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ADERBAL
Afirmava Ruy, num dos seus lapidares discursos, que

a maior glória de um homem é ser bom.

E ser bom é ser justo,' é ser honesto, é ser amigo da
verdade, é ser fiel aos deveres, é ser surdo ao mal, e ser

enérgico contra a mentira, o

embuste, a hipocrisia .

Aderbal R. da Silvá é
credenciado por essa bonda
de, assim compreendida. Es-.
malta-lhe a figura moça,
uma absoluta incapacidade
para o mal. A ccntlngêncía
humana nãs o, <afasta de

erros, mas erros de entendi
mente e não ' de vontade.

Despido de vaidades,
simples, desestudadamente

simples, como é a nossa gen
te, deu a vários postos de'
comando na vida .públíca o

traço marcante da, sua per
sonalidade: honrou-os,' ao

revés de deles se honrar. A
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Permanecerão
os Presidentes dos Institulos

RIO, 9 (v. A.) _ "Não vejo
necessidade e11). mudar, no

moménto, os presidentes dos
Institutos declarou o minis
tro Alencastro Guimarães. A

crescentou depoís.o titular do
Trabalho: "O govêrno tem o

propósito de ir restabelecen

do a ordem com medidas efe

tivas e 'seguras". O atual go
vêrno vem sofrendo uma re

fo\ma absoluta nos postos de

direcãó, daí a' expectativa- e
xístente quanto a .êste im

portante setor que agrupa
grande número de funcioná

rios, aguardando uma pala
vra esclarecedora". Disse em

seguida o mínístrc do Traba

lho: "Dentro do critério a,
que nos propusemos, vamos

trabalhando para que esses

Institutos cumpram sua fi

nalidade, prestando realrnen-

te assistência social, sem .des
virtuamentos condenaves que
díspersam sua economia e

deservem os trabalhadores.
Não me parece aconselhável
fazer mudanças radicais. 'Por

r-

fragrlídade humana dos que o injuriam e o insultam, per
doa com a superioridade de ignorá-los: A nossa terra, e

, mormente a nossa Capital, muito 'lhe deve.

A DUQUESA DE KENT NO CANADÁ Ao ex-governador e ao cidadão. Ao amigo. Ao catari-
,

:1 nense. Ao rlortanopolítàno. Ao homem sem máscara, sem-
MONTREAL, 9 (U. P.) _ Unidos, receberam as repre- .

f' 1
A duquesa de Kent e suart- sentantes da Casa rc/al ingle- ���c:��:� f�:l��a�:;�:s��, t��o�e&tos sempre elegantes e

lha, a princesa Alexandra, sa o Conselheiro Hugh Han- ,"Antes de deixar o govêrno, a Capital terá àgua, luz 'e
chegaram, ontem a esta cí- sen e sua esposa. Os' reais vi- leite". Disse e cumpriu. Não usa do Ilusíonísmo para Iudí-
dade, para uma visita de 7 sitantes chegaram de Fre- briar ao povo. Não afirma que sabe tudo. Se, na vida pú
dias ao dístríto de Montreal, dericton, Nova Brunswick. Na blica, soube ter a .ousadía dos moços, não esqueceu dos
a última etapa da viagem proxlma semana, partirão conselhos da experiência dos velhos. Não mentiu. Não en-

para uma visita a região de .

ganou nmguem. Sobram-lhe pelo que é e pelo que foi, au-
pelo Canadá. No ímpedímen- Laurentian pára um repouso toridade e mérito para disputar uma cadeira na Câmara
to do prefeito CamiHon Heu- antes de voltarem para Nova dos, Deputados. O nosso povo lhe deve esse encontro nas
de, que se acha em trata- Iorque, afim de tomarem o urnas. Para consagrá-lo, como expressão legítima elo valor

�:��� e: ����:s�e�" ������� ��U:;l�a�a;��lai��r:.s trará da nossa gente, como ele simples, honesta e boa.'
'

. ...

enquanto, cogito apenas de
substituir todos àqueles e).ue,

ocupando cargos de direção,
sejam candidatos a postos
eletivos. Isto a bem da mo

ralidade do regÍh1e".

o PACTO DA ASIA ELOGIADO POR \

CHURCHlll/'

LOND�ES, 9 lu. P.) _ O

govêrno britânico, chefiado

pelo primeiro ministro Chur

chill, acolheu com beneplá
cito a assinatura do pacto

rou num comunicado: "O

governo de S. M. recebe com

beneplácito a conclusão de
tratado de defesa coletiva da
Asia sudeste o qual aumen
taria a capacidade defensiva

de segurança .coletíva da dos povos elessa região e lhes
Asia sudeste, cujo.fím é pro- permitírá manter sua inde

teger a importante regiao pendência e levar a cabo
da Asia da agressão comu-I pacificamente seu desenvol
nista. A Chancelaria decla-, vimento ordeiramente".

NO MÉXICO "O CANGACEIRO"
RIO, 9 (v. A) _ Com o in- I apresentação da película "O

tuito de dar maior brilho à Cangaceiro", a Embaixaela
do Brasil no México ofereceu
dois coquetéis no "Variety
Clube de Mejico" aos Jorna
listas mexicanos.
Os comentários aparecidos

nos vespertinos locais levam
a crêr que o filme em aprêço
logrará pleno êxito naquele
país.
Na primeira elas exibições

privadas, o embaixador

Thompson Flores outorgou
aos diretores das principais
emissoras mexícanas os dis
cos das quatro músicas de "O,
Cangaceiro" e aos regentes
de orquestras as partituras
elas mesmas músicas.
A segunda demonstração

foi feita aos cronistas cíne
matográficos e aos artistas
mexicanos que comparece
ram ao Festival do

'

Cinema
de 'São Paulo.

ESTADO DE
GÊNCIA

UR-

CALCUTA', 9 ru P')

Dizem, que a última parte
elo dique que protegia ri; cida
de de The, Dibbrugarh, no

norte, de Lassam, foi preci
pitada no Brahmaputra.. O
estado ele urgencia foi pro
clamado na cidade, já eva-

cuaela.

A GUATEMALA PEDE A RETIRADA DO
DIPLOMATA ARGENTINO

GUATEMALA, 9 (U. P.) _

O governo guatemalteco pe-

,diu ao da Argentina que re
tire" do país o seu encarre
gado de negócios interino,
dr. Carlos Torres Gijenam.
Segundo se informou a U

nited Press, motivou o pedido

de retirada do diplomata ar

gentino um incidente ocorri
do no aeroporto entre Torres

Gijenam e funcionários .do
governo guatemalteco á par
tida de um dos cidadãos que
se encontram asilados na

embaixada argentina.'

-----cõMDNlSTÀS
..

PRffiE-----
, O sr., Demaria e a sf_a.' K9nd�r "

.

;RIO, 9 ,(V. A.) _ O leader de Luiz Carlos Prestes e Sta
marltimo Emílio Bonfante! lín. Bntrê elas se- eriêontra'

Demaria, candidato a depu- uma sobrinha 'do sr. V.alerio
" I

tado federal, foi preso pela Konder, conhecido leader

policia, quando tentava agi- vermelho e candidato a se-

tal' a massa, ante-ontem. naelor.

Conduzido para a Polícía
Politica, Bonfante afirmou

ser oficial da Marinha Mer- O COMUNISMO NA
cante, ter 37 anos, ser casa-

do e domiciliado na rua San- COLOMBIA
ta Rosa, 238, em Niterói. BOGOTA';9 (U. P.) _ In-

Pela manhã, as autorída- forma-se que a Assembléia
des da Policia Politica detí- Nacional Constituinte apre-
'veram numerosas senhoras' vou, ontem, o dísposítlvo le

que tentavam angariar di-! gal que proíbe a atividade

nheíro para o extinto

parti-IPOlítiCa
do comunismo mi

doOomunísta do Brasil, ven- Colombia. A votação foi ele

dendo moedas com as efigies 36 a favor e 19 contra.

COMO ASSISTIU A PARADA O
GENERAL ZENÚBIO

RIO, 9 (V. A) _ O gene

ral Zenobio da Costa, sur

preendido pela reportagem
durante a Parada de 7 de Se

tembro na, sacada de um

posto, eleitoral Ademarista,
explicou que realmente as

sístíu toda a parada daquele
local onde funciona um cen

tro eleitoral elo PSP. "Mas

vim atendendo ao convite do

major Tavares Lima que é

meu amigo pessoal: Não sou

político. De maneira nenhu

ma ingressei ou pretendo in
gressar em qualquer Partído..

"TOTAL INDEPEN
DÊNCIA;'

NO MÉXICO AGUARDAVAM ARBENZ SUBSTITUTO DE MOUNTBATTEN

CINCOENTENÁRIO nA MORTE DE
JOllO VERNE

Iliança Mundial Presbiteriana
RogressoD o Rev. Benjamin Morais, �181tO
Vice-Presidente da�Dela Organização

RIO, 9 (V. A.) .:._ Viajan- verendo dr. Benjamim Mo- sembléia Geral da Aliança
do a bordo de um avião da raís Filho, vice-presidente do I Mundial de Igrejas Presbite

Braniff Aírwys, chegou a es- Supremo Concílio da Igreja' rianas efetuada em Prince-

ta Capital no Aeroporto In- ,Presbiteriana do Brasil. ton, New Jersey, Estados U-,
ternacional do Galeão,' o re- Recentemente, na 17a. As- nidos da América do Norte,

foi eleito vice-presidente da

Aliança; tal eleição muito
honrou o evangelísmo brasi
leiro.
Estêve em visita a� Méxi-

co, Cuba e Guatemala, fa
membro da co- zendo 'divulgação qaquela

missão parlamen,tar de inquérito, no cáso da "Ultima Ho- importante reunião.
ra�', jcuja denúncia partiu da U. D. N., grei do sr. Konder

Reis.
,

Bastaria isso para deixar patente que o acusador ou é
um doente mental ou se engolfou definitivamente no mais

cínico dos exotismos.
Uinà a uma das suas provas passarão pelo crivo ' da

nossa análise. Observe-se, de início, no entanto, que as

acima arroladas têm, todas, suas origens na U. D. N. e em

udenistas. Citando-as, como provas, o sr. Konder Reis não

aeus� o sr. Nerêu Ramos: acusa a União Democrática Na-

te, no qual poderia ter via

jado o ex-mandataria da

Guatemala, e nem recebeu

comunicação sobre a chega
da de. qualquer aparelha des
sa .natureza, durante o dia:

LONDRES; 9 (U. P.) _ O
almirante Iord Louís Moun
tabatten deixará o seu co

'mando, no Mediterrâneo, no
início de dezembro, e será
substituido, naquela data, co
mo comandante-chefe da es

quadra britânica no Medi
terrâneo e como comandan
te-chefe das forças aliadas
no Mediterrâneo, pelo almi
rante sir Guy oranniam,
confirma o almírantadovhrt.,
tãníco.

Essa notícia ê geralmente
interpretada nos meios da

Marinha britânica, como sig
nificando que o f11mirante
'que -deiXa o'comando será

GRANDE INTERESSE PO
PULAR ESTÁ DESPERTAN

DO A VISITA DÀ FAMOSA
ESTRELA DO CINEMA' A
MERICANO _ FICARÁ QUA
'1;'RO DIAS NESTA CAPITAL
_ COQUETEL, HOJE, PARA

OS ARTISTAS BRASI
LEIROS E CRONISTAS ES

PECIALIZADOS

RIO, 9 (V. A.), _ Chegou
ontem, cêrca da meía-noíts,
procedente de Montevidéu, a

bordo de um avião da K. L.
M. a estrela cínematográtíca

Fui assistir à parada parti- Ava Gardner, famosa pela
cularmente em companhia sua beleza física e conhecida CONFERÊNCIAM
de um oficial de minhas re- pelos fãs do mundo inteiro EDEM E CHUR-lações". -

como a ex-esposa de Míckey
Rooney, Artie Shaw e agora, CHILL
em processo de divórcio do LONDRES, 9 (U. P.) _ O

seu terceira marido, o cantor chanceler Eden conferenciou
Frank Sinatra. à noite passada, com sir

,SAIGON, 9 (U. P.) O A, sua vinda ao Rio estava Winston Churchill, pouco

general Paul Ely, comissário senelo aguardada com gran- depois que se soube que o

geral da França na Indochi- ele interêsse, dada a grande chanceler da Alemanha Oci

na prometeu, em nome do popularidade de que gosa dental, sr. Konrad Adenauer,
seu país, "a total 'indepen- entre nós. Coincidiu' ainda. não 'estava de acôrdo em

dêncía e 'o completo apoio" que um dos seus filmes está que se começasse, na terça
ao Víetnam livre, em sua lu- em exibição, o' que concorreu feira, dia 14, a conferência
ta pela nacionalidade. I para levar ao "áerdporto 'do sobre a defesa européia,

MEXICO, 9 (U. P.) _ Um

grupo de guatemaltecos, re

sidentes no México e polici
ais, vestidos -à paisana, se

reuniram, ontem, no aero

porto, ao que parece à, espe
ra do ex-presidente Arbenz.
a torre de controle elo campo
de aviação informou que ne=

DA
nhum avião particular ti

- nha chegado durante a noi-

,

Existe a possibilidade de Ar
benz chegar, num avião da

"TACA", às 14,30 horas de'
hoje,REARMAMENTO

ALEMANHA
PARIS,9 (U. P.) '_ O che

fe do Govêrno da França, sr.
Pierre Mendes-France, está
convencido _ segundo altas
fontes governamentais _ ele

que" para fim; cio" àna' Já "�se
pode .ter, aprovado pelos par
lamentos' eurôpeus, um am

plo tratado de defesa oci

dental, com a limitação do
rearmamento da Alemanha,

A SRA. DARCY VARGÀS

RIM 'VN�0J>!I��U,�ol:.!v��o 'p,estdente
traria tio que tinha �ido'no- Getúlio Vargas em se afas

tícíado não deixou a direção "tar desse cargo; para o qual
da' Legião Brasiléira de As- aliás, foi eleita por um perío
sístêncía a sra. Darcy Var- do de dois anos, a terminar

gas, não t�ndo mesmo pen- em fevereiro de 1955.

Falando' à reportagem, no
Rio de Janeiro, a sra. Darcy
Vargas afirmou que, eleita

Galeão, 'o considerável nú- pelo Conselho Delíberatívo da
mero de admiradores que lá L. B. A., não faltaria à con

estava ontem à noite. fiança que nela depositaram
Nesta capital Ava Gadner os membros daquele orgão,

permanecerá por quatro dias, continuando, portanto, na

hospedada no Hotel Glória. obra de assistencia social até
Não havia' até ontem, ne- o termino do mandato.
nhum programa para sua

estada. Hoje, às 18 horas, a

famosa artista do cinema a

mericano oferecerá um )co
quetel aos artistas brasileiros
e à crônica especializada.

PARIS,_ 9 (U. P') _ Júlio

Verne, o genial romancista eNO RIO AVA GARDNER

(cRECORD»
PARIS,9 (U. 'p,) _ O tran

satlântico francês "ILE DE

FRANCE" acaba de bater um

"record", permanecendo em

Nova York apenas 18 horas,
em carga e descarga e rece

bimento de passageiros.
Habitualmente a demora

do navio naquela escala era

de 24 a 48 horas.

O tempo mais breve, reali
zado por um paquete da
Cunard Line, era de 21 ho
ras. '

DETROIT, 9 ru. P.) _ Fa
leceu à idade de 79 anos a

sra.' Evangeline Líndbergh,
mãe de Charles Lindbergh.

FALECEU A GENI
TORA DE LIND

BERGH

ll:sse moço pagou aqui, com o preço da renúncia aQ do nosso povo na Câmara dos Deputados. E' um leviano,
mandato de deputado e da fuga para o Rio de Janeiro, a no mínimo ;um asneirento, no mais.

campanha que elementos da sua lIrópria grei iniciaram e Desafiado a sustentar as afirmações caluniosas, assa

fome"ntaram contra a sua 'dignidadc. De nada lhe valeu cadas irresponsavelmente contra o ,sr. Nerêu Ramos, o sr.

o sacrifício. De volta ao Estado, feito ca'ndidato do tio go- Konder Reis desp�ja nas colunas da Gazeta 'um ridículo

Ternador, esqueceu-se da correta e nobre atitude quc seus c penoso atestado da sua indigência jurídica e da sua rai

adversários haviam tomado quando lhe passearam o no- va fanática.
me pelas sargetas, e, na primeira oportunidade, lançou a Custa a crcr que um blWharel em dircito, ex-deputado

, público solerte e despudorada exploração contra o eminen- c cx-chefc de gabinete de um ministro, tenha, não a co-

te ch'efe do P. S. D., catarinense.' ,ragem, mas o desplante de apresentar as provas que o sr.

Chamado às falas, manda às urtigas o respeito que Konder Reis apresentou. Lendo..!as, tem-se a convicção de

eleve ao nome e ao diploma e, para decepção de quantos que o moço ensandeceU' por completo e, escapo às válvulas

lhe afirmavam o talento e a cultura, traz para as colunas (la compostura, na aflição dos, maledicentes castigados,
da. Gazeta, em forma de artigo, a mais melancólica prova

'

aderiu ao existencialismo.

do seu histerismo, da sua morbidez infanto-juvenil e da Para afirmár que o sr. NerêU,Ramos, por suas atitudes
sua viciada mentalidade ,de imberbe político. Para JU- e pronunciamentos, foi um dos matadores do sr. Getúlio

bilo dos correligionários que daqui o afastaram, há tres Vargas, apresenta, desvairado, p�ovas como estas:

, anos, e para tristeza e para lôgro de amigos e advet:sários 1° - Haver o sr. Nerêu Ramos defendido as imunida-

.qúe o defenderam e confortaram no �ranse doloroso, o sr. des parlamentares, na pessoa do deputado Tenório' Caval
Konder Reis não regressa curado de pensamento. Vem

I
canti, da U. D. N., correligionário, pois, do sr. Konder Reis;

mesmo como portador da contra-fé de que lhe faltam pre-
'

2° _ Haver sido saU(lado por Pedro Dantas, numa

dic�4os e :virtudes para aspirar ao cargo de representante cc;msagradora homenagem. Pedro Da'ntas, do Diário Cario-

A paixão política, atuando sôbre espíritos fracos, mor
didos de ambição, 'leva-os àquele estado, de desêspero que
Máximo Gorki assinalou 110S Ex-homens.

•

E' bem, .o caso do si': Antonio Carlos'Konder Reis.

ca, é o sr. Prudente de Morais Neto, brigadeirista devota

do e, portanto, eorréligionário do sr. Konder Reis;
3° _ Haver apressado a votação do impeachment pro

cessado contra o 'Presidente Vargas, pela U. n:.N. - par
tido do sr. Konder Reis.Mais· um traidor

4° - IIaver o sr. Leoberto Leal sido

cionaI.
O bacharelete, na sua insânia, desfigurando episódios,

começa por c-tlmprometer o seu próprio partido e a infrin
gir um dispositiv.o legal: aquele que lhe proibe alegar a

propria torpeza.
Se, nos casos aludidos, há relação, com o trágido desa

parecimento do Presidente Vargas, O' sr. Konder Reis pro
vou a responsabilidade da U. D. N. -Come advogado, por

inépcia ou interesse, nada fez senão cometer a mais gra
ve das faltas profissionais: trair o mandato!'

chamado, naquele momento,
para o mais alto grau da

"Royal Navy", o de primeiro
Lord do Mar (Chefe elo Esta
do-Maior da Marinha).

o Tempo
Previsão do. tempo até às

14 horas do dia 10.

Tempo _ Instável com
chuvas,
Temperatura -'-, Em declí

nio.
Ventos _ De Sul a Leste,

com rajadas frescas.

Temperaturas _ Extremas
ele ontem: Máxima 20JO. Mí
níma 1'8,3.

sábio, que foi o verdadeiro
precussor da maioria das des
cobertas modernas, em todos
os ramos da ciência, notada
mente o submarino e a avia

ção, vai· ter solene comemo

ração do cincoentenário de
sua morte ocorrida em 1905.

Durante quatro meses ma

nifestações comemorativas se

efetuarão na "Porte Dorée",
no Museu da França de Ul

tramar, particularmente uma

exposiçao retrospectiva ele

ilustrações do escritor, que
tendo' feito as delicias de to
da a mocidade de uma gera
ção é ainda hoje lido e citado
em todas as partes do mun

do.

O RISO DA CIDADE-

'�

: ..�:":\: <�;�

, ;S;<� .:.\<:1tj
- Eu lião dizia que o Kon
der Reis não devia vol
tar para Santa, Catari
na?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-DR· I. LOBATO
. FILHO

Doenças do aparelho respi
ratório

TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especiallilaçlo
COPIA DOS PULMOES no Ho�pital do. S.rvtdor••
) CirurKia do Toru: do Estado

F()rmada 'pela Faculdade
(S

. J Prof .1I_da-
NacionaI de Medicina, Tisio- erviço i). •

l<>gista e Tisiocirurgião do I
no de Andra.:d.)

Hospital Nerêu Ramos I, Consultas - P.la manhl

Curso de especialização pela no Hl'spital d. Caridade.
S. N. T. Ex-interno e Ex-as- A tarde da. 15,30hl.
sistente de CirurKia �o Prof. diante 'no consultório
U'O Pinheiro GUlmaries �m. '

.

(RIo). a Rua Nunes Machado 17,.
Cons: Felipe Sebmidt, 88 Esqll,n. d. Tl1'adente•. Tel.
- Fo.ne 8801. 2.766.

.

-
. Ate:r:.de em hOl'& marcada., Residência-
Res: Rua São Jorl'e 80 _._ l .

1
'

"ane 2895. , dete. .

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

J ,GAR��NTA
. ,

.

_

DR. GUERREIRO
- M

.

E'· D I C OS. . .1 �S�P·EC·'IaADLIsst!.· P!a�!� I,. °AD''MEINsIS'rTRAA:AOO Chefe dod�e�!��i!� �:v���:�anó�� e 'o_rganta

A 'FREDO DRA WLADYSLAVA
.CJ f"' .... A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE LARMO DR. L

.'
...,

ENÇAS DE CREÀNÇAS. i Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
CANT,IÇAO CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n, 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO - ,

e CONSULTAS' Das 10 às ITel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar' das sinusites e

I CURSO NACIONAL DE .

D' t RUBENS A d N' G t )CLtNICA DE CRIANÇAS DR. ANTO'NIO' DIB 12 horas. -

ire or: . inflamações o ariz e argan a

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Internas Bx-díretor da Hospital MUSSI . Geren te : DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
;ORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana,

-,- MÉDICOS - Cons. e �esidência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E-:n muito.
RINS - INTESTINOS t' ?oenças

nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n, 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da ais.

.� . GERAL-PARTOS Representações A, S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faningíjes
SIFILIS I Impote�cla,Sexual. Serviço completo e espe- ra, Ltca. e inflamações dos Ouvidos)

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'lradentes n. 9.
cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografiàs da Cabeça)

dentes, 9.
• Consultas das 15 às 19. SENHORÀS, com modernos A D V O G A DOS _ fiO andar. ,REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: . horas.
métodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 Rio de (OCULOS) ,

Das 13 às 16 horas. FONE: 3415. ,Itratamento. Janeiro
_. JLAMPADA de FENDA (Verificação � diagnostico deRes.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _. HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. , lesões dos Olhos) . ITel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 Estreito F I' UI"

,

,
- 2.276 - Florianópolis.

-. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA RGa e ipe de iverra, n, INFRA VERMELHOTEL, - 6245.
_ METABOLISMO BASAL

_ ADVOGADO _

21 _ 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS DR�- MÁRIO WEN.. RadioterapÍap 01' ondas

Caixa Postal 150 _ Itaja]
Tel.: 32-9872 -1URSãSO Paulo

.

Pulmão e Esofago
eurtas-Eletrocuagulação - ASSINAT A Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAlTSEN '- Santa Satarina - N C

.

IRaios Ultra Víoleta e Infra a "lnt", '

Belo Horizonte
- MÉDICO - CLlNICA MÉDICA DE Vermelho. DR.' MÁRIO LAU� Ano' G"$ 170,0(1 Residê�cia - Felipe Schinidt, 113. Telefone 2.365

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano,
RINDO

Semestre Cr$, 90,00 C01J,sultas - pela manhã no Hospital _ A tarde
São. Francisco de Assis e na Consultório _ Rua Joãu n. 1, 10 andar - Edifício do No Interior " das 2 horas em diante no Consultório

Santa Casa do Rio. de 'Pinto, 10 � Te!. M. 769. Montepio. e Anc .. ", .• .. Cr$ 200,00

I
.

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário : Das 9 às 12 ho-
DR- CLAUDIO I Semestre ....

' Cr$ 110,00 •

.

CLINICA M&)ICA raso ras - Dr. MUSSI.
.

�núncios mediante con-
-

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVOCARDIOLOGIA _
Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas --: Dra. BORGES trato

.

.

I' R V'to Júnior, 45. Tel. 2.812, MUSSI. ADVOGADOS Os' originais, mesmo não ULCERAS:OO ESTOM1GO E DUODENO, ALERGIA.Consu torio: ua 1 i1'
I Residêucia : Avenida Trom- Fôro em geral� Recursos publicados, não seria devol- DERMA;OL�I� E CLINICA GERA�

�:�::::', 2�e:�d�.�5Q..ar_ O�A':.ZE g1ii���A powsky, 84.
�:�a.:�� oeS;;:�:�:IT;?d:�:: v;�"d;roÇão não " .••••�- Dr, Mlguel...Nunes Ferreira.

tas e Sext,a feiras:
DR. JÚLIO' DOIN ' \�-

de Recursos.
•

s�blhza pelcsconceítos enn- CONS. _ A'. RUA VIC'rOR MEIRELLES N0 18, l0
Das 16 as 18horas., ESCRITóRIOS t1����,s artlKos !!!In,ados. ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS ._ DIARIAMENTE.
Re�idência: Rua FelipI! VIEIRA.. DR. NEWTON Florianópolis - Edif!cio

.

��:'!!:�'..&.;;'!:!!! RES ..
__ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.140

20 d" D'AVILA São Jorge, rua Trajano. 12

informaço-es.Schmidt, 23· - an ar,
Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL _ 10 andar - sala 1. , Dr. Ylmar 'Corrêaapto 1 - Tel. 3,002.

Ouvidos _ Nariz .. Gar- Doenças 'de Senhoras Rio de Janeíro - Edificio
U'telsProctologfa - Elel.ricidade Borba Gato, Avenida Antô- CLINICA MEDICA

DR. WALMOR zo- ganta.
.

.

Médica nio Carlos 207 - sala iQ08. ��;::- CONSULTAS. das 10 - 13 horas
MER GARCIA' Infra-Vermelho - Nebulí-

Consultório: Rua. Vitor
--_._

. O leitor encontrarA, nel· Rui l'iradent. 9 - Fone 3415
zação Ultra-Som

Meireles n. 28 - Tetefone: DR. CLARNO G. ·ta coluna" informações que

Dr'•..Carl·o---:-s-.F-...•-E-.n-u-e-I-s--I.�.n-u-.-.
-

ção Ultra-Som.
3307. .GALLETTI necessita, diàriamente e de

(tratamento de sinusite
Consultas: Das 15, horas _.:. ADVOGADO ., imediato: "sem operàç�p). '

diant R V't M' II 60 Médico dos Hospitais Americanos e da Força'Anglo relinoscopia r+: Mo- em I. ua 1 01' erre ea, .

d Ot Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefone Expedicionária Brasileiraderno e;quipamento e 0-,
011 mDICO -,OPERADOR _ PARTEIRORino- laringologia . (único Rua: Blumenal n. 71. - Florianópolis .:..._ O Estado.......... I.

E do) A Gazéta Z.15' Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações
'

nOHo��ri�,das 9 às 12 horas

�

DR. DIi3 CREREM Diário da 1'arde .•. 1.578 O Mais Moderno e eficiente Tratamento' e Operações
e das 16 às 18, horas ADVOGADO Diário da Manhl ... 1.'63 das doenças de Senhoras

'

Consultório: - Rua Vitor Causas cíveis. comerciais, A Verdade......... 2.010 Cólicas, flôree brancas, Irrégularidades mentruaes, ton-
'" Imprensa Oficial 1.188 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,Mireles

.'

22, esquina com criJ:nÍfiais e trabalhistas.
. HOSPIT.A.IS insônia, impotência e' frigidez .sexual em ambos os se-Saldanha Marinho. Consulta. popularea D� C...ridade: xos - T;rat�mento -pré-nupcíal e pré-natal.Res. 10�r. Urussanga 2, Rua Nunes Machado,' 17 : <Provedor)' ......• 1.11' Operações espeêializdas do ouvido, nariz, garganta,apart. .

.

(esq: Tiradentes) _ sobra- \ <Portaria) , . . . . . .. 1.011 sinusites, polípos, desvios do septo (nariz) labio :panido
DR VIDAL 'lo> I_..Milliiiliiil6Mii........... , Nerêu RamM' 1.811 - Operações de hernias,

. apendicites, ovário, utero,
- '!' .do - sala .:l.

"

• • • • •

1"7 h ld d id hid '1 ICLíNICA DE CRIAN"AS Militar � .. ,I. u emorrei es, a enor es, . 1 roce es, varicoce es e
... SAo Sebastiio (Cua varizes, elefantiazes.CONSULTóRIO - F.li-

. .�",���n • de Saúde) 1.161 C I R U R G I A EM G E R A L

Jose' Tavares Iracema
Maternidade Doutor' Tratamento garantido de varizes, úlceras varícosag

:

Carlos Corria ... 1.111 hemorroides com 6 injenções, sem 'dôr
.

CHAMADí\S UR· OPERAÇOES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
GENTES Tratamento e'Operações do estômago, fígado, vesicula e

Corpo de Bombeiro. ..111 intestino - Tubagem duodenal.
Serviço Luz (Recla- Tratamento da Sífilis pelo, processe Americano, mais
mações) '......... 1.404 moderno, em 3 ou 15 dias.

Pclícía (Sala Cúmla· Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-
sário) ,. 1.018 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, eom

P"Ucia (Gab. Del. 100% de cura.

Kado) :......... 1.594 Receita de óculos - Tratamento e operação 'das doençu
COMPâNHIAS D. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
TRANSPOR'r. ' JETC. .

A€REO "-TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
TAC 1.700 NOITE
Cruzeiro do Sul.... 2.500 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,

I
Panair .. ,'......... 3.553 Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da
Variar 2.&25 Torre.

-------------�------ Lóide A'r� .....•.•. 2.402

N
·

M I C· I H
.

.
'

-.,.,.-------- :::!�b.�;�.. ::::::: :::��, aVlo-. O Dr « ·ar ' olDck.en
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eO � HOT&lS RAP.. IDEZ-CONFORTO-'SEGURANÇA .

1/ ".A,�·$ III L�ueaXtrf1l""'optol�l···· ....: ': '::. :. :. :.:.
%.021 Viagens entre n..ORIANOPOLIS I RIO DE JANEIRO

"

.1.

.-- J�276 . Escalas intermediárias' em Itajaí, Santos, São Se-
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�
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a
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1
;; 7' \.! " .J Empregada

Indicador Profissional

Dsplomado pela Faculdade
Nacional de Medicina da
Universidade do Brasí!

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Serviço' do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

,

Ex-interno do Serviço de

Cirurgia do Hospital
I. A. P. E. T. C. do Rio de

",aneiro
MédicI> do Hospital de

Caridade
DOENÇAS DE SENHORãS
_ PARTOS-OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16;

das 16,.00 às 18;00
'I horas.

Pela manhã atende
diàriamente no H08- pe Schmidt, 38.

-0-pital de Caridade. CONSULTAS - Du 4
, �� r.Residência: às 6 horas. .

• • "

R G neral Bl'ttencoun' R idê
.

T t Síl 'MOLE STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA
ua: e esi �ncia: enen e 1 -

GERAL
n. 101.

1 veira, 130
Telefone: 2.692: FONE - 3.165.

------

DR. HENRIQUE
PRISCO PARAISO

�ICO

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

.

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.
Convulsoterapía pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico-
, terapia, .

CONSULl'AS: Terças e Quintas das 15 às
17 horas. Sabado (manhã)

.

Rua Anita Garibaldí, esquina de General
Bittencourt.

.

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te!. 2901

DR. ARMANDO VA- ORo ANTÕNIO MO;,
LÉRIO DE _ASSIS NlZ DE ARAGAO

_ MÉDICO -

Dos Serviços de Clínica In
(antil da Assistência Muni

cipal e Hospital de Carfdade
,

CLtNICA MÉDICA DE I

CRIANÇAS E ADULTOS
- Alergia -

CGnsultório: Rua Nunes

Machado, 7 - Consultas das
15 às 18 horas, .

Residência: Rua Marechal
Ga ilherme, 5 - Fone: 3783.

CIRURGIA TREUMATO
LOGIA

Ortopedia
Consultório: João Pinto,

18.
Das 15 às 17 diàriamente.

1.Menos aos Sábado,s
Res.: Bocaiuva 185.
Fdne: ....;. 2.714.

Operações - Dotnças
de Senhor�s - clInica d.

Adultos.

de ITAJAí.
14/9

VOLTA

La

portal
.-------------------

\ saída do RIO
Precisa-se de uma em-

20/9
pregada para trabalhar em

18AHCO
de C�f�ITO 'POPULAR

I
Pôrto �legre. Paga'se bem. s�?�!i'�o� Fpolis. às 24,00

, AGRlrOLA' � I I Tratar á Rua Felipe ,.' do Rio às 16,00�

R
....�rI 16 . . , Schmidt n. 119. TELEFO- Para mais lnformaçéies dirijam-se à .'

'\M.O; tJ
--·r'--' I .

' I EMPRmSA N�CIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKEf'LOR!ANOPOLIS -SI�.('óió.rln6, NE. 3.177. Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 _ Telefonl: 2.212

de .SANTOS
21/9 '

--------:-----:-:-----------------'-_._.
_ .._.�.--_ .. _ .. __ .__ . __._---------------_._"--�---

Lavando com Sabão ;

'Virgem ESJ=)ecialidade
da Cla. WBTZEL INOUSTRIAL-Jolovllle. (marca registrada)

economiza-se, fempo e dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



espécie de anjq da guarda...----- .-_

vestido de "smoking"
guie a nossa mão. Há um

momento em que o apjp da
guarda de smo'king' se apro
xima dos, jogadores, dá-lhes
ordens silenciosas e orien
ta-lhes à, mão. Para poaer
obedecê-lo, é preciso silên
�Jo, passiv'ida.de,_ submis
são. Um vizinho que tussa,

que esbarre em. 'nosso bra

ço, que fume um cigarro
ordinário, é o suficiente pa� 7/(1".
ra romper o encantamneto. �,�
E o nosso'geniozinho se a

fasta.
O marido que, intervém

com um conselho ou com

um sorriso irônico nã,o faz
mais que destruir o, encan° � --�-----

tamento. E a, espôsa come- , For'a da Lo.·ça a perder, por que o seu I �

geniozinho benévolo foi:-se I BOGOTÁ..:...... 2 (AL). O
embora. O geniozinho não

I governo
tem em considera"

tem simpatia pelos :rpa�i- ção, o projeto de declarar
dos I fora da lei ri comunismo,
Espero que 'a, senhora g�- I

segundo' declararou anüi!e, a
nhe 0_ seu processo de dl- Asserp.bléia, o miI:tistro do_
vórcio na roleta da justiça, I Governo, sr. Lucia Pa,bon
para que mais tarde possa Nunez. O Governo tendo
ganhar na justiça qa role" I

em conta. a liberdade de
ta. pensamento na Colombla,

a o critério de que ideias se

E. ...

EDITADO
POR

, I

o ESTADO' Florianópolis, Sexta-Feira 10 'de Setembro 1954 3
'---.--'

DORVAL RODRIGUES

PARTIDO SOCIAL 'DEMOCRÁTICO
Partido Sociall Democralico

-

"O ESTAI)O"
NO LAR E NA SOCIEDADE I

.
.

I

S E R P QJ T A Para Ve re a dar

Ser poéta é auscultar as nostalgias,
Fazer vibrar no verso o sentimento;
cantar' com expressão as agonias,
Revivendo .o passado num lamento

p p
Ser poéta é reter no pensamento
Todo o esplendor nascido das magias;
Saber arquítetar., num só momento,
Quiméras, ilusões, mil fantasias.

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO s s

Ser poéta é ter alma p'ra sentir
As emoções da Musa imarcescivel. ..
É ser grande, ser forte, afeito à dôr:

A senhora tem razão
.

D D
DE PITIGRILLI 'guma grande estrêla do foi feito para a nossa medi
Buenos Aires - (APLA) cinema argentino, mas CO" da. Criticar as opiniões, tô-

É ter um coração que saiba rir,
.

- Foi levado aps tribunais mo não sou leitor das re- das as opiniões de Uma mu-

É saber compreender o incompreensível, de Buenos Aires- uni, caso vistas especializadas, e co- lher, equivale a proíbí-la
Ser poéta é morrer cantarido o �mór! que poderá ter al�umas ,mo só conl.eço - de vis- de pensar, porque qualquer

'",�� .. __

..
1;"

"" i.i;,...' ressonância pela po�ição 'I ta ':- du�s ou �rês �randes idéia que pretenda expres-
,..---0- ,I social dos protagomstas,' artistas, as quais nao cor- sar lhe parecerá errada, e

,

_ Sr. Tolentino SalÍt'Ana, cujas fotografias costumam respondem as iniciais refe- chegará a ponto de ímagi-
alto funcionário aposentado aparecer nas i evistas mun- ridas, não darei nenhum nar que a verdade não é "

'FAZEM ANOS, HOJE: i da Capitania dos Portos e danas e nas colunas espe- palpite a respeito. Inte- aquilo que vai dizer, mas I
_Sra. Felix Scheaffer ! Chefe de numerosa família cializadas dos jornais. A se- resso muito pelos Ienôme- precisamente o contrário.!SOCiedade Culjural'I'ranscorre, hoje, o aní-

I muito benquista nesta Capí- nhora L. T. pediu 'divórcio nos psicológicos, e muito No momento de abrir:a bo- _
versario natalício da exma tal. '

'

alegando "crueldade men- pouco pelas pessoas; os ca- ca para expressar um juizo
-

Joaquim Nabuc::oSra. TeIma Knoll Scheaf- _:_ sta. Rose Maria Ca-, tal" por parte de seu mari- sos psicológicos devem ser ou manifestar um desejo, jáfer, dígníssíma esposa do milli, funcionária da As" de, F.P. Essa fó�inula cos- examinados "in vitro", sem não obedecerá a um, írnpul
sr. Dr. Felix Scheaffer. sembléia Legislativa do Es- tuma ter êxito na Améri- nenhuma etiqueta em que so próprio, mas se encon-
A distinta dama" recebe" fado; ca do Norte, mas não sei se apareça o nome da persona- trará diante de,uma ques-rá por certo, em tão festiva sra, .Hilda Grandat acontecerá o mesmo na A- gem que forneceu as peças tão de 'sorteio: devo dizer

data, manifestações de .apre- Bruggmann, esposa do sr. -mérica do Sul A crueldade anatômicas. que sim, ou devo dizer, que
ço e,votos de felicidades, Prof. Henrique Bruggmann; mental faz parte dos novos Veremos como se' pro- não? Que é que está bem,do "s�u vasto circulo de - menina Irismar, filha' truques dos advogados, e nunciará o Juiz. Ou não ve- que é o que está mal? Gos
amizades, aos quais, res- do sr.. Adalgizo Climaco porisso receio, que, os' .Iui remos. As opiniões dos [ui- to disso, ou não gosto? Tal
peitosamente O Estado se - sr , Antonio Tomé Ma- 'zes a considerem como uma zes só interessam as partes, insegurança apagará nela
Associa. ti. rinho espécie de cartola de mági- pelas consequências que toda a flama interior, esta
- Major Jubal Coutinhoj - sra. Tolentina Silva I

co, da qual se podem tirar podem produzir, mas não flama que sendo' a origemda Policia Militar e dina- Peres, esposa do sr. Tito I

pombas vivas, peixinhos interessam o mínimo, à psi- da sua elegância mental, damico Delegado Regional Coelho Peres I dourados, e revólveres que cologia. Auxiliam ,a evoluo sua beleza espiritual, dão
de Policia da Capital; - sr. Adernar Sena dão tiros. Estou impacien- ção do Jurisprudência, mas forma e esculpem a sua per" iItiL:5fiJ,�:;', PartI'·cípaçao',- sr. Hercilio Simães

I'
- sr. Daniel Lopes Ma- te em saber que acolhida não a, da ciência do coração sonalidade. A crueldade

,- sr. Alfredo Juvenal fra \
reserva a justiça de Bue- e do cérebro. Apesar dís- mental consiste em suma,da Silva , - sr. Pedro Cardoso nos Aires a êsse "número so, gostaria que aquela se- em matar a almà sem dei- Vva. Carolina M. Teixeira da Rosa'
de variedades"

'

sentimen- nhora me. chamasse para xar nenhum rastro. Em ca-' Nestor Vieira da Costa e D. Henriqueta G. da Costa
tal. ser seu 'perito, de modo so de êxito, estamos diante Têm o prazer de participar aos parentes e pessoas de
Os argumentos que a re- que eu pudesse, auxiliar a I do único e autêntico crime suas relações, o contrato de casamento de seus filhos

S S
·

S'
ferida senhora 'apresentou .acusação de "crueldade" perfeito.' MANOEL e ABIGAIL'

U r'l ugere I ao Juiz foram os seguintes: contra o seu consorte. Não Passemos agora ao prí- Florianópolis, 5 de setembro de 1954

.'
\

1°, Perdi lU,uitO; �inh��,o, �eJ.!h_o � J:Q��r�sã.'2J:t.�h:. meiro ,_pollto da., acusação." � _AOS CANDIDA'l'OS A PRE-
.. . ., Ina, roleta de Mar del Plata, fgaranhr :f ,"Vitorut, mas' sei

I
Com suas palavras de re-

p
· .

"

1;�:l�ee�t::r��ços SàtlSfato= porque, cada vez �ue ia a- m�ito bem o:que diria no'jprovação, o marido impedia rec'lsa-se a ugar
'

�,:!!O�o�aVE:eE!��!:SÇãO '

tratuais.
s normas con

postar em um numero ou I tribunal. MaIS ou menos o

I
f. mulher de, ganhar na ro-

" ,

f' d
.
'"

. I combinação de números seguinte: leta. Correto. A roleta não Casal Europeu, sem 1- e 2 ou 3 quartos no cen-e apresentação de programas Já temos apontado daqui

I Ilh hegado pre tro da idad P ost. ,.' meu marido dizia: "Perdes - Senhor Juiz, se o ma- se ganha com método os, recem c
.

-

,

' Cl e. ropos asde candidatos, não queremos das várias vedzes:,� tracões. sempre não sabes jogar", rido teve o procedimento Quem \

acredita que sabe cíza alugar uma boa casa para a caixa Postal 59.deixar que desapercebidos fi- as nossas a mims raçoes. . . A'

I d h- , I.
dO'quem dêsses documentos, os principalmente muniCiPais: e 1��0 com uma �ns�st;,ncla a ega ?, est� se� ora esta J��a,r, per e t� dcer�a: s

_

importantes e vitais proble- quanto a imprevidente. ce- ma osa, qU�b�e �,zla per- co;n a ra�ao om;cemos : SlS e�:s, as els'l oSI numde"mas da ordem e tranquílída- gueira em 'que teimam em
der as estri eiras", e, em pe o segun o ponto a acu- ros a ?�, os ca cu os e

des públicas.' permanecer, desprovidos que consequência, apostar mal sação. ,prob�blhdades falham la-
estão de organizações de 80- e perder., O marido impedia que' a mentaveln:ente q1!ando co-

Dirijomonos, desta vez, aos CORRO tais como bombeí-T 2°::_ Por meio de humí- mulher fôsse bela, -pertur- cocados diante de uma bo
aspirantes as Prefeituras e

ros, sapadores e outras. lhações, zombarias e vexa- bando-a com as suas impli- l�ha doi�a. Os 'siste��sCâmaras Municipais, porque, A nosso ver constitue en- mes que me causaram um câncias. Correto: as coisas sao mentiras; o matemátí
estudiosos das coisas de poli-

cargo do munícipío e por- absurdo complexo de infe- animadas I e vivas não são co francês Poiancaré escre
cia, temos constatado que em

tanto, deve constituir motivo rioridades, chegou a fazer belas. se a beleza não for veu ce,rta vez: "A ruina do
Santa Catarina, ao contrária de cogitação dos programas com 'que eu acr:edit�sse acompanhada pela graça. Is- ,jogadbr é ,inevitável: mas
do que sucede em todo mun- dos candidatos a Prefeito e que nãó era bonita, nelp a- so não foi dito por nenhum há sistemas. �. que ajudamdo, as municipalidades fogem Vereadores, vários serviços de gradável, nem elegante. diretor de qualquer "Insti- a precipitá"la". O marido,aos problemas da segurança, políCia quel são: Desde que nos casamos vi- tut de Beauté", mas por um que dizia à mulher que elafazendo de conta que isso

Bombeiros e Sapadores. v·e encontrando defeitos em santo: Francisco de Sales. n,ão sabia jogar, é um ilu-nao é atribuição sua quando Aviado'res e paraquedistas. mim, a tal ponto que até Uma mulher que se ouve' dido que pensa sabê-lo. Te-
em verdade, é a administra- Guardas de Trânsito. "eu fiquei convencida. Pei- cha�ar de feia, torna-se rá o seu castigo. A roleta éção que mais diretamente Homens rãs. ' dí a confiança em meu pró' mesmo feia se não' encon- um dos pouquíssimos casos,tem a ver com os problemas ,

-0-
'

prio Juizo, em minhas opi- trar logo um homem que neste mundo, em que sede polícia. Por .isso mesmo, BOMBEIROS E SAPADORES niões, a ponto de renunciâr diga que �la 'é bonita. No manifesta uma justiça nivenâo temos neste nosso Estado
Pensamos ser desnecessá- a pensar com a minha pró- fundo, a verdadeira beleza ladora. E a v�rdadéira dea polícia, es�ecializada, efici-I rio lembrar o que tem custa- pria cabeça. Tenho medo da mulher' é a sua fôrça in- mocracia dos f�lidos; ,é, aen�e e tecmca_que .0 nosso do em vidas e vultuosos pre- de cometer êrros.- Sinto-me terior. Para enfeiar uma Internacional das fortunasgrau: de evoluçaQ somaI e eco- J'uizos materiais 'essa lamen-

.

f' , .

f' .

I Ih ' , .

I Ih b' dO' , .

d ' lU enor a mms ela e maIS mu er e preCISO ançar' e es anJá as. s unlCOS quenõmica e os nossos foros e tável impreVl'dência da nossa
.

te d Ih' t f d' 1
- .

.

ili
_ . mgnoran as mu eres

I ao
ros o um rasco e Vl- se sa vam sao os que Jogamcultura e CIV zaçao ex�gem, gente. Da necessidade. . . das nossas ;relações. Estou tríolo, nerp anavalhá-la. sem nenhum método, osde há ,muito tempo. (Continúà em outro, nú- quase persuadida de que I Basta matar nela a confian- que "não sabem J'ogar", eJá dissemos, através destas

mero) .

. colunas, que ,somos contra as não sei vestir-me, ·e tenho a' ça em sí mesma. Um rosto que se abandonam aóins'
fragmentadas e ,pequenas impressão de que ,os mais. de n;ulher ao qual .falta a tinto, à fantásia, à inspira-
instituições policiais que por ,flllllt -.ra t belos modêlos criados pe- fé em sua própria beleza é ção. Não acreditam em

não sincronizarem com a ín- 11111 tlElSOT IDO
los maiores modistas' se como 'uma lâmpada elétrica "métodos"; não acreditam

dole do nosso povo, vão aos, transformam, por algum que se 'transforma numa que pelo ato de haverem
poucos se desvirtuando e aca-

(I I L v ... Â) malefício, em uma "barba- bola de vidro vazia, quando saido determinados núme-
bam degenerando completa-

."ANDE TONICO ridade", em uma "porca' falta corrente. O máis belo ros devam sair necessària-
mente das suas altas, uteis e ' ria", no momento em que dos vestidos pôstos �os 0:g1- mente, outros igualmentePATRICIA FOI ,CHI - '

I T d b' d Ihnobilíssimas finalidades. Mas, eu passo a usa- os. u o o. ros e uma mu er que determinados, e nem, que,
se achamos que a 'instituiçãO FRADA que uso, do chapéu aos sa- não acredita nele, é como pelo fato de já . haverem
de polída deva estar a cargo '-DEL RIO, .Texas, 8 (U. P.) patos, das luvas ao "échar- um paletó cortado em série saido determinados núme
do Estado ou da Nação, acha- _ PatríCia Mc 'Cormick, tol,l- pe"" meu marido acha de- que vestimos, sem convic- ros, não voltem a sair. E
mos também" que dela não reira norte-americana, en- testável; e me faz as piores ção nenhuma apenas para não é tudo; para poder ga
deve e não póde exonerar-se contra-se em estado grave, 'zombari�s, ' até mesmo em agradar ao vendedor de nhar é necessário icar num
o Município, o qUfi.I, solucio- em consequencia dos feri- público, o qUe, senhor Juiz, uma loja de meias confec" estado d� hipnose, de êxta"
nará o seu 'caso, valendo-se mentos' que recêbe� ante-on- é humilhante, desolador. ções, sabendo de antemão se, de sonambulismo, de
da instituição do Estado com tem na praca de touros da Não sei quem é esta' se-l que não ficará bem em nós, "trânse"" e deixar que o
quem firmará contratos das cidade

/
de

-

Acunã, México, nhora; provàvelmente al- pela simples razão que não ,nosso gênio protetor - uma
várias modalidades de servi- quando recebeu varias chi
ços, a exemplo do' que fazem fradas de um touro furioso.
as províncias e edilidades ca- O estado de Patrícia é críti
nadenses que contratam os 20, segundO informou o dr.
serviços da famosa Real Pa- T. M. Johnson; do Hospital
licia Montada. Del Rio.

ANIVERSARIOS

Para , Deputada Estadual

TOLENTINO DE CARVALHO

A SOCIEDADE CULTURAL JOAQUIM NABUCO fará
realizar sexta-feira próxima, dia 10, às 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 Florentino Carminatti e Marlene
Abraham. A crítica Iíteráríaestará a cargo do sócio José de
Alencar Amaral: Números musicais' íntercalar-se-ão entre
as peças oratórias.

A Diretoria' convida as- pessoas interessadas e avisa aos
sócios que é necessário o çomparecímento d€ todos.

,

CLUBE 15 DE OUTUBRO
.

,

,Rua _.::.. Âlvaro, de Carvalho, n. 12
PROGRAMA PARA O MÊS DE �ETEMBRO

DIA 25 ..,.... -FESTA DA ,PRIMAVERA - Na ocasíãq, será tei
ta eleição para -ao Miss "Clíabe
15 de Outubro".

"

7)fJ!IÁLie/(J g(J4J([g
gEIXÁg?t�TTO
FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

00 ZE-MUTRETA ••• ,combatem com ideias, não
é partidário da, suprensão
do comunismo mas opina
que deve-se ditar' disposi
ções legais que priva esse
partido de realizar reuniões
públicas diarias ou concor

rer a eleições. Assinalou
que esta ira, unido' a uma

vigilância e'special para evi
tar que como partido inter
nacional, o comunIsmo in
tente destruir a democra"

A solução que estamos �
·Presentando, de serviços con
tratados, não só é muito mais
ecónómica, como

�

isenta a:,s
munfcipaliqades' dos imcar
gos penosos da administração
e fiscalização dêsses serviços,
funções ,essas a cargo da pró':'
pria instituição, ,e dá"-lhes
com vantagem, o direito de

'AVENTURAS.

.

Precisa"se Alugar uma

não muito graúde de pre
ferencia nas proximidade
da Praia de Fórfl.
Tratar a rua Bocaiuva

nO 73DU 97. eia.
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4 Florianópolis, Sexta-Feira 10 de Setembro 1954
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SMaITV... a BOOA�V.Â
ATABELADOCAMPEONA·TQCITADINO DE PROFISSIONAIS MARCA PARA DOMINGO UM ENCONTRO DE GRANDES
ATRATIVOS ENTRE o LlDER IMBITUBA E o SEU ÚNICO VENCEDOR NO 10 TUR NO� O BOCAlUVA. AGUARDEMOS! ...

,
.

Esportivo"
...04IIIH,....(�,....(,....(�,....04IIIH����---___,.-- ..-.-.-.-....- ...-.-.........-.,...-.,...-.,...'!'."..,-."..,-."..,-. .)....J)���()._;O....O....(�(,....()....lf....O....()��

"O Estado
NÚMEROS DO CAMPEONATO DE

PROFISSIONAIS
JOGOS REAUZADOS

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense I
Avaí 2 x Paula Ramos I
Bocaiuva 3 x Imbítuba 2 em Henrique' Lage
Figueirense 2 x Atlético I

'

.Imbituba 1 x Guarani O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva I
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético' O x Guarani O
Avaí 3 x Bocaiuva O
Imbituba 3 x Atlético 2
.Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2
Avai 2 x Guarani 2
Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbítuba 2 x Avaí 1
Paula Ramos 2 x .Guaraní O
Atlético 1 x Avaí 1
Figueirense 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Guarani 2
Atlético 3 x·Paula Ramos O

, Figueirense 2 x Imbítuba O
Paula Ramos 2 x Avaí 1

ARTILHEIROS

i,

/, '

\

Ca8lpeODato BrasUei�
ro

.

Universitário

PROFISSIONAIS

De '2 a 19 do corrente de- Balsiunas, Nazareno Nappi,
senrolar-se-ão em São Paulo Tico Fernandes Neto, Carlos
'os XII Jogos do Campeona- Miguel Píccolí, Arno Hubbe e

to Brasileiro Umversítárrq, Cláudio Horn.
do qual fará parte a repre- Hoje- rumará a segunda
sentação que envergará a ca- turma, assim constituida :

miseta da F.C,D.U. I Alvaro Elpo (patrão de re

Quarta-feira seguirão ru-' mo), Olimpio Angelo Frota,
mo à Paulicéía os prímeíros Gleno Schrer, Hamilton Fer

;1 componentes da embaixada rari, E'tore Zoccoli, João

'j)
barrlga-verde: Paulo Cabral Guedes da Fonseca Neto,

, (da diretoria da F.C.D.U.) ,e Mauriti Borges, Francisco E-

J os jogadores de futebol Ge- gídio Amante, Hélio Romano

raldo Germano Rieck e AI- Comanduli, Urbano Vicente
miro Bernardo Berwanger. Gama Sales, Aldo Belarmino
Quarta-felr.l seguiram ru- da Silva, Jorge Cherem, Air�

___�.._ I, .'

' 'gunda leva da embaixada, ton João de Souza, Neudi
.tlorianó,polis; Honradez e capacidade de com os seguintes membros: Primo Massolíní (Presidente

trabalho, inteligência e honestidade, são pre- Sebastião Bonassis de Albu- da UCE), Nílton Pereira

querque, Antônio Boabaíd (técnico de volei) e Lourençodicados que reune o iCandidato do Povo' - .
'

,

(Kalifa) ,Wallace Ferreira Oenning.
Danyr : (Figueirense) '56 IG,S��A,',�, ,C,UNH"A -.- para um govêrno pro-,' Lobo, Oscar Rübens Pôrto, Amanhã partírá a última
Lando (Imbituba) ...............•.... f

' -

OSMAR CUNHA Justino de Oliveira Filho, turma que, viajará via-aérea:
Pacheco (Figueirense) , • .. 4 ICUO. As urnas, pOIS, com',

"

Danir Ulísséía, A)v:-ll'io S(�)co, Adolfo Cordeiro (técnico de
Pítola (Guarani) ,........... 3' nodia 3 de Outubro· Luís Carlos Melo da Silva remo), Laélio Luz, .Sadí Ber-
Barata- (Paula Ramos) .•............ 3

/

(Vevéco) , Darci Bsquível ber, Kalil Boabaid, Argeu,

-Jaír {Bocaíuva) .. " :., ,... 3,.� Herrerias, Romeu Junchen, Cripp�, João Artur Vascon-
,

E'dio (Paula \ Ramos) .. � : . . . . . . .. 3 Sargento Djalma (técnico de celos (Tuca:J, Wilbert. .José
Fernando (Atlético»). 3 '

, �,'
' /.' .', .' atletismo), Miguel Cristakis, Balsiunas, Zani Cabral Rebe-

E'rico (Atlético) .. ;" .; '.......... 3 ':Abérlurà' ·da Ie�porada Márcio Luís Guimarães Cola- lo, Nauro Luís Guimarães
Rodrigues (Avaí) .. " " . .. .. .. .. .. 3 ,

.
,

, ço (Presidente da F.C.D.U.), Colaço; Osni Gonçalvez . (Ni-
Valério (Páula Ramos)' '23',�' . do «laje Clube,> Romeu Koschevitz, Krassine zeta, técnico de futebol).
Waldir (Ímbituba) . � .- .. ;..... Livramento, Amauri Born, Na madrugada de hoje,

pe-I. Anastácio (Guarani] . • . . . . .. . . . . . . .. 2 Airton Tavares, Moacir Wer- lo navio Karl Hoepck viaja- .

Lauro (Atlético) .. " .. """" 2 ,'C-'. O":N.V,1"T.'EJ, ner, Demócrito Souza Ribei-, rão os seguintes: João Batís-
.

Wilson (Paula Ramos) . � ; . . . 2 ro, Antônio Niccoló Grilo, ta Rodrigues Júnior (Zó),
Zacky (Bocaiuva) ..•.......••....•..• 2 João Batista Borba, João Dino Fúlvio Bortoluzzt, Ger-.
Jacó (Paula Ramos) 2 O Iate Clube, convida todos os seus associados e ex- �,��-:;;':-
Ernani (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . .. 2 mas. famílias, para a festa de abertura .da temporada .. -- _

H rl '(I' bit ba) <, '2' 1954-55, à realizar-se no próxímo dia 25,aey mlU .

Hercílío (Atlético), .•.... :......... 11 �'s 12,30e�0.���. :!:e�Ç�o�i�i� os associados e famílias

,SALVE" IMBITUBA ATlFTICO Cl.UBE!Caréca (Imbituba) .... :.............. _
'

Néde (Avaí) ............•.......•.••• 1 A's 15,00 horas, início da regata de abertura,com par-
Bolão (Avaí) .. tI·,'·,· .:.............. 1

'

ticipação de todas as classes e barcos do clube·I, 20, �.nos compleís no dle de hoie a'Manara (Avaí) t............. 1 A's 20,00 horas, entrega de prêmios aos vencedores da
ti

D t (A aí) , l' regata acima, em sua séde Social.

G��Joe (A�aí) :::::::::::::::::::::::,1 A's21,00 horas, "Soirée da .Prímavera",
. valorosa eqrem iacãe l'ldor do cerSaul (Avaí) .......•......•.....•. ,.. 1 'OBSERVAÇÃO - A inscrição para o almoço, bem 'co- � ,.u ,t, ,ft,

Cabano (Imbituba) ' }....... 1 mo a reserva de' mesas para a sorrée, deverá ser feita na

tsme da Capi.talN (G ') ,1 Secretaria do Clube" à. Rua Frei Caneca, 145, ou pelo tele:-enem uaranl
�

.,
'

.......•....

Vitor (Guarani) -. . . . . . . . 1 fone n. 2464.

Osêas (Imbituba) � 1 O foot-ball barriga-verde, uma equipe das mais pode'
Renê (Paula Ramos) 1 que tem no Imbituba .Atlé rosas, razão

.

da invejável
Carriço- (Bocaiuva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . i tico Clube um dos seus posição que vem mantendo
Amorim (Avaí) :...... 1 Zacky, do Bocaiúva, po jogo contra o Atlético: con-. mais lídimos representan- co:mo lider absoluto do cer-

Oscar (Bocaíuva) "
1 vertida em gol. '

_' tes, está de festas na dada tame.
Chi (B

.

) 1 Guido, do Avaí, no [ogo contra o Guarani, conver- dehoje E' que a efeméride
.

Registrando tão auspicio- ,,lna, ocaluva '. . . . . . . . . . . . . . . .
,

Adílio (Bocaiuva) ". . • . . 1 tida em gol'
"

. ',assinala' a passagem do 20° so acontecimento queremos
Nizeta (Guaraní) : . . 1 Giovani, do Atlético, nó jogo contra o Avaí. des" anivf::!rsário de fundação do com jubilo, e satisfação en-

Poli (Guarani) :....... f perdiçada.,
'

glorioso clube 'que' engran- viar aos diretores do Im-
Sombra (Atlético) .�;.................. 1 ,EXPULSOES

'

, dece a Vila de Henrique

Ibituba
Atlético' Clube os

Giovani (Atlético) -....... LI' ,Trilha, do Figueirense, no j,o�o contr� o Imbi�uba ,Lage, projetando-a no ]3Js- nossos, cumpri�entos' e o

RECORDISTAS DE TENTOS POR' JOGO
,-

FredericG (2 vezes) do ,Atlehco, nos logos contra o tádo. '. fazemos respeitosamente,
Barata (Paula, Ramos) e n'anyr i

(Figueirense), -- Bocaiuva e <) Guaraní.·
.

Há dois anos disputando augurando-lhes. novas vitó-
'com 3 gols Adilia, do Boca�uva, no jogo contra o Atlético os Campeonatos de Profis- 'riàs no panorama fotibolís'

, NEGATIVOS Manara, dOiAvaí, no jogo ,contra o Atrético sionais e Aspirantes desta tico de Santa Catarina. " Perdeu-se uma cor-
Pavão, do� duarani a favor ,do Bocaiuva _1; Duarte, do Avaí, no jogO contra 'o: Atlético. Capital, o' Imbituba iAtlé- Salve, Imbituba' Atlético,

t 2 h t''Bonga, do Bõcaiuva, a ,favor do Atlético ,I! Cazuza, do Atlético, no jogo contra o Avaí. tico surge êste ano com Clube!
.

. _ ,. �..."'4
ren ,e çom " c aves 1-

•
.

ARQUEn�OS VASADOS JUIZES QUE APITARAM 'po Yale, no onibus
-Subi (Bocaiuva) ': 13' °oswallddoMSilveira5, 9 vezes

'

---�-----.- .------- Circulal\ Gr,atifica-se'
,

sva o eira, vezesJLelo (Guarani) .. ; } 13
O ld R 4 O FIGUEIRENSE APRESE�rr A RAt' CAN'SOl1cini

.

(Atlético) " " ; io J:�a SZbas���sda ��i::, 3 vezes

- .

: :' '.

'

.I'�/ H
'

-

Miltinho (Itnbituba) 10 Gerson Demaria, 2 vezes, DID'A'T,A AO CONCURSO'Alcides (Paula Ramos) .. ;.. 7
F

.

P 1' 'ranClSCO ,razeres, ' vez

�atu (l':v(apí) R"·'" .)"
" ".;.... � SaulOliveira, 1 vez ",M',ISS S.AN'TA CATA A.,,tt..\'Au, rogno 1 '. amos

"
,'. � / ,

CLASSIFICA,ÇAO r\, 1'4Mafra (Figuéirense) . . . . . . . . . .. .. .. . . .. . 6
Asdr!.!bal (�igueirense) � .. .. • 4 I,Aldo ·(Bocaluva) .....•.........•.•..•.••... '. 3
,Brognoli P. Ramos)

'

.. ' '. �. "5
Adolfinho (Avai) 1

. PENALIDADES MAXIMAS
Erasmo, do Guarani, no jogo, contra 'o Bocaiuva:

desperdiçada.
Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu-

ba: desperdiçada.
'

, ,PaGhe.co, .do Figueirense, no joga contr,a o ImbHU-
ba: desperdiçada: '

"

Valério,' do Paula Ramos, no ,jogo' contra· o Àvai:
convertida em gol.

'

. Laura, do Atlético, no jogo c,ontra o Figueirense:
convertida em gol.

Julinho; ao Figueirense, ��-jÕgol- c9ntra \ o Avai:
desperdiçada.

,..' .

1° lugar -- Imbituba, 4 pontos perdidos
2° lugar -- Figueirense, 5 pontos perdidos
,3° lugar - Avai e Paula Ramos, 7 pontos perdidos
4° lugar _..:. Atlético, 8 pontos perdidos, ",'

5° lugar -'- Bocaiuva, 9 pontos .perdidos
6° lugar -- Guarani,10 pontos perdidos ..

ASPIRANTES
1° lugar - Bocaiuva, 2 PiPo
,2° lugar - Imbituba e Figueirense, 5 p. p.
3° lugar"""':" Paulà RamoS' e Avai, 8 p. p.
4° lugar - Guarani, 10 p. p.

'

5° lugar -- Atlético, 1.2 p. p.
PRóXIMOS JOGOS

Toma vulto em todos os nal agremiação 'desportiva'
circulos socia'is, culturais e 'que obedece à' orientação
esportivos' a iniciâtiva do ,'de um grupo de delicados
Clube do Penhasco promo- esportistas, não quiz ficar

, vendo o grande concurso alheio ao grande certame
"Miss Santa "Catarina": de beleza e assim requereu
Todos se manifestam fa- a sua inscrição, 'apresen

voráveis à idéia, pois sem- tando como sua' cantlidata
pre ensejaram qpresentar a 'senhorinha' Juçá Cabral,
um verdadeir?, desfile de I que. reúne excepcionais do'
beldades de onde s::Hria a' tes de beleza, além de fer
representante do nosso Es- Ivorosa adepta das cores al�
tado' ao Concurso de "Miss vi-negras. A ela, os nossos

Brasil".
,
v:otos de felicidades n� gi:

O Figueirense Futebol gantesco Cóncurso "Miss
Clube, valorosa. e. tradicio- _Santa Catarina".

! 1

Domingo -- Bocaiuva x Imbituba, nesta Capital
Dia 19 _: Flguei:fe�se x Atlético
1;)iél4 26 - Imbituba x Guaraní, em Henrique>Lage.

son Boaventura Ferreira,
(

Friedrich Franzker, Henrique
Gabriel Berenhausen.

'

Serão ainda incorporados à
'

-errrbaíxada mais alguns 'uni

versitários, compondo-se a.

delegação ao todo' de cêrca
de 70 pessôas.

,
'-

PARÁ AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO'
EM CORTESIA

E' EflCIENCIA

leiTE
Agência .'

de
l

Publicidade
CAIa P_talt.�
I'loriaD6peU.

.

suta:· C&tarIu

'PERDEU-SE

a quem entregar nesta
redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



síleíros, devem deixar os es

tudantes alertas. Não pode
mos permitir e não permiti-'
remos, que seja a nossa Cons-:

tituição violada mais uma

vez.
Vimos a transformação de

um críme.. pela exploração
que se fez em tôrno do mes

mo, ser motivo de um golpe

Quanto aos meus colegas de Estado. Golpe injusto, de

que ;não foram eleitos 'e que consequêúcías graves - trá- ;
participaram do pleito, como gicas. I

candidatos, pelo alto espírito A morte do Presídente ver- i
,

/

de desprendimento de. seus gas paira sôbre várias concí-

interêsses particulares, em êncías, como o fantasma de

favor do bem da classe, os Banque. no banquete Macbe

meus parabéns: e" espero, a- theano da política atual. A

gora, a sua inteira colabora:' mensagem deixada pelo ex

ção, pois, no pôsto que, em- tinto Dr. Getúlio Dornelles

possados, ocupamos, nada Vargas, é' uni libelo pondera
mais somos do que porta-vo- do, porém grave, contra as

zes dos desejos, das

aSPira-I
fôrças reacíonárías do nosso

ções, da vontade 'que todos os

.

país, contra os :'trusts" Inter
acadêmicos possuem. nacionais que, por meio de

E. a mocidade deve agir, vários artifícios, conchava

como aconselhava GOETHE, dos com políticos- ínexcrupu
o sábio, no seu.poema Konig- losos, lucrem mais de 500%

Lear: ao ano.

"A juventude é sempre As negociatas, 'para entre-

quem tem razão, gar as nossas riquezas príncí-
Seria demais pedirmos que pais, petróleo; ferro, carvão,

ela envelhecesse conosco ...
" minerais radioativos, todo

< Colegas: mundo conhece.

Temos um programa vasto O favoritismo e os escãn- Vende-se, um motor fechado e recondicionado ain-

.e de difícil realização. Só com dalos financeiros, são assun- da S',T.D. 103 H P. - Para. �utbmóveis -,' camionetes I
muito ânimo e esforços co- tos cotidianos dos jornais. Dodge - De Soto Fargo e Pilimouth - pronto para colo-

.

muns, poderemos cumpri-lo. .�s. vJolê�cias da .polícia são car - estado de novo garantido - procure por obsé-
S,obra-nos, porém, a espe- díárías, Ainda hoje, de ma- quio à rua Rui Barbosa 144 fr t brig d

- .

d d
"

f' d
' en e ao a rI o e meno-

rança-- nao so a esperança ruga a, varras arxas e re-
Ires.

- p. certeza, de que a mocí- púdío: ao jornalista Carlos de
'

dadé sabe o que quer e luta- Lacerda, colocadas, pelos es- r-_
rá, por todos os meios-a seu tudantes, foram, antídemo- '

'

alcance, para realizar aquilo crátíca, ilegal e violentamen- Partl·do Trabal,hl·sto' 'Bras''I� lel·roa que se, propôs. te, retiradas pela polícia po-
lítica das ruas desta Capital.

Com, vontade forte, lutare- Era uma manifestação razoá- PARA DEPUTADO ESTADUAL
mos pelo aprimoramento; vel do estudante contra' êsse

T
'

cultural, apresentando, já na advogado das fôrças 'que che- ELNO VIEIRA RIBEIRO
primeira reunião plenária da garam a levar um presidente

Diretoria, um ante-projeto da república ao suicídio, pois:
de estatutos .do Círculo de "Os povos valem a sorna de

Conferências e Debates, pelo seu poder econômico, de seu C
'

B
'.

d F r

t·qual, há tanto tempo, estão poder 1110ral e intelectual. Se- asano a i rro a a Im a
os ,acadêmicos anciosos. A ês- jamos sinceros conosco mes- __ ESTREITO __

te Centro ficarão círcunscrí- 'mos, do contrário seremos os Vende-se,' por Cr$ 40.000,00 em terreno de esquina,
tas às principais atividades- responsáveis pela dobrez, pe- medindo 11 x 21, I de madeira, recentemente construída.
intelectuais. conrerêncíàs de la insinceridade dos que go- Outras próximas, a partir de Cr$ 20.000;00.
professores, médicos, advo- vernam; sejamos uma fôrça Tratar com' Aristiliano de Abreu Netto, á Av. Mauro

gadso.iou de pessoas de com- poderosa e coésa e com os Ramos, n. 4 sob., nesta capital.
provado saber, serão patrocí- J nossos protestos, poderemos'
nadas por êste organismo, criar, reformar, regenerar,
que funcionará sob a

.;
alimentar às chamas cívicas

tação do Diretório. da nacionalidade. Pelo nosso

Temos a esperança de fa': sangue corre uma seiva nova

zer circular, regularmente, a I que nos fará preparar o ter
"Fôlha Acadêmica", íncentí- reno para que o Brasil mate

vando nossos, colaboradores a politicagem inútil, o feuda
com concursos literários. lismo espúrio dos déspotas e

Procuraremos instituir prê- gozadores ou tudo isso mata- a,
míos para teses, cujos temas rá o 'Brasil, por isso devemos

serão, prêvíamente, conheci- I estar com o povo",
dos. '. I -0-

Na medida do possível, fu-I Para finalizar, devo, dizer
ris simulados, torneios de que, sei que, por essas pala
oratória, ocuparão nossas a- vras, sofrerei críticas,' por,
tividades. parte de alguns, que serei,
Requereremos à Direç!ão da mesmo, chamado de elemen

Casa, a gratuidade do ensí- to extremista, mas, desde já,
no, jã aprovada em Asaem-: quero afirmar que, de manei

bléía Geral, durante o ano ra alguma, aceitarei ,o que,

passado, por iniciativa do nesse sentido, for dito contra _'"

"NOVA YORK, 2 (AL)

Partido Unitário Acadêmico. minha pessôa. A minha con-

- Segundo o "New York

ciência está tranquila. Per- TImes", 'a Argentina, os Es-

tenço a uma família que traz,
tados Unidos, o Canadá

nas veias, o sangue do nacío-
Cuba e Venezuela são os

nalista, o sangue do índio, o,
unicos países americanos

sangue do libertador e que
em que existe um sistema

nunca se deixará intimidar
I economico do tipo ocíden-

com campanhas que venham
tal. O referido Jornal publi..

ferir a sua dignidade.
' ca um gráfico, em que as

Colegas: nações do mundo são divi-

Sejam as mirrhas últimas
didas em três cotegorías,

palavras um. apêlo para que,
à saber: a) - de economia

ao entrardes no recinto aca- .. do tipo ocidental; '9) - de

dêmico, no recinto das As- :ã ·Ha·�da· "é f brl'cada r"'om O m l\bfllt a�, dil muod l '1.:conomia não desenvolvi-

sembléias Gerais, no recinto fi ,J ,,"" .
,. {l li ,.: U - U i V ; U ''f da; c) ...:.. de ecomonia blo-

desta casa, deixeis, nos por- .. ( - ,,'
co sovietico. No

_

segundo.
tais de nossa Faculdade,

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO grupo estão enquadrados
qualquer sentimento político DE SANTA CATARINA dos os país latino-america-

partidário que não se coadu- «C. 'a'sa. ,Fero.ando L"I.da.·�' nos, com exceção da Argen-
ne com a política açadêmica, .

I'
tina, Ven�zuela e Cuba.

que é a política da liberdade, Quanto ao_Mexico, Iugosla-
da igualdade e da frat"erni- ,TELEFONE 3.878 _ CAIXA. POSTAL, 467 via, Espanha e Filipinas, o

dade, em suma, a do respeito
, Rua Saldanha Marinho, n. 2 "New York Times" diz que

aos direitos do homem, asse- TELEGRAMAS "C A N A N" são países cujos sistemas e-

gurados no art. 141 da cons-I .. _ Florianópolis _ conomicos mais se aproxi-
tituição Federal. ----- --:

��__. .;._
,
I mam' do tipb ocidentlil.

o ESTADO Florianópolis, Sexta-Feira 10 de Setembro 1954

C,eltro Acadetnico XI
de

'

Fevereiro
"

.
.

,

Quero, também, congratu- nossa plataforma serão reali-
lar-me com todos os colegas zados.'

pela calma e espírito demo
crático que souberam man

ter o durante o período elei

toral. Não houve, no pleito
dêste ano, aquele ambiente,
às vezes tumultuoso, nem se

procurou destruir uma chapa
com propaganda indecorosa Santa Catarina e os estudan

e não compatível com o meio tes do Brasil.

acadêmico. Aplico Os adjeti
vos, não para ferir as cam

panhas passadas ou aos meus

contemporâneos de Faculda

de, antes porque não se pín
'tou, esta ou aquela chapa,
com as côres que os interes

sados no entreguismo das ri

quezas morais e materiais da

PÁTRIA, têm pintado todos

os que se propõem, em qual
quer setor da vida social, a

defender os interêsses do

POVO.

Partido Social Democratic8

-0-

Quanto ao nosso compor

tamento político, êste será o

consetâneo aos üíterêsses do

povo e da I'Ã'J;'RIA.
Devemos, nesse sentido, es

tar coesos: os estudantes de

Os dias hoje, apresentam
perspectivas nada acautela

doras, A insegurança paira
no ar em todos os lugares. Os
últimos acontecimentos bra-

/

Para ',Deputado Federal, afliliu Fantana

Vende-se P. IS. 1).

MOTOR MOPAR LEGíTIMO
\

:Para DeputadO
Estadual

AUODstO Brezola

Permita que I�e a�resentemos
Nova Ilalda-a máq�iDa de��escrever 'com

o:toque,�/'Ieve comol uma pena' ..�'.

Envidaremos esforços para

adquírír, para nossa Bibliote

.ca; alguns livros técnicos, in
clusive obras estrangeiras.

'

Mantendo o princípio de

fendido pela corrente, à qual
sempre pertenci, desde que

ingressei na política acadê

mica, tentaremos fazer run

eíonar cursos de línguas.
Não descuidaremos dos es-

portes e, se possível, promo
veremos torneios internos, a
fim de prepararmos. uma e�

quipe de atletas treinados su
ficientemente, para concorre

rem aos jogos universitários .

.

O chá dansante, ·havendo

condições, será levado a efei

to regularmente.
Enfim, tudo faremos para

éumprir o nosso prometido e,
temos certeza, que, havendo

coOperação, todos os itens de

I

5

CONSELHO J\OS ELEITORES
COMO UTILIZAR AS' CÉDULAS NAS

PRóXIMAS ELEIÇÕES

x

Com o se aproximarem as eleições de 3 de outubro,
torna-se oportuna e necessária mesmo a divulgação do

uso das cédulas para a votação, segundo as
, instruções

baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Assim, para que o eleitor não veja desperdiçado o seu

voto, para que bem possa cumprir a sua missão cívica,
para que não seja ludibriado, para' que se manifeste
consciente e livremente, há que observar as seguintes
normas:

I _._ as cêlulas
'

deverão, ser de fórm:a retangular,
brancas e flexíveis;

II - 'deverão medir, de preferência, sete centíme
tros' de largura por dez de .comprímento (7 x 10). Ten
do outras dimensões, devem estas ser tais que, dobra
das ao meio ou em quatro, caibam nas sobrecartas ofi

ciais, que medem 9,5 x 12 cm;
, III - Na cédula, que pode ser impressa, datilogra

fada ou mimeografada, só se· deve registrar o seguinte:
. a) - a desiginação da eleição, que deverá ser men

cionada .obrigatóriamente;
b) - a legenda do Partido ou da Aliança Partidá-

I ria; c) - o nome do candidato ou seu pseudônimo,
quando registrado;

I· d) -." Exemplo:
Eleição para 0\ Senado da República:

I
Para Senadores

I ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA'
NER1i::U RAMOS SAULO RAMOS
Para Suplentes
Francisco Galotti Rodrigo Lôbo

Eleição para a Câmara de Deputados:
Para Deputado Federal

ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA
Aderbal Ramos da Sil�a

Eleição para a Assembléia Legislativa do Estado::
Para Deputado Estadual

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
Adalberto .Tolentino de Carvalho

Eleição para a Prefeitura de F'lorianópolisr
Para Prefeito Municipal

Osmar Cunha
Eleição' à Câmara Municipal de Florianópolis: '

Para Vereador
Manuel Ferreira de Melo
IV - As cédulas não 'poderão conter quaisquer

outros dizeres ou sinais, além dos apontados nos exem

plos; .

,

V - No caso da eleição para as vagas de Senador
e seu suplente, a eleição .se fará, ou em uma só cédula
com a de�ign�ção da eleição e o nome dos candidatos,
mesmo. que perte�çam a partidos diferentes, com os no

mes dos suplentes partidários (v. ex.) ou sem os no

mes dêstes, ou ainda tantas-cédulas quantos são os can

didatos, contendo, cada uma delas a designação e o no

me do candidato com o do respectivo suplente;
VI � Na eleição para deputados federais o' eleitor
,

,

us�r� uma só,cédula, na qual além da designação da
eleição, havera, ou uma legenda àpenas ou uma legenda
com o nome de um candidato da mesma (v. ex.) ou, ain

da, apenasmente, .0 nome do candidato sem indicação da
legenda; -

'

VII - Na eleição para Deputados Estaduais e Ve
readores, as cédulas obdecerão ao 'que disse em fere
rência à eleição para deputados .federais (v. exps);

VIII - Na eleição para Prefeito' usar-se-á uma só
cédula, na qual deverá conter a designação da eleicão e

o nome do candidato (v. ex.); ....

IX - Havendo aliança de partidos, a legenda de
uma agremiação partidária caligada não .poderá ser

mencionada na cédula sem que se mencione também
a legenda da aliança. Por exemplo:

' ,

Para Deputado Federal
ALIANÇA SOCIAL TRABALHISTA
Partido, Social Democrático

, Aderbal Ramos da Silva
ou

Para Deputado Federal
ALIANÇA- SOCIAL TRABALHISTA

Portido Trabalhista Brasileiro
'

Saulo �amos

Econolia . do
,tipo ocidental

'MA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTEZIA

E EfICIENCIA

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 O' ESTADO

Com a Biblia na Mão
'

mttv(�·'
«No Cenáculo»)
SESTA-FEIRA 10 DE SETEMBRO

Meus filhos, por quem de novo sofro dôres de par
to, até Cristo seja formado em vós. (Gál. 4-19). Ler

gp,l. 6:1-;.9.
.

CERTO dia teve oportunidade de visitar a cate

dral de Nápoles. Na entrada, havia grande ándaime.
Perguntei ao guia a razão daquele andaime. Disse-me
êle, "duranteu'a forte tempestade, há vinte e cinco anos,
um raio caiu neste magnifico edifício e esta porta foi
danificada. Desde então, os construtores estão traba
lhando a fim de restaurar esta obra de arte e fazê-la
tão linda como era originalmente. Como o sr. vê, .aínda
não conseguiram".

Estas palavras do guia entraram em meu coração
como' um raio da verdade espiritual _ vinte e cinco
anos, de esforços e ainda não restaurada] A construção
de- uma catedral espiritual não é tarefa 'leve e deman
dá anos de paciente labor.

Pais, pastôres, professores cristãos,. jovens _ esta'
mos prontos a dedicar as nossas vidas com igual paci
ência e perseverança para construir templos do Deus
vivo? Vidas arruinadas' que estão em tôrno de nós, ca

recem do nosso auxilio. Embora seja árdua a tarefa, po
demos cumprir com paciencia nosso ministérjo sabendo
que Deus está operando por nosso intermédio.

ORAÇÃO
.

-
'

'

IO' Senhor, em nossas cidades e em nossas igrejas
.há tantas vidas arruinadas'. Muitos estão sofrendo em

consequência do pecado. Concede-nos uma .grande dose
de tua amorosa' paciência e perseverança e o espírito de
sacrifício para que estas ruinas sejam restauradas à
sentença de Cristo', por amor d:E:le. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Deus usa os que são semelhantes a Cristo, para

construir templos vivos do Seu espírito.
N. KHACHADOURINAN (Síria)

_1I-wD.-.....uJ...• ..... '" .,'
fOHI•• &IM 4'" c.sa.r�

CUlIITaU RU�PR05lt_ . lt.uIAN&
,.:iI....4.....:..:.."".. �.-

.Expresse
ANDRADE

Florianópolis'
& KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

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

Rua Conselheiro .Mafra, 135
Fone: 2534 r-r--: Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
, Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela) ,

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

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

de Transportes Minas Gerais SIA.)

·- .._--....".�---_··_----·�I'1!"""""'-·"""

ECONOMIA"'absoluta -�-
"

G,rande CONFORTO
.

�'-""---"'-

AQUECEDOR

ELÉTRICO

fnn-�4,
_'MERSÃO e CHUVEIRO�,_._.;._

Capacidade 30 LitROS

,. Construido inteiramente de

cobre ..

• Aquecimento ultra rápido.

• Játo abund�nte na temp�· ,

ratura de�jada.

o MIS'rURADOR OAKO. de regu

lagem indantanea. permite o

maior escala d. graduações. de
r[MPERATURA.

i,. ,

.

.,

'

'.�

f$....

···-l

•

€, .i}
I

•••••••

"'-- .>"
,

.'
'

P. S. D.
V E'R E A'O O,R.PARA

Em- Cuba o

romancista
ftrabao·· '8reeoa 4 Sábado (tarde) Farmacia Esperança Rua Con-

O.

ti selheiro Mafra _ 3 Domigo Farmácia Esperança Rua '

HAVANA, 2., (A.L.) _ ,Conselheiro Mafra _ 7 Terça-Feira (Feriado) Farmá
Chegou a esta capital la fa- cia da Fé Rua Felipe Schmidt _ 11 Sáabado (tarde)
·IDOSO romancista inglês Farmácia Moderna Rua João Pinto- 12 Domingo Far
Graham Greens, depois de mácia Moderna Rua João Pinto --:- 18 Sábad.o (tarde)

Iter perdido, em San, Juan Farmácia Sto. Antônio Sua Felipe Schmdt _ 19 1)0-
de Porto Rico, o avião que mingo Farmácia Sto. Antonio Rua .: Felipe Schmdt _

o deveria reconduzir á ,25 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Traja
Londres, em: virtude de ter' no _ 26 Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano.
lhe sido negado o "visto" O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
de entrada em territorlo Moderna, Sto. Antôhio' e,. Noturna, situadas às ruas

norte-americano, Falando
aos jornalistas, Gr�el(e afir
mou que as autoridades de
imigração dos Estados Uni- no como "um volume peri
dos obrigaram-no a voltar' goso", tentando convence
ao Haití, de onde procedia, 'lo a rumar para Jamaica, i
e que, muito embora o ti-' Greene _ espera retornar ao

,

vessem tratado com toda a' seu país dentro de uma se- :

AUX. TRAT. SIFIUS
consideração, consideraram-

.

mana.
I
.....=�------_--J

s :

I

f

'- - ,.
,

'Lauro

rarmecíae de Plantão
. M:E:S DE SETEMBRO

(

"

J

"

O'ínemas
LART _ ORLANDO SIL
VA NELSOS GON-

ÇALVES
'

TUDO AZUL
No Programa:
Metro Jornal.

.

Preços: 6,20 _ 3,50.
.

Imp. até 14 anos. ':

SÃO JOSÉ
TELEFONE - 3.636

As 3 - 8hs.
Jack HAWKINS Do-

nald SINDEN
Me KEN'NA em:

MAR CRUEL
No programa:
Atual.: Em Revista. Nae.

Preços 10,00
.

_ 5,00.
Imp. até 10 anos.

' lIBílg
TEL. 6252., ,

�ITZ
TELEFONE - 3.435

As 5 - 7,30 - 9,15hs.
Marlene - Luiz Delfino

Dalva de Oliveira - Virginia
Lane em:

TUDO 'AZUL
No Programa:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,60 3,50.
Censura Livre.

PER-

.Nac;

.

TEL. 6295.
'-.,As 8 -horas,

.

1°) Noticiaria em Revis
ta. .Nac.

2°) QUARTIROS NO�
TURNOS· Com: Allan La
ne ( O Rei do Far-west)

3Q) MISTERIOS DA
AFRICA Com: Buster Cla
be 2° '_ 3° Eps.

As 8 horas. 4°) O FALCÃO DA
UM GRANDE FILME NA- ,FLORESTA Com: Herman

,CIONAL Brix. 3° _ 4° Eps.
.

MARLENE _ Ltnz DEL- I Pre�os:, 6,20 3,50.
FINO. _ JORGE GOU,. Imp. ate 14 anos.

No programa:
Cine Jornal. Nac.

:F��ços: 7,60 3,50.
Imp. até 14 anos.

Dia' da Patr'ia
-

nesta C.apital

IMPUREZAS DO SANGUE?
, {II

fLIBIR Df I06U�18A

CONFORTO absolqt�:
Grande ECONOMIA'

•
1 AQUECEDOR EUT�ICO' CENTRAL

.\

Capacidade,:
100 a 1.000 litros.

Fabricada" nOl tipos
horizonta) e vmic;ol.

• Construção sólida. sel'ldo. a caixa intern'a de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistêl'\cia do tipo tubular, inteiramenté blindada.,
,. Controle automático de temperatura poc U.RMOSTATO.

que proporciona grande ECQNQMJA.,
.

,1iAo·. GARAN� O ll�� fAB��1
... __..

...... t --t1 ,"--.-.? .'

_--

<, r. B A10,S S.I. Comélcio e Agências-,

RIJa Joio Pinto" 9 Fpolis••• '.Sta.C.tarina,.

Precedido ,da Banda de constituido por homens rísí

Música do 14.0 B. C. I) Des- camente selecionados, com

tacamento Militar desfilou instrução completa de ataque
sob o Comando do Maj or Dp.- e defesa, boas resístencía e

mingas da Costa Lino sobrt- demais qualídades, armados

nho. A Escola de 'Aprendlaes com sub-metralhadoras e !'e,�
Marmheíros com um Pelotão volvers calibres 45.

de Fuzileiros Navais, sob o Em seguida desfilou a n03-

Comando do qapitão-tenente' sa tradicional Policia MiUt.ar
Haroldo Ramos;' uma Cor,L1- sob o comando do Cap, Salo

panhia do Contingente da mão Bezerra Camara é os

Base Aérea de Florianópolis, bravos soldados, do fogo, o

sob .o Comando do 2.0 T(�n. nosso Corpo .

de Bombeiros,
Paulo Dantas Martins; o tra- sob o comando do Ten. Mau

dicional 14.� Batalhão ele ricio RO,berge.
Cacadores, sob o. Comando A's 19,30 horas a Banda de

do -Major Ignácio. Brasília Música "Amôr a Arte" aure

Borba e constítuído de um sentou-se e desenvolveu um

, Estado Maior composto
'

dos bem selecionado. programa,

S/I, S/2, S/ e S/4, 'resoectí- tendo tambem sido queima
vamente Oficiais do Pessoal, dos Fogos de Artificias,

'

na

Informações, Operaçôes e. Praça 15 de Novembro .

Suprimentos. Em seguida v- . E assim terminaram, nes

presentava-se a Bandeira te 'ano, as solenidades co

Nacionàl conduzida pelo Tc- memorativas de nossa maior

nente Paulo Rocha,. com a data nacional, com brílhan

respectiva Guarda. Um Gru- tisU:o Invulgar .

pamento de Armas crusadus

sob. o Comando do cap.

car-:-,queja e constituido de (luis

sub-grupamen tos, simboli

zando-a rnrantaría, a l�Üt;ila
das Armas nos Campos ed

Batalha. Os sub-grupamen
tos estavam sob os coman

dos do' Tens. Ramon c D')

mínoní. Seguia-se-Ihe U:11

Grupamento de Armas Cole-

I tívas,
sob-o comando do Cap.

Ari Oliveira, com sub-gru
pamentos de, Metralhadoras
Madsen, Fuzís Metralnado
ras Hotc kiss, Bocais 'OMS ..
Lança-rojões, as 'ce\ebrC:3

'''bazucas'' e M o r t eí r o s

Brandt.
O 3.0 sub-grupamento, co

mandado pelo Tenente Las ..

sance éra constituido pelas
"comunicações" mais comu.-'
mente chamadas '"Armas do

Comando", integrado por
Rádios portateís, centrais te
lefonicas, aparelhos. óticos,
artifícios pítotécnícos. O 4.,0
sub-grupamento, sob a .. che-,
fia do Tenente Médíco dr,

Moacyr Guimarães era cons

ti)uido do Pessoal de Saúde,
com bolsas de curativos e

pessoal especíalízado.
Por último apresentou-seo

Pelotão de Polícía, sob 'o' co

mando do Tenente Ferra�te;

, \

•
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Reservistas do Exército
A' ·168. C.R.· está Jornecendo milhares
de certificados. Observação importante

�'" �� � �i'@l' ",_�",,,,, .�;�. � 1

CERTIFICADOS DE RE'
.

chinski e Salvador Soare� Guido Maggioni, Isidoro

SERVISTAS França. Batista Companhi, José A-

O Chefe da 16a C. R. CONCÓRDIA:.- Alse- lloisio Preus, José Lino

avisa aos interessados que no Emílio Feyh, Albino Va- Sch.mitz, José Guilherme

. remeteu para os Presiden- nií Antonio Raymundo Col- Wagner, Livino Castagna,

tes das Juntas de Alista: debella, Avelino Pasqual Otto Rambo, Osvino Boh

mento Militar e Tene�tes Censi, Angelo Decarli, Ar-
.

nen, Orlando José Pauli,

Delegados �e, �ecruta�en�. mino Gertn�r, Amazon�s Paulo Wagne�, . Willl?aldo
to dos mumcipios

.

ab�lxo, Ramos, Aloysio Helmut Pil-
I
Heinen, Gen�mo Laz�aro.t

os certificados de Isenção e ger, Alfredo Bernardo Car- i to e Tranquilo Bonifacio

de Reser�ista, dos seguin- los Rickwardt, �dalino A, I Tumelero.
,

tes brasileiros, correspon- dolfo Van Dentz, Armindo JOINVILE:' Andre Tar

dentes à semana de 30/8/54 Kleber; Erich Walter Krau- nowsky, Eurico Ramos Pi

a 4/9/54: se, Bruno Lermen, Cidonio nheiro, Jorge Leite, João

BRUSQUE: Augustinho Francisco Dallanol, Dario Rosa, ,João Militão, Victo
Tomio, Erico Vanelli, Os- Schmeeider, Edvino Fran- rino de Moura, Lazaro de

ni de Souza, Luiz' Zah�a, cisco Klein, Estevan Arlin- Souza, Manoel Malvíno,
Mauro dos Santos, Kurt do Bonissoni, Erno Wis- Nelson Maria, Ozorio Car

Walter Hartke e Neri Nico- smann, Felix Bonissoni, doso, Placido Mendes, Zelia

lau de Farias. Fausto Antonio Finger, Bertolino da Silva, Alfredo
ITAJAI: Adolfo ,Geral- Francisco josé Baron, Her- Ribeiro Campos e Levino

dino da Silva, Antonio Joã� minio Ganelli, Hudo Gas- Struck. ,--
Dalçoquio, Ary G�au, Jose tmnn, Hugo Petzinger, m- ,CR!CIUMA: Antonio \ Para comprar
Isidoro Serpa, Jose Pedro lario Schnem, Germano AI- LUIZ RIcardo, Berto Santos, '. ,

PInheiro, �orge _Gamba, fredo Heülmann, João Ba- Donat�lio Julio 9a Silv�, f", OU alugar
Laureano Vicente Lmha�e�, tista Baron, José Dall Cos- Francisco Braga, de Oh- ... -: '-

PROCURE A
.

Lindolfo Angelo ASSIm, ta, José Venite, Luiz Anto- veira, Hyldo I Jose Alves,
Martinho Paulo dos Santos, nio Rizzo, Luiz Savoldi, Or- José Souza da Rouza, José IMOBILIARIA PALMIRA LTDA.

Manoel Manerich, Matias lando Rossi, Romildo Dal- josé Manoel Caetano, João Rua Trajano, n. 31· - lU andar - salas 1 e 3.

Domeciano Junior, Pedro masio Ferrari, Tranquilli' José Damazio, Temos para vender Casas, terrenos' e loteamentos.
Joaquim, Valdemar Espig, no Filipi Chiella e Valen-} PORTO UNIÃO: Deme- Consulte sem compromisso 110SS0 fichário. Oferecemos
Valdémar da Veiga, Valde- tim Petry. I trio Bereziuk, Isaltino da

mar Alfredo Galvez, Vi-
I CHAPECÓ: Amador Pe- e Manoel dos Santos.

além de uma casa e respectivo: terreno à Avenida Mauro

cente· Atonio Lamím, Aca- droso da Luz, Alfredo Sch- LAJES: Aristides Maria- Ramos, n. 137, outras casas, terrenos e loteamentos na

cio Waldemiro da Luz, Hei- .roeder, Amando Koetz, al- no dos Anjos, João Maria Capital e no Estreito.

tor Pedro Pinoti, João I
do Antonio Ranzan, Alber- Lemos de Sauza, 'Juvenil

.
Confie a venda do seu imóvel ànossa organização e

Ludgero dos Santos, Jo�o : to Magioni, Bruno Spies, Rodrigues da Silva, Leopol- será bem servido.
Antonio Sa:rmento,. Joao I

Bruno Eidt, Elo Petry, Eo- do Bastos, Manoel Macha-

Julio da Cunha, Mauro Ma- nio Casarin, Filisbino Fer do de Souza, Pedro Waldri- Escritório de Contabilidade: Mantemos um serviço
noel Vicente, Valmor João I

ronato, Honorino Fistarol,· gues e Silvério de Souza. bem organizado para atender todas as necessidades da
.

Cardoso, e.Vicente Paulo. sua escrita e manter em ordem os seus livros.

Re;���GUA ,DO SUL:
Procure hoje mesmo nosso escritório à Rua Trajano

Raymundo Gonçalves. VI'age·m com segariln�.a
n. 31, sobrado.

CAMBORIÚ:; Antonio Y
----��-----

e

�,. -

vender

Izídorío Pereira.
TIMBÓ: José. Roedel e

Walter Gaulke.
INDAIAL: José Becker

'

Franzes, Manoel Candido
I

Martins e Rudolfo Hahn. . I
RIO DO SUL: Arão Bos

co do Nascimento, AIwin',
.

Paul, Antonio Joâó da Luz,
'

Ervirf -Menz, Harry 'Stock, -

Isaías Hercílío : Nazario,
Ingo Hubes, Jaime Ferrari,

I

João Costa, José Germano
da Costa, Ricardo Reine

cke, e Valdo Baldo.
PRESIDENTE GETU'

���:;::�C;:::�:l :: Ipolite Extraviada
Medeiros, Adolfo José Cus- '\

todio, Celso Buss, Ivo Ma- Tendo-se extraviado a apólice n. 62,025, emitida pela
noel Guerreiro, José Nico- "SÃO PAULO" Companhia Nacional de Seguros de Vida,

lau Costa, João Laurentino sôbre minha vida, e.como nãotenha sido feita transação de

Junior, Lidio Geraldo Flo- espécie alguma sôbre a mesma, desde já declaro a referida'

res, Pedro Moises Domin apólice nula e sem valor algum, em virtude da emissão de

gos; e João Pacheco. Lopes. uma segunda via,
.

.

IBIRAMA: Bento Delu- Comprometo-me a restituí-la à Companhia se em qual-

ca, Francisco Ferreira da quer tempo fôr encontrada, assim como responsabilizar-me
Silva, Francisco Zandonai, por qualquer reclamação que sôbre a mesma advenha à

Gerhard Samuel Lípinsky, Companhia,

Heinz Larsen, Lona Jantz, Treviso, 16 de agôsto de 1954.

Orestes Manoel dos Santos,
' Olindo João Domingos Ferraro

. Osmar Henschel, O s c a r
FIRMA REC9NHECIDA

Kleinschmidt, Paulo de Reconheço verdadeira a firma supra de Ólindo João

Freitas, Werner Gramkow Domingos Ferraro, do que dou fé, Nova Treviso, 1° de se-

e Hercilio Brandl, tembro de 1954. Em testemunho WF. da verdade. O tabelião: '

C. RAMOS S/A
Walmor Freccia.TUBARÃO: A I c i de s Comercio - Transportes

Paulo do' Nascimento, As- Rua João Pinto, 9 Fpolis Partíeíteroíde Pedro Gonçalves, J:4a'rmacías de Planta-o
I

.c:>

ar tcípaça-oGentil Felisberto Cardoso, l
--.. - J

�'.,17" ,

José, Aparícío
'

Gonçalves, Vva. Carolina M. Teixeira da Rosa
João José de Melo, José I M�S DE SETEMBRO Ed--I' I de'

- Nestor Vieira da Costa e D. Henriqueta G. da Costa

O.tacilio da Si�va, Os;ny da 1 .4 Sábado (farde) Farmacia Esperança Rua Con- \ I a e onvocaçao . �êm o p!azer de participar ,aos parentes e pessoas de
S1lva ,�ach�do .

e Valmo� selheiro 'Mafra _ 3 Domigo Farmácia Esperança Rua
'

Isuas
relaçoes, o contrato de casamento de seus filhos

Thome da,Sllve1ra. _ I Conselheiro Mafra -, 7 Terça:'Feira (Feriado) Farmá- "TEXTIL CISAMAR S A _ CAMÉRCIO E IN- .,.

MANOEL e ABIGAIL

IMARUI: Gonçalo Joa? cia da �é Rua Felipe Schmidt _ 11 Sáabado (tarde) .

. DUSTRIA" ". Flonanopohs, 5 de setembro de 1954
.

Fernandes I F ,.

M d R J
_

P' t 12 D' F' IARARÃNGGUA: Alci- �r�acIa o erna Ui'l_ oa? m 0- ,ommgo ar-. Os abaixo assinados, fundadores da "TEXTIL, CI-

d Rod" d S'l J'
,maCIa Moderna Rua Joao Pmto - 18 Sabado (tarde) SAMAR S.A. - Comércio e Indústria" em organiza-

es rIgues a I va, o F
',.

St A C' S F l' S h dt 19 D
' , ,

sé GuasseUi, José Pinheir,o, I �rmac�a �'. ��nl(� �a. e�pe FC l� Sh dt
o' ção, tendo sido integralmente subscrito o capital da

Manoel Custodio. Cardoso I�mg?b dar(�cI� ); n,o�lloC ua. e IPeR·c mT .- companhia, convidam os senhores subscritores do mes

e Valvites Nelson de Sousa. I
a :60D a:- e

F
arm�c:a

Ca;ar�ense R uaT :aJa- mo capital para uma assembléia geral, no dia 1-5 de se'

,ORLEÃES: Arlindo Viei- (O O .ommg� armac;a f � a�nensel uaf raJ,a�o. tembro do .corrente ano, às 9 horas, à rua Deodoro nr.

ra, Carlos,Antu�e.S 'Ricardo, 'M d servS1tço noAutr:lO. sera"Ne etua o P:t aSd a�mac1as 9, na qual se nomearão os peritos que deverão avaliar

D 1
.

AI d ·'01··.· I'
o erna,. o,, n onlO e o urna, S1 ua as as ruas as "máquinas e acessórios de propriedade do subscritor

eoc eclO ves e 1vel-
. . .

ra; Di:t:ceu Ma�o;n e José .
Augusto ,Hen�ric}ls Vo�m.enaar que deverão ser incor-

Antonio Agostinho.' I
porados a SOCIedade anomma.

ITAIÓPOLIS: Joaquim·
,- Florianópolis, 28 de agos�o de 1954.

Lourençô, e Otto Andur-

Q
� ...l GUA "'.I:-�,

,

Aderbal Ramos da SIlva
,

chechem. '

.

I i \)��
, .... ,Y'I Augusto He.ndricus Vossenaar,

CANOINHAS: Àntonio ...• Acelon Dano ,de Souza

��e���k;,�A;:���m����::,; G i10000 i·l�i·:'::.:�· -."�-:' ..� ecmês�e:6:t4;�. 'DesapI" re'c·ldo,Pe��MJ:°�o���OS: João I rf '
':
.... �� � .�.,: ��:���j:���:�

PAPANDUVAt Virguli-,'
•• , pens�o,. e Desapareceu de sua residencia em São Paulo, mo

no de Andrade. . l' levb.�Álpb.r'6. SUb. residin- 'dia 14 de Agôsto findo, o menor AMADEU DE BAR-

VIDEIRA: José Gétassi'e ,ciGumlindoeútilpresente: ROS CUTOLO, com 14 anos de idade, de cor morena,

Mthia Brandal�ro,
'

um BELISSIMO (JOFREde J4CO eROMADO. fardado de escoteiro' ou de bluza de couro com calca
. TANGARA: Casemiro" AP..ocu ..� hOje o NOVO "rancheira".

,'-

Menegutzi. '

.

t::iJ. NCO GRICOLA Quem o encontrar, ou dele tiver ipformações, diri-

CAÇADOR Ad- J g ja-se ao Sr. Juiz de Menores em Florianóp-olis ou ao
: ao or e, "

R.w.a t7�, 16
,

Constantino Favarin, Emi- fL.OR1ANOPOLIS _, sANTA CATARI�
seu Genitor, Amadeu Cutolo, residente à rua do Bosque

lia Berti, FraÍ1Ciscô Solo' ni., 1.631, em Barra Funda, São Paulo.

,
-

. Joaquim Nabuco'
A SOCIEDADE CULTURAL JOAQUIM NABUCO fará

. realizar sexta-feira próxima, dia 10, às 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 Florentino Carminatti e Marlene
Abraham, A crítica literária estará a cargo do sócio José de
Alencar Amaral. Números musicais íntercalar-se-ão entre
'as peçasoratórias.

A Diretoria convida as pessoas interessadas e avisa aos

sócios que é necessário o comparecimento de todos.
.

rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO . �(SnL-BIISILEIBO))
Florianópolis - Itajal - Joinville - Curitiba

,

""",# , �:;�, -'O' --_.

A êncía ; R.ua Deodoro esquínade
9 q,

_
_... Rua Tenepte. Sílveíra

..
.. . . \. .

/ ,
.

"SÃO'PAULO" COMPANII�A, N;}CIONAL DE SEGUROS
. .

DE VIDA

Distribuidor

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 espacialmente no

Rio de Janeiro; Uma viagem a �idade Mára
vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser
viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um rí-.
quíssimo anel de pedras, além de umà belissi
ma toilette para e coroação

Qual I mais bela
. '" .

cemercana de 1954 ?

'1

)
.

ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO D'OS

\

COHEROIARIOS" .

,
.

,
,

(Q REGULADOR VIEIRA)
,Ao Dlulher ..,itari dor••

'ALJY,lA AS GÓUCAS. UTERINAS
.

Emprega:,e com' vaota,em pái-.
combater aI Florel Brancaa. CÓU
cal Uterínas, Menltruae. e .p�1 o

parto, e.Dorel nOI oviri08.
& poderosc �lmante. R.pIa

do� por ex�ên�
FLUXO SEDATINA. peja lIQa com.

�l'ovada eficacla 'receitada !pó.
jmédico. llutre..

FLUXO SEDATINA encontn.....
toda part..

-

----------------------- L--

Sociedade Culfural

..t

CLUBE 15 9E OUTUBRO
Rua - Alvaro de Carvalho, n.' 12

PROGRAMA PARA O Mí!:S DE SETEMBRO
DIA 25 - FESTA DA PRIMAVERA - Na, ocasião será fe'"

ta eleição para a Miss "Cld�
15 de Outubro". ;.�

'Expresso
.

Florianópolis
.

-

. ANDRADE & KOERICH
Transporte de· car��s em geral enfre Florian6poli.,

Curitiba e São ,Paulo
. Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

.

Rua Consel�eiro Mafra, 135
'Fone: 2534 - Caixa Postal, 435

End. Telegr.: SANDRADE
'

Agência - CURITmA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

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

End. Telegr.: SANDRADE
Agênc:ias no Rio de Janeiro e em 8elo Horizont.
com tráfego mútuó até São Paulo com a Emprisa

d. Transport.s Min.1 Gerai. S/A.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Dia �a Pátria nesta Capital
Brilbantes:comemorações asslllalaram o transcurso
da magna da'ta. Apresentacão e' Juramento à Bao.

H�':!-a::'lJ.';u:=m'�;� Ho'i'i''=''mi''''-e-m'
A'

pelas'" ruas•.. d�I!�da !!��!! c�eM!�,��!!!�·p,��,!!d!m !!!!!,!,F:t,,, Autorí
, pital, foi condignamente co- retreta no Jardim "Oliveira dades Civis e Milítares repre

les que um dia ouviram seu memorado, tendo sido cum- Bélo", na Praça 15 de No- sentantes da Imprensa Fn
nome, E muitos daqueles que prido o respectivo programa, vembro, lada e· Escrita fJ crescido

desgostaram, seu nome, pa�-I por nós divulgado e organí- No dia 6, com início às 10 número de Farmlias.
sarão a venerar sua m.emo- 'zado' pelas Altas Autorida- horas, teve lugar no Quar- No dia 7, 3a. feira, ó dia ama
ria. Nenhum cabo eleitoral des Civis e Militares. tel do 14° B. C. a solenidade nheceu engalanado festiva
distribuirá tantas cédulas

No dia 4, às 10 horas,' foi da Apresentação da Bandei- mente, sendo tocada a tradí
quanto êle. Entre ricos e po- realizado o solene compro- ra aos Recrutas incorpora- cional Alvorada j unto ao

bres, entre homens e mulhe-
mísso à Bandeira pelos Alu- dos no corrente ano naque- monumento dos heróis da

res, entre jovens e velhas es-
nos da Escola de' Aprendizes la tradicional Unidade, feita Guerra do Paraguai e íeíta

tará seu nome. Ainda existi- Marinh�irof:' tendo, ao áto, pelo respectivo Comandante, urna salva de 21 tiros em' ho-
rá alguém que o persiga, comparecido altas Autorida- Coronel Virginio Cordeiro de menagem á data.
Mas por mais que procure, des Civis e Militares, além de Melo, que preferiu hzllnante A's 9,30 horas o exuio. sr.,

por mais que busque e inves-
crescido número de famílias. oração civica alusiva ao ato. Governador do Esiado, a

tígue, não o encontrará. Cer-
. No dia 5, às 19 horas, a Em seguida foi J:1.'O('ed�da companhado dos Exmos. 81'S.

rarão as portas e assim mes-
Banda de .Músíca da Policia a entrega de Medalhas, ten- Comandantes do ').0 Drstrtto

mo êle entrará. Deixarão
_ .__ ... do o Exmo. Sr. General Octa- Naval e Infantaria Divlsio

, li Sex·ta-Feira 10 de Setembro 1954
Florianop� IS,

Sérgio Jockyman

DIRÃO E ESCREVERAO QUE
ÊLE NÃO É BOM, MAS NIN

GUÉM ACREDITARÁ, CER-.
.

RARÃO AS ,PORTAS E AS

SIM MESMO, ÊLE ENTRARÁ

Há um homem pelas ruas.

Muitos estiveram junto dêle,

e 'não o viram. Muitos toca

ram suas mãos e não o senti

ram. Multos desejaram suas

palavras, mas não � ouv�ram.
Muitos juram que ele nao e

xiste, mas há um homem pe

las ruas. Êle estava na .fren

te do povo na terça-feira. Êle
subiu também as escadas, co

mandando a revolta.' Êle

rompeu as portas, êle -des

truiu e queimou junto com o

povo. Muitos falavam no seu

nome, mas ninguém o viú.

Quando muitos choravam

eram élêle as palavras de con

sôlo. Só le sabia que a ·re

volta também era um pran

to. SÓ êle sabia que aquêle
Povo que depredou e destruiu

.

. ura de Oi) que o procuravam e com

�sta."a apenas a pIOC
batiam. E quando disseram:

Justíça.
ías ru s ftle não, mais existe, êle os

Há um homem pe as rua: destruiu. Hi um homem pe-
Um homem Que sabe que roí

_

.
�

.

I
.as ruas. Muitos poderão fa

melhor trocar fogo e de�t��l- .ar eaconselhar, pedir e ad
ção por sangue e sacrífícío.

'�l derá
êl ? A d pe moestar, mas so e e po era

Onde estava e e.
.

n ou -

dar ou tirar a ordem e a
las favelas de ,RecIf:, pel�s tranquilidade. Não há bala
ruas estreitas de Sao LUIZ,

aue o atinja não há calúnia.

lt d R' pelos ar- '1 ,

pelo asfa o o _10" que o fira. Virão -novos pre-
ranha-céus de S�o Paulo, �e- sidentes, mas êle será o único
las' ruas de Porto Alegre. .

t t
.

,

, dian eXIS en e.
Quando o .povo :·ecuav.a

-

Muitas vidas passarão, mas
te dos fuzrs e aas baionetas, A - ,.

hL

ele nao perecera. Ha um 0--
êle sorria. Há um homem pe4

mem pelas ruas além da vi-'
1 . as que não teme metra- ,as lU L •

• da, além da. morte, alem do

lhado::as, que nã? teme fUZIS,
tempo. Há um homem que

que nao teme balOnetas. '

descerrará os portões dos
Éle estava na mir.a d� t�- quartéis e sem uma palavra

'das as armas, mas �natmgl- lesarmará as mãos que se er

vel para tôdas elas. Passou
�uerem' contra êle. Há um

com um sorriso pelos" tan- homem pelas ruas mais for
ques, e com um sorriso tocou te que exércit�, mais forte
o, c�no das metralhad�ra.s. -lue leis, mais forte que par
Detiveram o povo com fIlel- �idos, mais forte que laços de
ras de soldados, mas êle ,pas- sangue, que 's,entimentos de
sou incólume por elas. Ha u;n pátria. Chamava-se 'Getúlio
homem pelas ruas, que nao Dornelles Vargas" hoje não
lJoderá mais ser detid6 com

se chama mais. Póde ter er
�xércitos. Há um homem. p�- :ado, póde ter caído não 'uma,
,las ruas, que não poderá maIS

mas várias vezes,' póde ter
ser preso ou sacrificado. Cau- feito t�ldo o que di4em, tudo
tela com êle. Êle deverá vo-

o que ainda dií'ão, mas nada
tal' em tôdas as urnas do disso importará. Há 'um ho
Brasil. Mesa por mesa, sec-Imem pelas ruas que se cha
ção por secção. Seus votos se mava Getúlio Dornelles Var

mu��iplicar�o, � são ,uma ga-

r gas, mas hoje. não se chama
rantIa de VItona. �a um ho- mais. Os que procuram. um

.

niem pelas ruas que vai ser á nome poderão dizer que êle
• mais vot�do d� Bra:sil. Emb�-

.,
é: revolta, justiça, ideal, ação

ra as leIS eleItoraiS o prOl- ou qualquer outra palavra.
bam, êle syrá candidato mi- Mas, embora 'podendo ser tu
lhares de vezes para milha- do que dÍzem, na verdade não
res de 'postos. Seu nome !i- o é. Os que o adoram, os que
gura nas lista�. dos c�ndi�a-I simpatizam com êle, os que
tos à AssembleIa LegIslativa, o lamentam, os que se apie
mas também nas listas de dam dêle não o vão recordar
candidatos à CâÍnara Fede-

por ter sido Getúlio'--Dornelles
ral. Vargas, não por ter sido pre-
Êle é candidato a tôdas as sidente do Brasil, não por ter

cadeiras do Senado, a todos 3ido chefe de partido, não por
os govêrnos estaduais do ter sido líder de qualquer coi
Brasil. Não há máquina polí- sa, mas simplesmente por ter
tica; nem publicidade ciclópi- sido um homem. Há um ho
ca que o possa vencer. Há um, ;nem' pelas ruas ... 'mais for
homem pelas ruas que vai te que o tempo, mais forte
-transformar as eleições de que a vida. Um homem) que
oútubro. Os que o conhecem se chamou Getúlio Dornelles
dizem seu nome com devoção Vargas, mas que hoj'e não se

e não há propaganda que chama mais. Chama-se ape-
possa mais que êsse senti- nas: um homem.

,

mento. Há um homem pelas (Transcrito do Semanário
ruas acima das leis, acima "Hoje" e mandado publicar
dos regulamentos. Êle vai' por um grüpo de trabalh�s
'despertar um por um daque- tas).

guardas, mas assim mesmo

êle passará. 'Dirão e escreve

rão que êle não é bom, mas

ninguém acreditará. E du

rante muitos anos, aquêles
que veneram o seu nome te

rão o poder e a glória. Muitos
baterão no peito e dirão: Eu

fui seu amigo. Mas êle des

vendará as intenções e todos

os seus saberão que' aquêles
mentem. E!p.bora êle sorria',
os seus inimigos tremerão.
!tle deitou a confusão entre

Loteria· do Es�ado
4 Extração de Ootém

12.798 - Cr$ 200.000,00 - Lajes
4.609 - Cr$ 25.000,00 - Joinvile
11.735 - Cr$ 15.000,0'0 - Florianópolis
1.Ml9 - Cr$ 10.000,00 - Campos Novos
1.766 - Cr$ 5.000,00 - Joinvile

,---�--"

DEIXARÁ A GUATEMALA
GUATEMALA, 9 (D. P.)

-I
tillo. Armas assinou decreto

O antigo presidente gu?-te- confiscando os béns de todos

malteco Jacobo Arbenz e sua os funcionários publicQs, per-
família tiveram permi'ssão
de ,deixar a Guatemala. Essa

notícia foi transmitida pelo
ministro das Relações Exte

riores. Por outro lado, o

presidente . provisorio Cas-

A uma tal\ profundidade
tencentes. aos governos Are- dos poços da vida, nunca ne

valo e Arbenz, que'

comete-,
nhum mortal tinha descido,

ram desfalques e foram res- tanto mais que trouxe reco

ponsaveis por prejuízos á na- mendações e fotografias dos

ção. primeiros habitantes do aáos.

Silveira Carneiro, coman-
Dizem que a radiestesia é a dante do 5.0 Distrito Naval.

arte de captar pela nossa O Exmo Sr. Octactllo Terra
própria sensibilidade, direta- Ururahy, Comandante da
mente, ou empregando íns- Infantaria. Divísionáríazôa.,
trumentos amplificadores (o

como Paraninfo, agracíou,
pêndulo e a varinha adíví-

com a Medalha de 8�rvjç9, os
nhatória ou baqueta) as. Capitães de cava'arta Luiz
emanações dos corpos orgã- 'Pires Ururahy Néto seu A
nicos ou ínorgãnícos.

.

I judante
de Ordens, � di) rn-

Captar emanações ..

:
com fantaria Edwal Ober:4, Aju

instrumentos. Havera sem- dante Geral do Quartel cle
pre necessídadç de instru- neral; com a Medalha cio Pa-
mento? cificador os Major Domingos
Antes assim fosse... da Costa' Lino SobrInho e

-0- Tenente Andrêlíno Natívida-
Já conta lustros o aparelho

Na solenidade de posse da zendo votos por que continue
nova diretoria do Centro A- a existir, êste ambiente de
cadêmico 11 de Fevereiro, re- congraçamento de ideais e a
,alizada no dia 2 do corrente titudes, que sempre houve'

entre nós, estudantes.
�

Devo, ainda, fazer o meu

agradecimento pessoal a to
dos aqueles que, após árdua

so: campanha, me. conduziram,
Ao assumir o cargo de Pre- com o seu voto, a êste 1ãlto

sidente do Centro Acadêmi- pôsto. Confesso, que nunca
aspirei ser Presidente' do
Centro_ Ac:;tdêmico; e, pois,
quando fui convidado para
aceitaJ.: minha candidatura
relutei, a prinéípio. Se con�
cordei, foi porque vi a confi
ança, que em mim. deposita
vam o's colegas empenhàdós
em eleger··me. Entretanto;
não pude- tomar parte ativa
na campanha eleitoral, tra
vada às vésperas do pleito,

Aos colegas presidentes da por motívos já conhecidos de
U. C. E. e da U. C. E: S. tam- todos e que seria desnecessá
bém, quero, nesta hora, levar rio relembrar.

Brederodes 'o nosso agradecimentõ, fa-', Continua na 5a Pago

RETALHOS.•.
Manuel Ferreira de Melo

,

que revela, precisamente, se

as respostas dos interrogados
são falsas ou verdadeiras.
O ideal seria a mentira fi

car gravada na testa, se não

houvesse muitas vezes o in

conveniente' da falta de es

paço ...

,-0-

Anunciam os jornais, cha

mados de grande informação,
a próxima invasão da Europa
por fabulosas massa de gêlo,
dando lugar a nova época
glaciária.

.

Desaparecer a Humanidade
sob massa de gêlo, ou·incine
rada como as de Pompéia, sob
lavas de vulcões fantásticos,
ou vítimas da destruíção atô
mica, francamente - prefe
re-se o gêlo. Ao menos sem

pre se fica de conserva ... fa'
cilitando os estudos antropo
lógicos dos. v_indouros! ...

-0-.

Na quadra festiva do fim
de ano, trocam-se cartões e

-telegramas de "�ôas Festas"
e "Ano Feliz".
O costume é velho. Mas é'

novidade, 'de poucos anos,
contabilizar os desejos de

prosperidades e felicida�es.
Não nos admiremos, pois,

se a gracinha pegar, que de
futuro apareçam dOcUluentos
assim redigidos:
"Ao. Senhor

Salvador.
'A 1° de Janeiro pagará V.

Exa. por esta .úniéa via de
Letra, a nós ou à nossa or

dem, a quantia de 6.000 abra
ços, valor recebido na mesma

wercadoria.
, Ebúrneo Pimenta".

Ou esta:
"Do sr. Plátano Rosado re

cebi a importância de 10.000
felicidades, valor da mi fa
tura de venturas que lhe ven

di à vista.
Marcolino Fechadura".

-o�

Um barco. inglês partiu, a

todo o vapor, por êsses mares
fóra, à pesca de um exemplar
de peixe que existiu há 50

I milhões de anos, e cuja espé
cie se julgava ter desapare
cido ...

I Esta. é a notícia tal e q�aJ
a ouvimos num desses jornfl,is

. tipo "o primeiro a dar as úl
timas".
E agora? ..

Quem seria o "peixógrafo"
que descobriu a existência, há
50 milhões de, anos, de um

animal de guelras de certo
feitio?
A Suécia está a dormir?

Então não vem de -lá o pr�
mio Nobel para o mais pro
fundo investigador dos restos
do passado?

cilio Terra Ururahy recebido
a Medalha do Pacíf'ícador
sendo paraninfo o Exmo. &1'.
Vice-Almirante

.
Cartos ela

'nária/5a., passou em Re lis
ta a um Destacamento Mili

tar: constituido por elemen ..

tos da Marinha de Guerra,
Aéronáutíca, Exército e Po
lícia Militar, que se achava
formado na Rua Felip_pe
Schmidt sob o Comando do

Major de Infantaria Domm

gos da Costa Lino Sobrtnho.
.

A's 10 horas o Destaca
mento Militar desfilou pelas
principais ruas desta Capital
e passou em Continência· ás
Altas Autoridades que se en

contravam em um Palanoue
armado na Praça '''Getúllo
Vargas", provocando víbran
tes aplausos da multidão es

tacionada na Rüa Visconde
de Ouro Preto e naquela P; a
ça.

Continua na 6a Pago
------------------------�--------

No Centro Icademico Xl
de, Fevereiro

de da Sosta, também daquele
Quartel General.
A estas solenidades est.ve-,

mês, o seu 'presidente, aca

dêmico 'Paulo Gonzaga Mar
tins"da Silva' prol:lUnciou o

seguinte e aplaudido discur-

.

co XI de Fevereiro, cumpre
'me, inicialme'nte, agradecer,
em nome daDiretoria recém
empossada e em meu pró:
prio, a presença 'de tôdas as

autoridades que, sempre, tem
sabido prestigiar os acadêmi
cos de Direito, quer ,compare
cendo a solenidaç!es como .es

ta, quer em:R_restando-lhes a

sua colaboração às reivindi
cações e·studantis.

DE SÃO JOAQUIM'
Boiçolaudo 'a campanha da

produção,

A campanha da produção" a ,Colonia do Rio Rufino,
em nosso Estado, teria o tri-I onde os terrenos são otimos
go como alvo predileto. Os para a cultura. O sr. Iro lem
esforços do govêrno federal, brou-lhe que essa' promessa
todavia, foram aqui neutrali- poderia chegar tarde, pois
zados e sabotados pela poli- as sementes �:os 80 sacos

ticalha udenista. O sr. Bor- que 'poderia receber ---' teri
nhausen,

,

através do trigo, am que ser procurados em

outra coisa não pretendeu Caçador e que, por isso, ofe
que fazer produção de votos recia transporte gratuito e

para o seu partido. imediato para que os lavra-
Acumulando as funçoes de dores não perdessem a opor

governádor e de presidente tunidad,e do plantio. Nada
da U. D .. N., deu o exemplo conSeguiu. O sr., Fulvio Fer
do desvirtuamento dessa pa- reira, presidente da Associa
triótica e oportuna campa- ção, dispensa auxilios. E,
nha. E 0 seu exemplo frutiÍ'i:- como era fatal, aconteceu
cou· por, aí afora, seguido, à que não arranjou os 200 sa

risca pelos 'seus correligioná- cos, perdeu os 80 que eram

rios. Eis um 'fato, para ilus- certos e, fora de tempo, apa
trar. Em São Joaquim, o' sr. 1

receu com 40 sacos, que fo
lI'o de Bona Sator, agricul- ram distribuidos apenas en

tor, conseguiu com o Serviço tre os udenistas. Os outros,
klo Trigo, em -Lages, 80 sacos dos outros partidos, estão
Cie semente para o plantio proibidos de produzir!
na Colonia qo Rio Rufino. E depois de tudo isso, cer
Para' recebê-lo, no entanto, tos udeniStas de ideias fres
foi-lhe pedido autorização cas, aindá vem' afirmar que
da A.ssoc�ação Rural de. São não torpedearam as grandes
Joaquim. O presidente desta -iniciativas do saudoso Pre
entidade se negou à autori- sidente Vargas.
zação, alegando que só os in- ...

tehdentes poderiam receber e
, . .

distribuir a aludida semente O melhor mediCO sera o

e que ele providenCiada a I
que melhor possa infundir a

aquisição de 200 sacos para esperança. - COLERIDGE.

TRABALHANDO POR SANTA
CATARINA
EME�DA N. 3394 .

Cr$ 40.000,00 Ginásio Feminino São José - -Itajaí.
Cr$ 70.000,00 - Ginásio imaculada Conceição -' Vi-

deira.

Cr$ l30.000,00 - Ginásio Lagunense - Laguna.
Cr$ 50.000,00 - GinásIo Mater Dolorum - Capinzal.
Cr$ 35.000,00 _ Ginásio Municípal "Frei Rogérfo"

Joacaba;
I

"Cr$ 20.000,00 - Ginásio Municipal - U.russanga.
Cr$ 100.000,00 - Ginásio N. S .. das Dores' - Turvo.

Cr$ 100.000,00 - Ginásio "Rui Barbosa" -:- Timbó.

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

Saulo Ramos.
EMENDA N. 3.395

Cr$ 200.000,00.
Justificàção

E' o Ginásio de Chapecó, recém-fundado naquele Mu

nicípio do Oeste Oatartnense, um estabelecimento de ensi
no' com as finalidades de satisfazer a necessidade do ensino
secundário da mocidade chapecóense e incrementar a agri-'
cultura através do amparo e dá instrução que dispensa aos

menores no "Patronato Agrícola" que lhe é anexo. Entregue,
à competente direção da Congregação dos Irmãos Lassalis

tas, representada pela Sociedade Porvir Cientifico, com se

de em Pôrto Alegre, que assumiu a incumbência de organi
zá-lo e encarregar-se do seu funcionamento de acôrdo com

a legíslação em vigor, a começar pelo Curso de Admissão o

Estabelecimento, jti possui uma área de terras no perímetro
urbano; medindo 170mv 120m ou sejam 20.000 metros qua
drados para construção do prédio e suas dependências; con
ta com o apoio moral e material da Prefeitura Municipal de
Ohapecó para o empreendimento. A Sociedade Porvir oíen
tifico se encarregará de organizar; instalar e manter um

Patronato Agrícola para o que receberá uma área de terras
doada pela Prefeitura Municipal: (20.000m2) reservadas pe
la Emprêsa Colonizadora Ernesto F. Bertaso S. A., Para. as
famílias pobres residentes no imóvel Campina do Gregório
daquel€ Município. Por tudo isto, as aludidas construções
exigirão dispêndio de quantias vultosas e é justo a conces

são de auxílio do Poder Público Federal para a concretiza
cão dos dois louváveis objetivos - Educação e Agricultura..

Leoberto Leal
EMENDA N, 3.396

Escola Técnica de Comércio São Luís - Brusque, A
crescente-se Cr$ 100.000,00.

Justificação
A Escola Técnica de Comércio São Luís . de Brusque,

cumpre as suas finalidades dispensando' aos jovens de Brus

que e adjacências o ensino técnico comercial. E' um esta
belecimento que honra o ensino no Estado e mantem mui
tas gratuidades para alunos .pobres.

Joaquim Ramos - Agripa Faria - Saulo Ramos
Leoberto Leal.

.

,

INSTITUTO DE ·APOSENTADORIA E
P:ENSÕES DOS COMERCIÁRIOS

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

AVISO
CONCURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO E

,

CONTADOR
Cientificamos aos interessados qUQ, as provas escritas

dos concursos em epígrafe, serãQ 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�gulnte dis-

tribuição: •

.

Oficial ,Administrativo
Dia 18 - sábado. - Português.
Dia 19 - domingo - Noções de Direito.
Dia 20 - segunda-feira - Dactilografia.

Contador
Dia 18'- sábado - Portu�uês e Aritmética.
Dia 1J) - 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,

munidos de cartão de identidade e caneta-tinteiro ou lápis
tinta.

Florianópolis, 8 de setembro de 1954.
Milton Walkirio Liberato - Subst. Aut. Delegado.

I
Custódio,Que há línguas mortas, diz o

que há mesmo. E cita o latim, do qual vive.
Haverá, entretanto, letras mortas?
O dr. Alcides Abreu, ouvindo minha dúvida, com a

acuidade que o marca como um dos mais brilhantes es

píritos da nova geração, esclareceu-me logo:
- Há letras mortas, infelizmente. Escute:
"Os membros do Ministério Público (Promotor PÚ

blico), sob pena de perda do cargo e respectivas van

tagens, não poderão exercer outra função pública, sal
vo o Magistério, NEM ATIVIDADE POLITICO-PARTI-
DÁRIA". '

- Escutei. E daí?
- Daí? Isso que' eu acabei de recitar é o artigó 91

da Constituição do Estado.
.

E dai?
Daí? Isso é letra morta!

t •• � .... 'A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


