto espe- .a, .defende de soco, indo a .marcha da contagem. que furam antagonistas os Espera-se que o Fi-
iuva não tivesse apanha- acular, consegue evitar arro- "esfera" aos pés, de Wilson OS QUADROS quadros sup1entes, pelo cer- gueirense consiga re-
, na tarde de ante-õntem, 'ando-se ao solo. Mas a- de-' me, de fóra da 'área, fulmi- ' . PAULA RAMOS - Brogno- tame de aspirantes, o Avaí .

a ,grande assistência. Fi- 'esa, aliás de. grande vulto, na, conquistando o ponto vi-' li, N�ry 'e �almor; Minela, levou a melho� por 3 x 2, a- habilitar o Ioot-ball
alinente o público teve um 'oi parcial, o que' deu ocasião torioso. Resultado final: Pau- Valério e Jacy; Wilson, Alí- 'pós estar perdendo por 2 x o. citadino nestes últimos
go farto de emoeões, com ,\ Wilson para enviar o "cou- la Ramos 2 x Avaíl. Vingou- pio, Bitinho, Barata e Jacó. I d
rande dose de ardor e com-I .� ao fundo das redes. 1 x 1 se, desta forma, o tricolor ' AVAl - Tatú, Waldir e RENDA �lnOS re ega O � plano

.

'vi- ade de parte dos vin- 10 primeiro tempo. praiano, da derrota que no Dan,da; Barbato, Wallace e secundário.
is cotejadores. Pre- primeiro turno lhe impôs - o Guido; Herrera, Amorim, Bo- . Para um clássico, a renda

O o prélio entre' l'ERCEIRO GOL: WILSON quadro "azzurra". Ião, Saul eDlney, foi fraca: Cr$ 5.615,00.
\

'

smos e Avaí esque- w�;
"abacaxis" anterio- Aos 17 minutos, Valéria en- OS MELHORES "'... _ � ,_ "- ...,.__� r;. __....,."..

o tôsse a arbitra- iarrega-se, como sempre faz

ltuosa de Vádico, o :le cobrar' '!lma falta quasí No vencedor gostamos ,dé
eln que podería me-

-

10 meio do campo. O grande todos, especialmente de Va-

"-ráu dez. Técnica hou- Iéríó, Nery, Wilson e 'Barata,
s duas equipes, princi- J' 1\ estréia de Bitinho, já res-

ente no conjunto pau- tabelecido da contusão sofri-

o que acertou desta vez, Futébol em da na ante-véspera do match
nseguíndo bonita vitória decisivo, do' primeiro turno

que valeu como afirmação d' t fre:ttte ao Imbituba, pÓde ser

que o "onze" orientado pelo O a par, e .

considerada satisfatória.

professor José Barão é 'dos Resultados de' sábado e
No Avaí convem salientar

bons, isto quando J'oga den- d d
' ..� desempe,nho de Waldir,omingo 'em to a parte:,

tro das suas verdadeiras ca- /Nesta Capital .:_ 'Paula que consideramos ,o melhor

racterísticas. Ramos 2 x Avaí J 1 (Cam": homem em campo. Tatú,
Venceu o tricolor, conse-.

peonato de Profissionáis;' W�llace, Guido e SauI, cu:n-
guindo reabilitar-se dos r e-I A '3

'

P 1 R 2 prll'am excelente atuacao.
, VaI X au a amos .

'

.

centes fracassos. Pode-se di-
(A

'

, t) C 1
.

1 3
Gllldo atuou contundido e

spIran es; o egIa

I'
.

.' .

.

zer que o triunfo 'foi meritó- P t 1 T }' f' 1 R ao, termmar a peleJa teve de
x os a e egra ICO· e a- .

rio, prod,uto do melhor pre- d' 2 I' O (
ser socorndo, exgotado' que

páro físico e técnico. Con- pate não fossem as jogadas, dlUm)
'x pIranga ama-

estava 'cpm os esforços ,dis-
'juntivamente-;- esteve estu- mediocres' de seus avantes ores.. ,I pendidos. .

pendo do princípio ao fim, o frertt� á meta de Brognoli.
No RIO - Campeonato ,

mesmo não se dando com' o No final Wilson, o "scorer"
Carioca - América 1

x''
.

FRACA ARBITRAGEM

pelotão avaiano que' apresen- (la tarde teve um tento anu-
São' Crisfóvão O, Flamengo

tou falhas, isto no setor o� lado pelo árbitro pór muitos
4 x Olar'ia O, Fluminense 1 Deplorável a arbitragem do

fensivo, onde apenas o vete-' htlgado legítimo. A' respeito
x Bon.JUcesso

_ O, Botafogo ___:.----'------
, rano Saul conseguiu conven-' não podemos opinar, pois,

3 x Canto do Rio 1, Vasco
ceu. ) l.ão vimos bem o lance, dada 4 x: Madureira O e Bangú
Não Se intimidaram os 'a, máJocalização do reserva-

2 x Portuguesa 1. ClaSSllfl"CaCO-esEm São Paulo - Ca'rn-
.

paulaínos diante do 1 x O 10 á imprensa. Durante os
' ,

desfavorável.' Eles já nesta noventa mipu'tos não fqram peonato Paulista - Ponte Vejamos como diferem
altura dominavam o antago- ;loucas as oportunidades per- Preta 3 x Linense O, Pal- os resultados das quatro
nista, não tardando a igua- didas pelos 'dianteiros dos meiras 4 x Noroest'e 2, Co- primeiras partidas do turno

lar o placard aos 41 minutos jois quadros. Saul e Bolão rinti�ms 2 x Guraní 1, Ju� e returno ..

da fase inicial, para iws '17 arrematarám no travessão. ventus 2 x Ipiranga 2, XV Turno - GuaranI 3
minutos conquistar o tento de Jau 3 x São Bento O e Bocaiuva 1.
vitorioso. Ante a eminência PRIMEIRO GOL: AMORIm São Paulo 1 x Santos 1. Turno - Paula
da derrota, lutou o Ayaí com ' Aos 19 minutos Amorim Em Belo Horizonte - 3 x Atlético 2.
todas as suas energias, mas inaugurou a contagem. Num Campeonato Mineiro Turno - Imbituba 4 x

foram vãos os esforços dos ataque (I'os 'avaianos<t houve Cruzeiro 1 x Atlético O. Figueire!lse 1.
seus defensores. A üefesa um duelo entre Siml e Brog- Em Curitiba - Amistoso' Turno - Avaí 2 x Paula
paulaína, em dia inspirado, noli;' falhando êste e da:ttdo ,- Coritiba 2 x Dep'ortivo' Ramos 1.
rechassou todos os ataques. a Amorim ensejo para arre- Lugueno 1. Returno - BOcaiuva 3 ,x

No ataque avaiano todos se messar a gol,.tendo a pelota Em Brusque - Amisto- Guaraní 2.
'

esforçaram no máximo, ffil:ls antes de entrar batido na so - Carlos Renaux, lacaIO Returno -'Atlético 3 x

nada de positivo consegui- trave. x Palmeiras, de Blumenau Paula Ramos O.
ram, pois faltou o

I

que mais O. Returno Figueirense 2 x
. necessitava: a harmonia e SEGUNDO GOL: WILSO� Em, Joinville - Campeo.l. Imbituba O.
o entendimento .. O Avaí bem Aos 41 minutos para por gran nàto da Liga Joinvilense - Returno .� Paula Ramos
que poderia ter obtido o em-' de pânico o arco guarnecido Operário 1 x América 1. 2 x Avaí 1
�;.

,

Damos abaixo as coloca
cões dos concorrentes aos

Campeo�atos. citadinos de
x

I profissionais, aspirantes e

I amadores' e do certame
Ramos, carioca, por pontos 'perdi-

dos: ,

A . nota sensacional da I ,

,

I agora 'que 'conta nas suas

noiie de sexta-feira última ter o tl'l-campeão manifes- sidido pelo 'infatigavel es- host�s 'com o concurso' do
foi, sem sombra de dúvida, tado o seu desinterêsse pe- I portista Thomas 'Chaves

I
denodado. e técnico plédio '3

o ingresso do "crack" Vico lo' médio do C. A. Operá- Cabral. I
'. "Colord". E não resta dú- 4° - Radium, 4

nas fileiras do Figueirense. rio "por considerar abusur- E o quadro alvi-preto vida que o Figueirense, sob . 5° - Ipiranga, 6
Tudo· transcorreu com a das as pretenções do gran- que pucupa a vice-lideran-: I a batuta de Izidro Costa e o

maior rapidês passiveI, bem de valor da seleção barriga- ça, tendo �m seu último', incentivo de sua numerosa

evidenciando os esforços verde e ex-defensor do A- comprOmisso feito baquear I "torcida", irá para novas e

dos mentores' alvi-negros mérica pelo -qual .. obteve, o forte "onze" líder do Im- . retumbant'es vitórias que
pela conquista do maravi- quatro titulas de campeão

I
bituba em Henrique L�ge, talvez lhe darão o títt�l.olhoso "pla:ye,r." do Estado. por 2 x O, façanha conslde- supremo do foo�ball flona-

,O ,que o Avaí não polide Diante da maior conquis- rada como a melhor da nópGllr,tano.
.

ta dos. últimos tempQs. ex-
I querida agreIl1iação na pre-

. salta a grande e sempre I sente temporada, sente-se Avante, pois, "Furação
unida familia: do clube pre- ma-is .animado' ·confiante Negl!o"!, ' __

Vico. já pertence ao ,figueirense
LAVROU UM lENTO MAGISTRAL O CLUBE ALVI-PRETO COM A CONQUISTA

DO NOTAVEL MED 10 JOINVILENSE-

�- .�� ,lio, Bazóca e Antoni
nho; Piazera, Ceceu
e Mário José; 'Mingue,
Den, Bujão, -Brandão
e Nascimento.

GRANDES VA-

Aberfura da. Temporada
do «laje Clube)

CONVITE,
o Iate Clube, convida todos os seus associados e ex

mas. famílias, para a festa de abertura da temporada
1954-55, à realizar-se fio próximo dia 25, sábado, sob o se

guinte programa:
A's \

12,30 horas, almoço para' os associados J e famí-lias

em sua séde Social.
A's 15,00 horas, -iriício da regata de abertura,com par

" ticipação de todas as classes e oarcos do Clube.

A's 20,00 horas, entrega de prêmios aos vencedores da

regata acima, em sua séde Social.

A's 21,00 horas, "Soirée da Primavera".-
xxx I

OBSERVAÇÃO - A imlcrição para o almoço, bem co

mo a reservá de mesas para a· Soirée, deverá ser feita na

Secretaria do Clube, à· Rua 'Frei Caneca, 145, ou pelo tele

fone n. 2464.

PROFISSIONAIS

1° - Imbituba, 4
2° - Figueirense, 5
3° - Avaí e Paula

mos,7
4° � Atlético, 8
'5° - Bocaiuva, 9 .

6°-_ Guaraní, 10
ASPIRANTES

PARA AQUELES QUE'
DESEJAM o MAXIMO,1° - Bocaiuva (invicto),

2
2° - I�bituba (invicto)

'e Figueirense, 5
3° - Avaí e Paula Ra-

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

mos, 8
4° :...,_ Guaraní, 10
5° - Atlético, 12' ,

AMADORES
1° - Colegial, O
2° - Bal'lgú, 1
3° - Póstal Telegrafico,

PERFE/ÇRÕ SEf1 I'GUIIL

CERTAME CARIOCA
1° Fluminense, Flamen

go, Bptafogo, Bangú e Vas�

co, O
2° - .América, 1
3° - São Cristóvão, 5
4° Olaria,' Portuguesa,

Madureira, Canto do Rio
e Bonsucesso,; 6.,

Precisa'se Alugar uma

não muito graNde de pre
.

ferencia nas pro�imidade
da Praia de Fóra.
Tratar a rua Bocaiuva

nO 73 ou 97.

VICO JOGARA?

Não sabemos se o

médio Vico,.. recente
conquista do Figuei
rense, atuará, h o j e'
frente ao seu ex-clube•..
As leis esportivas re

zam que um jogador
só poderá atuar nou

tro clube após cumpri
do estágio. A respeito
vamos averiguar jun
to à F. C.'F. pára me

lhor informar os nos

sos -milhares de leito-
res;

,PROVAVEIS ·QUA
,QUADROS·

OPERÁRIO � Bé-

FIGUEIRENSE

\Mafra, Trilha (Almi
,ro)'e Hélio; Julinho,
Anibal e Laudares;
Plácido" Danir, Mei
reles, Betinho e Pa
checo ( Ar�ujo).

Em Brusque:Car
los Renaux X Co-'

ritiba

"

Grande amistoso,
será realizado hQje na

ci'dade de Brusque, em
comemoração ao 410
,aniversário de funda-'
ção do Clube· Atlético
Carlos Renaux, ontem
transcorripo. Jogará o

campeão catarinense
com· o esquadrão 'do
Coritiba, de Curitiba.
Péquinha� médio' da
seleçãó catarinensé é· a
grande atração do con

junto paranaense.
--�-;

r
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. \

poder' acreditar na

de!'"
uenos Aires (APLA) Eis ai o "coup de fou-

D' m as estatísticas... dre"!
I

as afinal de contas, de- É a paixão de Fedra, re-
v DS acreditar, nas esta- pentinamente. despertada
t' eas? A estatística é a por Hipólito; é a súbita pai
ar de descobrir números xão de Julieta, que não

qu� nDS dão razão..
'

passava de uma, menina de

Aguém, que queria que treze anos, por Romeu.
Ih dessem razão. quando. "Procure saber o' nome de

afirmDu que o amor mais le _ diz a menina à suá

duradDuro é aquele que a' aia _ e se êste homem- for

Illadurece lentamen afír- casado o túmulo será o meu

meu que de cada cem amo- leito nupcial". '

res nascidos de um "co�p É isso o. que se chama Ia
...de f?)ldr�" pelo �e�os no- lar claro.

,

'Venta 'e cinco terminam mal. Os antigos atribuiam o

Que é o "coup de fou- "coup de foudre" à ínfluên-
dre"? cia. da deusa vênus, que
Uma berlinense do, sécu- permite que seus filhos p:e

do passado, cujas aventuras diletos' lancem, flechas in

.

i!i'.sfràm a história, expli- cendiárias.
�.·b com uma minúcia, dig- Agora que os deuses 'já_

, .na de um discípulo de Mar- abandonaram o mundo,
ce1 Proust. Nobre, bela e como um fenômeno radio-

,

,� }'havil;! desprezado tôdas o.s psicólogos explicam o

as hDmenagens c,om que amor súbito' e inevitável
seus admiradores pretendi- como um fenômeno redio

aro abrir' uma brecha em químico. Sofremos um cho

seu coração, em seu espíri- que psico'fisiológico que de

to e em uma 'vaidade: elo- termina certas radiações
gíos hiperbólicos, flores em em nosso organismo. É o

, tal quantidade que se po- que chamamos de onda de

deria temer terem sido de- simpatia: Tais ondas, ainda
vastados todos os jardins pouco conhecidas, estimu

da Riviera, brilhantes e es' Iam aquelas partes do nos

meraldas das j o a 1 h e r i asso organismo corresponden
mais caras da Unter den tes à estação emissora. As

Linden, reverências de ca- emissões captadas de forma
. " valhéiros condecorados com brusca determin,am uma

as mais gloriosas medalhas, hipersecreção glandular. As
uniformes diplomáticos e a- cápsulas suprarenais come

cadêmicos. -Certa n o i,t e çam a funcionar mais ati-,CDmpareceu a um baile ofe- vamente, provocando uma

recido pelo príncípe Fer- vaso-constríção que aurnen

nando; dançou durante uns ta a pressão sanguínea.
dez minutos com um jo- É porisso que, o 'prisio-.
vem capitão que desde êste neiro se apaixona pela filha
instante - é ela mesmo do carcereiro, e que a gran

quem o escreveu - "se tor- de dama que tem dez' sécu
nou o dono do meu coràção los de aristocracia foge com

e da minha alma, com uma o cobrador de gás.
tal intensidade e um tal do' Brutalidade de Iíngua
míni� que'me teria enehído gem científica que 'não eli
to' terror, se a felicidade de mina, �spero eu, a beleza I
te à� me houvesse deixado da primeira estrofe de um

'

ran��o para pensar no res- poema' de amor.. ,

. ",:da'minha existência." A brutalidade aparecera
"Não posso descrever", nas astrofés sucessivas, di

contínua, "de maneira que zem os estudiosos mOder-,se aproxime da realidade, nos. Mas já atormentei bas
até ;-que ponto êle lançou a tante as minhas românticas ,

desordem e a perturbação leitoras com esta história
em todo o meu ser. Enver- de glândulas supra- renais.,

gonho-me ao pensar com Não' insistirei mais nesta
. que violencia eu me sentia

I te,rminologia
-tão cara aos

atraida por êle. Se sua pri- estudantes do primeiro ano

meira pergunta, quando pe- de Medicina e de Veteriná
la primeira vez falou comi- ria. Prefiro ceder a palavra
go, houvesse sido: "Você aos violinos que evocam

me ama?" - não teria for- uma valsa antiga: "Quand
ças para deixar de respon- l'amour meurt",
'rier: "Sim". Estava longe Quando morre o amor, se chama de "fin de non
de pensar que os efeitos de isto em geral se dá porque recevoir".
um sentimento pudessem havia surgido com dema
ser ao mesmo tempo tão sú- siada rapidez.

,r_pitos e inprevistos; che- Algumas atrizes .Trance- Julgo 'que os convales:
guei a acreditar que estava sas que conhecem o amor centes de um amor desfei
envenenada. Pouco depois através de casos vividos to são os mais incapazes de
de haver dançado com êle, pessoalmente e através das descrever Os sintomas de
vi que' o rei se retirava. personagens criadas, no sua enfermidade. Algumas
Herman, que fazia parte do palco, esforçaram-se por .con coisas podem ser reveladas
destacamento de guarda, ti- trariar esta assertiva, ao pelos indícios. Algumas coí
nha a obrigação de acom- analisarem o fenômeno da

sas se podem demonstrar
panhá-Io. morte do amor, numa re-

com documentos. Algumas
COI? a sua partida, tudo cente "enquete."

I coisas podem ter sido com-
o .mals desapareceu, para

. Um,� delas respondeu a_s- preendidas pela outra' par-

i mIm: FOl �m vao que pro- s:m.: O amor morre tao [te, isto é, o sujeito passivo
meu ei explIcar. todo o tO!- ràpidamente como nasce; do· amor moribundo. Estas

e�to que sent�a por� nao sa�em como êle ché�a? coisas são as seguintes: 9 I
mt'-ls o ver, �aIor mesm.o POlS bem, da mesm� forma aparêlho telefônico para, o I
q'IXe a n7ceSSl�a?e que t�- por �ue chegou, Vai-se em- qual já não se precipita co

nha. de ficar so�mha com�- bora
'. .

mo nos primeiros tempos,
go mesma

". Afmal,. ,partI. " 0':ltra �hs�e o seguinte: antes que terminasse de
Logo que mQ fecheijr ch�- Estive �paI:x:onada varias soar o primeiro toque da
ve �n: me�s aposentos, qUIS vezes� nao

.

sei por que. Lo- campanha; as cartas escri

reslSt�r �quela paIXa?,

I
go, �ao �eI por ') �ue não tas num dia e postas no

penseI te-lo consegUIdo. ameI maIS, vezes. correio dois ou três dias
Ah, com� paguei caro na- Eis as 'suas respostas, sob mais tarde; as flores rece

quela nOlte e nos dias que I três formas diversas, àquilo bidas' e que foram presen-
se seguiram, o prazer, de que em calão d1plomático leadas a lIma amiga ou a te porque; ao invés de três

vizinha da casa. O relógio colheres de açucar, só pu

que não mais é álvo de nha duas na xícara 'de ca

olhares febrís; o vestido, fé." E outro amigo também
de que, êle tanto gosta" me confiou: "Percebi que
mandado ao tintureiro; (, eu não existia mais para

livro que êle deu, e cuja ela porque, nos primeiros
leitura foi abandonada pe- dias de, nosso explosivo
la metade' mudanca de amor, me havia dito que a

penteado, de perfurrie, de chava muito vulgar a: moda

entonação ... Uma alegria de bordar iniciais no vestí

nova, como se se abrisse do; e um dia, encontrei-a

todo u� horizonte' novo, inesperadamente com inici

como se começasse uma vi- ais na sua blusa".
da nova. Mudança de bar. Aquelas famosaS· ondas
de intinerário nos passeros, radio-químicps haviam o

de costumes, de gostos. perado a traição. Engana
"Compreendi que ela não ram-se qúanto à mercado

me amava mais disse-me ria. Seis meses depois, exa
um dia um amigo inteligen- , minada já com calma a

�8 fou�r8n f
I

virtu- �

,

VIVER!!! MORRER!!!
Depende do sangue, o sangue é a vida!

SANGUENOL - Tônic9 .ks convalescentes, tônico
dos desnutridos. Contém: excelentes elementos·

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseniato e V:anadato de Só
dio.
OS PALIDOS - DEPAUPE
.RADOS - ESGOTADOS -

MÃES QUE CRIÀM - MA
'GROS - CRIANÇAS RA
QUíTICAS receberão a tonÍ-

fic&ção geral do organismo

Dê ao seu carro a ga�olin��dos'7

, ,

A. ;!l�»;i
,""valores

essenciaisl

Com a Gasolina Atlantit você poderá obter do motor do seu carro

lôd� a potência de que é capaz.
•

Sim ... porque é na Gasolina, Atlantic que se encontram os 'cinco
valores essenciais, necessários ao seu carro para dar-lhe o máxírnp
rendimento. Além disso: a Gasolina Atlantic é fôrça em perfeito'
equílibrio : os cinco valores se combinam dentro da mais rigorosa
proporção I Experimente-a ... e o seu carro decidirá!

1

2

3

4

5 MAIOR QUILOMETRAGEM

******************
•

. PARTIDA RÁPIDA

ACELERAÇÃO INSTANTÂNEA

ELEVADO TEOR ANTIDETONANTe
"

'.

lEMBRE-SE, PARA MANTER O SEU CARRO SEMPRE EM

PE�FEITAS CONDIÇÕES:,
'

MÁXIMA POTÊNCIA

\ I. Use regularmente Gasolina- Atlantic e os Atlantic Motor Oíls.

2. Leve o seu carro ao seu Pôsto Atlantic regularmente para os

seguintes serviços de manutenção:
Lubrificação com os produtos Atlantlc. Trocar o óleo do "carter"
li cada 1.500 quilômetros. Recomendamos limpar as velas a cada
6.000 quílôrnetros, assim' como trocá-las a cada 16.000-quHômetros.
,. - , E ASAir

• <

ASA é um aditivo natural de'p.fr6leo•
que assegura maior limpeza na

cãmara d. comj:lustãol a vida mo"
longa das válvulas.

•

<,
,

.

,
,

ri

: �...
",.

.

;�>-'�.".N"C SU ....UIfIYO �

_xxx Participação IConstrução
NICOLAU c. SPYRID,ES e snra. KYRIAQUí N. DrItra rápidaSPYRIDES têm a satisfação de comunicar. aos seus pa-

•
.

.

'.

.

rentes e pessôas amigas o noivado de se_u filho MIGUEL' I (SNA) - Sessenta le�
com a sta. CHRISSOULA'filha do casal Jorge Vevis; gos e pregadores constr��-
residentes no Rio de Janeiro. I

ram uma capela ev.angeh-
Rio de Janeiro 28 de Agôsto de 1954.

•

I ca em apenas um dia, na

___.._ � II �_ u_ ww-o_w-_ a .. cidade de Waverly, Ohi, Es-

I' Partictpaçao l�d��3�n�����' d�o::����n;
I

�

ao anoitecer acenderam as
DANILO ASSUNÇÃO LEHEMKUHL luzes do novo edifício.

e

NELY�SILVA LEKMKUHL
participam aos parentes e pessõas amigas o masci

ment de sua filha Verá, ocorrido .na Maternidade "Dr.

IC:dO' corêL'�Bt �5"��no�Ü��B��'to !mdo

Resfriou-se, 1

f CnANAOQ.'
t Aperrhva

'

� Toruca

I, , Forlificanté

!@...
-'

! ,{}:,
�\ .

I.

Rua _:. Alvaro de Carvalho, n. 12
PROGRAMA PARA O Mj!;S DE SETEMBRO

DIA 25 ...:.. FESTA DA PRIMAVERA - Na ocasião será fei
ta eleição para a Miss "Ciube
15 de Outubro".

Agência
de

Pu blicidade
Cala P"'a), 4ft

'

Plorlaa"'.
8..ta Catada

\

°/IJrlitp«I{§o,/'
�{, não é nodal .

Em pó e em

It;
DO"a

�:�::,::d�'".. ,o,,,.,
::::::

.

L�Xfj\Ii;nt'if.df••II.''I
uMB"1

o "S:atosin" é excelente

combater
,

para as CDnse-

quências dos resfriaàDs:

irritações dDS bronquios"
tosses, catarrDs. Peça ao seu

farmacêutico. "Satosin " in-,
dicado, -nas traqueobron-

. ,
' quites e suas manifesta-

mercadoria sentimental, ha-Imar simbólicamente
a afir- -

S d t''.

f' 'b d bl
' ,_

d
,. .

d çoes. e a IVO da tosse �
VIa elto

.
ar ar na usa as maçao e sua proprIa ln e- I .

suas iniciais, para confir- pendência e personalidade. expectorantl;l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 7 de Setembro de 1954

,ii ,

VOTEM NOS CANDIDATOS DA ALlANCA- SOCIAL TRABALHIS'lA
, ,

PARA SENADORES: NEREU E SAULO
PARA DEPUTADO FEDERAL:

DR. ADERBAl RAMOS DA SilVA ".,I
.

•
(O MAIORINCENTIVADOR DOS ESPORTES EM' SANTA CATARINA)

'Edital·de Convocação I � IEdital
JUIZO DE DIREITO DA
1a VARA DA COMARCA _

I DE FLORIANÓPOLIS - -�
- "

It
.....
-- .J_---eO

Edital de citação com o pra- � i1ns � �.::te nuft'
-_

zo de 3J dias � .... �assc tCUI
bu\\c1O da OOGV '

�
r f'

O Doutor Adão Ber'�' \Ivfe, \0f\9� de�tIf' � '. ::",nardes, Juiz de Direi- , ,oPr�_--u.. � cIJIIfI"._'\ .,. __./,

to da 1� Vara da Co-
",r, ;, """OS crw-�ser6 \.;ci\ � e9'motor. A:_

�:r��ta�� Fá:ria����� �� --', ,� ; oe um possante

5a
"'-

Catarina na fórma da .�' -:
�

Ja".tlei, etc. "Faz saber aos que o pre- S E
sente edital com o prazo de

S fi! A • H O R
.trinta dias virem, ou dêle ..

conhecimento, tiverem que r-, ""-__
'De 2.� a

foi designado o dia 5 de ou

tubro proximo vindouro,
ás 14 horas, na sala das au

diencias dêste Juizo, no

Palacio da Justiça a fim de
que se promova os meios
da reconciliação ou transa

ção do casal GENTIL SI
QUEIRA - NELZA MA·
CHADO SIQUEIRA, na

fórma da lei n? 968, de 'lO
de Dezembro de 1949, para
a qual por meio dêste ficam
os mesmos intimados. E' 'pa-

.d'e
ra que chegue ao conheci
mento de todos mandou

r passar o presente edital
que, será afixado no legar
do costume e publicado na

fórma da lei. Dado e pas
sado nesta 'cidade, de .Flo
rianópolis, aos trese dias
do mês 'de,Agosto ' do ano

I
de 'mil novecentos e cin
coenta e quatro. Eu, Hy
.gino Luiz Gonzaga, Escrí
'vão, o subscrevi. (Assina-,
do) Adão Bernardes -

Juiz de Direito da la Vara.
Confére

'Hygino Luiz Gonzaga'
Escrivão da la Vara.

\

•

"TEXTIL
\
CISAMAR S.A.· - CAMÉRCIO E IN-

.

DUSTRIA"
Os abaixo assinados, fundadores da "TEXTIL CI

SAMAR S.A. - Comércio e Indústria", em organiza
ção, tendo sido integralmente subscrito o capital da I

companhia, convidam os senhores subscritores do mes

mo capital para uma assembléia geral, no dia 15 de se'
tembro do corrente ano, às 9 horas, à rua Deodoro nr.

9, na qual se nomearão os peritos que deverão avaliar
as máquinas e acessórios de propriedade do subscritor
Augusto Hendricus Vonnenaar que deverão ser incor
parados à sociedade anônima. '

, Florianópolis, 28 de agosto
\

de 1954.
Aderbal Ramos da Silva
Augusto Hendricus Vossenaar
Acelon Dario de Souza

O'ínema s -,,�
SÃO JOSÉ 'IPITUC':s 7,30h�DELAIDE I

It
As 2 - 4 - 6 - 8 - 10h,. CHIOSO - JOHN HER- a�ERL.
ERROL FLYNN -'- MAU- .

BERT - ÇATALANO -

II' �.�EJ,.�Ã cr." IL'II�REEN O' RARA em: MARY GANÇALVES em: #'SIIIV51'ftR" __ , ,•.,,..

CONTRA TODAS 'AS O PETROLEO 'É NOSSO '

BANDEIRAS No Programa:
('I'echnicolor) Noticiaria Universal.

, No programa: Preços: 6,20':'_ 3,50.
Esporte na Tela. Nac. Imp. até 14 anos.
Preços 10,00 - 5,00.
Censura Livre.

As 2,30 _ 4,30 _ '7 _ 9hs.

,ERROL FLYNN-- MAU

REEN O' RARA em:

CONTRA TODAS AS

BANDEIRAS
"

I ,(Tt;!Cl1nicolor)
No Programa: ,

Esporte na Ttüa. �ac.
Preços: 7,60 3,50.
Censura Livre.

:C' B(��U1
As 2 _ 4 _ 7 _ 9hs.

PITUCA VIOLETA
FERRAZ - CATALANO
EMILINHA _BORBA
BENE NUNES em:

O PETROLEO É NOS�O
No Programa:
Noticiaria Universal.
Preços: 7,60 1,3,50.
Censura Livre.

As 2hs.

Paul LUKAS em:

OS 3 MOSQUETEIROS
Walt DISNEY'em:
AS AVENTURAS DE

PETER PAN

No Programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 3,50.
Censura Livre.

Particípaç�O
David O' BRIEN _ Ivonne Vva. Carolina M: Teixeira da Rosa

CE CARLO em: 'Nestor Vieira da Costa e D. Henriqueta G. da Costa
PRATA MALDITA Têm o prazer de participar aos parentes e pessoas de "

(Technícolor) suas relações, o contrato de casamento de seus filhos. I

COLICASNo Programa: MANOEL e ABIGAIL '

Filme Jornal Nac.

I. FloOrianSóPaolinS,5gdUeseeterheb�O,
de 1954

•

Preços: 7,60 _ 3,50
_

Imp. até .14 anos. a Vida.
ELIXIR lU

lNOFENSIVO A\J ORGANISMQ,
AGRADAVEL COMO UM· LIr.OR

REUMATISMO! SIFILIS!
fome o popular depurativo composto de

Hermofenil e plantas medicinais de alto
alor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
'. como medicação auxiliar no tratamen 1Ii•••iI
() d aSirilis e Reumatismo da me�.

origem. '

t3Lf)�IÂ
E,sare;Ho .

As 2 _ 4,30hs.
WaIt DISNEY em:

AS AVENTURAS DE
PETER PAN

No Programa:'
Cine Jornal, Nac..

Preços: 7,60 - 3,50.
Censura Livre,

As 7 _ 9hs.

As 2hs.
Errol FLYNN em:

CAPITÃO BLOOD
'

Paul LUKAS em:

O� 3 MOSQUETEIROS
No Programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 3,50.
Censura Livre.

As 5 _ 8hs.
PITUCA - VIOLETA
FERRAZ - RU REY
CATALANO em: i
O PETROLEO É NOSSO,
No Programa:
Noticiario Universal.
Preços: 6,20 - 3,50
Imp, até 14 anos. '

Viàgem com, segurança
e' rapidez,

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

lAPIDO {<SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Jainville - Curitiba

....,'\�),�.,.J. »

A
A

ci • Koa Deodoro esquina:da
gen a. Rua Tenente Silveira

PARA AQUELES QUE

150 • 200 • 300 • 500 • 1000 litro.
ENGENHEIROS

. FABRICANTES
�

�DESEJAM O MAXIMO
,l.,

EM CORTEZIA

RIO DE JAHEIRO

Rua México,' 11 .. End. Tel.:

E EflCIENCIA "SAMAROBRAS" - Rio

Tol •. : 42-5218 e 42·7437

IMPUREZAS DO SANG! 'F ?

t,

UIXIH Df H��UtlnP.
AUX. TRAT. SIF!LlS

Impor.ante Industria
Rendas

Precisa de representante para esta praça. Cartas'
, c/ref�rências pI Caixa Postal, n. 1�.839 .....:. São Paulo.

Participação
Osmar Bastos e senhora participa. aos parentes e

pessoas de suas relações o ascimento de seu filho OSMAR
ALEXANDRE, ocorrido na maternidade Dr. Crlos Cor
reia no dia 3.

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

ECONOMIA absoluta
-

'Grande CONFORTO

• Construido inte'iramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe
ratura desejada,

�Expresso Florianópolis
" ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em geral entre Florian6polis, jCuritiba e São Paulo

'Com viagens diretas e permanentes
,

Matriz: -- FLORIANO'POLIS \Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: ,2534 - Caixa Postal, 435

,

End. Telegr.: SANDRADE I
'

Agência -- CURITIBA
Avemda 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: ___t SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: ,37-30�91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em 8elo Horizont..
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprês8

de Transportes Minas Gerais SIA.)

AQUECEDOR

ELÉTRICO

'�.�4-
}MERSÃO f3 CHUVEIRO

..---.--___

Capacidade 30 LITROS

o MIS'rURAOOR OÁKP. de regu·

lagem instentanea. permite a

me iar esce Ia de graduações de ,

TEMPE,RATURA.

�

.�:
..i

,I

�;�;)
,

• _o:,'
.......

"- J.,/"
,

---

,
'

Cólicas de .st6mallo
Cólicas d. fígado

Cólicas dos Intestino.
C611cas de rins· Cólica. ut.rlna.

ALIVIO IMEDIATO COM

GOTAS
, '

'

HEROICAS

Distribuidor ,)
:{

"

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

Basta saber ler e escreve
para

. �aspirar a um futuro brilhante, Iazendd
POR CORRESPONDENCIA o seu Curso Gi [

nasial (Art. 91 do Dec. Lei 4244) Peçam in
formações ao I.N;C.A. - Praia de Botáfogo�
526 - Rio

(Recorte e remeta-nos êste anúncio
(Recorte e remeta-nos. êste anúncio - 2058)

-----

' ...

A S. I. LI CELOPHANE·París·
F�brica e fornece

IMPERMEAVEL colando à quente (110°)
N. 7.31.68 da Nomenclatura - AGIU da 4a.-categoria'

Informações "para irnpcrtação com'
Roberto Flogny C. L. - Caixa do Correio 2.a�2

RIO DE JANEIRO

CONFORTO absolutod
Grande ECONOMIA"

J�� «_---
AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

r

CapaCidade: &,1""
100 ir 1.000 litros

FÇlbricado$ nos tipos
ha�izo"tQI 'e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa int�rna de COBRE ..

revestida de material áltamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do' tipo tubular, Intelrarnente. blindada.
• Controle automático,de temperatura por.' URMOSTATO.

que proporciona grande ECONOM.IA.
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GARANTE O QUE i=ABRICA
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COmélCio 8 jnencias,
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IA DA P"'RIA
Programa

"INSTRUçõES PaRA 'A PARAD.A DO·DIA 7 DE
SETEMBRO"

1. Em comemoração. ao dia da Independência forma

m destacamento militar constituído por elementos da
á �nha' Aeronáutica, Exército e polícia Militar.
afl'

dará d t t M
. .'

2. coman ara o es acamen o o sr. ajor Domingos
costa t.mo Sobrinho, da I:D./5a. , que terá um estado

aa10r c(}nstituído por wn. 0ficia� �a Marinha, da Aeronáu
'do Exército e da Polícía Mílítar.

ica, . .'.
3. niSposltlvOS:
Banda 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.
4, Locais:
a) Para a revista: Rua Felipe Schmidt, testa na altu

ra do Café Rio Branco (entre as ruas Trajano e

( Arcipreste Paiva) ..
(); b) J Para o desfile:. Rua Visconde de Ouro Preto. Palan

. que armado no início da praça Qetúlio Vargas.
5. Formação:
Para a revista _:_ linha em 3 fileiras. Desfile ..:_ Coluna

or 3.
6. Itinerário:
Para concentração

uts.
7.

I ' � a)

desfile e escoamento: vide cro-

Para comprar, vender
ou alugar Hoie e Aman�ã 'no Passa�o

PROCURE A

I '1

CASA
Precisa-se Alugar uma

não muito grande de pre
ferencia nas proximidade
da Praia de Fórà.
Tratar, a rua Bocaiuva

n? 73 ou 97.

.
..

Edllal

j
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'Tubarão Cons8ura a Alianoa Social-Trabalhista
': . o maior..,lcomicio até hoje reaUzado ;.;na ··Cidade �Azul··. OradorES.. Nolas.

mícío, atravessando compac- hora analisou o panorama

I
FOI, sem ,contestaçao, O

I
que O pOVO, sob forte chuva,

J
panda aS�lm a certeza �a. vi

ta multidão. '

I político do Brasil e do Esta- maior comicio até hoje aqui permaneceu na praça para tóría alíancísta no proximo
Abriu o meeting, em belo do.' realizado" sendo de notar-se aclamar os oradores, anteci- pleito.

discurso, saudando os visi-' ,

tantes, o sr.' Dilnei chaves C II aos' H"ero' I·SCabral, falando em seguida U O
'

os srs. Nerí Rosa, trabalhísta,
•

sra. Bertflha Lockes Mene

zes, candidata do P.T.B., dr.
Firmino Cordeiro, candidato

à Assembléia pelo P.S.D., sr.

Joaquim Costa, sr. Olice Cal

das, candidato pelo, P.T.B.,
senador Francisco GaÚotti,
deputado Joaquim Ramos, dr.
Saulo Ramos e dr. Nerêu Ra

mos, que' por mais de uma

'I'ubarão, 5 CO Estado) - maior do que, o da U.D.N., se
Constituiu verdadeira consa- destacou pelo entusiasmo e

graçào popular o comicio rea- vibração popular.
lizado sábado último, em Tu- As 20 horas chegavam a

barão, pela: Aliança Social Tubarão os integrantes de

Trabalhis.ta. caravana aliancista, integra-
Enorme massa popular, na da pelos srs. Nerêu e Saulo

Praça da Independência, sob 'Ramos, senador 'Francisco'
forte aguaceiro, aclamou os Gallotti, deputado Joaquim
candidatos oposicionistas. Ramos, sr. Nerí Rosa, sr. Luís
Pessoas insuspeitas, de Tu- Maragno,: prefeito de Turvo,

barão, afirmam que o comi- que, recebidos com estrepito
cio de .sábado, além de con- sos aplausos,' a muito custo
tal' com assistência 10 vezes I chegaram ao palanque do co-

x x Dia ,da Pátria. Dia de

x mística patriótica no

Altar da Pátria.

Evocamos, jubilosos, as ge

rações, gloriosas do Passa

do., .

O levante dos Emboabas e

ao Guerra dos Mascates, a

Revolta de Vila Rica e a In

confidência Mineira, a Re-

Conforme fôra previamente anunciada, realizou-se sex- pública Bahrana e a Revolu

ta-feira última, a convenção municipal do Partido Soci�l cão Pernambucana ...
Democrático, para à escolha do seu candidato ao cargo de

.

Sedimentaram com abnega
Prefeito da Capital, nas eleições do próximo mês. Num a�- cão e heroismos ínquestío
biente de perfeita harmonia e vivo entusiasmo, foi escolhi- �áveis, vicissitudes e sofri

do o candidato, por conformidade de votos: A honrosa in- mentos inestimáveis, a obra

dicacão recaiu no nosso ilustre conterrâneo, dr. o()smar gigantesca que, naquele me

'Cunha, Que já exerce o cargo de vereador e líder da banca- morável 7 de Setembro de

da pessedista na Câmara, e que, 'ainda, recentemente foi 1.822, teria a sua significa
consagradoramente escolhido para a presídência da Asso- cão culminante, legando-nos
ciação Brasileira dos Municípios. Mer�cedor que foi do a supremacia e a liberdade.

apoio do Partido, o seu nome, por outro lado, já se vinha política.
impondo à opinião pública, pela confiança que o povo dEt- E hoje, daqui. a pouco, pre

posíta na sua comprovada capacidade realizadora. O Par- zados leitores, quando esti

tido, assim, através do seu órgão soberano, como que ape- verdes assistindo o desfile

nas ratificou uma escolha que se tornara imperativa pelas de nossas· gloriosas Forças
próprias manifestações do povo. O candidato pessedista, na Armadas, quando te entusi-

asmares na cintilação das
verdade, é figura que merece

baionetas de nossos bravos e
a solidariedade da nossa gen- denodados Soldados de Ter
te: dono de ferrea vontade,

ra, Mar e Ar, acompanha
tem na própria. ascenção da

dos bem de perto pelos seus
sua vida, um exemplo do

valorosos companheiros, da
quanto pode a fôrça do tra-

Polícia Militar, atentai para
balho e a ânsia de vencer.

além dessas tropas que des
OSi112.1' Cunha desde os prí- filam em' PARADA MAR
melros anos da sua infância

'CIAL, e imàginai os campos
foi um .lutador íntatígável; juncados de cadáveres e ala-
Lutou contra a pobreza, com gados de sangue dos nossos-

.

as armas do trabalho. Ven- irmãos na manutenção da
deu jornais, de pés descalços, LIBERDADE e então o VIVA
nas tuas da Capital, para pó- AO BRASIL te sairá mais
-rler estudar à noite. Assim

do Íntimo do coração e a
fez seu curso primário. Ven- imagem da Pátria se te apre
cida a primeira etapa,' não sentará mais grandiosa e su

parou: atirou-se à segunda e
blime.

a terceira, ingressou, através de brilhante concurso, no "Dia da Pátria" '. Traz
Banco do Brasil, diplomou-se, fez-se professor, destacou-se nos à lembrança os fátos
entre os municipalistas brasileiros, em cujos congressos, já importantes da vida política
nacionais, já internacionais, foi elemento 'de relevo. Daí a do nosso Brasil, e por isso
sua eleição para o mais alto órgão do país: a Associação mesmo devemos tê-lo bem
Brasileira de Municípios. Na Câmara, como líder oposícío- junto ao 'coração, gravando
nista, se revelou um representante não' só combativo e um ideais de LIBERDADE, por
verdadeiro condutor, como demonstrou os seus grandes <;..0- que representa a herança
nhecimentos administrativos, nos quais tem as mais Iegi- prodigiosa e magnificiente
tímas credenciais para assumir as responsabilidades do go- de nossos antepassados, he
vêrno da Capital. rança sublime que está per-

Com a sua escolha está de parabens o Partido Social feitamente envolvida no Pa
Democrático e o povo não esconde a sua alegria, disposto a vilhão Aurí-verde-estrelado,
sufragar-lhe o nome digno entre tantos pessedístas dignos na Bandeira .Nactonal, cuja
também da indicação, nas eleições do próximo mês. guarda está confiada, pelos

Em .nossa próxima edição daremos a' relação dos can- tempos afóra, no profundo
didatos pessedistas à Câmara Municipal e reportagem' sô- sentimento de patriotismo do
bre a convenção munícípal. grande e' abençoado Povo

Brasileiro ...

Osmar Cunha· par� Prefeito

"Dia da Pátria". .. Dia do
Brasil. ..Partido, Social'

D
;.

t·
RIO, 6 rv. A.) -'- o mi

'emocra Ico nistro da Justiça, desE!mbar-
.

I
gador Seabra Fagundes, res-

DIRETóRIO REGIONAL pondeu, ontem, à car�a que
. Pelo presente fica convocada á _Convenção RegiOna� recebeu do �r. Eu�ênio Vil�e�
para se reunir nesta Capital, na sede do Partido, às 20 horas n_a de MoraIS, pedll�do demls-
d

.

'n10 dia 10 do corrente com a seguinte ordem do dia:' sao do cargo dé dIretor do
o proxl ,

- .

N' 110 '., preencher vaga na representação partidária; ArqUlvo aClOna.
I

20 _ decidir' assuntos de interesse partidário. "Em suai carta o. desembar-

FI
.

'polis 4 de setembro de 1954. gador Seabra Fagundes rea-
01'1ano , .

E
,.

V'lhC I R-Presidente. firma ao sr. ugemo I e-
e so amos

,

d
' .

f' dJoão David Ferreira Lima - Secretário Geral. na e Morals.a con I::j.nça o

Rubens de Arruda Ramos .:_ Secretário. governo, confIrmando-o na-

Antônio de Lara Ribas - Secretário. quele cargo.

Roberto Oliveira - Tesoureiro. MORTOS--N-O--B-O-M--
BARDEIO

CONFIRMADO

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOS

WASHINGTON, 6 CU, P.)·
- O Departamento da,Defe
sa �;, confirma oficialmente,
que dois oficiais americanos
,foram mortos' no recente
bombardeio da. ilha naciona
lista chinesa de Quemoy, ao

largo d� China continental.

CONCURSO PAR.(\. O CARGO DE TESOUREIRO-AUXILIA�

1 - Torno público que, pela Resolução n. 1.709/54, f')i
determinada a re�lização de concurso para o cargo ém, epí-
�afu.

.

2 - O concurso será regulado pelas Resoluções ns. 1.20?

e 1.290/53 e obedecerá às condições determinadas no EJital

de Aberturá, publicada no Diário Oficial da Ul11ao de 1.-!l-54,
documentos êsses afixados no Pôsto de Inscrição.

3 :_ As inscrições permanecerão aberta� no periorlo de

13 a 30 de setembro, 'e somente poderão ,ser r�quéridas na,

Delegacia do.!. A. P. I. Edifício IPASE, 2� andar.
'

Florianópolis, 7 de setembro de 1954.
Eurico de Siqueira Lisbôa

Delegado

MENDÉS-FRANCE
PARIS, 6 (U. P.) - Dizem

que o sr. Pierre Mendes

France, presidente do .Conse
lho e ministro das Relações
Exteriores, que partiu .para
sua residencia de Marly, con-,
sagrou, principalmente, o

fim de semana ao estudo das

questões internacionais.
_ i.

Zacharias Puskas

Quando eu era pequeno
costumava brincar à beira da

praia, nqs fundos da chácara
do velho João Carvalho, na

Pedra Grande.

Pegava de um caniço, de
uma lata, velha cheia de ca

marões, que eu roubava à co

zinheira, Genoveva; e enca

rapitado numa pedra, punha
me a pescar, às' vezes só, ou
tra vezes acompanhado de

gurís da mesma idade.
E' comendo frutas verdes;

que furtávamos da chácara,
eu ficava horas e horas a es

perar, paciente, que o peixe
pínícasse o anzol ...
Acabada a isca, devorada'

avidamente pelos baiacús,
voltava para casa, dando-me

ãncta atingiu até mesmo a

por satisfeito. Grã-Bretanha, segundo se

Nos dias de verão, porém, depreende de recentes des-

F fl' iiespecialmente em fevereiro, cobertas arquelogícas. O cen-

110G an O'quando não íamos para a ser-
tro principal dessa civiliza-

I.
••

ra, a quietude de minha pes- ção foi a ilha de Creta. O

caria era perturbada por uma t�u:o e a serp.er:te era.m as I
infinidade de insetos: mos-

divindades religiosas ríxadas Acusam-nos de estarmos explorando o trâgico de-

quitas, moscas, micuins é ba-I
em várias obr�� �e arte

�.l�e
saparecimento do Presidente-Mártir.·

ratas do mar. Não rara, apa-
se �od�m ad�lIal no Museu Mas quem se apressou em pedir um monumento,

recíam até motucas, que eu NaclOn.al �e Atenas, e ent-e em São Francisco, foi o 'sr. Francisco Mascarenhas,

esmagava com um sopapo,
as quais fIgu�'a uma estatue- deputado da U. D. N..

'

tão lome pousavam na per-
ta de 16 centímetros de altu- x

na. E fustigado por aqueles ra, feita em- marfim e ouro, x x

ínrímos inimigos, punha-me que data do ano 1.500, antes Nas rodas udenistas anda um desespêro: o ínqué-
de nossa era. rito do Galeão chega aos seus últimos dias e não apa-

.

a pensar, perguntando a mim
rece nenhum Vargas na complicação..

'

lnesmo:
x

"

- Qual será a utilidade dos
x :*mosquitos? E das motucas, cerceiam. muito nossa liber-

d' Mostrei, ontem, aos jornalistas da U. D. N. algumasmeu Deus? Por que é que há ade... .

motucas? Há, contudo, outras coisas . fotografias do comício de sábado, em Tubarão, da Ali-
.

tílíd d
'

t
. ança Social Trabalhista.Hoje, passados uns quaren- cuja u 1 I a e me 111 riga.

ta. anos, já não posso brincar Como nos tempos que já lá Vendo a enorme massa humana, das fotos, eles fi-
zeram beicinho e sussurraram:na praia, nem pescar, nem vão, eu pergunto sempre:

roubar frutas. Tenho capelos - Qual será, por exemplo, .
- E'! Gente tinha!

brancos, -e os cabelos brancos a utilidade da COAP?."
�

Daquelas 432 cruzes significativa
mente gravadas no cemitério militar de

Pistóia, na Itália, 6 são de heróis que in

tegraram contingentes idos do nosso tra
dicional 140 Batalhão de Caçadores para
a Força Expedicionária Brasileira.

No "DIA DA PÁTRIA" recordar
esses heróis é prestar-lhes o culto devido
com a reafirmação de nossa imperecivel _

gratidão aos que se tornaram simbolos
Nacionais:

ARNOLDO CANDIDO RAULI
NO - CLITO ANTONIO DE ARAÚ
JO CRISTiANO 'CANDIDO FI
LHO - DERCILIO JOSÉ MARCELI
NO ROSA - JOSÉ SCHMOELLER -
PEDRO LAURINDO FILHO - WEN-'
CESLAU SPANCERSKY

UMA CIDADE INTEIRA NO
FABRICO DE VIOLINOS

A cidade alemã de Mark- bitantes, homens, mulheres e

nenkirchen é a unica de até crianças, fabricam vio
mundo em que todos os ha- inos, violoncelos e contra

baixos. Em todo o recinto

I nunicipal há quinze mii pes-

UMA CIVILIZAÇÀO

BOM 'DIA
soas que se dedicam a esse

.rabalho inundando com seus

'nstrumentos; não só a Ale

manha, como tambem gran
te parte da Europa. 'o ruído
feito na cidade é ensurdece.":
dor, pois não há casa onde
os moradores não estejam a

finando e experimentando os

nstrumentos que acabaram
-le fabricar.

! A civilização que florescia
ria região do Mar Egeu 2.500

anos antes de Cristo tinha
ororundas raízes no Egito .e

na Mesopotâmia e foi, prova
velmente, a base da cultura
da Grécia antiga. Sua influ-

Homenagem aos Heróis
Neste "DIA DA PÁTRIA" rende

mos a nossa homenagem. de gratidão e

respeito aos heróis que, integrando con

,tigentes do nosso tradicional 140 Bata

lhão de Caçadores à força Expedicioná-'
ria Brasileira, foram aos campos de lutas
na Itália, derramaram seu tão precioso
sangue e-regressaram com a bandeira do
Brasil coberta de glórias.

Ajoelhados ante o altar da Pátria,
corações, genuflexos, recordamos

ALOISO SCHMIDT - CÉLIO DE
OLIVEIRA MELO _" EPITÁCIO BAR�
BOSA -' EUFRONIO DE ARAÚJO
ROSLINDO _ JÚLIO PELEGRINI
-. IVO NAPOLEÃO -. JOÃO PEDRQ
DE AMORIM JUNIOR - MANOEL
CARDOSO _ NILSON VASCO GON-

...

DIM - NESTOR OLIVEIRA - ULIS-
SES VERANI CASCAES VALEN-
TIM SCHLIKMANN J,

Dia da Pátria Brasileira!
.... - �:

,�

ANDRÉ NILO. TADASCo.
A independencia política que' conquistamos a 7 de

Setembro de 1.822, graças o gesto altivo do -Principe
D. Pedro, deve ser conservada, assistÚldo-nos o direito
...e preservá-la dignamente, desenvolvendo-a 'e fortifí,
cando-a, cada vez mais. '

As intensas alegrias que hoje," nos iluminam os co

rações, na comemoração da festa maior de nossa Nacio
nalidade, 'quando festejamos o 'transcurso de 132 anos,
têm, nesta hora trágica que atravessamos, uma signifi
cação elevada.

Os imperativos nacionais determinaram que este
jamos alertados contra os inimigos da Sobersnia de nos-

sa muito amada Pátria.
..

A recordação, de um Passado glorioso, que nos

exalta aos olhos ,dos outros póvos civilizados, serve-nos,
no Presente, de indentívo, pára que continuemos a obra
de nossos maiores afim de que, para o Futuro, .0 Brasil
continúe a ser a' Pátria de um Povo Livre e Soberano.

Têrnos sabido, sem arrogância e sem humilhações,
fazer valer o nossos direitos, respeitando, com justiça,
os direitos dos outros.

'
.

País de imensas possibilidades, necessitando de
braços para o trabalho fecundo e construtivo, temos
mantido nossas fronteiras abertas à colaboração de ho
mens vindos dos mais diversos recantos do Mundo, ja
mais estabelecendo diferenças humilhantes, sempre com'
o coração abérto de afeição carinhosa. : .

.

Mas não permitamos que procurem introduzir
dentro de nossas fronteiras sagradas pelá Justiça e pê
lo heroísmo de nosso.s antepassados, fronteiras demar
cadas pelo Direito e salvaguardada pelo, Sangue; ideo
logias que venham perturbar o socego e o bem estar da
Família Brasileira.

Se
.

os séculos de nossa ormação política, os anos,
agitados de nossa prolongada existência de Povo Livre
e Soberano, forem desrespeitados, seja por quem fôr;
se alguém, venha de onde, vier, quizer pízár para domi
nar a terra que o sangue de nossos Maiores regou, sur
girá, resplandescerá, em nossa lembrança, os feitos
épicos de nossos Irmãos, do' Passado e do Presente!

Nao nos devemos iludir!
Devemos sentir os grandes perigos que assolam

outros povos, cujas paixões e antagonismos se estão
inflamando com ideologia, torpes que conturbam as

consciências puras e rétas, encandeseendo espíritos me-

nos avisados.,
.

Para isto torna-se necessário que os brasileiros se
irmanem em torno .do legado precioso que recebe�b�'
de n0SSOS antepassados, mantendo-o inviolável, .

por'
que as incertezas do presente determinam que esteja
mos prontos ao supremo .apelo do Brasil, que quér e 'há
de continuar a ser uma Pátria Livre, Eterna" Una e
Indivisivel!! !

.
".\

x

xx

O garoto coca-cola para arranjar votos para a U.
D. N., comparou os resultados do último pleito muni
cipal em 7 município, com os das penúltimas eleições.

Por que não comparou com o"das últimas?
x

xx

Faço minhas r'estri�ões, mas tenho minhas admira
ções pelos Estados Unidos. Veja-se o caso do jovem
Eduardo Santos Lins - o nosso popular Pipa. Foi' até,
lá e voltou jornalista!!!

'

x

xx

E para finalizar, este trechinho do depOimento do
sr'. Manhães, um dos presos no 9'aleão, divulgado pelO
O Jornal, do 'Rio:

"Adiante, Manhães revela que, em sua terra, �a:ri-.
lia, todos seus amigos são da UDN.

ReporteI' - Então você é udenista?
Manhães - Hoje ,talvez, dadas as circunstâncias,

eu, não seja at� UDN mais. Mas, antes, eu era udenista,
era mais chegado a UDN. Agora, eu tenho um dever qua-'
se moral de dizer que não, até ver terminado tudo isto.
Na minha' terra tenho auxiliado na campanha. com di":
nhei1'O para os candidatos da UDN"'.

.

x

'x x

l'ara finl:)olizar, mesmo, este ou�ro trecQinho, de um
reiatófio udenista, do Sul: ,

.

"Essa campanha nossa, d'e explorar)a sujeira dos
porões do Catete, não está pegando. A' gente fala nisso '.

e o povo diz que. a nossa chapa, com o ICorbellini
Volnei é muito pior! E ,bem pensado, é mesmo!"

GUILHERME TAL

J
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