
,�I.·.a'o'1·,108tO :a' Nap-a'" O·, ::m;:�fDe��C�!'O· imenso poderio da bomba atômica
_

II Y Presidente -da 'ala, a respeito, Lewis Strauss, Presldeote
- Republica da Çomlssão de IDerala Atômica

'

Sera" la'nçado 'pelas Forças ftrm'adas RIO, 8 ev. A.) - O presí- SHIPPINGPORT, Pennsil-, taro Tais atividades cobrem nergia atômica, esperamos

_' dente
/

da República assinou vanya, 8 (U. P.) - Lewis zona muito extensa. Incluern que chegue o dia em que os

S. PAULO, 8 (V. A.) - O forças armadas, através d e plos 'esclare.cimentos à opi-' decreto nomeando oficial de Straus, presidente da Comis- a medicina, biologia, agrícul- materiais atômicos, que atuo:

general Juarez Tavora, nes- seus chefes autorizados, fa- nião pública sôbre a sua par- seu Gabinete Civil, o díplo- são norte-americana de E- tura, 'química, metalurgia e almente se acham nos arse

ta .capital" instado pela re- rão um pronunciamento ofi- ticipação na recente crise mata Afonso Arinos de Melo nergia atômica declarou, que dezenas de novas aplicações nais da nação, estejam num

portagem a falar sobre a cri- cíal à Nação prestando am- politico-militar. Franco,
as espantosas forças destrui- industriais que enriqueceram grande fundo comum do qual

se político-militar que aba- doras da bomba atômica po- nossas vidas. Nós que traba- possam ser retirados, para os

iou a. nação, após declarar ,
. REClA..('S,IFICAC,A-,Q DO dem ser fi serão convertidas lhamos na Comissão de E- usar somente para o ·bem:".

�ua posição como chefe da ,J, VISITA COM SEGU- em forças poderosíssimas pa- .._ ,_

�:���l���ra,d�e�::���ncia FUNCIONALISMO
! RANÇA raE:::�C�l:::er�:�nuncJado, ANTIGOS REVOLUCIONÁRIOS DE 30

-

.

d it
-

d
BERLIM, 8 CU. P') -'- A-

"Salmos uma si uaçao e-

M' d P" id t" nuncía-se em Bad Oeynanu- ao colocar a primeira pedra formarãoum parfido POI'ltl'COIlcadíssimlit, na qual, graças 'e,ns,agem O resl en 'e ao da primeira fabrica de ener-
sen, Alemanha, que o chefe

a Deus, foi possível �itat a

C'
das forças militares sovíétí- gía atômícã destinada' a fins RIO, 8 (Y. A.) - Falap.do

I
ninguem falou! comigo sobre

divisão das forças o,l,'n'âdas e ongresso cas na Alemanha Oriental pacificos, Straus declarou à reportagem, o sr. Amaral tal assunto".

O derramamento d'(("'s,a,hgue q a Comi a-o q e ld Peí t" d d E t
'

\ fêz uma visita de cortesia e
ue· ss u presi e eixo o, governa 01' O s a-

.
, ,

entre irmãos"..- -Entretanto, RiO, 8 (V. A.) -

.

presí- sendo o yencimento inicial
de surprêsa ao quartel gene- tem estado preocupada com do do Rio de JaneÍro, decla- SS C

-' ,

continuou Juarez, tão logo a dente Café Filho assinou ,iguaIaosaláriomínimotie· 2
-1;'1- cio �Exército britânico 'Ü progresso pacíríco da ener- rou;' _ "Não vejo motivos A OCIA�AO. DE

situação do país esteja ple- mensagem a ser encaminha- mil e quatrocentos cruzeiros,
protegido pelas �),.1ais -�tl'à�- :g:ja�atômica, d�ft,s�a de�- -para a formação de novo "EX-A'LUNOS'-'

'namente normalizada, as da ao Congresso Nacional, a- pago no Rio de Janeiro' e o
ordinárias medídasdà-segu- coberta, ",�esa!: disto_-=-: de- partido. polítíco; principal- ROMA, 8 (U. P.) - Foi

.... companhada de projeto de lei maXlmo de quatorze 111il 1
- ( d

- -

it
�
- ".' ,

rança, c, arou ;o.' ora o_r -. 'm.u.1 a m_'ente 'um,'".pa:.:rt.i�.,Q<(13,-_.'r. �,':y'gl,Jl,,:, I c,o,n,stituida a União Européia-
propondo a reclassificação de quatrocentos cruzéiros. - t

�.
d t

- - -

cargos e funções do serviço

�
___;_._. gen e \l1U a nao se m errou çao; Acho dificrl unificar oS>dá's"'-1\'Ssocià1;&e.�� dos ,:mx-Alu- ..

,
_

de que \gastamos grandes so- revolucíonártos numa só le- 'hos da Companhía dêJl!s1rS,;;"·'" "

público federal na base dos Tem DOVO',prAsi,. mas em dinheiro e que utí- genda. �á, por exemplo, re-
I

quando da reunião, em Ro-' c ,

estudos realizados pela co- TITO CUMPRIMEN / V J ,J li .

d
. I -

,

-
. ,

I izamos os serviços e cen- voluc. ionarios de 30 em varios
I ma,

dos re,presentantes das
missão designada para tal -

d t P t b á t d
TA CAFE FILHO, eD e a a ro r senas e pess.oa.s _capazes que partidos. Eduardo Gomes e

I
Associações da França, da

tím, pelo DASp, A reclasslri- 'V f t b
-

cação, que é uma decorrência LONDRES,8 (V, A.) _ In- .' aze� con 1'1 uiçoes ao c�- Juarez. Tavora, chefes ude� I Bélgica,
da Itália, da Austria,

da lei n. 1.711, do Estatuto formou a emissora de Bel- NOMEADO O -CEL. ARTUR :lheCl?lento em campos m�l�- nistas". da Alemanha, da Holanda,

dos Funcionários Públicos, grado, que o presidente da LEVI, CONSTRUTOR DO
tos ;dlVersos do que o mlh- ;Finalizou dizendo "que da Espanha e da Suiça. ,

estabelece uma categoria Iugoslavia, marechal Tito, OLEODUTO SANTOS-S.

única de' servidor público - enviou um cabograma ao 'f PAULO

o funcionário _ extinguindo presidente do Brasil, João RIO, 8 (V. A.) - O presí-
as letras e referencías. As Café Filho, formulando vo- dente da República -assínou

remunerações do serviço pú- tos para que a data nacional decretos, concedendo exone

plico passarão a ser fixadas brasileira reinicie o período ração do cargo de presidente
nos níveis de um a dezoito, de prosperidade, no país. da Petrobrás ao coronel Ju-'

MUDANÇA DE- CO-
h- MANDO

PARIS, 8 (U. P.} - O al
-mirante conde Mountbatten
retirar-se-á do cargo de
com te. em chefe das forças
aliadas do Mediterraneo, no

,

Jnício de dezembro, segundo
.'
comunicação do Q. G. do Su

premo -Oomando aliado. Vai

sucedê-lo o almirante sir Guy
Grantham, pôsto à disposição
pelo govêrno britânico. Não

- há comunicação de que
IMountbatten vá ocupar novo
posto. Ele 'é ainda .coman
dante britânico no Mediter-

Vit
.I .�

orr a
FLORIANOPOLLi' -

A CARAVANÂ:;AL�NCISTA, INTEGRADA PEÚ)5SRS�·NERÊU E SAULO RAMOS,· SE N A D O R
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Caças
avião de Rálrulha dos -EE.UU.
Energico pr '�sjo considera ��ataque
atrevido e se:� provocação" .

WASHINGTON, 8 (U. P.) ta que o aVHtO norte-amerí- deíro da Marinha tinha vío
- Dois caças russos a jato cano se achava em alto mar, lado o território soviético. °
abateram um avião de patru- a umás 40 milhas da costa: Departamento de Estado re
lha dos Estados Unidos, ao siberiana,� uando foi. ataca-I jeit�u simplesmente as ale
largo da costa da Siberia, no do sem aV1SO e destruido por. gaçoes russas, inclusive que o

sábado, qualificando o gover- dois aparel�os soviéticos. ° i aviã? norte-americano tíves
no norte-americano o fato protesto roí formulado pelo se disparado em primeiro lu
-de "ataque atrevido e sem Departamento de Estado. gar. As autoridades de Was
provocação", Ao que parece Nove dos 10 tripulantes do hington empenham-se em

o ataque custou a. vida de um bombardeiro norte-americá= encontrar alguma explicação
dos tripulantes. no foram r�colhidos, depois I para

o incidente e alguma
Em rapida troca de notas, de uma nOlte de buscas no, luz para saber qual o' obje

ontem à noite efetuada, pou- mar do Japão. Teme-se que i tivo dos russos.
cas horas àpós o incidente um dos tripulantes Roger I Um retrospecto dos fatos
ter sido aqui anunciado, a Henry Reid este�a perdido. acusa o seguinte: cerca de
Russia informou que o a,vião Presume-se que tenha fi- quatro anos, um avião nOl'te
norte-americano abrira fogo cado �ncerrado num dos

t americano de patrulha foi
prillleiro e o governo norte- compartimentos quando o 'I derrubado em alto mar no
americano conte�ta que a avião caiu. A Russia protes- Baltico pelos caças soviéÍ.icos.
alegação é "completamente tou junto aos Est�dos Uni·· . E há 'pouco mais de um mês,
sem fundamento". Diz a no- dos, alegando que o bombar- em julho, os pilotos de úm

caça da China Vermelha des
truiram um avião de passa
geiro� inglês, 'perto da ilha
de Hainan. Esta serie de ata

ques contra aviões estran

geiros, em alto mar sugere a

possibilidade de que os ver";
me lhos queiram estábelecer
o �ontrôle de aguas oceani

cas, ql}.e cercam suas praias,
além dos limites consagra
dos de 3 milhas ou 12 como

querem;algumas nações.

--,

rací Magalhães e nomeando,

derrubercm . UIUrussos

\\ rãneo.
o "ALMIRANTE SÀlDANHA" DE

REGRESSO._,_;._� -------------

FALECEU O MAES
TRO STRATTON
LONDRES, 8. (U. P.) - AOs

57 anos de idade, faleceu an-
.

�e-ontem num hospital desta
capital George R. Stratton,
diretor-adjuntó da Orquestra
Sinfônica de Londres. Strat
ton sofreu durante vários me

ses de uma estranhà enfer
midade no sangue. 'Dirigiu a

orquestra sinfônica· de Lon
dres pela ultiina vez em se
tembro de 1953, depois de ha
ver participado de cerca de
5.000 concêrtos, Foi membro
da orquestra durante 27 anos

e diretor durante 19.

PRESOS POR INDIS
CIPLINA

MONTEVIDEü, 8 (U. P.)
_ Foram aplicadas ,sanções
çlisciplinares a oficiais do E

'xérCito, que por sua conta e

risco formularam aprecia
ções sobre· possiveis refor

mas militares.
O jornal "La Tribuna Po

pular" informa que cerca de

300 oficiais estão presos.
'

para o mesmo cargo, o 'coro

nel Artur Leví.
O novo presidente daquela

emprêsa foi comandante· do
70 Batalhão de Engenharia,
por

I ocasíâq da construção da

rodovia Petrolina'-Salgueiros,
guardas-marinha. em Pernambuco, sub-coman-
Trata-'se de uma medida de dante do 20 Batalhão, quan

economia - tendo em vista do foi construida a Estrada

a'atual situaçãó'do país, com de Ferro Rio Negro-Barreto;
a escassez de dolares. Ontem e, dentre outras importantes
mesmo, foi expedido radio comissões representou o Es

determinando a volta. do re- tado Maior do Exército, no'

ferido barco; que deverá es- Conselho Nacional do Petró

tar rio Rio em meados de de- leo, foi ainda o construtor do
zembrô. Qleoduto Santos-São Paulo.

De regresso, o "Almiran- Atualmente, exercia o coro-

te Saldanha" visitará todos nel Artur Leví o cargo de di

os portos importantes na zo-I retor d� Petrobrás, que deixa

na norte da America do Sul agora para assumir a presi-
e do Brasil. dência da emprêsa.

RIO, 8 (V. A.) - O Minis- pelo navio escola "Almirante

tério da Marinha decidiu re- ��ldanha", com . os novos

duzir a viagem. de instrução
que ora está sendo realizada

Nps próprios jornais do situ�cionismo observamos o J C I N I SM O Ill�U Bornhausen fugia pará o interior para se esquivar a

desaprêço que, em. Santa Catarina, se votá aos princípios .'
,

'

-

"
' um .l)ronunciaménto políticQ. Omitiu-se no dever de gra-

legais ê às obrigações dos cargos
. tidão para com o Chefe da Nação, que tanto amparo deu

,

x x' '"

\].
ao seu govêrno, livrando-o mesmo do fracasso total. Trans-

x U. D. N., agora é posta em prática: -(iu -adere ou morrc! formando ém processo polí,tic-o os auxilios federais, como

,

Se abri�os. o Diár�o da Tarde �e segunda�f.eira últ�m�, E a lei, mais uma vez, é rasgada. esse desvio criminoso de jeeps dos agricultores para os ca-

la encontramos a noticia de um dIscurso pohtlCo-partlda- . x x bos eleitorais; valendo-se da distribuicão de sementes e

rio do dr. Oswaldo Bulcão Viana, Juiz de Direito. A Cons-, x maquinas, dadas pela União, para cabal�releitores e arran-
tituição lhe veda, termbiantemente, atividades dessa na- Ainda num orgão situacionista está a explicação para car compro,missos eleitorais; aplicando secretamen'te ver-

tureza. Más a lei, no juizo desses juizes, só foi feita para o a derrota do governo no recente pleito de ,Tangar'á, con- bas '�ornecidas pelo govêrno central em palácios faustosos'
Gregório. siderado reduto inexpugnavel das fo�ças, bornhauseanas. em vez d� aplicá-las nas obras a que eram destinadas; es-

x x A descuipa é a de que um sacerdote, fugindo ao seu mester condendo do povo e atribuindo-se obras sem número fei-

x espiritual, houvesse conseg'uido levar o eleitorado para a. tas no E'stado pelo govêrno do sr. Getúlio Vargas, como

No Diário Oficial, do,mesmo dia, lemos a dispensa de oposição. Enquanto o órgão palaciano agride êsse vigário, grupos; escolas reunidás, postos de saúde. e de suinocultu

Devani Ántunes da Cruz, da função de Auxiliar de Escritó- o sr. governador manda chamar dois padres de Capinzal, ra, pontes e armazens, silos e estradas, o sr. Irineu Bor

rio; referência VII, do Departamento de Educação. Consu- os quais reg'ressam de Florianópolis _donos de dois jeeps e nhausen fõrmou entre os que queriam, por essa sabotagem,

maram-se ass,ifu as ameaças com 'que a Diretora do Ensi- se atiram à cabala dOe votos em prol do govêrno. De tal comprometer a autoridade do Chefe da Nacão. Proibiram

nO,4'ccentemente diplomada por um ginásio carioca, vinha ,forma impressionou a atitude desses sacerdotes que, in- até que a imprensa udenista noticiasse o ani�versário_do sr.

perseguindo essa modesta funcionária. Por várias vezes compatibilizados com o povo capinzalense, se viram obriga-
'

Getúli� Vargas, a 19 de abríl �Itimo .. As coleções dos jor-

avisou�a de que 'se o sr. Antônio Antunes da Cruz, genitor da dos a abandonar aquele- município. O poder desagregador nais aí estão para a prova. Q

dispensada, não aderisse ao udenismo' ou não abandonasse das forças econômicas não respeita mais nada. 'rudo lhe é E, depois de tudo' isso, depois de minarem o brasileiro

a política, a filhá pagaria. O sr ...Antonio Antunes da Cruz, ,dinheiro.
-

ilustre que sempre olhou carinhosamllnte paia a nossa

chefe pessedista de Ribeirão, é amigo devotado do sr. Ne-
.

E para � conquista eleitoral todos os meios, mesmo ,os terra, ainda um fedelhote ambicioso e vadio; farto de ri-

./ rêu Ramos há mais de 30 anos.
" mais ignóbeis, lhes parecem licitos. queza, vem insultar os homens de bem qué, em todas �s.

Queria, pois, a Diretora do Ensino que 'ele traísse o seu x x ocasiões, boas, más ou péssimas; nunca_fugiram ao dever,

partido e o seu chefe, como ela os .traiu. Repelida, vin-' x fôsse êle qual fôsse.

gou-se 'do pai na filha. Na Rússia é assim que fazem. .Quando eclodiu a crise político-militar que levou o' Francamente, o cinismo, solto pelo Brasil, veio hospe-

E a liberdade ideológica, tantas vezes citada pela saudoso Pr3sidente Vargas ao desesperado gesto, o sr. Iri- dar-se na U. D. N. catàrinense.

.,
vi

,
.

.

O RISO DA CIDADE- .

Pescaria
Oeste!

) I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CUNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E:
GARGANTA
- do -

-

( .Indíeader Profissional J
D'R. GUERREIR

.

M E D I C O' S II DESrp�ECfIaALDIsst! PJa�!� I °ADM'EINSISTTRAAÇDAOO
'

. Chefe dod�e�!;�i!� ��v���:ianó��: e Gargantt
O DRA WLADYSLAVA .

A clínica está montada com os mais modernosMARIO, DE LARMO DR. ALFRED • ,

ENÇAS DE CREANÇAS'I Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO - CHEREM W. MUSSI CLINICA. GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)_ MÉDICO - I

e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 _ Cx. Postal; 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites,-

I CURSO NACIONAL DE D' t RUBENS A .

n
-

d N' G g ta)CLlNICA DE CRIANÇAS n,R. ANTO-NIO DIB 12 h
'0

•
Ire ar: . . in amaçoes o ariz e ar an

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS p firas. RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do, Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de�

CORAÇÃO _ FIGADO Colônia Sant'Ana.
_ MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de ' AQUINO. Cãbeça e Inflamações da Garganta e Olhos, Ern muito,RINS _ INTESTINOS Doenças nervosas e meu- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos .são evitadas as operações das Amigdalas

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO '(Tratamento das Faringile.SIFILIS· Impotência Sexual.
Serviço completo' e espe-' ra, Ltrla, e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua 'I'lradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE' Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça) .'.

dentes, 9. Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS .:_ 1'0 andar.

'

REFRATOR (Móderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas.
.

/ métodos de diagnósticos e � Tel.: 22-59.24 _ Rio de
_

-

(OCULOS)
.Das 13 às 16 horas. FONE: 3415. ,I tratamento.. ' "Jarreir� .

JLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico d,Res.: Rua Santos Saraíva, SULPOSCOPIA - HISTE. DR•. JOSÉ MEDE�- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos), Tel.: Cons. _ 3.415 _ Res. 54 _ Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Uliveira, n. INFRA VE�MELHO
"

- 2.276 _ Florianópolis. T 6245EL.-.
_ METÁBOLISMO.BASAL

_ ADVOGADO _

21 _:_ 60 andar, Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU_ BASTOS . DR�': MARIO WEN- Radioterapiap ar ondas

Caixa Postal 150 _ Itaiaí Te!.: 32-987Z _ São Paulo Pulmão e Esofago
curtas-Eletrocoagulação ....:_ ASSINATURAS .. Consultório: Visconde de Ou.ro Preto 2 (Altos da CAa.PIRES DHAUTSEN _ Santa Satarina _. \ -Raios Ultra Violeta e Infra

_
Na Capital I Belo Horizonte

- MÉDICO - CLíNICA MÉDIÇA DE Vermelho.,. .' . DR. MÁRIO LAU- Ano C\'$ 170,O(ljResidência ,- Felipe Sehmídt, ,113. 'J.'elefone 2.365Com. prática no HO,spJtal ADULTOS E CRIANÇAS ConsultorlO: Rua Trajano, I 'RINDO
Semestre ' Cr' 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital - A tardiSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua' João n. I, 10 andar _ Edifício do No Interior -. das .2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 _ Tel. M. 769. Montepiõ.. e Ano Cr' �00,00

,o
I _

/

Janeiro' . Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár.o : Das 9 às 12 ho-
DR..CLAUDIO Isemestre ...• Cr' 110,00 --

CLINICA - MÉDICA raso ras _ Dr. MUSSI. �núncios mediante con-

DOENÇAS DO APARELHO" DIGESTIVO'CARDIOLOGIA E.esidência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas _ Dra. BORGES trato. .

-

Consultóí R' V'tar Júnior, 45 e
•
Tel. 2.812. MUSSIA . ADVOGADOS Os originais, mesmo não ULCERAS DO ESTOM�GO E DUODENO, ALERGIA.onsu orio:

.

ua 1 .

Res ídêucia : Avenida Trom- Fôro em geral: \ Recursos publicados não serio devel- DERMATOL�ICA E CLINICA GERAL
Meireles, 22 Te!. 2675. OLHOS _ OUVIDOS powsky 84 perante o Supremo Tribunal vídos

,

Dr MI·uue""'I"Nunes Ferre-Ira'Horários: Segundas, Quar- NARíZ E GARGANTA
•.

Federal e Tribunal Federal A: direção não se. respon-.·. ... . .'tas e Sexta feiras:
.

.

DR. JÚLIO DOIN \
-

de Recursos.
. s�blhza pelos concelt�8 emi- CONS .

..:... A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 -18, 10Das 16 às 18 horas.
. r ' VIEIRA DR� NEWTON

ESCRITóRIOS tl�;;�!��:,��;;s :'SI�S: ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS -;- DIAR!AMENTE.Residência: Rua Felipe -'. D'A'VILA
Florianópolis - Edifício

. ...;._.. •.,;"'_w&.......... IikW","",-_ RES. - DUARTE SCHUTEL N 38 - FONE: 3,140São Jorge, rua Trajano. '12 I' f
--Schmidt,23 - 2° andar,

Especialista em: Olhos - OIRURGIA GERAL - 10 andar _ sala 1. n ermaçoes Dr. Ylmar' Corrêa.api. 1 - Tel. '3.002.
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Florianópolis, Quinta-feira, 9 de Setembro de 1954 3

a Escola da Hipocrisia
DE .PITIGRILLI·

I'
êle estaria apto a resolver

.

-

um dos problemas da vida:
Buenos AIres - (APLA) I a defesa ( o outro proble

- Escutei um fragmento I ma é o ataque).
.

de conversa .entre um pai e Porém, deixar que êle a-

um professor, na presença bsorva a hipocrisia por os

de um garoto. O professor mose é a imoralidade mais

.
\
não era en�usi:sta de seu

grave da educação.
aluno, o pai nao estava or- O embusto é uma arma

gulhoso de seu fil�o, e. a lícita em nossas luta pela
única frase. que OUVl dev:a existência. O embusto é

seF o resumo de uma se-, uma espada. A hipocrisia é
rie de culpas e �aldades uma espada previamente
enumerãdas anteríormen- mergulhada em veneno, ou I

te:
. , .

em imundície. Quando um
- É um hipócrita.. dos 'cônjuges pede para
Assumo � defesa do ga- responder que êle .não está

r?to, que nao conheço. em casa, aquêle que vai ao
Pode-se chamar a aten- telefone deve obedecer com

ção de um garoto por suas a simples fórmula de "não
deficiências em h.istória, está em' casa".

.

embora não' tenhamos o de- O "não está" telefônico

I
ver de n�s .apaixonar_ pelos converteu-se 'em uma fór
massacres de Tarmel�o, pe- mula padrão consagrada no

II�s carroças .de tracção bo- código internacional da' 'vi':
vma dos Rels Indol�ntes, da civilizada e e.quivale a

l--'-�--- '

pelas 'favoritas do Rei Sol, "telefone num \ momento
.

ANIVERSARIOS

I
filho do. sr Manoel dos An-

pelos sobrinhos ?o Papa: m�is oportuno". ou, direta-
.'

. jos, proprietário do "Salão 1 h
- d d I. ou ,pe as emorroi as e

m,ente, 'a "não telefone
- Sr. Francisco da Silva Minerva . Luiz XI. mais". �

. Cardoso, iíuncíonârio apo- ] - sta. Dilma Soares P d h tedoe-se c amar a a n- Educado. assim, o garoto.sentado. da Western Tele- - sra. Alzira S. Espin 0-
çâo de um garoto por sua dira:

graph Co. la, esposa do sr. Raul Es- impenetrabilidade com res-
_ Eu não quebrei' o co-

- menina Ivania, filha pindola, funcionário. da fír-: "

t 'tO
I peito as ma ema. lCas,. em� po.do sr. João Frainer ma Malburg & Cia, de Ita- bora, desde o Rei Da�lld até Mas, se vê a mãe zangar-.

_;_ menino Ari, filho do

I
jaí , Anatole France, h�la pes- se, exasperar-se e falar de-

sr, Ari Millen da- Silveira. - sr. Osni Conceição, ha- te h f tsoas. que n am ei o car-
mais enti..ando em detalhes

- menino Mauro Carlos, bil motorista nesta praça; reira sem nunca ter conse- inventados, dirá:---x--- guido aprender a Taboa de
_ O copo estava na me-

d B I P't' I

e e eza
1 agoras. sa; ao lado havia um jor-

. Pode-se �eplor�� em um
nal; o vento abriu a janela,

garoto a ílegabilídade de
uma das fôlhas da janela

sua grafia, embora Carlos.
empurou o jornal, o jornal

(Colaboração especial pa' beleza da pele, não só do Magno mal pudesse �- empurou o copo, e o copo
Ta "O ESTADO) rosto como do corpo. .

sinal' o nome e Napoleao caiu,
.

ALIMENTOS ACONSE- . Preferir, entre outros, os não soubesse decifrar .seus E, no dia seguinte, o pai
.. , LHADOS PARA TER L' seguintes: alface, cenoura, proprios escritos. dirá ao professor:

BoA PELE agrião, vagem, ervilha, xu- Pode-se reprovar sua fal-
_ É um hipócrita.

Dr Pires. xu, espinafre, beterraba, ta de aplicação, embora es- Conta-se que o escritor
De um modo geral, para' mandioca, trigo, arroz, cen- ta possa ser. atribuida à ca-

Eugeni Sue exigia que um

'os. casos normais, ou me- �eio, aveia, cevada, carne rência de ácido ascórbico e criado lhe trouxesse, todos

lhor, para conservar a pele magra (bem cozida e sem possa ser' corrigida com aI,
os dias, numa bandeja, um

·

sadia e de um ·belo tom môlho, galinha, frango, lei- gumas deze�as de .cenouras par de luvas amarelas' no

rosado, basta uma alimen- te, manteiga, coalhada, que- r�l�das" muito mais pe�a-. vaso Calçava as luvas com

tação, sóbria, com a es- {ir, laranja, banana, uva, gogrcas que os -pescoçoes lente elegância, e punha-se
colha de alimentos de boa mamão, tangerina, maçã, paternos.

. a' escrever sôbre as mísé-

qualidade, frescos e de fá- pêra, etc.
I

Porém, acusar um garo- rias e 'Os mistérios de Paris
. cil digestão. Evitar as bebi- 2°) Durante as refeições to de hopocrisia, é ,o m,es- molhando. em um tinteiro
das alcoolicas, a cosinha evitar o usa da agua ou de mo q,::e ac�sar a,um peixe de 'prata cravejado 'de pe
muito, ·temperada, os ali- qualquer outra bebida. por nao sair da agua, ou a dras preciosas sua caneta

. mentos em conserva. A re- 3°) - E' recomendavel um porco :por comer_ res- de ouro, da qual fluiam' _

gularidade funcional do tu- beber agua uma hora antes tos de .coml�?, que sao .seu Ifrases como esta: "Ninguem
I

dido a ser hipócrita. ,

bo digestivo deve ser bem do almoço e jantar. n;e�u invariável e obriga- tem o direito de gozar do I Maquíavel, que havia es

cuidada. 4°) - Comer vagarosa- tório.
d h'

.., supérfluxo, pois há quem críto "ã Mandragora" para
, A mastigação covém ser evitar o uso da agua ou de A escola a ipocrisia e não tenha nem mesmo o ne- zombar da hipocrisia dos
feita da melhor maneira isto é, evitar qualquer tra- o la:. cessário", 'padres; foi enviado pelos
possível, isto ê, os alimen- balho durante as refeições. Nao se pode exigir que E conta-se que Ernesto Medieis a buscar .um pre-
tos devem ser bem e lenta- NOTA: - Os nossos lei- uma criança seja sincera, Renan respondeu a uni di- gador para a Quaresma.
mente triturados afim de ,tores poderão solicitar qual- se a mãe falando pelo tele- retor do jornal que havia I Seu amigo Guícciardini '

que os sucos digestivos pos- quer conselho sobre o tra- fone em sua presença para id.o � sua casa pe.dir per- lhe disse: '1.

't 'A t t d I b I responder que o marido não -

blsam agir com proveito, s amen o a pe e e ca e os ao missao para pu icar em _ Tenha cuidado com os I.reíeíções sobrias são prefe- medico especialista Dr. Pi- está em casa, inventa uma folhetim ii sua novela "A Frades para 'que não te con

.ridas as' demasiadas. ou mui- res, á rua Mexico, 31 � Rio. série de desculpas: "Saiu Abadessa de Jouarre", que tagiem com o vício da men-

ta condimentadas,' de Janeiro, bastando enviar há pouco; já deve. estar não fazia' questão de preço, tira! Ao que Maquiavel res-
-'

d t ti d . descendo na escada,' se ti- d h
'

I
.

Em se tratando e uma' o presen e ar 19O este jor- po�que o in eiro era a u - pondeu:
lesão cutânea caberá sem' nal e o endereço completo vesse telefonado' um minu- tima de suas. preocupações. _ Matéria de mentir'as.:
pre ao medico ,espeCialista para a resposta;

.

to' antes .... um segundo... Entretanto, entregou-lhe já estou diplomado I o dou-
orientar o regime alimentar I Saiu de automóvel com

uma carta de apresentação torado. A vida ensinou-me

adequado, tendo em vista, uns amigos; foi convidado a seu editor, devidamente a misturar o verdadeiro com

não. só a moléstia como as I CON··JUN'HT·O·S""M"O·V"EAI·S'''D'''E .

:'.:
para um almoço; deve en- lacrada, a qual dizia: "Tire o falso e o falso com o ver-

o

d
.

- centrar-se com o diretor d I
necessidades do indíví uo. dêste sujeito tu o .o que -dadeíro, de tal modo que fi-·

Certas doenças da pele, BRITAGEM - CLASSIFICACÃO '2 da Alfândiga para reti- puder". quem irreconhecíveis.
sobretudo áquelas que se I

.

rar umas encomendas que Êstes dois escritores con- _A vida,' pois. Mas não o

enquadram no rol das doen- SILAGEM DE chegaram da Espanha e que fessaram que haviam a- lar A mentira deve-se a-
-

ças .alérgícas, como o ecze- I
foram 'para o depósito .•• prendido a serem hipócritas prender m�is tarde, na uni-

ma, por exemplo, necessi-. Ah, essa. burocracia!"
-

na casa paterna. Um dêles versidade da vida; e expe-
tam de um perfeito e rígo- E o marido está ali mes- explicou:

o

rimentá-Ia nos laboratórios
.

raso regime alimentar. mo, fumando cachimbo,
.

- Aprendí-a na certílha do mundo..
Nesses casos é aconselha- junto da janela, com o seu francesa. Não há necessidade de

vel, conforme' se faz no pijama. Não se pode exigir E o outro: receber, desde pequeno.i lí-'que o filho seja sincero, se d
_

hHospital São Luiz de Paris, Ain a nao avia começa- cões particulares à domicí-
um. teste ..de alergia afim I

a mãe, falando pelo telefo- 00'a falar e já, tinha apren- Íio.
de orientar Ó medico no re-

,. T6D" AS CAPACIDADES ne - oh, .incremento deu a -------------�------------------------7-----------
* 8ITRADOII,U "CHAMPION"

ti
'.

t d Mgíme a ser dado. * 'IONTA 'NT.,n. men Ira o mven o e euc-

Regime para a pele: 10) ENGENHEIROS� FABRICANTES ci ( ou de Graham Bell, vá
Sendo dificil, senão impos- MAQUINAS ROOOVIARIAS 8RASll�IRAS S A lá!) - 'se a mãe, para apoi-
'1 I b

_

d �... '. '
.

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

ar a mentira de uma indis-
sivei, a e a oraçao e um .�

regime alimentar que possa posição passageira, faz à vôz
I
servir para tôda. espécie de débil; ou rouc,a, e põe, a cul-

pele, d'aremos adl'ante, en- pa num golpE; de ar,que en-
Rua México, ,11 • El}d. Tel.: .

tretanto, a r,elação de alo, "SAMAROBRAS" _ Ri<>
trou pela janela de um

guris alimentos que, de um r,I •. : 42-5218'. 42-7437 taxi ( que não tomou), 'ou
modo geral, servirão para RIO DE JANEIRO num môlho azedo (que
a consetvaç'ão da saude e nãp comeu), ou P9r ter es-

----
. tado .. dançando até às três

da .. madrugada, n� Embai
xada da União Sul-Africa
na, (que nem o qscensoris
ta conhece).

. Não se pode . pretender
que uma criança seja leal,
se, para justificar perante
ela as nossas mentiras, re

corremos a sutilezas:
- RespEmdi' que o seu

pai não estav,a. E na verda
de não estava. Estava na

janela .

Seria'mais próprio sen

tar o garoto nos joelhos e

ensinar-lhe sistemàticamen
te ,ri técnica' e o uso do em

buste, como se ensina na

escola a' calcúlar a superfí
cie do quadrado, ou o vo

lume da pirâmide. Assim,

','o ESTADO"
!>� �� ,.,

Diva;
.
Lemos

g,

par.a o. seu

caléz-inhoNO LAR E NA SO�IEDADE
MALDIÇÃO de lôdas

as
Jurei'mil vêzes mil vêzes jurei
Que sozinha teria dé caminhar

· E que sozinha teria de encontrar

O descanso .que sempre busquei.

Encontrei descanso no azul do mar,

Repousei no verde lindo da vegetação
Sentei-me calma na colina em floração,
Estive silenciosa nos braços. do luar.

Depois quebrei meu juramento
E foi então que recebi a punição
Por ter deixado meu voto no esquecimento.

VIDAL

Maldição! Por que fui o amor encontrar?
Dei-lhe a mão, meu juramento foi em vão!
Mas que castigo! Não consigo de�cansar. Uniõo,

/"

Conselhos

AÇÚCARO

• Duplamente filtrado.

• Dissolve-se ràpidamente.

Em pacotes duplos de papel

Kraft, de 1 e 5 quilos.

Caixa, pdstal, 42
,

] O I N Y I L E S a·n t a C a t a r I n a

P-arlid----o,Social' Delriocralico

• � mais econômico.

PALMYRO GOMES

p
5
D

p

o
Para, Deputado

\

Estadual

'TOLENTINO OE' caRVALHO

SOCIAL
,

DEMOCRÁTICO a-c I , E
Agência

I PU!��be
Plorla',.U.

B..ta ca&arIaa

PARTIDO

Para �ere�,dor

�.
.

MOLE5TIAS da BEXIGA '

,

.

1ft• A Irrltaçlo Intolerável e os ardores '

produzidos pelos distúrbios da bexiga.
,--

:.;:,
sio frequentemente a origem do .

·

mil-estar geral. Sendo a bexiga a

porta de saída' da� substSnclas tóxicas
· .. Impurezas. que os rins separam do

slngue, sofre-se dores Cruciantes.
, devido a constante passagem de tais-=::
substâncias por Bste delicado órgão.

-

� _

. . .. &.���l.UiIl-'!!----=!!!I!!!!.
,', f ,cstesmales·.oexl. -t:!�-. ::::_....;�-

.' Em vidros de 40
. gerado desejo d. aliviar � �

• 100 pílulas a bexIga. devem ser com-
--=:

O d" I batIdos. tomando. ainda hoje. a� Pílulas De Wltt, Sua ação
gra"_ e e ma S calmante e antlsétlc" fIZ-se sentir logo ná bexIga. nos rins e

Konomico em todas as vias urInárias, As Pílulas De Wltt são fabrica,
I das especialmente para as doenças dos Rins e da 8exlga .•

.

DOMINGOS FERNANDES. DE AQUINO

00 ZE-MUTRETAAVENTURAS .�.
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" Est·ado

.rota do Avaí frente ao lhas vísiveis no setor. ofen-, sa de aficionados do esporte 19rou
a seleção, catarínense

Paul� Ramos" deixou im-. sivo. E �ei? p�ra deliciar .do balí.P?do presente ao in- n� qualidade decentro-mé
pressao favoravel. O "orr os florianópolitanos com termumclpal.· dio.: estando no' momento
zen de Izidro Costa .unica- uma, exibição de classe., Antoninho, que trocou jogando como médio voo

mente por falta de chance. Veio, jogou e venceu, me- �'não faz muito a camiseta lante em-diagonal pela di
Acreditamos que as ausen- recendo 'por 'isto os aplau- 1 do América para ingressar reita. Piazera nada perdeu
cías de Danyr e Betinho I

sos do publico que na tar- no Operário, é inegavelmen- com os anos É ainda um

O embate que ante-ou-
I de de. ante-ontem acorreu te o ponto alto do time nor- grande jogador, calmo e

tem travaram no estádio I ao campo da Praia de Fóra. tista. O garoto que' tanto precioso,'marcador e' apoia
da rua Bocaiuva, os times lOque surpreendeu a brilhou nos ultimos cam- dor como poucos.
do Clube Atlético Operário' 'muitos foi a atuação do go- peonatos brasileiros como Do quinteto atacante sa

e Figueirense, em comemo- leiro Hélio, que não é OU" integrante da seleção bar-' lientamos Mingues, muito
ração' à data máxima da tro senão o antigo. ex-de- riga-verde, continua sen-

I combativo e decidido, ape

Naç.ão, •
ofereceu muito de fensor do Atlético, Bocaiu-I do, e não há contestação ai-I sar de muito jovem ainda.

sensacional, .
embóra na va e Clube Atlético' Olím- guma, o mais completo' za- .Todos do "onze" vísitan

parte técnica muito deixas- pico do Estreito. Hélio es-. gueiro de Santa Catarina., te cooperaram para a vitó-
se a desejar. teve ausente, da Capital pe- Sua classe, sua técnica a" ria.

.

lo espaço de 5 longos anos, primorada, seus avanços e

VITóRIA DO OPERÁRIO Sua atuação mereceu far- recuos, marcação perfeita, O FIGUEIRENSE NÃO
O vice-lider do

campeo-l
tos enômios. O rapaz está .deram-lhe gráu dez e a DECEPCIONOU

noto da Liga Joinvilense 'mudado, muito mudado, pa- honra de figurar . corno- a Apesar de derrotado pelo
_, .

.. de Futebol, orientado pelo recendo ter vindo de cen-_ figura máxima da movi- conjunto joinvilense, Q es-

_·_r·l·o"r,"'"I·a·n"'Ópons_: l10nractéz e capacidaue de nosso conhecido Benteví, tros mais adiantados. Ar- mentada peleja. I quadrão do Figueirense,
ex-defensor do Paula Ra- rojo e segurança não lhe Outro grande valor do -que domingo isolou-se na

trabalho, inteligência e honestidade; são pre,·
.

: mos, e Avaí, deixou boa', faltou e e.m vários lances quadro ,\risitante foio vete- ; vice-liderança com a der
dicados que reune o Candidato do' Povo -. .impressão, . ,emb'óra com fa- coloc�)U em suspenso a mas-

I
rano Piazera)' qu_e já inte- muito tivessem inluido na

OSMAR CUNHA - para um govêrno.pro- .

Iícuo, Ás urnas, pois" com: OSMAR CUNHA,
nó dia 3 de Outubro: ,J

.

," "

C. ,A. Operario 2 I Figueirense 1PARA PREFEITO: os M A R CU N H A

ALÕ, AlÔ, AMADORES!·

derrota do quadro, uma vez

que muitos lances frente
a cidadela adversária pedi
am, gol e Danyr é o ele
mento para tal, considera
-do que é uma verdadeira
"máquina de vencer ar"

queiros", dado o seu opor
tunismo e perfeita "visão do
gol,

.

tanto q:ue é o, recordis
ta de tentos por jogos' ao la
do de Baráta ê o attilh.eiÍ'o
mór do certame citadino de
profissionais. Jogou tanto

quanto o seu adversário '0

Figueirense, não merecendo
por isso sair derrotado da
cancha. Julinho voltou a

empolgar como um desem
penho estupendo,

.

sendo
mesmo o melhor do quadro
alvi-negro. outros que im-'
pressionaram bem foram
Hélio, Geraldo, Laudares,
Aílton, Alemão e Mafra.
Este ultimo arrancou far
tos aplausos com suas in

tervenções.

l
I

''CAMP,EONATO.AMADORISTA EXPRESSIVA VITÓRIA DO BOTAFOGO,'

Conseguiu o RadiUm sua primeira vi
tória - Firme na ponta o Colegial.
A partida entre RaéHum e lpiranga, disputada .sábado

à tarde, no gramado da Pr'aia de Fóra, e�,prosseguímen
to ao Campeonato de Amadores, levou para, .aquela .praça

de esporte umà regular assistência.
O Jogo, pela combatividade, dos litigantes ppde-se di-

. . .
.'

zer que agradou aos espectadores. A vitória dos' ·alvi-ru-
, .

x , , ,-,." bras foi justa e insofismável, premiando, desta: formá a

x melhor equipe que se 10comov.Ejtl- durante os ..90 minutos re-

,

... O "Veleiros" está construindo sua séde Social. O gulamentares..

Clube daI Prainha', graças ao esfôrço de associados como: Os gols foram assinalados por Vermelho.

sto. Onofre, Ditador. Mão'de Pilão (Tarú), Lagoeiro e Formaram assim os conjuntos:
.

muitos outros (menos o Macaco) vai de vento em pôpa. RAJ;>IUM _:_ Rosélio, Elsa e lYIaft;a; Jae, Êrnani· e Ver-

\

Revestiu-se de invulgar brilhantismo a peleja
disputada domingo último, na Colônia Santana, vila de
São Pedro de Alcântara, entre as aguerridas equipes do

Bota�ogo local e do Caiçara, de Saco dos Limões.

Apesar de sua ótima apresentação, que sem favor

algum foi o melhor time em campo, o Caiçara sofreu
um revés de. dois tentos a um.

O gool do time vencido foi consignado. com grande
maestria por intermédio do ponta direita Acácio, com
um belissimo petardo.

Serviu de juiz o sr. Osní, com grande acerto,
A equipe do Caiçara entrou em campo assim 'orga

nizaaü: Aldo, Pedro e João; Chico Branco, Dino e Al
berto; Acácia, Zézinho, Waldir, Nelson e li!:dio.

Na prel,iminar o Caiçara abateu o seu antagonista
pela expressiva contagem de 3xO·, quebrando a inven
cibilidade do Botafogo, tentos êstes, assinalados por

.

Zezo, Alcj.o e Mário.
O quadro suplente, formou assim constituido: Ca

pelão; João e, N'elson; Nelis, Aldo e Osní I; Mário, Zeca, .

Osní II, Zezo e Milton.

.

EXPULSOS
Aiton e Bazóca são exce

lentes manobradores da es

féra, com grande furo. To�
davia ambos foram desleais
e violentos, sendo expulsos
do gramado nos minutos fi'
nais.

, PELO ESPORTE DA VELA'
;.:

" Dizem' Que ...
"

t
... 'O Iate está fazendQ um quebra-mar, para que o

pessoal manobre mais a vontade seus parcos quando ven

tar nordeste, E' s�m dúvida uma bela iniciativa que par

tiu' do ex-Céguinho. (Agora, êle está "Enxergando" bas"

tante) ..

... O Macaco deu às caras no "Veleiros", levando as� Ivan; Walter, Anú, Aguiar, Ailton � Juca.
�

sim, s�u apôio aos que. alí estão traj)alhando na remode- Apitou li pl'lleja o Sr, Agapito Veloso que se saiu a

l�ção. do Clube. (E', Macaco, apareça sempre). contento.

x x· Anormalidade :José, do Ipiranga, foi expt\lso por jo-

meího; Laibe, Telê, Clemente, Torrado e Galego.
JPIRANGA _ Dilson, Rení e Vadinho; José, Al!agão e

,
'

OS GOLS
O primeiro gol da tatd'e,

o único da- etapa inicial, foi
de'autoria de Bujão, o qual
livre e bem colocado não
teve dificuldade em envira·
a pelota às redes.:
Aos 8 minutos do segun

do tempo,,' o zagueiro' Al
mir, ao tentar p�ssar a bo
la para o arqueiro, fê-lo
'com rara infelicidade, cabe
çeando para dentro. do ar'

de fóra, coloca' os numerais, (Vamos acabar com

irregularidades) .

c�rtas

A segunda partida da. série de três entre ImprensaGols de Luizinho e Tullo, enquanto que Qélio, numa
Oficial e A. D. Ponta, do Leal, do Estreito, em disputa da

jogada pessoal em que passou por vários contrários,
.

conqúistou o ponto dos postalistas.

Com a finalidade de ent�siasmar os elementos'· que cOAos 14 minutos o Figuei
tomam parte neste Interessante Campeonato Amadorista, rense conseguiu. seu ponto
'ii, 'direção deste Depa�tamento resolveu lançar á partir da de honra, mediante 1Jma

próxima rodada, ás seguintes secções: penalidade.máxima bem ba..;
Galeria de Honra, Seleção da Semana ê Craque, da tida por Alemão. No lance

Rodada, que por um motivo justo terão aqui figurado qu� resultou na qu�da de
"

IMeIreles,
frente a Plazera,

seus nomes. '

erradamente o árbitro con-
Portanto, para que nossa� secções sejam cQroadas de signou penalty contia o

completo êxito esperamos a colaboração indispensável de. Operário. Não houve em

todos. 'I' hi.pótesse alguma "fouI" do
médio no diapteiro. Este é
que .foi de encontro ao ve

terano jogador que com o

choque támbém caiu�
.

ARBITRAGEM
<> sr. Oswaldo Meira teve

bóa conduta, apesar do erro

acima apontado. �

VITORIOSA' A A.D. PONTA DO LEAL

go brusco. ,.

.... Queremos vender o barco "PILOTO". Aproveita. NA LIDERANÇA O ÇOLEGIAL
!ta,· que conforme nos informaram, o preço 'é 50% menos Continuando sua marcha vitoriosa em busca do títu-

do que o "ARÁ�AQUARA". (Como é !ta, queres compr�r J 10 de tri-campeão der Amadores, o Colegial, jogando, . na

um barco mesmo, ou estas fazendo o�da). tarde de. sábado, no Estádio da F. C. F" poude' vencer a

x x equipe do Postal' Telegráfico, pela contagem de 3 x 1.

x O prélio nos 45 m. iniciais, teve como seu priJ?-cipal
A Federação não deixará tomar parte em regatas; fator, o certo equilibrio que lhe. proporcionou seu antago

os barcos que não possuam em suas velas os numerais de' nista, que, ao 'finalizar, demonstrava o marcador de 2 -x 1,

identificação e classe, conforme já foi noticiado. Aos que' favorável aos rapazes do Colégio da rua Esteves Junim:.

não possuem, lembramos que o Senhor Katcips na praia

taça "Osni Gama & Cia.", foi, finalmente levada a -efeito
.

na tarde de domingo, no campo do Colégio Catarinnese,No segundo p_eríodo continuou o match com a mesma
gentilmente ce(Iido. No encontro dos suplentes venceu o

fisionomia, sendo que nesta etapa, somente um tento foi
conjunto estreitense pelo esc�'re de 4 x 3 e no dos titula

E' de lamentàr que a Fedéração ainda não tenha consignado, de autoria de ·,Felinto. res tambem conseguiu sair vitorioso, pela contagem'míni.
feito a festa de posse díJ, nova Diretoria. Já estamos, quase E assim .com. mais esta vitória prosseguem os colegia-

- ma.

em meados de setembro e a mesma ainda não eleborou linos na sua invejável posição de líder invicto do Campeo-

x x

OS QUADROS
x

seu prograllla para a próxima temporada, Lembramos que nato· e..Amadores.
'

. a mesma tem dois Clubes. filiados que desejam programar Os quadros formaram assim:

suas rega'tas e não o fazem por culpa da Federaç�o. (Es- COLEGIAL _ Victor, Jair e Véva; Paulo, Maurilo e

peramos que doravante o Socó leve a sério os problemas Alemão; 'Hulse, Manéca, Tullo, Luizinho e Felinto:

da Federação, pois, a·presidencia não é cargo faz-�e-conta) POSTAL TELEGRAFICO _ Dino, Wanderley e Ferra":
ri; Domar, Edson e Nisio; Jurandir, Célio, Pereréca e Dionei.

Apitou a refréga o Sr. Osvaldo Meira que desempe-

OPERÁRIO - Hélio, Ba"
Tendo em vista que no primeiro jogo da série a vito- zóca e Antoninho, Ceceu é

ria coube aos rapazes _do I�prensa 'Oficial nas duas cate- Mário; Mingues '(Benteví
gorias, foi sorteado o local da terceira e decisiva peleja que

que atuou apenas dois mi
nutos contundindo-se e

será efetuada no estádio do Ipiranga, em Saco dos Limões
, ' , sendo substituido por Pau-

dia 19 do 90rrente.
'

10) , Bujão; Nascimento r

. .' . (Mingues), Vadinho e Pau-

Abertur'8 da
I Tempora'da' lo (Nascimento).. .'

do «Iate Clube) FIGUEIRENSE - Ma-
. M., BORGES. o ,Iate Clube, convida todos os seus associados e ex- fra, Alllliro e. Hélio (Ceral"

A PRO'XIMA RODADA DO CERTAME'
.

mas. famílias, para,a festa de abertura da temporada do); Julinho, Aníbal (Hél-
..." ..

NO· RA'·DIU·M· O ATACAN·TE MAURITY 1954-55, à realizar.,se no próximo dia 25, cio) e Laudares; Alemão

AMADORISTA
A's 12,30 horas, almoço para os associados e famílias (Plácido), Vevéco (Ai��.

. ." Nossa reporta�em foi informada que o veloz atacante em sua séde, Social. ,mão), Trilha, (Mei,reles),
A próxima: rodada do Campeonato Amadorista da Ci-:_ Maurity, que na temporada que findou defendeu' com

A's 15,00 horas, início da l;egata de abertura,com par- Ailton e Pacheco, (Araujo):
,\ ticipação dé todas as classes e barcos do' Clilbe.dade, a última do returno, será efetuada sábado, com os brilhantismo as cores do Iris F. C., pelo qual se sagrou A' 20 00 h t

\
d

'

s , ,oras,> en rega e premias aos vencedores da :PRELIMINARseguintes encontros: super-vice:campeão, acaba dê ingressar no clube alvi-ru-, regata acima, em sua séde SociaL:., O jogo preliminar dispu-
Bangú x Colegial, com início ás 13,30 hGras. Ambos es- bro,. dirigido pelo sr. Tabalipa. A's 21,00 horas, "Soir.ée d� _Primavera".

.

.

tado entre os aspir;ntes do
tão invictGs,' sendo que o Colegial é o líder, sem poritÇ> Portanto, não resta a menor dúvida que é um exce- OBSERVAÇAO '_ A mscrIçao para o almoço; bem.

COMI Figueirense
é os amadores

perdido.
I

lente reforço para a equipe do Radiu.m, que já na próxima
mo a re�erva, de mes�s para a .Soirée, deverá ser feita na do. Radium foi ven'cid'o pe-" . ',' SecretarIa do Clube, a Rua FreI Caneca 145 ou pelo tele 1 1"

. ,

Radium x Postal. roqapa contará çom seu· val1àso concurso. I fone n. 2464.
. " -

os a VI-negros pela conta"
"

.

gem de ,1 .,� ,3.

x x

Até sábado.•
BARLAVENTO nhou sua função satisfatóriamente.
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o ESTADO. FI.orianópolis, Quinta-feira, 9 de Setembro de 1954

CONSORCIO:
NAZARETH - OSNt

._�'.;. \

Consorciaram-se civil e religiosamente, sábado 4 do

corrente, a .gentlíssíma senhorinha. Maria Nazareth; estí

�ada filha da Exma. Viuva Dona Bilda Wagner; com o
.

,

I

Sr. Osní Maximiliano Cidade, farmacêutico pratico licen

Ciado, estabelecido no Distrito de 1� de Maio do Municí

pio de Tubarão, e filho do Sr. Tenente Eugenío Lazaro Ci-

dade, oficial, da Resarva de nossa Policia

Eltm!1. Esposa Dona Isaltina Paula Cidade.
.

O ato civil efetuou-se no Cartorio do Registro CJvil do
Sub-Distrito do Estreito, servindo de padrinhos por parte

I

do noivo, os srs. CeI. Lopes Vieira e Exma. Esposa e José

,Teixeira e Exma. Senhora. Por parte da noiva o Sr. Manoel

Cr�z e Exma. Senhora e Tenente Calandrini de Azevedo

.Coel�o e Exma esposa.

O ato religioso teve lugar na I.(reja Matriz de N. S. de

Fátill!a; ser!indo de paraninfos por parte do noivo, o Sr,

Severo Ratch .e Exma. Senhora e Olivio Nandi e Exma.:

Senhora. Por parte da noiva o Sr. Lourenço Oalandrtní e

Eltma Senhora e Manoel Cruz e Exma. Senhora.'

. O novo: casal' recepcíonou aos convidados,. pessôas ami

g�s e parentes, na residencia da mãe da noiva, á rua Cruz
.

.
.

.

Sil�a n. 80, do Sub-Distrito do Estreito, oferecendo a todos

Militar e sua

lauta mesas de dôces e finos Iiquídes.
Aos nubentes 'as nossas felicitações e votos ríe felicida

des, �lttensivos ás suas dignas famílias.

-Capitão Carlos W•.Pacheco'
Por ato de 29 do mês p. passado, do Sr. Governador do

Estado foi transferido para a Reserva Remunerada da Po

lícia Militar, no posto de capitão, o nosso estimado é dis

tinto -conterrâneo' Sr. 1.0 Tenente Carlos Wenceslau Pa-,
checo, Chefe do ,Serviço de Rádio da Polícia Militar, o qual
vinha prestando ha uma" trintena de anos 'bons e assina

la,dos serviços á Corporação e ao Estado,
A fé de ofício do Sr. Capitão Carlos W. Pacheco é uma

das mais honrosas e brilhantes. Tomou parte em diversas
�.

. .

.

.

campanhas' em que estivera empenhada sua valo.rcsa cor-

poraçâo, tendo-se portado sempre com lealdade e bravura.
A' frente 'do Serviço de Rádio de nossa polícia Militar

• .

J •

•

inestimáveis os serviços prestados pelo referido' oficial. :A"

sua criteriosa oríentação devemos o desenvolvimento' que
tomou, aquele modelar serviço, hoje com. ramificação

.

por �

todo o Estado, pois, contam-se por uma �intena o número
\

das EstaçÕes de Rádio da referida corporação.'

rTl
1 em cada 6 fumantes prefere cigarros

-� �

. porque:isto é verdade:

Uma frota de camio�etas percorre

estoques, a fim de ma,nter

o país' inteiro renovando constantemente.os

.:·i

'(��ç.
.t.{'

à ven�a cigarros
. Continental'.

sempre ·novos

"
UM ""VIO ·$�UZ··. "·0',

<

-__ arcfereacla o�l8nal

Ao Sr. Capitãe Pacheco as nossas. feliCitações e votos,'Ed-. .•de que disfrute satísratonamente os ócios de sua mereci-
. I ada' inatividade.

A 9 de Setembro de 1850, no Rio de Janeiro, 'nas

ceu Leopoldo Miguez, vindo a falecer naquela mesma

cidade em 6 de Julho de 1902. Éra filho de pai espanhol e
mãe brasileira. -

,

_

·

Muito criança ainda, foi para a Espanha, daí passan- J
do a Portugal, onde teve por mestre Nicolau Ribas.
Com oito anos. já executava ao violino e mostrava voca

ção' para a música, Não obstante, entrou para, o comér
cio com a idade de '16 'anos, sem contudo, abandonar os

estudos artisticos. Estêve também em Bruxelas,· onde
estudou no Conservatório e cursou humanidades Em
1871 voltou ao Brasil para exerce profissões ainda no

comércio por exigência do pai 'Mais tarde, casou-se
com a filha do patrão, Alice Dantas, ela também musi
cista, e q.ue foi um fator decisivo para a formação espiri-

que se promova os meios
tual do jovem músico.

, de reconciliação ou transa-\-..
Durante 10 anos, Miguel continuou a sua vida I

co-
ção do casal GENTIL SI-

rnercíal, embora filiado ao ramo da sua arte. Associou-
QUEIRA _ NELZA

.

MA-
·

se á 'Casa Artur Napoleão, de pianos e músicas, e ali
CHADO SIQUEIRA, na

Iexerceu por longo tempo as suas atividades, até que em
fórma da 'lei n? 968, de 10·

1881, pôde dedicar-Se exlusivamente à música.
c' de' Dezembro de 1949, paraVoltou à Europa e, em Paris, dedicou-se sériamente

a qual por melo dêste ficam

Iaos estudos de onde·nos veio apto a grandes cometimen-
os mesmos intimados. E' pa

tos de arte. No Rio e em São Paulo; regeu' espetáculos
ra que chegue ao conheci-

· líricos até que, com a proclamação da República, can-
mento de todos mandou

didatou-se ao concurso, para a escola do Hino Nacional
passar o presente edital

Brasileiro, tendo-lhe sido conferido o primeiro prêmio.
gue será afixado no logar

Este, não o quis Leopoldo Miguez aceitar; Pediu do costume. e publicado na 1

que a importância de 20 contos que lhe era devida pelo fórma da lei. Dado e. pasGovêrno, revertesse na compra de um grande órgão pa- sado nesta cidade de Flo
ra o salão do então Conservatório de Música do Rio rianópolís aos trese dias

·

de Jan�iro, que .sendÇ> POUC? depois elevado à categoria do mês d� Agosto do ano

de Instituto Nacional de Musica, teve precisamente, por, de mil novecentos e cín
seu primeiro ,d�retor, o mae_:;tro Leop�ldo Mi��ez. . coenta' e quatro. Eu, Hy

.

No eXel'ClCIO d�ssa funçoes, o �USICO pat:IclO muito gino Lutz Gonzaga, Escrí
colaborou no desenvolvimento mus1sal do pois, do qual vão o subscrevi. (Assína-:foi uu: ·dos ma�ores a-?i�adores. . _ ,do)

,

Adão Bernardes
Míguez deIXOU, varias composiçoes, como 'a opera Juiz de Direito da la Vara.

"Saldumes", E!m que o acusaram de se deixar influenciar
.

Confére
pelas tendências Wagnerianas. Para o teatro também Hygino Luiz Gonzaga
escreveu "Pelo Amor", em colaboração com Coelho Ne- 'Escrivão da 11a Vara:
to.

\.

Leopoldo' Miguez·

/

As suas primeiras obras' sinfônicas foram a "Marcha
Camões", em homenagem ao poeta português e a Sinfo
nia em si-bemol, que recebeu louvores de Ambroisé

.

Thomas, seguindo-se a "Ode a Vitor Hugo".
"Parísíana",' porém seria, a sua obra definitiva. ,Mú

sica descritiva, foi levada na Europa com êxito.
"

O advento da República, além do hino já mencio
nado, inspirou também, a Míguez, o poema "Ave ·Liber
tas'" forte de concepção e eloquente como técnica,' se

guindo-se a, "Ode Fúnebre a Benjamim Constant". Con�
tam-se ainda, entre as suas· obras, o poema sinfônico
"Prometeeu" e uma "Suite à I'Antigue".

Leopoldo Miguez, o fundador do Centro Artísti'co;
ao' morrer, em plena fôrça das suas r�alizações, excla
mou: - "Que pena, agora .que eu estava começanc1o'� ...

Desap,recide
Desapareceu de sua residencia em São Paulo, no

dia 14 de Agôsto findo, o menor AMADEU DE BAR ....
ROS CUTOLO, com 14 anos de idade,' de cor morena;
fardado de escoteiro ou de bluza de couro -CQm calça
"rancheira" .

Quem o encontrar, ou dele tiver informações, diri
ja-se ao Sr. Juiz de Menores em Florianópolis ou ao

'seu Genitor, Amadeu Cutolo, residente ii. rua do Bosque
nr. 1.631, em Barra�unda, São �aulo. "

.

--�------�--------�--------------------�=.�:.�

JUIZO:Q_E DIRÉITO DA
1a VARA DA COMARCA
DE FLORIANÓPOLIS

I Edital de citação com o pra-
-

zoo de· 3J �ia!l
O Doutor Adão Ber

nardes, Juiz de Direi
to da la Vara da Co
marca de Florianópo-
lis, Estado . de Santa
Catarina na fórma da
lei, etc.

Faz saber aos que o pre
sente edital com o prazo de
trinta dias virem, ou dêle
conhecimento "tiverem que
foi designado o dia 5 de ou

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

diencias dêste Juizo,' no
Palacio da.Justíça a fim de

Resfriou-se 1.
o "Satosin" é' excelente

para combater as conse

quências .dos resfriaàos: Iirritações dos bronquios,
tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin', in

dicado, nas" traqu·eohron
quites e suas' manifesta

ções. Sedativo 1a' tosse e

expectorante. ·1 ',!
"

:f�.'UI·1IJ.i,�

PARA AQUELES QUE

OESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

AúVA'
INGllSA
CRANADQ
'Aperihva
Tomca
Fodificante

.@'<i" '

.- "E' uma grande arte fa
zer o bem sem humilhar o

próximo".cd�..

I;<EfRL
PERFE/CIlÕ SEM· ico»:

IMPURttAs DO SANGUE?
fi

fLIXIR Df I06UflRA
AUX. TRAT. stnus

A data de hoje recorda-nos que:
- em 1645, entre ás esquadras ,portuguesas, do

Capitão-mór Jeronimo Senão de Paiva e a holandesa
do Almirante Líchthard, trávou-se o combate naval de
Tamandaré;

- em 1647,' quando em viagem 'de Recife, de onde
partira a 28 de Agôsto, para Holanda, faleceu o Almi
rante Joost van Trappeu Banckrt, sendo sepultado em <

Vilissingen;
- em 1820, foi o rnunícípío de Lajes desmembrado

da Capitania de São Paulo e incluído na de Santa Cata
rina;

- em 1824, na vila de Rio de Costas; na Provincia
da Bahia, nasceu Abílio Cesar Borges, Barão de Ma
caúbas, filhó de Miguel Jorges de Carvalho e d. Ma-
Ifalda Maria 'da Pa·ixão. Faleceu no Rio de Janeiro em

1891. Estudou humanidades. na capital da sua provincia,
onde tambem frequenta a Academia de Medicina, for
mando-se no 'Rio, em: 1847. Voltando à Baía, aí clinicou,
foi diretor da Instrucão Pública e fundador do- Ginásio
Baiano'. No Rio, para o�de se mudou, continuou a sua

.

vida de educador, instruindo o afamado Colégio Abilio,,
que durou, dirigido ,por seu filha, o' di. Abilio que du-

: I.rou, dirigido por seu filho, o dr. Abílio Borges, até há
vários anos, mi. mesma casa ondehojeexíste o Instituto
Lafayette � velho solar que nunca teve'oútro destino,
desde que abriu as suas portas para o/antigo S.. Pedro,
senão êsse de servir de berço ásjovens inteligências que
se formam para a vida ·prática e para a garantia da cul-
tura brasileira.

'
.

- em 1827, o "Profeta Bandarra", corsário argen
tino comandado por, César Fournier quando fugia per
seguido pela canhoeira brasileira "Leal Paulistana", co
mandada por Antônio Carlos Ferreira, foi de encontro
à costa de Maldonado, naufragando, conseguindo a sua

tripulação salvar'se;
-

_. em 1854, nasceu Bibiano Macedo da Fontoura
Costalat, General de Divisão do Exército" que foi Minis
tro da Guerra nomeado em 11 de Janeirode 1894 e que
faleceu a 9 de Dezembro de 1904;, .

- em 1919, 'o Dr. Nerêu de Oliveira Ramos, então
Deputado pelo 5° Distrito, renunciou sua cadeira, em
carta dirigida à Mesa do Congresso;

- em 1923, faleceu o Marechal Hermes Rodrigues
da Fonseca, nascido a 12 de Maio de 1955 em São Ga
briel, no Rio' Grande dó. Sul.

André Nilo Tadasco

Parti�. Trabalhista' Brasileiro
-PARA DEPUTADO ESTADUAL
TELMO VIEIRA 'RIBEIRO
Para�c(Jmprôr, vender.

g I·qu alugarY:""''Y'"
.

PROCURE A
,

IMOBJLIARIA PALMIRA LTDA.
Rua Trajan,o� n. 31 __; 1U andar - salas 1 e 3.

'

Temos para vender Casas, terrenos e loteamentos;
Consulte sem compromisso nosso fichário. Oferec,mos
além de uma casa e respectivo terreno à Avenida Mauro
Ramos, n, 137, outras casas, terrenos e loteamentos na

Capital e no Estreito.
Confie a venda do seu Imóvel à nossa ó!'�anização e

'será bem servido.
-

Escritório, de Contabilidade:
.

Mantemos 'um serviço
bem organizado para atender todas às necessidades da
sua escrita e manter em ordem os seus livros.

,

Procure hoje mesmo nosso escrit6rio à Rua Trajano:
1. 31, sobrado.

, ,

'VrAJ;' �ONTO"QTAVt:LMtNTt: .

, -E'CONt-ftcA O �UL 1>OtmA�'L

'P€LO� ;U(\LA� VA�

�- . ..:.... ..,-
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P. s. L).
PARA

Assim que, quanto a mim, estou disposto a prégar
o evangeLho também a vós que estais em Roma. (Roma
nos 1:15) Ler Mateus 6:7-13

A DESPEITO do fato de que já havia cristãos em

Roma, o apóstolo Paulo estava desejoso de ir até lá. 1!:le
tinha algo para dar em tôda a parte porque pertencia a

Cristo. Visto ql.!e Cristo veio ao mundo, êle desejava
também ir pelo mundo. .

"Ser cristão é ser missionário" -:- foi o tema de
um acampamento de [ovens na India. Os cristãos ali es
tavam dizendo a si mesmos aquelas palavras e não so
mente buscando um título para o seu programa. Por te
rem compreendido a obrigação universal 'que se encon

tra no evangelho de Jesus, seriam missionários. Duran
te o acampamento, quando foi feito o apêlo para dedi
carem-se ao trabalho, dentro e fora de seu Estado natal,
quinze jovens, moços e moças se apresentaram.

A missão de Cristopara a igreja tem sempre novos

começos. Começa com qualquer um, onde quer que êle
esteja e compreenda o que quer dizer ser cristão.
'esteja e copreenda o que quer dizer ser cristão.

_,ORAÇÃO

. Eterno Pai, cujo amor nos chama, permite-nos ago
ra em sinal de 'gratidão e obediência, compreender co

mo teu amor em Cristo nos envia ao mundo. Dá-nos ês
te anseio e o desejo de que todos os homens' venham a

conhecer a glória e .o poder da tua vinda em Jesus Cris
to. -Em nome d1!:le.· Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

. "Ser cristão é ser missionário".

•
<:;-
....

.... ,

(

I
I
I

I
(

,-,

Lauro
-,

Qual 'a mais Itela
__ , __ ..:..:.:.�

-

__ .�" ._�,.r):"":'�:- f-�::=�

comerciária de 1954 ?
ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCíNIO DO "GRÊMIO DOS'"

:COMERCIÁRIOS" ,;

Parmacias de' Plantão' .' J�aravilhosos Prêmios que serão ofereciM1!:S DE SETEMBRO
, 4 Sábado (tarde) Farmacia Esperança Rua Con- dos àté o 100 lugar, Destacando-se, entre eles,

selheiro Mafra - 3 Domigo Farmácia Esperança Rua os 'que serão ofertados a miss comércio, a sa
Conselheiro Mafra - 7 Terça-Feira (Feriado) Farmá-

ber: Uma linda faixa simbólica, Belíssimo tra- ; Icia da Fé Rua Felipe Schmidt - 11 Sáabado (tarde)

iFarmácia Moderna Rua João Pinto- 12 Domingo Fat- balho a Ouro, eonfe�io?-'ada eSP6�ialmente no' Perdeu-se uma co�-mácía,�oderna Ru� �oão P�rito.- 18 Shábdado (lt9ardDe) m.o de Janeiro; Uma VIagem a CIdade Mara- rente com 2 chaves tI-Farmácia Sto .. Antomo Sua Felipe Sc m t - 0-

'Ih 'h
.

'1 d S
.

ibmingo Farmácia Sto. Antonio Rua, Felipe Schmdt - VI osa com acompan ante, gentí eza a er- po Yale, no', om us
25 Sábado (ta:de) Farm�c.ia Catar�nense Rua T�aja- I viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí- Circular. Gratifica-se
no - 26 Domingo Farmac;a Catarinense Rua TraJ,aJ?o. quíssimo anel de pedras além de uma bellssi- a quem entregar' nestaO serviço noturno sera. efetuado pelas farmácias

.' '_ '

Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas ma toilette para e coroaçao redação.

•
I Construc;ão sólida.' sendo a' caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (I� de vidro) ..
• Resistência dÔ tipo tubular. inteiramente blindada.

.

• Controle automático' de temperatura por:�'U.RMOSTATO.
que progorciQn� grande EC:ONQM1A. -

/"

I7),Ao �ç O QUEi.fA8BJCA1-
....-11.'-••ai_;;-;;:::---

-

�"" - _.)"'.

�
. -'-

...
,,::-"_t:H:I'�' 111_. - 4, /'

..

Com êsr. v6foV' fi. S.
II.b�ill'.i umll. Cdnta. que
lhe ..enderci jur'O com·

pens�ol' e
levAII'';' PAI''' SUA "esjdê,,�

ciA um lindo e útil pl'esente:
um BEJ...ÍSSIMO C!OFREde J4CO C1ROMADO.

API"OCUI"!,hoje" NOVO

NCO GRICOLA,
� c7'I.aW;w., 16

..... FL.ORIANÔPOLIS -' SANTA CATARINA """"'

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

0_.

;-__ , ..

/

�QUECEDOR'

ELÉTRIGO

.��4,
IM.ERSÃO e, CttUyEIRO' �

� ,

, __--..........

Capacidade 30 LI:rROS

• ,Construi,do inteiramen,te de

cobre.

.' Aqu(!cimento ultra rápido.

'. Játo abundante na tempe·.
ratura de�ejada.

o M'ISTURAOOR ÓÁKO. de regu·

lagem in.tantanea. permite a

maio,,- escele de' graduaçõe. de

TEMPERATURA.\

'e
.,<

,

.

�/\

PERDEU-SE

CONFORTO absolute
'. 1

Grande ECONOMIA
.\ ..,"" --',---- -

.t
Capacidade: AV

100 a 1.000 litros

Fabritados nos tipos
, ' '-i;",. <' .

,. ,:"f'
-

. horiZQrltQ,t e vertic.ol. .

. ,I�" &.<��1Ji,
'� �,

I'

< C. RAMOS S,.4. Comélc.io· e joênéias"Ru� João Pinto, 9 Fpolis.. ��St••Cãt.rinl

C'ínemas
10 PLANETA VERMELHO

No Programa:
Noticias da Semana Nac.
Preços: 7,60 3,50. -.'
Imp. até 10 anos. , ..

" SAO JOSÉ
As .3 horas .

TUDO AZUL
com Virgina Lame
As 7,30 - 9,30 hoars.
Ele não sabia o que o do

minava mais: se o brilho da
prata ou o olhar daquela
mulher tentadora ...
EDMONl) O' . BRIEN -

YVONNE DE CARLa -

IRICHARD ARLEN em:

PRATA MALDITA

);11. i-Sal
- �,'.' li

As 8' horas.
'

ESPETAC1.JLAR PRO
GRAMA DUPLO

. 1°) Filme Jornal Nac.
2°) CIDADE. NEGRA

Com: Charlten Heston
3°) ASSIM SÃO OS FOR
TES Com: Clark Cable
Preços: 7,60 3,50.
Imp. até, 14 anos.

, CTechnicolor)
No programa:
Filme Jornal Nac.

Preços 10,00 - 5,00.
Imp. até 10 anos.

'� I T Z
SERA POSSIVEL A IN- PITUCA CATALANO
VASÃO DA TERRA PE- -VIOLETA FERRAZ-
LO PLANETA MARTE? JOHN HERBERT em:

UM FILME QUE DISCU- O PETR(!)LEO '. É NOSSO
TE ESSA POSSIBlLI- No Programa:
DADE' I Noticiaria Universal.PETER' GRAVES -'AN-l Preços: 6,20 - 3,50. �_
DREA KING em:

.

Imp. até 14 anos.
I ,I.

_

Distribuidor '.

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

, I.,

Edilal de Convocação
"TEXTIL CISAMAR S.A. - CAMÉRCIO E IN-_'

'DUSTRIA"
OS ab�ixo assinados, fundadores da "TEXTIL CI

SAMAR S.A. - Comércio 'e Indústria", em organiza
ção, tendo sido integralmente subscrito. o capital da
companhia, convidam os senhores subscritores do mes
mo capital para uma assembléia geral, no dia 15,de se

tembro dei 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
porados 'à sociedade, anônima.

Florianópolis, 28 de agosto de 1954.
Aderbal Ramos da Silva

_

Augusto Hendricus Vossenaar. J

Acelon Dario de Souza

:�PartiCipaçãO
Vva. Carolina M. Teixeira da Rosa "

INestor Vieira.da .Costa e D. Henriqueta· G. da Costa
Têm o prazer de participar aos parentes e pessoas de

;

suas relações, o contrato de casamento de seus filhos

I ,MANOEL e ABIGAIL .

,

Florianópolis, 5 de setembro de 1954'
'

ilUBE 15 DE OUTUBRO
Rua - Alvaro de Carvalho, n, 12

PROGRAMA' PARA O M1i:S DE SETEMBRO
DIA 25 - FESTA DA PR.IMAVERA - Na ocasião será .fei- ,

ta eleição para a ,Miss "Clube
15 de Outubro".

Viagem' com segarilnç�'
e fapidez

.

,

so NOS, CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

lAPIDO· ,(SOL..BRISILBIBO�)
',' 'Flo�ianópolis - Ita)af � Joinvl�le - CuriUba

_"(.....�'Io� -

Age"nct-a ••
'Kua Deodoro esquina da.

. Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Permita que I�e a�resentemos:�::�rc�r�::�9�:�a
a Nova:Halda-a máquina' de escrever com

•

�

')
ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO

o toqu.ej/ eve como umajpena" /' PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS
COMERCIÁRIOS" .

EMANCIPACAO
-, ,

POLITICO-ADMINISTRATIVA
Manuel Ferreira de Melo

Tôda a organização administrativa revela, consoante às

doutrinas mais generàlizadas, uma relação de fôrças, pela
sua estrutura, e exige a constante atenção do Direito polí
tico. Contudo, não é apenas essa relação de fôrças a' ca

racterístíca dessa organização"; a maioria das disposições re
ferentes à mesma só atendem ao critério da administração,
fugindo à consideração das pessoas, classes, partidos, ór
gãos, comunidades e mais elementos que a regem. São êles

problemas constitucionais, sobrepondo-se ou fugindo à al

çada, dos governantes. Essas questões, porém, não devem

circunscrever-se aos limites do direito administrativo, POI:-
qua:q,to são bem inais amplas. ,

Spiegel exemplífíca, nesse particular, que a administra

.ção financeira luta em nossos dias para romper as barrei
ras que encontra, procurando adotar novas normas de 01'

-ganízação. O problema gira, sobretudo, em tôrno da eman- li!
cípaçâo da" administração política.

:.�

A fixação dos impostos diretos, por exemplo; fóra de

certas exceções, compete, em primeira instância, àsautorl-
. dades. politicas, cabendo depois às autoridades financeiras

�'. politicás terrítortaís, que contam um clWfe comum. Esta "

últíma situação interessa, indubitàvelmente, sob determí

nados aspectos, tanto ao direito constitucional como ao ad

mínísteatívo. Adquire uma grande importância, sob o ponto j
de vista .constítucíonal, o fato das diversas rédeas da admi

nistração política e financeira de um território, sobretudo
o municipal, convergirem .a uma só mão, a do chefe dessa

comunidade, o qual assim 'pode representar, na esfera que

-Ihe é própria, perante o Estado e a República, os Interesses
reais' da' coletividade. ,

Tirar a essa autoridade a autonomia local que lhe é pró
pria equivaleria a 'debilitar. a influência que .as autoridades

políticas atualmente exercem, Isso transtornaria, em qual:'
quer' caso, a .relaçãc das forças diretoras da nacionalidade I

sob-os aspectos rederaí, estadual e. municipal.
.De modo diverso estão situados os argumentos de or

dem jurídi<;o:'administrativo. Os que militam pela união de

ambos êsses-ramos administrativos argumentam que a mes

ma facilitaria o estabelecimento e a formação de princípios
unítormes para a administração de. diferentes regiões de um

terrltório,_alcançando-se dêsse mO<}Q a visão unitária . 'dos

problemas administrativos e provendo-se com maior ,felici-
dade as necessidades correntes, .

Os gastos suntuáríos, as ambições da política de cam

panário, ali rivalidades de municípios confinantes, tudo isso

necessltaría de um órgão centralízador da' cooperação in- 'Iter-administrativa que agisse em sentido de equilíbrio, �
-·_,,,vist::Ldos interêsses .gerals. " .

cont;'ã.- êsses argumentos, todavia, Pl,qi�ªm � os funda�
mentes da independência municipal.

- ,
.....

. No"sistema vigente em nosso .país, onde encontramos

tributações federais, estaduais, municipais e até híbridas -

como no caso das legiões assistenciais - tanto se atígura
, difícil um sistema quanto' outro.

Em verdade, as tendências teóricas .que \ querem encur

ralar- dentro de sistemas rígidos à vida político-administra
tlya de um país novo, como o :8J'�sil, .dot.do de imenso ter
riOOr10 e desconforme em suas- possfbilidades, falham pela
suà próprta natureza: -'" diversidade da produção, do 'clima,
dos recursos e outros fatores não admitem que 'possamos

.

encontrar uma norma mediana. Não se podem padronizar
as i.ossaa tendências por São Paulo, por exemplo, unidade

exemplar na federação, . onde, todavía, veríücamos uma

transmudação econômica de cdhsequências imprevisíveis,
sobretudo diante do célebre declínio da produção cafeeira

': e da crescente ·expansão de uma indústria nascitura, fun
damentada em sua maior parte no suprimento ocasional de

vasios da nossa balança mercantil e vivendo à sombra de

incomportáveis prestações tarttárías, "-

Dado isso, é fóra de dúvida que devamos dar ao muni

cípio - exceção feita dos casQs de reflexo nacional - a'

maior santa de ·autonomia possível, Essa tendência é salu

tar, como já afirmamos vezes inúmeras, porquanto estimu

lará a expansão das fôrças' dínãmícas locais, criando ex

plêndidas fontes de vida. POF certo, muitas vezes encontra-"
mos leis ceí'ebrinas:âitadas por interêssés restritos, que im- -----------�----------......:.

pedem os-Iêgíttmqs e natuí:ais desenvolvimentos comunais.

A proíbição do plantío do café, da fabricação do açucar e

outras manobras vêsgas só apresentaram consequências
perniciosas. Com isso; logo. tivemos o êxodo em massa dos

Iavradores para as cidades ..Os que garantiram uma situação
pessoal debilitante há duas décadas são os que sufocaram

'a vítalídade de numerosos municípios, raros dos quais en-
" centraram um meio econômico equivalente ao seu progresso ...Não é sua culpa}

de 'outrora.
'

Sob êsse aspecto.. o do amparo e da autonomia à pro

dução, .com o consequente fechamento de órgãos de con

trõle, Pqr inoperantes e prejudiciais, é que os nossos muni

cípios devem batalhar com energia, porquanto dessa ten-

dência resulta a afirmação progressista do Estado e do País, VANADIOL

dependente das diversas .regíôes nacionais. Tôda a !ôrça ad- laumenta os 'glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue c n

mi�istrativa _possível deve' ser, conc�dida às e�feras comu-I traqueeído. :& de ,osto delícíoso e pode ler usado eu,' tod�
nais: a tunção, dos poderes estaduais. e rederaís deve ser· .

apenas supletiva e reguladora das relações 'entre os mes- '. •• ldad..

�os, aplicando-s as rendas públicas, na medida do possí:-
'----------"'-----,

vel, em benefí<;io da própria região em que são colhidas.

Alcançada essa etap" teremos dado o maior passo para

o equacionamento do verdadeiro munlcipalisme ...

._

A Dalda é fabricada com] o melhor aça �o mundo

Terreno'
.

.

, Compra·s�a cidade para co.strução. Tratar com

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

.

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO :'"'I
DE SANTA CATARINA .. pi ê;li-,

«Casa�fernand 1 tida.,)'" �,!
TELEFO� 3.878 - CAIXA POSTAL, 467 :,' ,'IRua- Saldanha Marinho, n. 2, . -. I

TELEGRAMAS "C A NAN" l
- Florianópolis -

.

! I

�1;'Expresso Florianópolis
. ANDRADE &

.

KOERICH -

Transporte de· cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e_ São Paulo

.

Com viagens. diretas e permanentes
Matriz: � FLORJANO'POLIS'

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 4,35
End. Telegr.: SANDRADE

-:- '"-Ag�ncia - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro -3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
\

End.' Telegr.: SANTIDRA
Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37·30-91

.Énd. Telegr.: SANDRADE
A"gênci'ãs no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte

_ com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa
?: de Transportes Minas Gerais SIA.)

� �

Partícípaçao
tosín", que combate as bron- Vva. Carolína M. Teixeira da Rosa

quites, as' tosses e as con_INestor Vieira da Costa e D. Henriqueta G. 'da Costa
sequências dos resfriados.

Têm o prazer de participar aos" parentes ê pessoes -�'
.suas relaçoes, o contrato de casamento de seus filhos

�
.

.

I .,' .

MANOEL e.ABIGAIL
,---

,
------

" Florianópolis, 5 de setembro de 1954

C�A5 A
Precisa-se Alugar uma CLUBE' 15 DE OUTUBRO

não muito grande de pre-I Rua - Alvaro de Carvalho, n. 12
ferencia nas proximidade PROGRAMA PARA O MtS DE SETEMBRO
da Praia de Fóra.

. I DIA 25 - FESTA DA PRIMAVERA - Na ocasião será teí-
Tratar a rua Bocaiuva ta eleição para a Miss "Clube

n? 73 ou 97. 15 de Outubro".
-

de

"l'EXTIL CISÃ:MAR S.A. - CAMÉRCIO E IN-

farmacias -de Plantão. Os abaixo assina��Sf��!�;ores da'''TEXTIL CI-
.

M�S DE S.ÉTEM:8RO SAMAR S.A. - Comércio, e Indústria", em organiza-
4 Sábado (tarde) Farmacia Esperança Rua Con- ção, tendo sido integralmente subscrito o capital' da

selbeiro Mafra � 3 Domigo Farmácia Esperança Rua companhia, convidam os senhores' subscritores do mes

CQnselheiro Mãfra - 7 Terça-Feir�a- (Feriado) Farmá- mo capital para uma assembléia geral, no dia 15 de se

ciâ da Fé Rua,;Felipe Schmidt -.- 11 Sáaba90
.

(tarde) tembr9 do corrente ano, às 9 horas, à rua Deodoro nr.

Farmácia Modei:"n'a Rua João'P.in.to- 12 Domingo Far- 9, na qual se nomearão os peritos que deverão avaliar

mác�a Moderna Rua João Pjnto - 18 Sábado (tarde) as máqúinas e acessórios de propriedade do subscritor
Farmãci� Sto. AntÔnio Sua· Felipe. Schtndt - 19 Do- Augusto Hendricus Vonnenaa.r que deverão ser incar-

mingo &rmáCia 'Sto.,.,��ntonio Rua Felípe Schmdt - parados à sociedade anônima.
.

25 Sábado" (tarde) Farmácia, Çatarinense Rua Traja- Florianópolis, 28 de agosto de 1954.
no - 26 Domingo Farmácia Cat'iarinense Rua Trajano. Aderbal Ramos da Silva

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Augusto Hendricus Vossenaar
Moderna, Sto. Ant6nio e Noturna, situadás às ruas Acelon Dario de Souza'

Viàgem com segurança
e rapidez "

so NOS CONFORTAVEIS .MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,(SUL�BRISILEIBO»
Fíoríenõpolíe - Itaja! - Joi;nville - Curitibà

.._T�\-,- ----

Age'"nCl·a··.�·� Kua Deodoro esquina:da
Rua Tenente ,Silveira

- PRECUIÇA E FRAQUEZA
VANAOI"OL
MOÇAS DESAN IMA OAI5.

HOMENS SEM ENERGIA,

t a fr�qfiza que o deixa canudo, palielo
com moleza no corpo e olhos "sem brm'"�
A fra.quez. atrua a vida porque r:oubt

as fôrç� para o traoalho.

Importante Industria
Rendas

Precisa de representante para'· esta praça. Cartas

c/referên"cfas pI Caixa Postal, n. 13.839 - São Paulo.

Edilal· de Convocação

-?
•

Não deixe que as Bron-

quites, ou Rouquidões amea

cem sua saúde! Ao primei
"roacesso de tosse, tome "Sa

tosín", o antisético das vias
respiratorias. "Satosin" elí-

TOSSIU

mina a tosse, da novas for

ças e vigor. Procure nas
farmácias e .drogarias "Sa-

Maravilhosos Prêmios que serão ofereci
dos até o 100 lugar, Destacando-se, entre eles,
os que serão ofertados a miss comércio, a sa

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

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

---

�. �

,?-""�l
.

Partícípaçao
...

,NICOLAU c. SPYRIDES e snra. KYRIAQUf N.
SPYRIDES têm a satisfação de comunicar aos seus pa
rentes e pessôas amigas o noivado de sim filho MIGUEL
com a sta. CHRISSOULA filha do casal Jorge Vevis,
residentes no Rio de' Janeiro.

�

Rio de Janeiro, 28 de Agôsto de 1954.
.,....�,_0<_ L; •• 'I! _o !tINI ia' •=

Pertlctpaçao
DANILO ASSUNÇÃO LEHEMKUHL

e

NELY SILVA LEKMKUHL
participam aos parentes e pessõas amigas o masci

ment de sua filha Verá, ocorrido na Maternidade "Dr.
Carlos Corrêa", nesta Capital,""no dia 31 de Agôsto findo.

. .' P�rli-cfpação
"Osmar Bastos e senhora participa aos parentes e

pessoas de suas relações o ascimento de seu filho OSMAR
ALEXANDRE, ocorrido na rnaternidade D�. Crlos Cor-
reia no dia 3. . ,,--

.

.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Partido �o.cial-'fontaná e Bornhausen IJ:�,::ó;�!!�!!�N,O'IS CA�DID�!�EN'IRlOS
DemocraticO· "Reserva moral do P. S. D." seus adversários, diante do �:b��:;��I�O s:�n���s::i�G�b . prep��:�i��: I�:r;er'a��:;��õe!��P��da�:

"P.refeito exemplar". "Admi- ínterêsse contrariado. Serviço' Nacional do Câncer vestida de cartazes e de faixas, multicolo-,
nístrador modêlo". "Progres- Basta isso para definir essa e Secretário da Federação rida pelos sistemas- de propaganda do ínfí-'

sista, trabalhador infàtigá- espécie de julgadores de ho- Metropolitana de Atletismo. nito número de candidatos 'q"!le se apre-

vel, dotado de invulgar espi- mens públicos. Juízes em O ilustre visitante, que é senta às preferências do' eleitorado:
rito público". causa própria! Daí essa fal- também jornalista conceitua- Uns são formais, solenes, gravibun-

ta de respeito à dignidade d07 fazendo parte do corpo de, dos; outros, audaciosos. Uns mostram-se
alheia e êsse procedimento redatores do "Diário de Notí- compenetrados: outros, engraçados. Mas,
mais móbile qual pluma ai cías", do Rio, onde dirige ain- se todos são sínceros, então, convenhamos,
vento! Ontem elogiavam, ho- da a Secção de Filatelia, es- as faixas, os cartazes, os boletins, as pr_9-
je agridem; ontem endeusa- teve em nossa redação, man- pagandas pelos jornais' valem por um tra
vam, hoje insultam; ontem tendo demorada e cordial pa- tado de psicologia ...
davam abraços, hoje dão coí- lestra com o nosso Diretor. ,Não compliquemos entretanto as coi
ces! Com o registrar a presença sas e vamos ao que chama a atenção da
Atilio Fontana começou dêsse brilhante confrade, "O ge1tte ...

sua vida como càrreteiro. Pe- Estado" formula ao- mesmo Um .candídato apresenta-se símplísmente ? como o'
lo trabalho, rude, áspero, obs- os melhores votos de estada "João Piroga, capaz dé endireitar essa droga" 'e por debaí
tinado, venceu. Não teve, na em nossa Capital. xo da propaganda de um outro que se chama Lacerda, ·0
conquista da sua fortuna, estro popular' acrescentou coisas que a gente bem pode
contratos de rodovias. Não imaginar, mas não deve repetir ...
ganhou empreitadas para PRE'FEITURA DO Outro candídato inculca-se especialísta em pontes.
construir cercas de estradas' .

- Engenheiro?
de ferro! Venceu pelo labor DIST'RITO 'FEDERAL - Não. Dentista ...
sem descansos e sem interva-

, Mais outro, pelo jornal, apresenta-se de perfil, entre'

O P (' D' E'M SANTO ANTONIO los. duas pombinhas esvoaçantes, cada uma com um cartão-
::l, '

I

'

E agora, vitorioso, se vê in-

A
· zinho no bico, como um postal de aniversário, nos comêços

,

d b O sultado por um garoto man- ssumlu O sr. do Século - ai, ai! - pedindo o sufrágio do eleitor íncau-Na tarde de domingo, te- pleito de 3 e outu roo sr.
"

,

!
'

d PP' draceíro, que nunca traba-
I to ...ve lugar' a sessão solene e João io ereira, em nome

lhou na vida e que -esbanla

I Alim Pedro I E há, ainda um outro que "antes de ser já era". . .

,instalação do diretório do
I

do diretório de Saco Gran- �
I 1 fortunas, por ai.vem cerveja- E, assim por diante, ao infinito, cada um querendo ser

Partid�) Social Dsmocráti- I de, congratu ou-se com os RIO 8 (V A) Em so-Elogios assim, claros, e con- das exóticas! ."
.

-

, original e ambicionando prender a atenção do eleitor.
co de ante Antônio de LiS-1 elei�o.s e fez ref�rên.cias e�- sagradores, eram os que, ali Entre o homem que faz da lemdade ef:tuada ante-on-

Verdade que há os candidatos dispostos à luta, valen-boa, com a presença de cen- peciais aos candidatos MI-
há poucos meses, estampava sua fortuna, ganha "com o te�, assum.lU � cargo de pre- tes, de mangas arregaçadas, vassoura em punho, varrendotenas de moradores da re- I gu.el Daux, Osmar

Cunha e, ' -

d
. reíto do Dístríto FederalO·

Nnesta Capital o orgao o sr. '

suor do seu trabalho, um ms- ratazanas e o lixo da politicagem. São anacromcos. a
gião e figuras de realce da Dib Cherem. O professor Irineu Bornhausen, sob o clí- trumento de utilidade 'social, eng, Alim Pedro. Elevado

era do aspirador elétrico, não se deve usar vassoura ...
nossa politica. A sessão foi Flávio Ferrari, candidato � chê do sr. Atílio Fontana. de progresso da sua terra, de numero de pescas assistiram

Tudo, entretanto, vale e serve _ e a propaganda con-
presidida - pelo vereador Mi- deputado estadual �elo P.

Agora, com' á candidatura amparo a iniciativas a bem ao ato, a tal ponto que o
tinua firme e entusiástica.

guel Daux, representando o S.D .,' que,
.

em vlbrant� desse nosso ilustre correlígto- da coletividade; e o mocinho novo prefeito para que pu- Não obstante, eu não consigo explicar aquela do meu
diretório municipal e tam- oração lembrou a necessr .

nárío à Câmara Federal, o, vadio e ambicioso, inútil na desse receber os cumprimen- eminente amigo Dr. Tolentino de Carvalho, estampadabem o Dr. Aderbal Ramos dade da vitória do Partido
pensamento oficial mudou! ordem social, que faz uso e tos de tanta gente foi obri-

ôntem, domingo, na terceira' página de "O ESTADO":
da Silva. Estavam sentados no pleito de 3 de outubro, O sr. Fontana, só 'por ser gozo do poder.econômíco que gado a dirigir-se ao jardim O seu cliché. Sério como um pastor em ato de enco
à mesa os vereadores Os- para vingar a morte do Pre,

candidato, deixou de ser re- lhe veio às mãos sem mover do Palacío Guanabara, onde
mendação, Sem cachimbo. A boca apertada, sem aquêle

mar Cunha e Flávio �rra- sidente Getúlio Vargas, foi servamoral, deixou de ter es- uma palha, a distância não seus admiradores 'antigos e'
sorriso que era o dódói do Giuseppe Parla Finô" quando, d d

,\
ti

,

d guinte Calaram novos tiveram de fazer "bí-rr, can 1 atos, respec IVa- o ora 01' se '�.
.. piríto público, não é mais ad- tem medida. Secretário, Uma pôse de quem acabara de mandar seqües-

mente, ao cargo de Prefeí- profundamente no espírito mínístrador exemplar. cha" para apertar a, sua mão
trar e conservar em cárcere privado o cardeal do'\- i'é"Elias ...

1 D t d d t Palavras e receber o seu sorriso de «ÓÓ: '.,to Municipa e epu a o os presen es, as 'Ele não mudou em nada. O O povo julgá-Ios-á em bre-, E, a.legenda:"
'

_., "

Estadual. do prof. Flávio Ferrari.
que mudou foi o juízo dos ves dias. praxe. '''TOLENTINO DE CARVA:LHO, . ·.l"

Foi o seguinte' o diretó- O sr. Osmar Cunha, can- ,--'--.. . .---- ,-- . Para Deputado Estadual
rio empossado:" didato a Prefeito pelo r.s. '

'PROMESS·EIROS --O Tempo \
Com a Biblia namão"

Presidentes de 'honra: D. em dissertação -simples . _' ,

Previsão do tempo até às 14 - Que irá fazer na Assembléia, pensei eu, o Tolentino,
Dr. Aderbal Ramos e verea- e entusiasmada disse que O snr. Irineu Bornhausen, quando candidato, garan- horas do dia 9. com a Biblia na mão? " .:

dor Miguel Daux. era um candidato nascido tiu, por todos os cantos em que passou, fazer do pouco Tempo _ Instável, com Será que pretende ensinar doutrina ao Bíase.Faraco?
Presidente: Cid Areas no interior da Ilha e preci- muito, enriquecendo o tesouro, resolvendo o problema dos chuvas e trovoadas. E,' como 'não ache resposta para a minha dúvida, rtco
10 vice: .

Euclides Cunha, sava ser eleito pela gente tI'an.wortes e equacionando a questão da carestia da vida, Temperatura _ Entrará aguardando o meu ilustre amigo para' uma conversinha
20 " RaimUltdo Pe- de nossa Capital, para ofe- pará a solução do bem comum dos' catarínenses.

, em declinio.
.

direta, a respeito, na hora do "Fala o'Candidato".
reira Machado recer a 'todos a oportunida- Todavia, eleito; o chefe do udenísmo provinciano tem Ventos _ Rondarão para Vale?

,

3° ,

"
. Targíno Pereira de que ele tivera. O discur� .

marcado o seu desgovêrno com palavras e atos :m desa- os do quadrante Sul, com ra-

�é}f)1,.SJ4p.� _�'_ so do, sr. Osmar Cunha fOI
I
côrdo com as p�omessas que levaram no pacote boa parce- jadás frescas.

'Secretário'geral: Heron- entrecortado de aplausos. .Ia do povo barriga-verde.
, Tempesaturas - Extremas

dino Brasinha O sr. Cid Areas, presidente I
Onde mais se tem sentido a inépcia da administração de ontem: Máxima 22,2. Mí-

10 secretário: Aldo Quei- do dJretório, agradeceu a promesseíra é no que se relaciona com o cust� da vida. níma 18,2.
�

•

e Amig�sroz 'prese:gça de todos os que Eviçlentemente, não podemos largar ao olvido o cons-

ti
O abaixo-assinado, vem, va e Antônio Apostolo, ho-20 '� Belmiro

Francis-I C;.üXppareceram
à solenida- tant�C'e, doloroso p_roble}TIa.pa carestir da suosistên�ia." .en- .' -e-;'

d S'l a de congratulando-se com tregue a sanha dos aproveítadores, ante a complacêncía e ,ALECEU
�

O PRE- por e�t�, �e�laràr aos.meus mens que sempre estjveram
co a 1 v ". '

_ . .

t d P d correlíglónáríos e amigos e ao lado do povo, dos, peque-3° ,,- Fermino Fran- os seus companheiros de mesmo o oficioso' apoio dos que hoje desfru am _os o e-
FEITO DE BELO HO- ao povo em geral, que me nos e humildes, principal-. d Sil

'

I diretório e' conclamando-os res Públicos locais. Passar por isso- como gato sobre bra-
.

CIS';'O a � va
G 1, Alce- à vitória.

,"
sas ou o releger a desprezo, como é a preocupação única RIZONTE desliguei por completo do mente no distrito de Inglêses

rescurerro era.

I
- ..

t Partido 'Social Progressísta, do Rio Vermelho, a eles o po-
bi d P

.

M h do Encerrando a sessão fez da Udenilda, significa abandonar a sua proprra sol' ,e a BELO HORIZONTE, 8 (V.la es ereira ac a .

, ,

ao qual já comuniquei por es- r vo saberá corresponder com
10.-tesoureI·ro'. GI'lberto 'uso da palavra o vereador' econômia popular. .

A.) - Faleceu às 14 horas
�

d crito.' a sua gratidão e confiança
Luz Miguel Daux-; candidato a Ainda que �eja clamar. num de�e.rt� d� homens e e de 6 do corrente, vitima de

o " J 'd B 'd putado estadual pelo P S idéias, de repetIr e denunclar uma sene mfmda de mano- um colapso cardiaco o sr. A- Outrossim, deçlaro" que es- no pleito de 3 de Outubro.
2 ose o runo' e . .

,

t
' . tou 'no glorioso Partido So-, Inglêses do Rio Vermelho,

o "L ld d L 'D assinalando q'ue o dr. 'bras e de avanços a bolsa do ,povo, sem encon rar eco Jun- merico Geanetti prefeito3
.

eopo. o a uz

Ad"erbal Ramo's da Silva to ao Governo, voltado tão-somente à mais desenfrea- da capital e candidato à Câ- cial Democrático, obedecendo 8' de setembro de 1954.
Orador Dr Dlb Cherem I d a orientacão dos m,eus ami- (As.) José Fernandes da. .

- ':� da politicag'em temos-de ferir novamente a tec a as ma- mada Federal pela UDN lio '

M b D· I C nao esteve presente a r,eunl " , ,

d Ad b I R d S'l S'lem ro.s: Ja ma on-,
_

t' d' f rça J'orações de custos especialmente dos produtos alimentí- proximo pleito. A morte do gos srs. r. er a . a 1 - I va .

. -

MoI Teodoro Jo- ao �or
mo IVOS e o, '

. -celçao, an e ',' .

,

cios Quando há dias comentamos os desa,certos da adml- ilustre engenheiro, e, conheci-

F Il a
sé Dias, José FranciscQ da; mal r, ao. mesmo tempo nist�'acão at�al repetindO um sem número de comentários do industrial foi profunda-Silva, Manoel Pereira Ma-; que. expressava seus agral� antel'I�reS, que' pro.vavam à saciedade as omissões dos se- mente sentida nesta capital,

'

, V'eG · ai ,n.:· O:.
,

chado AntonI'o Manoel Nu declmentos a quantos aI
- .

d'f' 'I d
'

.
,

'

-I
' nhores da situacao a tornar cada v�z mals 1 lCI a ma- on e o extinto gozava 'de

nees e Alfredo Nunes permanec�ram �arad o sd�- nutencão da vida 'dissemos que o mercado negro vinha grande prestígiO político e
F1' d' I D cesso da mstalaçao o 1- ", '.

.ez uso, ar pa avra, o r·. , . . preparando novas altas. SobreVIeram, com a infalibilidade social.
Dib Cherem, 'candidato a retorlO Ad? Parh�o em San-

dos eclipes, as altas, decorrentes, sobretudo, da incapaci-
vereador por San�o Antó- to Antolllo de, LIsboa. 'dade de exame e equacionamento dos problemas,por par- PRESA
nio de Lisbôa, que teve pa- te dos promesseiros. .'

lavras lisongeiras' aos seus
NEIRO DA Ào mesmo tempo que assim acontece, outros desarran-

companheiros de diretório PIO
jos cooperam na angústia das cla�ses desfavorecidas, '{leIo

e conclamou o povo de San- AVIAÇÃO indiferentismo da grei dominantê. Um çiêsses fatores á€l-
to Antôni9 a sufragar nas LONDRES, 8 (U. P.) versos à economia do povo é a �áÍlobra dos gólpistas e a-

urnas os candidatos do Par- Morreu um dos 'pioneiros da proveitadores, tirando partido da situação que de há mui
tido Social Democrático. O aviação britâi:lica, com a ida- to vinham solertemente preparando. Debatemos" amiúde,
segundo' orador foi o jovem de de 65 anos. Trata-se de as causas do encarecimento; e é um sem fim de reclamos
Braz Silva, da ala moça do 'Henry Philip' Folland; único e queixas que não movem à ação os governant.es udenistas.
P.S.D. que, ratiÍícandp as desenhista britânico que Porque: só uma verdade existe: a carestia dos produtos.
palavras do sr. Dib Che- imaginou, planejou e fabri- Tudo quanto ,se assegura para combatê-la fracassa, desa

rem, fez um apelo à gente cou aviões em duas guerras creditando os poderes constituídos. E foram êsses mesmos

laboriosa de Sonto Antônio mundiais. Sua morte ocorreu) poderes que, em notas distribuídas e em palavras proferi
para que estivesse unida no em Nottingham. das, afirmaram haver posto um paradeiro aos �e�calabros

impostos pela n'ova ordem. No decurso destas ultImas se

n'mnas, por obra e graça de explorações interesseiras e

confusionistas de fatos e atos' pertinentes à esfera 'p'o�icia.l,.
os preços encontraram campo fácil à ascénção. Daqui por
diante, .ignora-se o que resultará ainda em detrimento da
economia popular. A continuarem, de um lado o' avanço
criminoso dos aproveitadores e de oútro a incapacidade e

omissão dos que governam, em bl:eve não sobrarão, ao con

sumidor desampar'ado, os cabelos, a pele e mais os olh,os
para chorar.

Urge, pois, que o: povo, êm cujas mãos brilhará, a 3 de

õutubro, ,a melhor arma - o voto, - não se deixe mais
embalar pelas contigas dos falsos profetas e fariseus do so

cial-trabalhismo, porque êles nada mais sãq do que gol
pi,s,tas, promesseiros, mistiflca(lores e empreiteiros 'de clas-

dl\�....
De guindaste anda a U.D.N, catarinnese,: porque

guindasteana é á força que o 'sr. Irineu Bornhausen,
com o cargo, faz por ela, depois Jia promessa de, se

eleito, 'ser o governador de todos os barrigas-verdes.
De gUIndaste também ,é a· força economica udenista,
aplicada na corrupção, com promessas e promissorias.
De guindaste é a força de certos fiscais da Fazenda,
ameaçando e:multando, adversários porque ,adversá
rios! De guindaste"a coacção por intermédio de auto
ridades policiais, como o provam os "habeas-corpus"!
De guindaste, as perseguições oficiais, como o demons
tram os mandados de segurança com que aqui o titio
em anulando ilegalidades. De guindaste, sem dúvida,

LONDRES, 8 (U. P.) - No-�
. força das arbitrariedades processadas contra os mu-

ticia-se no Foreign Office, mçipios. de govêrno pessedista, esbulhados criminosa-
que será entregue a Moscou ,nuj_nte até das cotas que lhes destinou a União e das�no )rans,curso da seman,a a . - .

-

. 'l\u3;!s governo bornh�useano se apropriou. De gum-
reSposta ocidental às notas "

daste, o desvio, também criminoso, de verbas federais
soviéticas. de 24 de julhO e de •

,.dasllpór;as de assistência para o palácio da Agronômi-
4 de agosto, a respeIto de ca. be �gú.indaste, o furto eleitoral do penúltimo pleito
"segurança,' européia" e de de Turvo.
uma conferência preliminar Um partido, como a U. D. N. local, que se vale de
dos Quatro. toda essa força de guindaste, não devia nem àlucÜr a

êsSe ap;lrelho. E lócalizá-Io, ,dentro do P.S:b., num só
'homem é glorificã-Ió.

'

,

'

"" '

Eu, cá, faço minha forcinha pelo partido. Mas o

grande guindaste que ajudo a manobrar não é econo
mlco, nem fiscal,'nem pouéiãl, nem governamental!

O grande guindaste do P.S.D. é o POVO.

DIRETóRIO REGIONAL.

Pelo presente fica convocada a Convenção Regional
para se reunir nesta Capital, na sede do Partido, às 20 horas

do próximo dia 10 do corrente, com-a seguinte ordem do dia:

10 _ preencher vaga na representação partídáría:
20 _ decidir assuntos de interesse partidário.
Florianópolis, 4 de .setembrc de 1954.

Celso Ramõs - Presidente.
João David Ferreira Lima - Secretário Geral.
Rubens de Arruda Ramos - Secretário.'
Antônio de Lara Ribas - Secretário.
Roberto Oliveira - Tesoureiro.

Florianópolis, Quinta-feira, 9 de Setembro de 1954

JANET
GAN

JA-

GEORGETOWN, 8 (U. P.)
_. Foi presa a sra. Janet ,Ja:"
gan, esposá do ex-primeiro

. ministro da Guiana Inglesa.
Chedi Jagan, que se encontra
pres<;>. A

....
sra. Jagan deverá

cumprir. a pena de tres me

ses a· cille foi condenada por
ter organIZado uma reunião
ilegal, a 10 'ct-� dezembro d e

-1953.
.

_"PAZ ATÉIA
ALBUQUERQUE, (Novo

México); 8 (U .P.) - Falan
do o cardeal Spellman pôs
os seus compatriotas em

guarda contra a aceitação Ide "uma paz soviética atéia',",

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

RESPOSTA OeI
'DENTAL

DELEGACIA EM SANTA Cf\TARINA

AVISO
CONCURSO PARA OFICIAL'ADMINISTRATIVO E

CONTADOR
Cientificamos aos interessados qUQ as provas escritas

dos concursos em epígrafe, serão realizadas no ColégiO Ca

tarinense, sito à rua Esteves Júnior, 159, nesta Capital, nos
dias 18, '19 e 20 do corrente, de acôrdo com a s�uinte dis

tribuição,: CHEIA DO NILO
ses reacionárias ...

CAIRO, 8 (U. P.) - A cheia
do Nilo atingiu proporções
inquietadoras no Sudão, on'-'
de 600 pessoas de quatr.o al
deias da região de Wadi Ka

ga estão sem abrigo, em con

sequência das inundações:

0ficial Administrativo
Dia 18 - sábado - Português.
Dia 19 - domingo � Noções de Direito.
Dia 20 - segunda-feira - Dactilografia.

Contador
.

Dia 18 - sábado - Português e Aritmética.
Dia 19 - domingo - NoÇões de Direito.
Dia 20 - segunda-feira - Contabilidade.
As provas de Dactilografia e' Contabilidade serão reali

zadas na sede da Delegacia, à rua Felipe Schmidt n. 37.
Os candidatos deverão comparecer uma hora antes,

mun�dos de cartão de identidade e caneta-tinteiro ou lápis
tinta.

.,

Florianópolis, 8 de setembro de 1954.
l\<Iilton w'alkil;io Liberato - Subst. Aut. Delegado.

Sociedade Culfural
'-., .

Joaquim Nabuco
A SOCIEDADE CULTURAL JOAQUIM NABUCO fará

realizar sexta-feira próxima, dia 10, ás 20 horas, na casa de
Santa Catarina, uma sessão comemorativa da semana da
Pátria, fazendo uso da palavra o colega Carlos de�Oliveira.
Falarão ainda os colegas Florentin_o Carminatti e M;:trlene
Abraham. A crítica literária estará a cargo do Sócio José de
Alencar Amaral. Números musicais intercalar-se-ão entre
as peças oratórias.

A Diretoria convida as pessoas interessadas e avisa aos

sócios que é ne6essario o c9mparecimento. de todos. ',.

EGAS GODINHO

,Aos meus correligionários

Enten,dem que o autor desta seção
daste do P. S. D.

seja o Guin-

Errado.
O P.S.D. não precisa de alavancas para se alçar. O

povo mesmo trata de elevá-lo. E tanto assim é que,'
partido por partido, nunca foi sobrepujado em legen-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


