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O ÚLTIMO DECRETO DE GETÚLIO
Outorgando licençaê Real

Transportes Aéreos

Cr$. �oo

RIO, (ACON) - Sabe-se

qual foi o último ato do Go
vêrno do' dr. Getúlio Dorne
.Ies Vargas. Seu último De

creto, segundo consta no Li
vro de Registro do Expedíen
te do Palácio do Catet�, tem
o número 36.113, de 23' de a

gôsto, outorgando à Real

Transportes Aéreos concessão

para instalar mais UI;n trans
missor em sua Estação do

Aéroporto de Caxambú. A úl
tima assinatura do prantea-.
do Presidente ,ficará famosa

na história de sua carreira
'política, associada ao nome

de uma organização nacíonal
'que honra o Brasil dentro e

fóra de suas fronteiras.Clsment Attlse caluniou a
I

Russia, -�il_o "Prav�a"
MOSCOU, 10 cq. P.) - O

jornal "Pravda" atacou, ho

[e, o ex-primeiro ministro da

Inglaterra; Clément Attlee,
dizendo que tinha caluniado

a Russia e a China, depois
de sua recente visita aos dois

países comunistas.

O orgão do partido comu

nista dise que as declarações
feitas por Atttee, em Hong
Kong, numa entrevista aos

jornalistas, demonstram que

o chefe trabalhista apoia
completamente a política
norte-americana e que não

é amigo nem dos russos nem

dos chineses. Comenta o jor
nal: "Attlee pediu a Mao que
manifestasse ao governo so

viético que a União Soviéti

ca' deveria desarmar-se uni

lateralmente. Consequente
mente, Attlee indicou com

clareza que está disposto a As forças mais agressivas da

apoiar a politica norte-ame� li E,uropa
e do Extremo Oríen-

ricana de reviver o militaris- te".
"

"

mo alemãõ e o japonês... Disse, a_inda o jornal que

o chefe trabalhista é instru
mento dos.meios reacionarios
dos Estados Unidos e Ingla
terra e acrescentou que pro-

cedeu contra os seus anfitri

ões, tanto da Russia corno da

China, depois'de desfrutar de
sua hospitalidade.

DEFENDENDO LEGITIMAS
.

EXIGENCIAS DA CHINA
,

CANBERRA, Australia, 10 mos, porque de outra manei

(U. P.) .:_ Clement Attlee ra, há uma tendencia ao ex

declarou, hoje, que o Ociden- tremismo".
te deve tratar de satisfazer
as legítimas exígencías da
China e de 'Outras nações ,

migas. Contingentes da in- asiáticas. Declarou o chefe DULLES EM TOQUIO
fantaria da Aeronáutica ro- trabalhista britânico, peran- TOQUIO, 10 (U. P.) - O
ram mobilizados preventiva- te um grupo de parlamenta- secretario de Estado, John
mente, mas não chegaram a res, durante um almoço: "O Foster Dulles, chegou, esta
entrar em ação.

'

governo chinês é essencial- noite, via aérea, a esta ca-

Solicitado pela reportagem mente uma fusão de eomu- pital, e declarou. que os, 8
dos jornais e emissoras des- nismo e nacionalismo. Os

{
signatários do pacto de Defe

ta capital, o .sr. João Gou- acontecimentos dos chineses sa da Asia sudeste "adota
larte fez: "logo após descer são parte de grandes acón- ram importante, resolução
do avião, rápidas declarações, tecímentos que' se verificam para Criar maior segurança".
dirigindo urna saudação aos em toda a Asia. O que que- Antes de vir para' cá, Dulles
trabalhadores do Rio e rea- rem os asiáticos é ter direito passou 5 horas, em Taipeh.
firmando a sua disposição a um lugar ao sol da mesma, Vem êle a Toqulo para con

de lutar pela vitoria dos 'forma que os europeus, ame- ferenciar com o _ primeiro
princípios contidos na carta- ricanos e australianos. De- ministro Shigeru Yoshida e

mensagem do presidente Ge- vemos tratar de os satisfa-o, outras altas, personalidades
túlio Vargas. zer em seus pedidos legíti- japonesas.

o SEGUNDO HOMEM DO EGITO FOI
SUBSTITUIDO

REGRESSOU AO 'RIO O
SR: JOAO GOUlART

CAIRO, io (U. P.) - O

I
que o major Salém pode es

major Solah Salem, consíde- _

tal' em vias de ser _ excluido
rado o segundo homem em da Junta governativa.' ,

importancia na Junta mili-
tar do primeiro ministro ESPIONAGEM NOSObdel Nasser" teve o ofere-

_

, "

cimento de uma licença e' E. UNIDOS
foi substituído em seu car- WASHINGTON, 10 m. P.)
go de ministro, segundo se - Revela-se que o Departa
anunciou, hoje., oficialmen- menta de Justiça parece es-:
te.

.

tar empenhado em províden-
,

Não foram dadas as razões cíar, no sentido de que um

de tal medida, mas os obser- Grande Júri investigue as a

.vadores diplomaticos inter-, tívídades de espionagem' nos
pretam o fato como sinal de Estados Unidos.

,

As provas coligidas pelo sr. Antonio Carlos Konder.
Reis para provar que o sr. Nerêu Ramos foi, um dos mata

dores do sr. Getúlio Vargas devem, ficar registradas nos

anais de uma época, para que deiás, de futuro, se, enver

gonhem os que cometeram a' cretinice de apresentá-las
impressas, num' acinte à inteligência a1heia.

,

O mais obtuso dos rábulas não as subscreveria. Lendo

a,s, os que afirmavam a maioridade mental do sr. Konder

Reis, arrepiam-se de dúvidas e concluem pelo engano em

que laboravam.
'

Vejamo�las, como as apresenta o sr. Konder Reis;
"10) _ Caso TenÓTio Cavalcanti: quan

do �sse Deputado fluminense, pela violên

cia e pela audácia, tentou desmoralizar a

polícia do Governador Amaral Peixoto,
genro do Presidente Vargas, encontra, no
Presidente _ da Câmara a trincheira para
sua manobra, cujo êxito marcou o início de

tôda a série' de ar'madilhas e emboscadas

contra a autoridade de Vargas".
O deputado Tenório Cavalcanti é udenista. Em seguida

ao assassinio do delegado Imparato _e do pistoleiro Bereco,
em CaJias, teve li sua casa cercada pela ,policia, ameaçada
de invasão.

'

Apelou �ara as autoridades, entre ás quais o Presiden

te da Câmara. Não fôra a presteza com que. as suas imu

nidades parlamentares foram garantidas, a Constituição
sofreria ali o primeiro atentado da' maior gravidade e das

mais tremendas consequências. Daí porque à ação decidi

da do sr. Nerêu Ramos foi salvadora para o principio da

autoridade e para c} resguardo da Magna Cal'ta. Daí por

que, o, ilustre .catarinense, ao intervir pessoalmente; alta

madrugada, no episódio, teve a seu' lado o sr. Oswaldo

Aranha, Ministro da Fazenda de Getúlio e, como o Brasil

inteiro sabe, seu mais dileto e fraternal amigo. Acusar Ne-
,

rê,,:, no caso, é acusar Oswaldo.
Só um cérebro em delírio, mortificado pelo ódio e tan

gido pelo desespero, faria tal acusação.
Afirma, nl;\ sua truculenta irresponsabilidade, o sr.

Konder Reis que esses acontecimentos de Caxias, nos quais
a intervenção de Nerêu e Oswaldo assegurou a ordem e

lIlanteve o respeltP à. Constituição, marcaram o início de

"Ou morclíac O' fundo sindical
ou acabo -cem ele" :-.

.

__ �

Ixpresalva' atitude -do Ministro do Trabalho
RIO, 10 (V. A.) - Conver- partido não é' da direita e, a questão do Fundo Sindi- hÓ�;�' t��d�Và �;Pital ��e���

"
Desasfre ferroviário em São Paulo

sando com [ornaltstas esta nem da esquerda: é partido cal, o ministro do Trabalho pública o sr.. Joao Goularb.. RIO, 10 _(V. A.) - Info�- pital de Clinicas, dada. a rosas medicas e enfermeiros

manhã, o mínístro Napoleão do centro, embora -constíuí- disse textualmente: "Minha Comparecéram ao aeroporto mam de Sao Paulo que as pravidade do seu estado. O seguiram para o .Iocal a fim

Alencastro Guimarães, títu- do '4e operários. preocupação é- moraliza-lo. Santos Dumont, para recep- 7,30 horas de hoje um trem trem sinistrado conduzia de prestar socorro às víti

lar da pasta do Traba'lho,
.

Na �assa operaria, n�o i Esta tarefa, .que não me pa- cionar o ex-ministro do Tra- suburbano da Central do cerca de quinhentos passa- mas. O maquínísta foi preso
sintetizou o seu ponto de vingara qualquer exploração '

rece facil, há de ser cumpri- balho, elevado número de Brasll, conduzido pelo ma- geiros, na maioria trabalha- em flagrante e' atribuiu o

vista a respeito da propala- extremista - afirmou cate- da da maneira mais eretíva. pessoas, entre as quais par- quinista Joaquim Carvalho dores e escolares. desastre à forte cerração que
da infiltração comunista -en- ,goricamente o sr .. Alencastro Ou moralizo o Fundo SiÍ1di-j; lamentares petebístas, pró- da Silva, ao avançar o sinal Dez ambulancias e nume- dificultara a visibilldade.

tre os trabalhadores adep- Guimarães .. Derivando para calou acabo com ele". ceres dessa agremiação, e a- fechado para ingressar na
tos dó P.T.B .. Para o ministro' , estação de Clemente Falcão, Para os Ieprosos o que se

�7;;�;��:��,n��� Novo Diretor do Lloyd·Brasileiro.· �::�o�:�:;::�:.f!�::�: gasta com armamento
Iíados à extrema esquerda, ,

. A,.'nd,a _ �a-o�nomoado Ofl·Cl'alm,eD.\et�.?e'nPtoro��scav.n,�oo�e'so. engavet�- PARIS, 10. (U. P.) - O sr. pedindo, a cada um, um avi-

tachando de mera explora- '

•
lL!

_

I ,LU w.v�.,
Raoul Fóller'eal1,::_�presidente' '_fio de bombardeío.:

cão oque se vem dívulgandó RIO, 10 (V. A.) - O co- problema da sua nomeação., Declarou que assumindo a
da Ordem da caridade (Fon- -r "Soube, - diz o autor

�' respeito. "manda�t_e Bertin? Dutra S�- <? ,?oman_?ante Bertinn ':Dy- direção,dó Lojfl.e �rasileiro /, _Em ,conseque�ci.a do cho- dation Charles de .Foucault}, qa carta, -, que cada um

"O Partido" Trabalhi!ita va, capitão dos portos, de Sao trá". quando procurado pelós'--abrItá as 1:Jort�s dessa Ol'gaí- �qlle. sete spassagetros perde- f �

/ desses aparelhos custa cerca

Brasileiro' rejeita de forma Paulo, confirmou que real- jornalistas, .estava de parti- nização, permitindo o livre ram a. vida � cerca de qua- que há lori'gos. anos consa- de 5 biliões de francos. Ora;
definitiva a mais vaga alían- mente foi convidado para a da para a sede, da reparti- trânsito de jornalistas pelas renta sofreram ferimentos, grau-se ao cuidado dos le- com o preço de dois desses

ça com o comunismo, do qual direção do Loide Brasileiro e Çã.O que resi�e, em Santos. suas dependencias, e mesmo, s�ndó que rr, depois de

me-I
prosas, acaba de dirigir. un:a aviões, poder-se-Iam cuidar

se distancia por uma ques- que embora os jornais te- Entretanto, nao se furtou de uma devassa na admínístra- dícados no Pronto Socorro, carta aberta ao general Eí- todos os .leprosos que sofrem

tão de principia. O nosso nham anunciado sua nomea- conversar com o repórter. ção d� empresa. roram removidos para o Hos- senhower e ao sr. ,Malenkov, no mundo",.

ção,' oficialmente ainda' não

RECUSARAM PRE- �:::::��:::�:::� ,,:'::: RUMORES DE "GOLPES" O governo ,americano�consulla
LISBOr��(�?p�S_ Mem- ���p�X���:�!����, C;:l�� ��; Desmentidos de Honduras·

"

os re'spoDsaveis pelallEslralégill
bros da oposição ao regime então nomeado diretor da- I TEGUCIGALPA, 10 (U. P.) Os, boatos, que deram 01'1- ' DENVER, 10 (U. P.) - Os I de aGabar com a infiltração
Salazar, compreendendo os quela autarquia. - Os meios oficiais hondu- gem ao desmentido, foram membros do Conselho Nacio- e China Vermelha. Uma hora comunista no país.
democratas e lib�rais, entre' Interpelado sobre a fórma- renhas desmentem de' for- transmitidos por um corres- nal .de

.

Segurança estarão antes de se realizar a niu- Os plÇlnos de reunião do

os quais o general Norton de 'ção do seu gabinete e dos ma categó:t:ica, os boatos, es- pendente -estrangeiro, o qual reunidos com o .presidente nião· ext�aol"dinaria na Casa Conselho' Nacional de Segu
Matos, ex-candidato à presi- novo.s chefes de serviço, que palhados no estrangeiro, de falou lie um levante cont'ra Eisenhower, aqui, no proxi- Branca de veraneio, o 'pre- rança foram anunciados,
dência da República, torna- o acompanharão, .informou que teria estalado no país o 'presidente Juan Manuel mo domingo, a fim de discu- sidente' deverá conferenciar ontem, pelo secretario do

ram pública, ontem, a sua que não 'tem nomes para um movimentot subversivo. Galvez, �evante que teria co- til' a nova estratégi:1 para com o promotor Brownen e Departamento 'de Imprensa
recusa as pretensões india- qualquer lugar. Declaram os mesmos cir- mo objetivo recolocar no po- lid;i.r com uma serie de mag- o chefe do Departamento Fe- da Presidencia, James Ha-

nas sôbre a India Portuguê- Não cogitou do assUnto eni cuIas que reina calma abso- der o ex-presidente Tibur-
I nos problemas do, Oriente deral de Investigações, Ed-- gerty. O presidente. deverá

sa.· virtude de depender esse luta em todo o país. cio Carias.
, ,Remoto, criados pela Russia gar Hoover, sobre os meios ouvir um 'relato do secreta-

rio de Estado, John Foster
Dulles, do novo pacto de Se
gurança da Asia sudeste,
firmado, ontem, em Manila
entre os Estados Unidos e 7
outras nações. O secretario
deverá' chegar a esta cidade,
no domingo, ainda em tem
po ,de participar da reunião
extraordinária.,
Na referida ,sessão varias

serão os assuntós de diséus
são, inclusive os ,problemas
em geral do Extremo .orien.
te, o caso do ataque de um

avião da patrulha da Mari
nha dos Estados Unidos por
caças soviéticos sobre o mar
do Japão e a atual luta en

tI!e chineses nacionalistas e

comunistas, nas ilhas de A
moy e Quemoy. ,

... 1 MORTOS E 17 FERIDOS

I).

\.
r",

•

am !i� Im I[�
• Oswaldo Aranha, Tancredo Neves, Antonio Balbin<!" Rena

to Guilhobel? Dos srs. Juarez Tavora, Artur Santos, Prado
�elly? Do sr. Café Filho? Do ministro da Gllerra, gal. Espi
rito Santo Cardoso? Ademar de Barros, João Neves, Siinões
Filho? Do Marechal Dutra também? Do próprio represen-.
tante do sr. Getúlio, o sr. Lourival Fontes? E até do sr. João
Goulart, o discipulo amado do sr. Getúlio?

Vê o sr. Konder o anedótico, o grotêsco, o estúpjdo e o

idiota das suas próvas'.
Acresce, ainda, que quem saudou o sr. Nerêu Ramos,

n.essa homenagem, foi o sr. Barbosa Lima Sobrinho.
Eis mais uma, de pior quilate ainda: "o apressamento

do processo do impeachment contra o Presidente". A de

núncia, como se sabe, nasceu de um êmulo. do sr. Konder
Reis, udénista carioca. A favor da,medida porfiaram os li
deres e próceres, Baleeiro, Bilac Pinto, Levi, Arinos. Con
tra; maciçamente, os elementos do P.T.B. e do P.S.D., capiA segunda prova do sr. I(onder Reis é ainda mais de-
taneados por Capa�ema e Vieira Lins. A presidência (lasastrada: '

'
.

..#
.

<"20) _ Sáudação de P�dro Dantas: para
Câmara não cabe atrazar ou apressar votações, com trami-

da,r a impressão de que Getúlio era contra 1<
tes legais. Mas, para argumentar, adimitamos que o sr.

Nerêu Ramos houvesse, como quer o sr .. Konder Reis,Constitu,ição, seus adversários, prepa'r,aram, ,

apressado a decisão do processo. Nenhuma medida ser-ia
em fins de 1952, um banqpete ao Congres- mais oportuna ao Presidente do, que êsse apressamento. A,
so, focalizando-o na pessoa do Presidente I

'
.

denúncia era agressivamente inepta. Os parlament,ares queda Câmara d.os Deputados e chefe do •

P;S.D. catarinense. Nesse banquete fêz a
a sustentaram e defenderam foram massacrados pela con-

tradição, na tribuna da Câmara. A prÓpria imprensa jasaudação oficiál o. j�rnalista Pedro Dap-
t' ... f' d 1 1 P 'd t V

cobina não escondeu a derrota fragorosa que a esperava.
as, inImIgo Iga· a (O reSI en e argas.

-Apressando-a, estar-se-ia a dar ao govêrno uma demons
A saudação não foi só bem recebida como

tração de apôio tranquilizador. Retardando-a, ficaria a dÍlvitranscrita nos jornais .pessedistas".
.

, da de haver medo em ,enfrentá-la. Votado o impeachment
,
Para o sr. Konder Reis a decisão de um\ homenagem e rejeitado contra votação que mal atingiu a 10% da repre

,ao Presidente da Câmara, destinada a prestigiar um dos sentação nacional, dele saiu prestigiado o sr. Getúlio
poderes da Nação e, com isso, fórtalecer o próprio regime, Vargas,

I

só na· aparênci� tin�a essa finaUdade. Sob esta .latejava A acusação do sr. Konder Reis procederia, pois, 'se fos
uma segunda intenção: a de enfraquecer o Presidente da se inversa, isto é, se provasse que o sr. Nerêu Ramos re;.

República! As mais altas expressões da vida nacional, nos' tar_dou o processo e com êle uma, oportuna e valiosa mani
quadros administra'tivos, na magistratura, nas forças ar- festação de prestigió do govêrno.
madas, em todos os partidos políticos do Brasil, no llarla- . Co�tinuaremos" Mais o que aí fica mostra que o .sr.

mento, nas classes conservadoras, na imprensa, segundo o . Konder Reis, na sua estréia jornalística, já se fez cam

sr. Konder Reis, se prestaram a esse papel de lavada hipo- peão olímpico da obtusidade. Nunca, numa' só tirada, al
pocrisia. Teria sido para esse fim a presença do Brigadei- guem escreveu tantas e tão felpQ'das asnices. Ao seu Íado,
1'0 Eduardo Gomes, dos ministros Cleofas, José Alt}érico, o seu primo, o da Coca-Coia, pode até se enfeitar de genio.

tOdà, a serie' de armadilhas e embos'cadas contra a autoii-'
dade de Vargas.

Cabem aqui umas perguntas: QuelV praticou essas ar

madilhas e emboscadas? Se alguem as praticou é se delas

gerou a tragédia de 24 de agosto, a quem' acusa o sr. Kon
der Reis? Resta evidente que a sua increpação tem o en

dereço do seu próprio partido, a V:n.N., ou das forças ar

inadas.

- Mas Udenilda, você ain
da· está de'itada?

,

- Que horas são?
- Faltam só 23 dias para

3 de outubro!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. CLlNICA D� OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

)1
'

GARGANTA

.

_!_ do -

DR. GUERREIRO
M E 'O I C O S

7
� �!;El��I�t! PM.ra�!,,� I °ADMEINSIsTTRAA�ÃO() Chefe dod�����i!� �:v���:ianó�oti"f e Garg�nta'

O DRA "LADYSLAVA
1.:,,,'" .,( ,A clínica está montada com os mais modernos

, 'MÁRI�, DE �ARMO I DR. ALFRED
,

• ','

"I ENÇAS DE CREANÇAS'I'Redação e Oficinas, à, rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
CANTIÇAO , ,

CHEREM 1 W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
- MÉDICO _j , ! I' e'\ CONSULTAS: Da�UO às Tel',3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxili�r das sinusites e

"CtNICA DE CRIANÇAS i C�RSO ,.NACIONAL DE ,

ANTÔNIO DIB
'Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta) .

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS DR. 12 horas.
, RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital I MUSSI Geren c'e: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

;ORAÇÃO -"FIGADO -,
Colônia Sant'Ana.

- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUIN.O. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muito..
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Repreaentantes t casos são evitadas as operações das Amígdalas
Trata�ento moderno da tais., GERAL-PARTOS , Representações A. S. La- ÜLTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das' Faringijea
'SIFILIS I l rnpotênc ie- Sexual. Serviço completo e espe- ra, Ltr'a, e inflamações dos Ouvidos)
Consultório -- Rua 'I'íra- I

Rua Tiradentes n. 9.,
c ial izado das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 40 RArpS X, (Radiografías da Cabeça) ,

,

ientes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - 50 andar., REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORÁRIO: horas.

�
métodos de diagnósticos e I Te!.: 22-5924 - Rio de (OCULOS) .

Das 13 às 16 horas. FONE:, 3410. I tratamento. Janeiro.
. ILAMPADA de FEN�A, (Verificação e diagnostico d.

Res. : Rua Santca Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE" DR. �OSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. 'lesoes dos Olhos) ,

I'el.: Cons. - 3.415 - Res, 54 - Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira, n. iNFRA VERl\lELHO
-, 2.276 - Florianópolis. 1 EI 2 5
---------

",
"
- 6 4,.

- METABOLISMO BASAL
DV G DO

21 - 6° andar. , , Grande Prática na Retirada de Corpos Estranbos de
,

DR. ROMEU BASTOS DR�- MÁ,RIO \VEN- Radioterapiap or ondas Caix�- .P�sta� 1�0 _:_�tajai" Tel.: 32-9872T- São Paulo
'

Pulmão e Esofago
, curtas-Eletrocoagulaçâo - ASSINA URAS Consultóriq: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa'

PIRES DHAUSEN Raioa Ultra Violeta e Infra -, Santa '�atarina -

Na Capital Belo Horizonte

Vermelho.. . . DR. �ÁRIO LAU- Ano, C"$ 170,00 Residência - Felipe Scbmidt, 113. 'Delefone 2.365
Consultôrto : Rua ��a�ano" I RINDO

,Sem�st.e ..•. Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital -'- A tarde'
n. 1, 10 andar - Ed�flC10 do

,

. No Interior � das 2 horas em diante no Consultório
Montepio. -

e Anc ..•••..•. Cr$ 200,00
'Horár:o : Das 9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO I Seme�tre. . ... �r$ 110,00 ----

raso ras - Dr. MUSSI. Anúncíos mediante con-

Residência : Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES trátó DOENÇAS. DO APARELHO DIGESTIVO

J" 45 Tel 2812 MUSSI. ADVOGADOS
'

Os' origillai�, mesm� nio ULC;ERAS DO ESTOIylAGO E DUODENO, ALERGIA.
Consultório: Rua Vi�' uruor, . .. .

DERMATOL-"'IC'A' E CLINICA GERALResidêucia : Avenida Trom- Fôro em gera( Recursos publicados; não serio 'devol- .

'

�

:::::::; 2�e�:::5Quar_ 0'NH.':.z li g�:à��A
--' powsky, 84, t:�ae:�� oes;;:�eU�:1T:,��::� vi�';Hre.ão não .é re.p,,- Dr. Mi luêl Nunes Ferreira

tas e Sexta feíras: . -de Recursos. s�biIiza pelos. conceit?B emi� CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0, 18, l0
Das 16 às 18 horas. .

DR; JÚLIO DOIN.\ ESCRITóRIOS tI�os nos artl�oB &BBIDfados.
ANDAR ,DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE..

Residência: RUII Felip. VIEIRA DR. NEWTON Florianópolis - Edificio :�. 1:....�� l!!!* RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE:, 3',140
. D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano. 12

1 I
>_ \

SchJllidt,23 - 2° andar,
Especialista em: Olhos-« CIRURCÚA GERAL - 10 andar - sala 1.

, n ormaçoes Dr. Ylmar' I'orre-A "apto 1 ....:.. Te!. 3.002.
Ouvidos _ Nariz. Gar- Doenças de Senhoras Rio de J'aneí.ro - Edifício

utels
'" U

Proctología - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô-
DR; WALMOR ZO- ganta. Médica nio Carlos 207 - sala 1008. ,�-=

, MER'GARCIA
'

.

Infra-Ve::melho - Nebuli- Consultório: Rua Vitor
D'D.' CLARNO G.

O leitor encontrarA. nu·
"

zaçao Ultra-Som 1
'

28 T' t f u. r t na informaçõ.... q'ueDsplomado pela , Faculdade Ult S
Meire es n. - e e one: a co u ,,' ...

.

I d M di d ção ra- om . 3307. GALLETTI necessíta, diAriamente e de
Nacíonal : e e IClOa, a

(t t t d sínusite
Universidade do Brasil ra amen o e Consultas: Das 15 boras _ ADVOGADO _ imediato:

Ex-interno, por concurso da sem operação) Im diant.. Rua Vitor Meirelles, 60.
Maternidade-Escola Anglo relinoscopia - OMo- Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefone

derno equipamento de to- .. I OlJ{Serviço do Prof. Octávio
(ú Rua: Blumenal n. 71. rr: Ff.\lrianopo 'M - O Estado ... , ... '. . • • •

,

Rodrigues 'Lima) Ríno- larlngologia umco
A' G t

• 15.
d

------
,- aze a ••

l�x .. interno do Serviço' de' no Esta o) DR., !JIB CREREM
-----

Diário da ,!'arde ..• 1.571t
Horário das 9 às 12 horas '

2 "6-Cirurgia do Hospital
e das 16 às 18 horas ADVOGADO Diário da ManhA ••• .'.t �

I, A. P. E. T. C. do Rio de
Consultório: _ Rua Vitor Causas cíveis. comerciaís, A Verdade ..�...... %.010

Janeiro
2' crim'ID·":'·:81·s,e trabalhistas. Imprensa Of�clal 1.'88

Médicc do Hospital de Mireles 2, esquina caril
HOSPITAIS.

Caridade Saldanha Marinho.. Consultaa, pop"Za'l'e',. , De Cuida,de:
DOENÇAS DE SENHORAS Res. - Tr. Urussanga 2, Rua Nunes Machado,117 (Provedor) ....... 1.ll�
, .. - PARTOS-OPERAÇOES ap_a_rt;_,._1_02;_.:__ �.....___ (esq. Tiradentes) _ sobra- ! (Pôrtarla) ..". •. .. 1.01'
Cons ; Rua João Pinto n.16, . DR. VIDAL do _, sala 3. I���I.;�;'��S��I Nerêu Ramoe .•..•. 1.811

das 16 00 às 18 00
, Militar . _ 1.1,67

�oras. ", ' 'CLíNICA DE CRlANÇAS São Sebastiio (Ca.a
PeJa manhA. atende CONSULTÓRIO - F.U-

- --__;_--_._�-__;,---------�� de Saúde)
,

diàriamente no lios- )e Schmidt, 38.'

·"�Or,.
"

J'use' Tavares Iracema'
'.

Maternidade Doutor

pital· de Caridade. CONSULTAS - Du 4 Carlos Corria ..• 1.111

Residência: 6 b
CHAMADAS UH-

\s oras. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES
Re�idência: Tenente Sil- GERAL· Corpo de BombelrCNt 1.111

I veira, 130
.

Serviço Luz (Recla-
FONE - 3.165. 'Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.

. mações) .....•.•. 1.404
Chefe do Ambulatório de Higiene Mental. Policia (Sala C6mJa..
Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. Bário) J.018

Con�ulsoterapia pelo eletrochoque e car-
.

'

PCllícia (Gab. Pele-
díazol. Ins'41in,oterapia.. Malarioierapia. Psico- �8do) .. \ ... ',' .. 1.594
terapia. , •

ÇOMPANHIAS n.,
CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 àS TRANSPOR'r.

17 boras. Sabado (manhã) ., A�,REO
\

Rua Anita Garibaldi, esquina d.' General' TAC.. .

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te!. 2901

.... "'.�__ ,'!-._ ".w ." •

Indicador I'rufissional

- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE
ADULTOS E CRIANÇAS
Consultórió - Rua Joãu

Pinto, 10 - Te!. M. 769.
Consultas: Das 4 às 6 ho-

Com prática no Hospítal
São Francisco de Assis e ria

Santa Casa do Rio de
Janeiro

CLINICA Ml1':DICA
CARDIOLOGIA

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

Dr. Carlos F. Enuelsiol.
Médico dos Hospitais Americanos.e da Força

, Expedicionária Brasileira
M�DICO - OPERADOR - PARTEIRO

Doenças de Senhoras e Crianças ,..... Partos - Operações
O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operaçõ�s

. das doenças de Senhoras
Cólicas, fIôres brancas, irregularidades mentruaes, ton...
turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,
insônia, impotência e frig�dez sexual em ambos os se-'

xos - Tratamento. pré-nupcial e pré-natal. �. _

Operações espeeialízdas do ouvido, nariz, garaanta,
sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partido
- Operações de. hernías, ,apendicites, 'ovário, ' útero,
bemorraides, adenoides, hidrocéles, varicoceles e ' .

Ivarizes, elefantiazes.
C I R U R IG I A E M G E R A L'

Tratamento garantido de varizes, úlceras váricosas,
bemorroides.com 6 injenções, sem dôr

OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
Tratamento e Operações do ,estômago, fígado, vesicula e

intestino - "I:ubagem duodenal.
Tratamento da Sífilis pelo processo Americano,' ma�'

moderno, em 3 ou 15 dias.
Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-\
gioma (mancbas de vinho) no rosto ou no c�rpop com
.

100% de cura.
.

Receita de óculos - Tr.atamento e operação das doençu
dos olhos: PTlRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

"ETC.
I\TENDE A QUALQUER, HORA DO DIA E DA

. NOITE ,

Rua Deodoró, esquina da Vidal Ramos,
Coqueiros, Praia de Itaguacú· Casa da

,

('

Consutório:
.

Residência:
Torre.

1.161

Rua: General Bittelicourt
o. 101.

Telefone: 2:692.

DR. ARMANDO VA- DR ANrrONIO MO-
LÉRIO DE ASSIS NIZ DE· ARAGAO

- MÉDICO - ClHURGÍA ',fREUMATO-
Dos Serviços de Clínica In- '

LOGIA
fantil da Assistência Muni- Ortopedia
dpal e Hospital de'Caridadt!, ' Consultório: João Pinto,
CLlNICA MÉDICA DE 18.
CRIANÇAS E ADULTOS' ,Das 15 às 17 di�riamente.

- Alergia - Menos aos Sábados
Consultório: Rua Nunes .

Res.: Bocaiuva 135.
Machado, 7 - Consultas das Fone: _ 2.714.
Ú1 às 18 horas.
Residência: Rua Mar,echal

Guilherme, 5 - Fone: 3783.

1.700
Cruzeiro do Sul.,... 2.500
Panair 3.553,

I Vari&, ,....
2.325

--��---'----------.--_-_-----_-�---_ ::�:i:::::':::::::� t:i�INaVio-Motor «Carl, HoeDcke)�
P�5$ 'JIii'I'". -COJ

HOTtlS
. RAPmEZ-COm'ORTO-SEG�CA, •

$
Lux . . . . . . . . . . . . .. }I,021

I Viagens
entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANFJRO

,
Maarestic ••........ Z.27� Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São S..

l/fli
,,',' LaMetrpOPrt°l, •....... .' !.!!; bastião; Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-

*
o a . . . . . . . .. ....... mos, apenas para movimento de passageiros."

� 0UIIAIfTE. TODO DIA' C_dque. . . . . . . . . .. a.(..ta As escalas em S. Sebastião, Ilha,Bela, Ubatuba não

/ "
'.

, Central ·1.••4 prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) •

I
'

;

,

, nos. \fAneJOS Estrela , . 1.17J. SANTOS (Volta) ,
.

'.

Ideal . . . . . . . . . . . .. l.1511 ITINERARIO DO �/M "CARL HOEPCKE'; NO MtS DE

�M,J'DJ"-"

/-�ft�"::::-tt
ESTREITO \' SETEMBRO DE 1954,'

'

.' �
_

Disque ... , . . . . . . . 9. I D A
-.; saída pe FPOLIS.
�

� �.-: »
�

,� � � �'" 12/9
'

,71' �
.

.

.

I p�!!�r����aeJ
pregada para trabalhar em

Pôrtp Alegre. Paga-s. bem. Horário:
,

. Saída de Fpolis. às 24,00 ,
.

I Tratar, á Rua 'FeUpe do Rio às, 16,00
Schmidt n. '119. TELEFO- ,Pua mais informações dirijam-se à

,

I . , I
EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE,NE. 3.177. • Rua: Deodor'!.,... Caixa Pos*,"l n. 92 - Telefone: 2.212

de fTAJA!
14/9

DR. H E N R I QUE
PRISCO PARAISO

iiii.: I., LOBATO
, FILHO

MlIDICO
Operações - Do.�ças·

Doenças ,do apare�ho respi-
ratório . de Senhorás - Clínica d.

TUBERCULOSlil Adultos.

RADIOGRAFIA E RADIOS- Curse' de Especialisaç'o
COPIA DOS PULMõES

'lO HO'lpital ,dos S.tvtrlf;r&lS
Cirurgia do Tora.x

10 Estado .'

Formado
.

pela Faculd,ade
, , .

Naci,onal de 'Medicina, Ti,sio-. (Seivlço 3il Prof. �"OA-

logista e Tisiocirurgi�o do I, no �e Andr�d,,)
, Hospital Nerêu Ramos, Consultas - Pela Duanhl
Curso d'e especializa�ão pila no Hl"spital d� Carld.d•.
S. N. T. E,x-inte·rno e Ex-as-

A t d das 1530L-.
C·

' .

d P of ar e, , UJI

sistente de Irur�la ,o r .

Uzo Pinheiro Guim..ries em diante no conflult6:rio.

(Rio).' á rll.la Nune:> Machado 17,

COI).s: Felipe Scbmidrt, B8 E�'iqll,nb dlll T.t';ld.nt.,. 1 ..

- Fone 3801.
'. 2.766,

Aten.de em bota mArcada. , .

,Res: Rua São J�&,e 80 - I \

Residenc�a - rua

presi'lFone 2395. '
. l dente Coutmho 44.

, ,

"VOLTA

I
BANCO de CRfJlITO POPULAR

I�.

'� AGRíCOLA I I
.

v
\

'

RM.a. drwJflA1.O, 16
. " ,

FLORIANÓPOLIS - 5ió.('ólórmô, ,
.

...--_.__ .. _----_.� .....,--_.__
.. _-�.:

·i

\
Lavando' com 'Sábão

'Virgem Especialidade
.

da Cla. IITZEL INDUSTRIIL":"'Jolnville. (marca registrada).
.

'ecvDomiza-se te�po e dinheiro
I

" .. _ .. _----,-----_..
- - .. _--_ ... --------_ .. - .. _ .. �-- .._'--,--- '--------�--.....----�

-----:-::-:;:------
----------_.�._-'---'--_

.. ,,,-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Florianópolis, S�bado, 11 de Setembro de 1954

�CabiDes .d� eamlnhêes 'Iabri
cadq,s �' São Caetano do ��I

l'
Importante' passo 'no sentido de

I

incrementar à desen

voÍvimento industrial do País está sendo dado pela General

Mdtors 'do Brasil com' o início, em suas instalações de São

caetano do Sul, da manufatura de cabinas para caminhões.

Os modelos de produção local foram baseados' no' de

s�nho original do caminhão Chevrolet, sendo efetuadas mo

dificações para adaptar sua fabricação ao equipamento dis

ponível e às posstbílídades de nossas fontes de suprimento.
A aparência exterior, contudo, é idêntica à da estrangeira.
,Inicialmente deverão ser produzidas '450 cabinas por

mês, enivaJ?'do-se gradativamente êsse total até ser atingida

a capacidade máxima. Prevê-se que em 1954 serão fabrica

das! cêrca de 2.500 unidades nacionais, que deverão ser mon-
•

tadaa em chassis de caminhões Chevrolet, GMC e Opel. A

cifra é das mais animadoras, uma vez que se tuata do pri
meiro ano de produção,

Não foram poucas as dificuldades vencidas pelos técni

cos da GMB e de outras fábricas fornecedoras para-atínglr:
êsse estágio da indústria automobilística, Entre êsses obs

táculos devem ser citados o suprimento de material neces

sãrio, a obtenção de peças de fabricação local e a coordena-
.

cão entre as possibilidades de suprimento e' exigências de

prqdu,ção, todos êles felizmente solucionados, de maneira a

i permi�ir que fõsse executado o programa previamente es-

tabeleéido.
'

: 'Entre as vantagens advindas da produção nacional de

cabinas, cumpre mencionar a economia de divisas na im

portação de novos chassis e o salutar reflexo que! essa con

quista do setor automobilístico local exercerá sôbre o meio

'industrial brasileiro em geral, estimulando seu desenvolvi

mento, uma vez que passa a flaver mais uni grande consu

midor para os produtos que nossa indústria já está em con

dicões de fornecer.
.

Em últíma.análíse, o novo empreendimento manufatu-

retro da GM do Brasil atesta, as apreciáveis possibilidades
de nossa indústria pesada e a inegável e festejada capaci
dade da mão-de-obra brasileira, capaz de assimilar com fa

cilidade novas técnicas de trabalho, como ocorre no caso

presente."

CURSO DE EXPANSÃO CULTURAL

A Enciclopédia Cafarinense em, Gaspar
No cinema Mock, às 10,45

de domingo do �ês passado,'
realizou uma conferência sô

bre a'�Enciclopédia "0 Almi

rante'Carlos da Silveira Car

neiro; 'com' a presença de nu

merosos habitantes da, cída
de.
O Cônego' Thomas Fontes,:

emtnente.i.personandade do

mundo das letras e da poli
tica de Santa Catarina, fez a

apresentação do conferencis

ta, e em seguida' explicou o

que significava a idade que

ia ser debatida, referindo-se
a enclclopédía alemãs;, juÍ
gou necessário assim proce

der porque se encontravam
no salão muitos colonos, pos
sivelmente também atraídos
'pela notícia espalhada de que

se tratava de uma palestra
contra; o comunismo.
O assunto, despertou gran

de interesse na assistência, e

foi organizada uma comissão.

para tratar da partícípação
de Gaspar na obra grandiosa.
em desenvolvimento, a qual
rtcou composta das seguintes
pessoas de destaque: Revmo.

vigário. Frei Roque, prefeito
Júlio Schramm, revmo. cõn,

Tomaz Fó}!tes; srs. �odolfo
Günther, dr. Abelardo Vian

na, Aeílío Acácio Pereira Pi-
,

res, Edinund-6 'dos Santos,
Leopoldo Franzoi, Luiz Fran
eot, dr. Hélio Fontes, Carlos
B. Fontes, dr. Glauco Bedus

chi, Anfilóquio Nune:!! ;Pir�s;
Jaime Beduschi, Vitório Zim

mermann e Silvio SchmH.t.
A direção da Enciclopédia

Iacompanha o debate de ex

traordinária importância, que Iestá
,

sendo focalizado pelO

jornal "Voz de Gaspar" da

ilustre farnilía Fontes, a res

peito da fundação da cidade

que precisa comemorar em

breve seu primeiro centena-

rio.
Como para Tijucas fica

posta a questão: Quando foi

fundada Gaspar? Qual deve

ser a sua data magnav, Será
anterior a Blumenau que já
festejou o centenário?

<.

Partido· Social Democratico

r

Para Deputado federal Allilio Fonlana
·H OJ E NO ,PASSADO CASA

nos;

MUNICIP'ALISMO

--'

Manuel Ferreira de Melo

.1;'

As perturbações sociais e econômicas que, especialmen
te nos últimos anos, têem atingido até a vida nacional, cri
ando-lhe situações de desassossêgo e de preocupações, não

decorrem apenas da incidência ou do reflexo de fôrças es

tranhas ao nosso meio, mas, e principalmente, de desequi
líbrios inter_nos, ora estruturais, ora funcionais, provocados
pela incapacidade administrativa de 'certos dirigentes, pois
que, no açodamento de interêsses eleitoreiros, preocupam
se apenas com "cargos para os homens" e no dopameríto âa '

massa menos avisada com programas-promessas e obras, de

fachada.
Por isso mesmo, o espaço econômico brasileiro, adstrito

a área geográfica sobremodo acanhada; e que representa
pequena percentagem do território político da República,
determinou, mantendo o sentido histórico do povoamento,
o afluxo de massas humanas interiores para as cidades li

torâneas, em busca de um melhor lugar ao sol, estabele
cendo, dessa forma, o decréscimo na produção agro-pecuá
ria e aumentando o consumo nas metrópoles, nem sempre

de fácil abastecimento.
O despovoamento das regiões interiores constitui um

dos aspectos mais sombríos da realidade brasileira. Apesar
do vulto e da, complexidade da tarefa da neutralização des

sa mobilidade demográfica, tôdas as energias devem ser

postas a êsse empreendímento, que bem pode ser ínterpre
. tado como ímperatívo de sobrevivência nacional.'Há de mís-

. / .

ter criar, no "hinterland", pelo menos no que de perto nos

toca, condições de vida 'que permitam fazer derivar para aí
os excessos demográficos que ora supersaturam as cidades,

-I a fim de promover-se a justa distribuíção de fôrças produ
tivas ppr todo. o espaço geográfico, proporcionando os meios

necessários à fixação do homem ao sólo e facilitando, de

outra parte, as vias de transporte, o, financiamento da pro

dução e o preço justo aos produtos, com o eliminar as bar

reiras espalhadas por todos os cantos, os entraves burocrá
ticos da .admínístraçâo, a cupidez avassaladora da máquina
.do senhor da clã e a ganância elos grupos atravessadores,
do que resultará, por certo, o coroamento feliz da coíncí

dêncía perfeita das fronteiras econômicas às políticas.
'

A interiorização reclamada pelas condições de segurari
ça nacional é obra que se afirmará como consequência da

tonificação da vida municipal, através da emancipação eco

nômica e financeira das unidades basilares da nossa geo

grafia politíca,
O municipalismo, em verdade, tem encontrado, apesar

da vocação histórica da nacionalidade, do apego à terra,
uma série de dificuldades por parte de alguns, governantes
e legisladores, apostas ao clima adequado à expansão dos
seus patrióticos designíos. E' que a vida munícípal, 'em di
ferentes épocas da nossa existência política, tem sido ab
sorvida por um centrismo inadequado à Federaçãt:>, muito
a gôsto de certas escolas da vida, ou sacrifícios na sua pró:
pría manutenção, em virtude de, na partilha dos réditos pú
blicos auferidos no Município, caber-lhe quota insignifican
te, incapaz, em'muitos casos, de autorizar a realização das
mais elementares iniciativas, sobre servir, na maioria das

vêzes, de arma política a sua distribuição, como se fôra fa
vor em troca de subserviência e não imperativo constitu
cional.

Por tudo isso, é que se faz indispensável, quando o mu

.....1!P.II�...w.!II.' nicipalismo ultrapassou já a sua fase heróica, o arejamen-
em 1.645, o Governa- '�" "

to das mentalidades e o alijamento das, cassandras, pugnan-

P' t··"
,

d h I d d' P íb �<' .... ·M.,.aJal:D..�.w...341�I.·."d6' :"' ',."" �...Ga�,� d 1 t
'

:

a-O ,01' o an t;!s a, arai a, '
.. " ,,06 o pe o crescen e revigoramento do ideal em marcha, não

ar lClpa,� ',Paulo de Linge, foi derrota-
CUlU'UIIa "i�",,"�, f��:!:!,>g:�.�..�.,!':'M \..

apenas no que se refere à autonomia da comuna mas tam- '

.
..

Y
, I do, no Campo de Inhobin, bém, e sobretudo, no que-se relaciona com o aperfeiçoamen-

, .V.va. Carolina M. TeIxeIr� da Rosa
por Francisco Gomes de to da administração local, a melhor proporcionalidade nas

h.., Nestor Vieira da Costa e D. Henriqueta G. dr C.osta 'Mello ·à frente de voluntá- rendas públicas. .a escrupulosa e benéfica aplicação dos re-

Têm o. prazer de_participar aos parentes e pessb�s de rios paraibanos e tropas de PreC·1Sa-,se alugq'r cursos das administrações municipais, o incremento 'do es-
I

suas relações, o contrato' de casamento de seus fílhos Pernambuco' pírito de colaboração e trabalho que deve guiar a vida co-

MANOEL e ABIGAIL
_ em' 1.646 Fernandes Casal Europeu, sem fi- de 2 ou 3 quartos no cen- munal e que constitui a obrigação precípua dos seus res-

Flot'íanópolís, 5 de setembro de 1954 Vieira dirigiu : cartas a vá- .lhos, recem chegado pre- tro' da cidade. Propostas ponsáveis para com os problemas que afligem os municípes
rios negociantes de Recife, ciza alugar uma boa, casa 1 para a caixa' Postal 59. j brasileiros. . . I / ,

mostrando forças para com

bater os holandeses;
'- em 1.710, depois ,de
desembarcarem na praia
de Guaratiba, os 'franceses,
do Capitão .de Fragata
François du Clero mar

charam para a cidade do
Rio de Janeiro;
- em 1.823, faleceu em

Londres (Kensington) , o

Jornalista Hipólito José
da Costa Pereira Furtado
de Mendonça, nascido ' na

Colonia do Sacramento em

13 de Agôsto de 1744 e que "foi o fundador e redator do
"Correio Brazilense";
-:- em 1.846, no Rio de I

Janeiro, faleceu Francisco

I Villela Barbosa, estadista
e poéta, nascido na mesma

,

cidade em 20 de Novembro
'de 1.769;
,- em 1.851, 'o Barão de
Jacui ataca e dispersa, mais
légua aq norte' do Serro

Largo, a divisão do coronel
Dionisio Coronel, das tro

pas do general Oribe;
- em 1.865, o Imperador

D. Pedro II chega ao a

campamento dos' aliados di
ante de' Uruguaiana. Já ali
se àchavam os gt;nerais. Mi-.
tre e Flores, presidente da'
Pepublica Argentina e Ori
ental do Uruguai, o minis
tro .da Guerra brasileiro
Ferraz, .o tenente-general
Porto Alegre, -comandante
em chefe do exercito bra.,.
sileiro do Rio' Grande do
Sul, e o Almirante Tanran
daré. Acompanhavam o

imperador, como .ajudante
de campo, 'o marechal Ca-

, XÜ;IS' e-c-tenente-general Ca
bral; dePois Barão de Ita-

, paÍ'ipe. �

-, em 1.874, nasceu o

��JI!III iGeneral ',do Exército, Octá
I vio Valgás Neves; que <;0-
mandou os 13° 14° ·:sata�

11 DE SE'rEMBRO ,

lhões de Caçadores, de Joi�-. _Precis�'se AluÚr uma

.
. ': vile e Florianópolis, res-

nao �Ulto grande ?e. pre-
A data de, hoje recorda- pectivamente. Faleceu nes-

Ierencia nas proximidade
nos que: ,I ta Capital em 13 de Outu- da Praia de Fóra. '

_: em 1.589, a Ilha das bro de 1944. I Tratar a rua Bocaíuva
Cobra.s, que até 1.587 se, André Nilo Tadasco n? 73 ou, 97.
chamara da Madeira, "por
se tirar dela muita", foi ar-'
rematada em praça pública,
por dois' frades 'benediti,

P. ,S. D.

Para Depltado
'Istadoal

Augusto' Brezo'll

a c I T E
Agên·cl-a

.

de

.pu blicidade
caJu Pata), t"
I'lorlaa6peU.

8..ta�

IMPUREZAS DO SANGUE?
, to!

fLIXIB Df lafiUfJ8A
AUX. TRAT. SIFILlS

.

"

/"
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Sensacional empale conseuuido C· in e In a Si "sÃoii;;'li�é��E;i;;�i�d;ROSpe'lo 'Oanuu' 'em ,ll-I·ucas "

·

,

" -

-

Tendo-se extraviado a apólice n. 62,025, emitida pela
�

..
' ..

' SA-O JOSE' 2°) QUATREIROS NO-
I "SÃO PAULO" Companhia Naciona-l de Seguros de yida,

MARCHA DA CONTAGEM 2 x O - Valdir aos 10m. Américo, com aceltavel de- TURNOS Com Anal Lane
sôbre minha vida, e como não tenha sido feita transação de

_ 1.0 tempo Tiradentes,3 x 3 x O - Ary aos 12V2 m. ' . sempenho, .tendo porém fa- As 3 8 horas. I 3°) O PLANETA VER-'I espécie alguma sôbre a mesma, desde já declaro a referida

Bangú O � x 1 - Nei aos 3 m, Ihado lamentavelmente ao JACK HAWKINS - DO- MELHO Co�: P�ter Gra- apólice nula e sem valor algum, em virtude da emissão de

Final' Tiradentes '4 x 3 x 2 _ Glauco aos 20 m.. assinalar a falta máxima que NALD SINDE;:N - VIR- ves - Andre� Kmk uma segunda via.. 1
.

Bangú 4. 3 x 3 - Glauco aos 31 m. ?eu o empate-para os ,locais. GINIA MCKENNA em: 4° O FALÇAO DA FL?- Comprométo-me a restítuí-Ia à Companhia se em qual-
.

4 x ,3 - Hélio aos 33 m. No maís esteve corréto. MAR CRUEL RESTA Com Hermam Brix.
quer tempô fôr encontrada, assim como responsabilizar-me

ARTILHEIROS - 1 x O - 4 x 4 - Nersi aos 37 m. No programa: 3° - .4° Eps. por qualquer reclamação que sôbre a mesma advenha à
Lilico 'aos V2 fi, O árbitr� foi o sr. dr, José M. BORGES 'Esporte na Tela. Nac. Preços: 6,20 - 3,50. 'Companhia.

Preços 10,00' - 5,00. Imp. até 10 anos. Treviso, 16 de agôsto de 1954.

Imp. até 10 ,anos.
- , Olíndo João Domingos Ferraro

nr.i>.>t,!"� Reconheco ve:;:=�aR:;�:����� de DlIndo João

_�_�:-�. Domingos F�rraro, do que dou fé. Nova Treviso, 1° de se

tembro de 1954. Em testemunho WF. da verdade. ,O tabelião:
, . . As 5 - 8 horas. Walmor Freccia.As 4,30 7,30 9,15 horas.

UM GRANDE FILMKNA-
DAVID O l3RIEN CIONAL
CLAUDE JARMAM JR. MARLENE _ LUIZ DEL·
J U A N O FERNANDEZ' FINO -;- JORGE GOU-
PORTE HALL O SIL
O MUNDO NÃO PER-

LART - ORLAND -

DOA
VA - NELSON GON-'

ÇALVES ICONSELHOS OTBIS ,. ��u��(l����tda. Nac.� No lr���m�ZUL
Preços: 7,60 3,50. . Noticiario- Universal Jor."

AOS FRACOS SENIS I Imp. até 18 anos.

_

:I;>reços 7,60 3,50.
.

d d

J
Censura LivreNo século da ativi a e, o r ri-

I

descontrôledos nervosoca- �'Jl rl iem I��: "-IIsi�na fracassos i�previsí- Ás 8 horas.

-
- L-r"!'J!'tI.:.! '

,VelS. Senhores agricultores
BRIEN I--C .:. Para d

'

d d B '1 b
. DAVID O - -,-

c()mprAr ven ere to o o rasu, anquei- CLAUDE JARMAM JR. As 8 horas.
'

. _. u, ..
ros, negociantes, jornalistas, 'O MUNDO NÃO PERDOA COLOSAL PROGRAMA OU alugarintelectuais, tomem nota:'1 No Programa: DUPLO

RE"Gotas Mendelinas" é o ' Atual, Atlantida Nac. 10} Filme Jornal Nae. .
.

PRQCU A

grande reanimador dos ner- Preços: 7,60 3,50. 2°) CIDAD� NEGRA IMOBJLIARIA PALMIRA LTDA.

vos. "Gotas Mendelínas" é Imp. até 18 anos. Com. Charlton Heston

-,
'Rua Trajano, n. 31 - 1U andar :- salas 1 e 3.

,o formidável estimulante da

I'
i

51
Lizabeth Scott"':'" Don de 'TemQs para vender Casas, terrenos e loteamentos.

vida. Sem contra-indicações, " .

p:., •••.,: _.

Fo;:ASSIM SÃO OS FOR. ,Consulte sem compromis,so.•osso fich�rio. �ferec.mo.
adotadas nos hospitais, re- III

- TES Com: Clark Clabe
.

I.lêm de uma casa e respectlvo terreno a Averuda Mauro

ceitadas diàriamente por As 4 8 horas. Com: Clark Clabe . Ramos, n, 137, outras casas, terrenos e loteamentos 'na

centenas de médicos llus- 1°) I Noticiario da Sema- Preços: 6,20 3,50. ICapital e
..

no Estreito.
'

.

tres, o seu maravÚhoso e-
na. Nac. Imp. até 14 anos. Confie' a venda do seã imóvel à nossa or,ánização :e

feito torna-se notado logo será bem servido. , <:',

nos primeiros dias de uso, Escritório de Contabilidade: Mantemos' um serviço
notando os débeis senís, de J:fa-rmacías de Planta-0,

bem organizado para atender todas as necessídades da

ambos os sexos, nova vida l sua escrita e manter em ordem os seus lívros,
e vigor Intimo no 10, vidro

M:E:S DE SETEMBRO Procure hoje mesmo nosso escritório � Rua 'l'rajano,
4 Sábado (tarde) Farmacia Esperança' Rua Con- .

de uso. Sem contra-indica- selheiro Mafra _ 3 Domigo Farmácia Esperança Rua n. 31, sobrado.

ção, Nas farmácias e droga- Conselheiro Mafra - 7 Terça-Feira (Feriado) Farmá
rias. Reembolso aéreo •.'.. cia da Fé Rua' Felipe Schmidt - 11 Sáabado (tarde)

$ C P 1 Farmácia Moderna Rua João Pinto- 12 Domingo Far-Cr 42,00. aixa osta, 6.
1 S âb d ( d)mácia Moderna Rua João Pinto..- 8 a a o '(tar e

Farmá�ia Sto. Antônio Sua Felipe Schmdt - 19 Do
mingo Farmácia Sto. Antonio Rua Felipe Schmdt i-c-
25 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Traja
no - 26 Domingo Farmácia Catarinense Rua .Trajano.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Moderna, Sto, 'Antônio ,e Noturna, situadas às ruas

6 Florianópolis, Sábado, 11 de Seteinbro de 1954
..

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
,LARA .

RIBAS

RELEVANTE A CONTRIBUICAO DA
RELIGIÃONA VIDA DOS PRESOS Resfrilu-se 1

(Sj'lJA) - A religião de- 'estãó sob seus cuidados, as- O "Satosin'[ é excelente
_,sempenha o papel mais im- 'I' siste regularment,'e os cul-

I d I d para combater as conse-
portante, na .reabilitação dos tos rea iza os na cape a o

.

f
. - I .

'do t d domí quências dos resfriaàos:
presos, é a irme .convicçao presi 10 o os os. ommgos.·
do sr. Ross Randolph, dire-

I Deu ênfase ao fato de que irritações dos bronquios, C·tor da Penitenciária de Illi- o 'crescente interêsse pela, tosses, catarros. Peça ao seu asa no
nois, Estados Unidos. religião, verificado entre os farmacêutico "Satosín ' ín-]" __ ESTREITO __

presidiários, não se baseia
di d t b o Vende-se por o-s 4000000 em terreno de esquina,

did I ' . lCa o, nas raqu·eo rn-' , ' ,

em me 1 as comu serias, .
'

. medindo 11 x 21 de madeira recentemente construída,
.

'f
- A'

.

lt quites e' suas 'manifesta- �.,
pois a requeneia aos cu os i v:

, Outras proxímas, a partir de Cr$ 20,000,00.
é facultativa. ções. Sedativo da tosse e Tratar com Aristiliano de Abreu Netto! á Av. l'fIauro I

&viso oxPeotO'"�:ONOMIA�:�;I�::b�n"ta
capimI

- -

Acham-se extraviadas as

cadernetas de depo.sitos emi-I 'Gr�nde CONFORTOtidas pela Agência de São
Francisco do Sul, da .Caíxa
Econômica Federal de San- -1�
ta Catarina, de ,ns. 2:361" .'

2362 e 2363, Serão requeridas
2as. t vias das mesmas, razão
por que, para 'os devidos .fins,
são declaradas de nenhum
efeito as las. vias das men

cionadas cadernetas,

Flor�anópolis, em 10 de Se-

tembro de 1954.
.

PARA DEPUTADO ESTADUAL

Um propósito sadio e esclarecido de servir o povo
no .futuro, como ° serviu .Ieal e honestamente no

passado,

Um dos programas mais

populares na penitenciária
é a apresentação do fi1m�
em série intitulado "Esta e

a tua vida". Tais filmes são

fornecidos pela Igreja Lute

rana e exibidos pelo Rev.

Henry F. Gerecke, assisten
te do capelão protestante
da prisão. .

O pastor Gerecke,: ex-ca
pelão do exército america

no durante a, Segunda
Guerra Mundial, atuou co'

mo conselheiro espiritual
dos 10. líderes nazistas con

denados à morte, enquanto
agua'rdavam a execução.
O Diretor Randolph disse

•
que mais da metade dos mil
e novecentos· presos, que

'\

PROFESSORES- TRUCIDADOS PELOS'
TERRORISTAS MAU-MAU

. (SNA) - Sete profes saltados por 10 �o�ens� nu'

seres de urna mi'ssão meto- ma floresta· proxlma a es

dista em Kênia foram víti- cola onde ensinavam, acre�
mas de' uma emboscada e centou a polícia, dizendo

açoitados até à morte pelos
I

que os M�u-Mau aparente
terroristas Mau-Mau, infor- 'mente estao voltando suas

mou a polícia local. I atenções novamente para
Os professores foram as-. as escolas missionárias.

Vende�se
'\

MOTOR MOPAR LEGíTIMO
•

Vende-se, um motor �echado e r·econdicionado ain-
.

da S.T.D. 103 H P. _.__ Para automóveis - camionete,s
Dodge - De Soto Fargo e Pilimouth -'pronto para colo

car � estado de riovo 'garantido - procure por obsé

quio à rua Rui Barbosa, 144 frente ao abrigo de meno

res.

\ • ConstruC;ão sólida; sendo a ciixa interna de COBRE •.
" . revestida de material altamente ISOL.A�TE (Iii de vidro). "

• Resistência do tipo tubular. inteiramente blindada.
• Co"trole aufom'tico de temperatura poe: TJRMOSTATO.

que propor:.cion. grande ECONOM.lÀ.
/"'-'

'

,·"f;Jt!lko
-

...:_� O'QUE FABRICA''''
( F... '

"

-
- .... 7J' "-

'Z .. C.'·HAMOS S.j� C,f mélcio e ·fflências'�. R-.:.� João' Pinto, 9 Fpolis•. ;'.St�.C.tarina
�������-=�.��--,���

I
PERDEU-SE

Perdeu-se uma cor

rente com' 2 chaves ti

po Yale, no onibus
Circular. Gratifica-se

'l2ITZ

a quem entregar nesta
redação.

Bairro' da FáUma

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��'�
.IMERSÃO e 'CHUVEIRO

�
_..-&;iiIõ....._

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
.

I
cobre.

• Aqul!cimento ultra rápido.

• Játo abundante na tempe.
ratúra ê.le?ejada.

.

.

o MISiURADO� DÁKO, de regu·

lagem instantanea, permite a

maior escalo de graduaçõe. de

nMPERA'TURA., '

.

(

.

I

o J!STADO

: ",

: Viagem com· segurança
I e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

� IIPIDO ,<SOL-BUSILBIIO) -

.

�
FlofianópqliB � ltaJal - Joinville - Curitiba

.

.�._..._.

·"A'g'ência e
B.ua Deodoro eBqui.na:da

• Rua Tenente ,Snvelra

.------

Expresso FloriaaópoUs', .

ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em geral entre, F.lorian6polis,·

,
.
Curitiba. e São Paulo

.

Çom viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
.

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
E�d. Telegr.: SANDRADE

Agência -:- CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: - SÃO PAULO
.

Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91
End. Telegr.: SANDRADE

Agêl1cias no Rio de Janeiro. e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo at' São Paulo com a Empr'••

de Transporte. Mina. Gerai. SIA.)

CONFORTO abSOluto;Grande ECONOMIA',

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL
.....,

.

CapaCidade: \r:",J
1 00 li 1.000 lirros f;\\.·

Fob',icodol IlOl tipla
horiZQrltCIII • �erticQ).

"

:. ,i"�:vi��.Pi' __ '-'- --- --
,_

___---o
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o ESTADO Florianópolis, Sábado, 11 de Setembro de 1954,

Manuel Ferreira de Melo

O povo brasileiro é reconhecidamente pobre, apezar da
vastidão territorial e elas imensas 'riquezas do país.

Não se faz mistér a citação de estatísticas para a' de
monstração de que o número de proprietários rurais não se

acha absolutamente em relação com a área superficial de"
que nos dão notícia os dados oficiais e as corografias. Há

,

muitos mílhões de habitantes que não possuem síquer um

palmo de terra.
A ignorância de alguns' reformadores e sociólogos de

cidades atribui êsse mal à permanência.dos latifúndios. E'

,

a maneira mais fácil de se fugir ao estudo sério de um es

tado social e econômico que tem outras causas. '

A grande propriedade, em várias regiões 'do Brasil, sub-
, siste ainda em consequência da desvalorízação dos imóveis,

,

do fim a que êstes se destinam e por carência de acesso fá-'
cil e transporte rápido e barato. oom. a cultura é a criação
extensiva, não se póde admitir a redução do latifúndio.

Fragmentá-lo para tentar uma divisão de área não culti

vada entre proletárias dos campos, sem instrumentos agrí
colas, iniciativa, crédito, meios de transporte e mercados

para seus produtos, é contribuir para o aumento das zonas * Ao mesmo tempo em que
estéreis e intensificação de um urbanismo prejudicial à pró-I * ,* o amor ao trabalho di-
pria lavoura.

,

.
, Pa'-ra' Deputado 'E�tadu'ai minúi grandemente, por todo

Não basta dar a terra ao trabalhador nacional parao·
,

�
_ o vasto 'território brasileiro,

tornar feliz. E' preciso prepará-lo .para lavrar, com provei-

IOLENTIIO DE CARVALHO
príncípalmente pela indife-

co, a gleba recebida, tornando-se um fator util de riqUeZa,
"

,

-enca dos Poderes Públicos
pública do país. A assistência do Estado ao pequeno lavra-

___1)___
na correção do desequilíbrio

ANIVERSÁRIOS _ menina Ivanica, filha
,101' deve ser inteligente e constante. Tôdas as tentativas de \ cadà vez -maíor .entre o capí-

d r J ã F
.

r
localização de nacionais no aproveitamento da terra, sem

, '*�.Ji<4,,�lt.��\'t,I!'���� tal e o trabalho, o amor ao

o� .

t
o

Ol a Leki kh I .,
êsse apôio decisivo da admínístraçâo, têm sido até agora

"
.. ",,'

,
o'

, .""". ,>,\}��" " .,

lucro vai crescendo ou tem
s a. ga. e m u

positivamente desanimadoras. '

" 'I
- sra. Altair Barbo�a , A maior parte abandona os lotes rurais, €!epois de de-

crescido de modo vestiginoso

Marçal, esposa d� sr� .Joao vastadas as florestas. E o pequeno número que se fixa ao LIRA TEMIS CLUBE
por tôdaa parte, e da símul-

M�rçal, alto f�nClOnal'lo. do solo não progride, nem enriquece. Não se deve isso à falta'
,

taneidade dêsses dois fenô-

Tribunal Regional EleIto- de energia do trabalhador.
menos, hoje de fácil observa-

raI., As causas já apontadas dos repetidos naufrágios da '". \. I

ção, é que decorrem em pro-

- sr. Ce�so Gevaerd adaptação do nacional à, lavoura intensiva, por conta pró- PROGRAMA DO MtS DÉ SETEMBRO l<_,E 1954 porção enorme os males con-

- sr. Alvim Elfo, destaca- pría, convém acrescentar-se a ausência comprovada do sen-
temporâneos, que não são

do -desI?ortista so da economia, que se desenvolve, em regra, por influência Dia - 12 - Domingo _ Cock-taíl dançante das 10 ás dêste ou daquêle Estado, mas

- menino Newton, filho - sr. José Testa da educacão Não o tem eritre nós o homem do interior e 13 horas
de todos êles, sem nenhuma

do sr, Manoel Cunha; tele- - menino Ewaldo Luiz do sertão' que vive do salário. E a regra geral não se despe Dia - 19 - Domingo - Cock-tail dançante das 10 ás exceção.'

grafista da Marinha Mer- Lentz de seu poder convincente em face das exceções de abastan-' 13 horas
•

cante' ---: menino Nilson Borges ça apresentadas por lavradores sob o regime 'da meiação e Dia - 25 - Sábado - Trádicional soirée dá Primavera
� sta. Maria Sulamita, Filho pelos vaqueiros com direito à percentagem sôbre a produ-' .,.- Grandiosá parada de Elegância � Elei-

filha do sr. Eurico Soares - menina Marilda, filhà cão anual dos rebanhos. 'ção da Rainha do' Lira - Apresentação
de Oliveira; do Ten. Manoel Tourinho,· Mostra isso que a' grande propriedade, em determina- pelo famoso locutor Osvaldo Rubin, de

,
- Sta. Ulda - Canceição,

I da Reservá da Aeronautica i das circunstâncias,' representa ainda assinalável p�pel na notavel "SHOW" com artistas de rádio do
filha QO sr. João Aquino I - menina Sônia Maria, economia do país. '.' Rio e São Paulo.

Conceição; , filha do sr. Alipio Ortiga. Não é possível suprimi-Ia, na fase atual da vida brasí- Reservas de mesas na Joalheria Müller a partir de

����=:::"""M'_ leira, como querem certos doutrinadores ociosos e platôní- 15 do corrente, Cr$ 100,00.
'/' cos, que não sabem siquer como se planta e rega um can

teiro de alface.

_

O Brasil nasceu com o latifúndio. Nem podia ser po-

1
voado sem dádivas generosas de terras aos colonos que se

'�
transportavam, em penosas viagens atlânticas, para lavrar

• , \ terras longínquas, afrontando inúmeros perigos, vencidos
;1. ....._ �

.

-- ou atenuados pela civilização. Ninguém se arríscaría, entâo,
,

t-
_--......-..\

a localizar-se na vizinhança de tribus hostís pasa arrotear

: �'I ,.. por SIN�A-?RNEIRO11J_1 I
vi�t� e poucos hectares de fl_orestas. A a�sência de, �arci-

CONSULTORA Q� IiIGIENE IN,fÁNTlL OA IQHNSON & ,GlUIISl)N mama e de conta na <!oncessao de sesmarias ,obedeCIa ao

" '...". " '"'

'

':
'

A processo, lógíco de que se servia a
_

Corôa para a própria
, �s' pl'l�e1r?S pa�s�.$ I sapatos ,;ada duas ou. tres, guarda, e' defesa da terra. .' ''':' _ "",-

Nao existe :dade úxa na' se�anas, para, ter a. certeza I Já não é .maís tempo de se pedir reparação de qualquer
qual um bebe deve levarr de que o tamanho ainda es- injustiça em munificência que não escandalizava ninguém.
tar-se EJ começar a andar, tá certo. Faça isto quando I As glebas dadas, por exemplo, por alguns donatários, cor
sõzínho.. Cada caso é indí- a criança estiver de pé. O I

respondem, hoje, a muitas sesmarias. Para adquirir propríe
vidual ' e diferente. Ambi-, .sapato estará servindo bem dades imensas gastava-se, aquela época, apenas papel e tín

ção, pêso, facilidade para s_e houver uma folga de um ta em requerimentos de sesmarias, disse Capistrano de

engatinhar, doenças, expe- meio centímetro, maisou -Abreu,

riências mal sucedidas, tu- menos, entre a .ponta do sa- Os posseiros de terras devolutas ou abandonadas pelos
do isto influe sôbre ° dia pato e ° 'dedinho do bebê. sesmeiros não tornavam o tempo da burocracia colonial no

em que seu pequerruch.o Você poderá verificar isto encaminhamento de petições e no fastidioso preenchimento
irá começar a dar seus pri-, fàcilmente, apertando o cou- de formalidades, para a consolidação lenta de um direito de
me iras passinhos. ro mole da ponta do sapato que o Investia a mera .ocupação. Remontavam à fórma orí-

com o seu polegar. Natural- ginária da propriedade, a qúe a prescríção, de acôrdo com

A maioria das crianças mente, os sapatos também o direito anterior ao Código Civil, emprestava legalidade,

começa a andar entre as devem ter uma largura Nunca nos pareceu tão forte e espontâneo êsse sentimento
idades de 12 a 15 meses. confortável. de propriedade, contra que nâovdevem absolutamente' rea-

Alguns bebês especialmen- gir as leis.
'

te enérgicos e musculosos Se você desconfiar que Há, lia tradição do nosso direito escrito, desde o perio-

já' começam aos 9 meses. seu filhinho éstá desenvol- do do absolutismo colonial, ensinamentos que precisam ser

Outras crianças esperam, vendo algum defeito, como seguidos. Apropriedade imobiliária é um direito fundamen

até a madura idade, de 18 pés, para dentro, pés para tal do homem. Constituiu-se sempre ela, no nosso país, ror

mêses. Não pense que êste fora, pernas tortas. ou per- te estimulante de progresso e amor à estabilidade social. Os'

atraso aparente
.

esteja li- nas "em x", consulte seu alvarás e leis referentes ao dQ1Ilíríio e posse de terras devo

gado às suas faculdades médico. Somente êle pode- lutas nunca tiveram por objetivo atentar contra situações

mentais. Uma coisa não rá dizer se o defeito é sé- de fato, justificadas pelo tempo e pera cultura permanente

tem nada que ver com a rio e necessita de sapatos dentro de área certa e com limites conhecidos.

outra. De outro lado, se o apropriados ou se é tempo- Sob' a dominação portuguêsa, havia a preocupação da

seu pequenino príncipe co- rário. Isto depende muito metrópole de Introduzir a ordem na confirmação das car

meçar a balancar-se sôbre da formação óssea da crian- tas de sesmarias, dependente apenas da demarcação e me

perninhas bambas aos 8 ou ça, se ele já teve alguma dição judicial. O maior obstáculo ao cumprimento de tudo

9 meses, não quer dizer que espécie de raquitismo (os- quanto emanava da vontade real nesse tocante era dusta-

, êle será um gênio. sos moles em
, consequên�' mente a falta de aparelhagem judicial e de geometras. Quer

eia da falta de vitamina D),
isso dizer claramente que não existia relação entre o pen-

Não tente ensinar um bê- do pêso e 'de um númt:!ro
sarnento dos legisladores e a realidade do país. E esta não

be a andar. �le o fara' so'_ d' t f t C
. deixa jámais de se contrapor à parte ilusória das leis .

.c. e ou ros a ores. !lanças A
-

d
-

d'
. .

t" f' dI'
,

d tA t dA
. execuçao a açao 1scnm1na ano., na arma a e1

'zinho, quando seus, muscu- pesa as" e�" etn enc1al a vigente, verbi-gratia, exige nunca menos de dpis séculos pa-
las, ner,vos le espírito esti- pernas em X e orno.ze os

I ra a sua execução integraL' O que se ;está vendo em todo o

verem prontos. . e tente que se curvam para ?entro,. país, na realidade, não autoriza a esperança da diminlJição
impedí-lo então!·E não se mes�� se nunca tlvera:?, dêsse têrmo dilatado.
preocupe:com o fato de que raqUltlsmo. Ou�r?s bebes Impõe-se à meditação dos juristas outro exemplo em

andar cedo pos�a fazer .mal. parecem ter faClhdade para escala reduzida. No que tange à desapropriação, aforamen
Os pediatras concordam pernas curvas. � pés par.a to, venda e exploração de terras pertencentes à União, a lei

que o físico de uma crian- dentro. A ma1�r1a das C!l- obriga os interessados à exibição dos títulos comprobatórios Se ó processo de verificação de papéis relativos à área

ça está pronto para fazer.o anças tem os pes um pouco de seus direitos, para' exame e decisão da legitimidade dqs limitada encontra tão sérios e, inamovíveis embaraços, não

que, ela quizer: Pernas tor- para fora, �uando .começam J mesmos. Todavia, por falta de recursos de pessoal e mate- é criveI que o sonhado expurgo geral do domínio no Brasil

tas e pés para dentro po- a. �ndar, e Isto va1 se cor- rial, a verdade é que repousam em completa paz montanhas póssa ser executado em menos de dug;entos anos, mórmen

dem ser causados po.r an- rlgmdo ao� poucos. Na ver- de process�s, tanto na esfera administrativa como no judi-, te se se levar em conta a chicana e' a burocracia vigentes
dar cedo, mas também po- dade, bebes que começam ciário.

.

nos dias que correm ...

dem acontecer a crianças' a ,andar com os pezinh.os
de andar tardio,.

'

quase paralelos, tenderão,
Se .os pés e pernas do seu mais tarde, a ter os pés pa

filhinho estiverem se de- ra dentró. Todos êstes são
senvolvendo normalmente, motivos que fazem as visi-,
êle poderá passar perfeita- tas ao seu médico ou Gen

mente bem com sapato.s se- ira de Puericultura tão im

mi-duros; �stes devem ser portantes durante o segun
de tamanho' 'Suficíente para do, ano de vida do, bebê .

• '

que os dedinhos possam se Constante verificação da
mover livremente" mas não estrutura e crescimento ós
tão grandes a ponto, de ha-' pode livrá-lo, da formação
ver perigo de cairem. Pés seos, durante essa

. époça,
de crianças crescém de �o- de sérios defeitos, capazes
do assustador, portanto, não de prejudicá-lo pelo resto

,:oe, esqueça de verificar os da vida.

"o ESTADO" VARIACÕES SÔBRE A PROPRIEDADE
, , Partido DemocralicoSocial

NO LAR E NA SOCIEDADE

A DANSA DOS SETE VÉUS
Alfredo Castro

p p
O

.

. td· di f d d 1'-tetrarca pe iu, 1S arçan o, e eve.,
Um desejo, com voz, de enternecida; rouca,
Que Salomé; movendo o corpo airoso e breve,
Dansasse. Estava triste, e éra a graça bem pouca.

s s
Envolta em sete véus alvíssimos, de neve,

Ela, a judia, põe-se a dansar, como louca,
E, a cada evolução, que seu corpo descreve,
Gomo uma estranha flôr, dos seus véus se destouca.

Em meneiros gentís, a princêsa, que gira,
Tira o primeiro véu, tira o, segundo, tira
O terceiro, e outro mais, mais outro, e outro ainda.
'n ." ... :9. "

•

Quando o, véu derradeiro ela final, arranca,

Estaca. Aos'olhos reais; Salomé, na mais franca'

Nudez, mostra-se, então, provocadora e linda.

o

P'AZEM ANO, HOJE:
{

. / ..

- Sr. Joaquim Sandoval
Natividade da Costa, Ma

quinista da Marinha Mer
cante à disposição, do Con
selho Nacional do Petroleo
e atualmente na Europa;

I

,REYNALDO RODRIGUES ÁLVES, partindo" em

viagem de estudos para o Texas, América do Norte, e

na impossibilidade de se despedir de todos os parentes
e .amigos, vem faze-lo por meio dêste, oferecendo seus
préstimos na "SOUTHERN METHODIST UNIVERSI
TY, DALLAS, TEXAS".

DE S-P E DI DA

r 'jT.I!ifp�"'9rl.· : 'i'., �.. '."

Partido Trabalhista""Brãsileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TELMO VIEIRA RIBEIRO

Qual a mais bela
comerciária de '1954 ?
ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO
PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DOS

COMERCIÁRlOS" .

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

ber: Uma lindá faixa simbólica, Belíssimo tra
balho a Ouro. corifécionada especialmente no

Rio de Janeir�; Uma viagem a cidade Mara
vilhosa,com acompanhante, gentileza da Se�
viços Aéreos Cruzeiro 'Do Sul Ltda; Um' rí
quíssimo anel de pedras, além de uma belissi-

'

ma toilette para e coroação

DOAVENTURAS" 'ZE-MUTRETA
\

•••

3

P.S.D. -,

Para Vorozdor
JobeI Cardoso

Todos querem trabalhar o

menos possível, ainda assim

atamancando as tarefas a

que se dedicam de má von

tade.
'Mas todos querem, por igual,
ganhar muito e ganhar de-.

pressa.
E' bem de ver que, com o

predomínio, cada vez maior,
:ie semelhante mentalldàde

cheia de perigos, tão cêdonão
'retornará ó nosso meio à nor

mali<\ade" porque, ao contrá

rio, cada vez mais se afastará

dela, até chegar a uma situa

ção de nunca vísta gravida
de.

O· desejo de lucro exacer

bou-se de modo extraordíná
rio, príncípalmente de certas

emprêsas que conseguem o

imparo de maus patriotas, e

-iínguém. mais se sujeita à,
.déía de tornar-se rico den
tro de alguns anos, pois o que
se quer é realizar, reacíoná-
riamente, ganancíosamente,
o acúmulo de pecúnias, tor
nar-se rico dentro de alguns
meses, senão dentro, de algu
mas semanas ou alguns dias.
Há mesmo quem tenha feito
a causa em algumas horas,
pela fôrça dos argumentos
postos em' evidência, pelo
apôio corvejante dos testas-
de-ferro, e êste é o exemplo
que desperta maior vontade
de imitação...

.

O lucro modesto e razoável
de outros tempos é conceito

que parece definitivamente
• morto e enterrado. Urge re

suscitá-lo. Ou nada de muito
bom nos reservará o, futuro

próximo, porque, na verdade,
as classes menos favorecidas I

já estão saturadas de pro
messas e de negações ...

M.F.M.

PARA DEPUTADO

ESTADUAL

FRANCISCO DE SOUZA
NEVES

O autor da autonomia de
Florianópolis,

Cedulas Frei Caneca, 97

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 11 de Setembro de 1954
----- ------------------------------------------------�--------------------------------��------------�------------------------------��--------------------------------------
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A
A TABELA DO CAMPEONATO CITADtNO DE PROFISSIONAIS MARCA PARA DOMINGO UM .ENCONTRO: DE GRANDES
ATRATIVOS ENTRE O LlDER IMBITUBA ,E O SEU ONICO VENCEDOR NO 10 TUR NO� O BOCAlUVA. AGUARDEMOS! '., ..

, x

� • • &. ��;.�� ". " , " ���..�..�..� ':� !++.._ �J..��..�J-.•�-�-��.....,........--. .��.. 't' ..... �., 't' 't' ''lO •• 't' 't' '. 't' 't' •.• 't' • � 'fI ..��::.�_.-••_._� • 't' ••• 't' ••• '•••• 't' • '! �.' .. -.���,. ......��_.... :."_..........J

HOje o capituloflnal dcturno
. .. Estão construindo em

J
licitamos o Clube da Prai-

d 'C Ad'
·

'

:�::�:;�����:�:�����: ;:;:':r:�;�t�;.:���:� - amp·ecnato
.

ma cristaEsperamos que os interessa- ras competíções).
dos nos barcos em referência, x x Com duas boas partidas �or 4 a 2 e o Postal Teleg;a- do ent�e Postal Telegráfico

I�mpolgar a/ assistênci� c.om l Assista aos encontros.'
provídencíêm a construção 'x o 10, turno do Campeonato fico por 3 x 1, sendo, assim, I

e Radmm que prometem Jogadas de classe e tecmca. 'Preço unico: Cr$, 5,00.
de outros.

x x o �Íi� ��i p��::e��a��er���: ;�;�d;�O s�� �:��ores che- �?�iS��Ui�bS���!o·b�a���í Sensac·lonal emp'ale consegul'u' o." Banou'x 'dá temporada no Iate Clube. .As disputas do certame nas por 3 a O diante do
,

O Waldir esta' prepa- O "Veleiros da Ilha" está t 'do
. tid s por pu I' g R di '.

e� SI assis 1 a
,

- piran a e a rum e em-

I Convidados pelo Sr. Tilodi, I oportunidade de presenciar seu adversário que mesmo 11-rando seu. Llghtníng, para tornando providências, no blico numer,os_os que ocor- ,pa!o.u com o Postal Tele-'
I técnico da equipe banguen-

I
nestes últimos tempos, pela busando do jogo brusco, nãocompetir nas futuras provas sentido de fazer sua abertu- rem aos estádio da F C F gráfico por 2 x 2 sendo f h d 1

. _

. . .

.'! se, acompan amos a e ega- combatividade, fibra e elas- conseguia parar a "máquí-que a classe (comentam) fa- ra de tem p o ra d a bré- e do Caço dos Limões, dada portanto, o vice-Iider, com ção do mesmo a Tijucas, on- se. Ao ter início o mach, 'no- lia" banguense.rá realizar. Fazemos " votos .ve. E quando será a da Fe- a sua bôa qualidade; com um único ponto perdido. de na tarde do dia 7, assis- tou-se melhor harmônía por Com mais este tento os
que o "Escorpião" navegue (deração, se ainda nememps- I d E d' I, os, p. ayers empregan?.o spera-se uma parti a.' tímos o prélio que travou

I, parte do onze local, que, [o- comandados de Glauco aca-mesmo este ano. sada foi a nova 'Diretoria? d b I I d d b 'maximo as suas pOSSl 1 l� rep eta e ar or e com ati- contra o forte conjunto do gando em sua casa, ,e com baram de dominar por 'com-x x (Lamentavel, mil vezes la- dades físicas e tecnicas pa- vidade. Quem vencerá? Tiradentes, local. O encontro' seus torcedores à íncentívá- pieto seu rival' para' que ox mentavel). ra verem vitoriosos os pavi- O jogo final será disputa- foi dos melhores que tivemos lo tornou 'c seu antagonista mesmo avante, aos 31 mínu-
... Foi ampliada a fróta x x lhões dos clubes que deferi- .

, '

I
prêsa fácil, assinalando I em tos, num lance onde demons-.

��r������?:::: q:��t� :���� Até 4a. �eira. de;; tarde _de hoje, no cam- TORNEIO .oCTOGONAL PROMOVIDO �� :::e���n3h:e�;�� �r���: �r��u���: :ê����si':�����pertencia ao Iate Clube. Fe- I BARLAVENTO.
po da �u� Bocaiuva um PELO BAlNEA'RIO adversáríos, que entrando tava empatada a peleja. Ou-
grande público deveracom-. nervosos em campo, fizeram via-se no estádio o delirio

FUTEBOLISTAS PEDEM UM MllAGRE paracer aos encontros da 'Amanhã� no campo dó Os- CHAVE DA MANHÃ - TA- jogadas infantis, propiciando da torcida banguense
'

que,
rodada, final do turno. ,E waldo Cruz, na Iocalídade de ÇA "ApOLÔNIO GONZAGA" com graves falhas os gols que mais do que nunca, -íncentí-

A' V' I-RGEM DE lUJAN irá bem cedo, que o jogo Balneário, o Balneário Es- A's '8,30 horas.- Oswaldo
I

surgiram, Mas ... Filodi em vou seus craquespara a con
inícial da' tarde é o .mais porte Clube f�rá realizar um Cr';lz x. Rio ,Branco '" 'I hora oportuna substituiu al- quísta do ponto que lhe daria

xe perder. Mas o sensacional 'importante, visto que será torneio octogonal com a par- A's 9,40 horas - .são Pe-, guns elementos e con,sequen- a vitória. E não tardou o
do caso é, que domingo en- ,decisivo para a conquista ticipação de Clubes varzea- dro x E. C. Vitória I temente a .. tática que, de ma- tento;' pois 'numa carga bem
fr!jlntam-se esses dois clubes,

.

do' título de vencedor do nos e em disputa de quatro A's 10,50 horas - Vencedor
1
neira alguma, surtia o efeito tramada pelos se'us-' avantes

e então saberemos para que turno. O Colegial, em todas valiosas taças 'e um rico jogo do i.o x Vencedor do 2.0 jogo. desejado. foi desfeita com o braço por
lado se inclinou a milagrosa I,as palejas demonstrou -

sua de medalhas. CHAVE DA TARDE - T1\ÇA' Com essas modificações o um defensor local.. O, juiZ
Virgem de L�jan. I. pujança de bi-campeão da Efetuado um sorteio, os "OLIRIO CRUZ" I B�ngú poud� .suP,ortar, em- bem-colocado não teve d.úvi-
Os do Racmg mamfestam cidade derrotando o Ra-, jogos ficaram assim distri- r A's 1330 horas - Ferro- bora com dlflcultlade, o --es- da em assinalar 'a, penali4a-'

merecer esSa preferência P?iS dium �or 5 x-- 3, o Ij>iranga '�)Uidos: :� viário x' América coamento cios minutos fi- de máxima. �elio cobrou:
as cores do manto daVlr-' A's 14,40 hora;; ,_ Itagua- nais, sem que o placard 80- gol do Bangú: 4 x 3.
ge,m sfw as mesmas dá ban- Aber"u a da Temporada çú x União fresse alteração. No interva-, Abraçam-se .os, alvi-rubros' ,J

ra do comum. beira Argentina, que por co- •. r·. '"
.

,,' .

A's 1550 horas - Vence- lo Filodi incentivou seus pelo feito, mas quando nfaior
Os integrantes da primeira incidência, o azul ,e branco ,do (laje Clube)) dor do 'i.o jOgo - Vencedor p�pilOS" quando, já desani- era o desespero dos locais,' 'o,

equipe do Racing Club, cam- s.ão as cores dó Racing. do 2.0 jogo.. mados se davam por, batidos árbitro num desses ataques
peão de futebol dos anos .. C ONVIT� A partida final, entre os·, pelo maior volume de jogo do sem maiores consequências
1949-50:-51, Vice-Campeão de CO,'IZI RETORNA '-'

, '

'

,� vencedores das duas chaves antagonista. Retornam ao assinalou inexplicavelmente
1952, e em terceiro em 1953, O Iate Clube, convida todos os seus associados e ex- será realizada no domingo gra'mado as duas equipes. pena máxima, numa jogada
tomaram determinação de ir A' ARGE'NTI'NA mas. famílias, para a festa de aber,tura da temporada seguinte, em disputas das Logo de saida o Bangú dava que nem coisa parecida podi:!-
até ·os pés da Virgem, em 1954-55, à realizar-se no próximo dia 25, taças,dr. Osmar Cunha e Zefe a impressão que venderia ca- ria marcar. Nersi :encarrega-
suplica de ajúda para me- BUENOS AIRES, 11 (U. PJ A's 12,30 horas, almoço para os a_ssociados e famílias rino Piazza ao campeão e vice ·ró a derrota,' pois, num ata- do de cobrar o fêz a exem-
lhorar a contagem no atual - Anuncia-se a chegada 'a em sua séde Social.

'

campeão respectivamente 'e que cerrado, a defesa contrá- pIo de seu àdversá:rio, mo-

campeonato, que a sorte lhe esta capital, do arqueiro A's 15,00 horas, início da regata de abertura,com par- um jogo de medalhas ofere- ria manda em 111timo recurso mentos antes, com maestria
esta negando. O Racing ocu- C0zzi, que vem defend,er as ticipação de todas as classes e barcos do Clube. ,cido pelo sr. Antonio Apósto- a "corner": Ney, encarregado aos 37 minutos ,empatando
pa o ante-penúltimo posto, cores do Chtb Platenst!, ao J\,'s 20,00 horas, entrega 'de prêmiOS aos vencedores da lo aos campeões. 'A prelimi- de cobrar, o faz com maes- novamente a partida: ,4 x 4.
seguido do Banfield.· qual pertencera, antes da regata acima, em sua séde Social.

-

nar será disputada entre os tria, alinhando a redonda ,E com êste placard o juiz
Como detalhe curioso, ,é debandada dos jogadores Ar- A's. 21,00 'horas, "Soirée da Primavera". casados do Balneário e, Os- nas'malhas dos alvi-anis. dá por finda a ,refréga. '

bom saber que os jogadores gentinos para a Colombia. OBSERVAÇÃO - A inscrição para o almoço, bem co- waldo Cruz, em disP1Jta d� Portanto um belíssimo gol Local: E'stádio do Tiràden-
do Banfield tambem foram, ;Jozzi atuou no "Milionários" mo a reserva de mesas pli/.ra a SOirée, deverá ser feita na taça "Belelê". As bolas para olimpico. Animam-se os al- tes (Tijucas).
ha pouco dias a Lujan a pe- de Bogotá, tendo-se acolhi- Secretaria do Clube, à Rua Frei Caneca, 145, ou pelo �ele- as, partidas serãó oferecidas vi-rubros que pass'am a man- Quadros:
dir a Virgem que não os dei- jo aos benefícios da anistia. fone n. 2464.

.

I !leIo sr. Manoel Reis.
.

dar na partida. com jogadas BANGU' - Vilmàr, Pdlleto
-------------------------...., ------------------ de mestre, descóntrolando e Leõnidas; Marréco, (Clau-

VOlT.ARA-O A DE'FRONTAR-,SE por completo seu adversário, diq) Iran (Márcio) Góia; Al-
que ,não conseguia contê-los berto (Amante) Paulo, Glau-

BANG'U' E TIDADENTES
' de nenhuma maneira. E co, .Nei e Hélio.

.

'

. � - l1um desses. ataques aos 20 TIRADENTES Tatão,
minutos, 'Glauco consegue Rebelo e Daniel; Piau, ,Zézo
burlar pela 2.a vez a

Vigi-I
e Mirinho; Lilico, Nersí, Pei

lância de Tatão. Daí em di- xe, Valdir e Ary. .

ante o Bangu enc'urralou Continua' na 6a Pago

Devido á bôa impressão
deixada pelo Bangú, dia 7,
em Tijucas, quando logrou
empatar com, o Tiradentes,
local, por 4 x 4, 'após' estar
perdendo por 3 x O na pri
meira fase, resolveram os

dois 'clubes marcar novo con-

fronto entre os seus times, Bôa viagem e felicidades,
amanhã, no mesmo local., , são os votos que endereça.

. O conjunto, de Tilodi irá I mos á delegação do vice-li
completo e com enorme' dis- der do certame amadorista.

o 'Estado
PELO, ESPORTE DA VELA

Dizem'que ...

BUENOS AIRES, 11 (U:
P.) - A Virgem 'de Lujan,
a quem todo o mundo pede
milagres, e, cuja basilica es

tá situada a 71 quj.lômet�os
de 'Buenos Aires, além dos

milhares de desamparados
da sorte que ,diariamente a

visitam acaba de receber
uma visita inesperada e fo-

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

vereador·
.

I
tÚlUINO!

� ..i. •

'".�� ..

�:.

'Para

DOMINGOS fERNA'N�ES, DE
I �_ 'I

I
Concorrentes I

I

,

I : Classi·
ficação

, I, I
I Vitórias I Derrotas "Empates,
I

'

'I 1
"

Pontos
Ganhos

1

, Pontos

I Perdidos
,

'

Jogos

posição para voltar a empol
gar a "hinchada" tijuquen
se que, dada ii crescente an

siedade reinante, promete lo
tar todas as dependências da

praça esportiva do Tiradel;l
teso

Saldo' Deficit

I
Atlético ..... I

/
6 8

8

/
, 40 lugar
1

7
,

I
Avaí ..... , .. 1

/

/ '

, 3° lugar
/

7 7

10 2 O

I
I
,

2 O7

1'50 lugar "
I I

4 5 9, '10 ,

o O>

/
Bocaiuva .... I

,
"
,

7 2 16 O 6

,
,Figueirense . I

/

I
I 2° lugar
/

7 4 ,2 9

10 9
I

Guaraní .... I
,

1 4
J

I ,� ',. 4
,

[' 6° lugar [I
/

'

("
7

5

14 13

10 10

,I
I
I

3O12

I
'/

2 4 14
�),111

Imhituba ... [
:; I

57
I

, [
I

10 4
...

O

/
I 3° lugar
,

I
Paula Ramos I

I
4 38 1 O7

,
.

'

, .
I'

, j

�l

. --' "

�iorianópoIis: Honradez e cap�cidade dé'"
trabalho., inteligência e honestidade, são pre
dicados que reune o Candidato do Povo - .

I •• \
w , ••

OSMAR' CUNHA - para um' govêrno, pr-o-
fícuo. As urnas, pois, com 'OSMAR CUNHA,
no dia 3 de Outubro· : ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ermita que I�e apresentemos
.Nova: -Halda-a máquina deescrever c,om

o loque "leve como uma pena"

Expresse Florianópolis
ANDRADE & KOERICH·

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

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORlANO'POLIS' .

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 415
End. 'I'elegr.;: 'SANDRADE

Agência -' CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: �ANTlDRA

Agência: - SAO PAULO
,

Àvenida do Estado 1666/1678 Fone: �7-30-91
'End. Telegr.: SANDRADE

Agênciêls no Rio de Janeiro e em 8elo Horizonte·
com tráfego mútuo até São Paulo' com a Emprêsa

d•. Transp,ortes Minas Gerais SIA.) .

Bairro da Fátima,DO
_._ ESTREITO -

vende-se,' por Cr$ 40.000,00 .em, terreno de esquina.
medindo 11 x 21 de madeira, recentemente constnilida.
Outras proximas,' a partir" de Gr,$' 20.000,00.

'.

Tratár com Aristiliano dê Abreu Netto, a 'Av. l\1J.uro
Ramos, n .. 4 sob., nesta capital.

,J
, ,

�'--�----l�_----�--�---���----��----�-----

Vende-se
MOTOR MOPAR LEGíTIMO

Vende-se, um m�tor fechad� e reconÇliciona�o ain

da S.T.D. 103 H 'P. - Para automóveis - CamI?netes
Dodge - De Soto Fargo é Pilimouth - pr_onto para col?
car - estado de novo ,garantido - procure por .obse

quio à rua Rui Barbosa, 144 frente ao abrigo de meno-

res.
\ _.,

\

\

ORAÇAo

-COM A BíBUA ,NA MAO
'''No Cenáculo"
SáBADO, 11 DE, SETEMBRO

Posso tôdas as coisas em Orísto que me fortalece. (Fil. 4:13).
f> Ler Isaías 40:27-31 ou Fil. 4:9-14

Conta-se a história de um vapor encalhado que não po-:
dia ser, removido elo fundo de um rio. Técnicos de navega
ção tinham pôsto à prova todos os seus conhecímentos, mas
tudo em .vão. Foi então que um jovem engenheiro se propôs
execi{tar a obra. A princípio, todos riram dêle, mas resol-
veram dar-lhe a oportunidade. E;is o que êle fêz:

.

, Esperou por uma vasante. Mandou que descessem . os

nergulhadores e prendessem co�das ao redor do barco e as

'igassem às baraças e chaluas no rio. Depoís esperou. Quano
.do Deus mostrou oBeu poder numa enchente, o navio foi

mspenso. _

Aquilo que o homem não pode fazer sozinho pode fazer
;On'l o auxílio ele Deus, todo-poderoso. Êle deseja que .a Êle
recorramos para adquirir fôrça e poder em tudo que faze
..nos. Quando lançamos mão do arado, precisamos recorrer

t Deus para que nos dê fôrças. Vós e eu podemos dizer co-
·mo Paulo: "Posso tôdas as coisas em Cristo, que me torta
Ieee".

. Querido Senhor, ajuda-nos a procurar em ti a fôrça e a

U d ,'Jl'ientação para tudo que' fazemos neste munQo.-Não podem o I}· mos alcançar sucesso em nossos esforços se tu não estiveres
conosco. Oramos em nome de Jesus que nos ensinou a orar,
dizendo: "Pai nosso, que estás nos céus. .. Amém.

/

'I:endo,..se extraviado a apólice n. 62.025, emitida -

pela
"SÃO PAutO': Companhia Nacional de' Seguros de Vida,
.sôbre minha vida, e como não tenha sido feita transacão de
espécie alguma sôbre a mesma, desde [á declaro a referida
apólice -nula é sem.valor algum, em virtude da emissão. de
uma segunda via .

. ,: Comprometo-me a restítui-Ia.à Companhia se em qual
quer tempo fôr encontrada, assim como responsabtlízar-me
por qualquer reclamação que sôbre a mesma' advenha à
companhia. .

.

ITreviso, 16 de agõsto de 1954.·· .

- ',.. �,,\" ...
�.�.

- �Qlindo J()ão D�,mingos.Fer.�aro
....---

,. FIRMA RECONHECIDA - �-:_ , ...".. _

Reconheco verdadeira a firma supra' de Olindo João
Domingos F�rraro, do que dou fé. Nova Treviso, 1° de se

tembro de 1954. 'Em testemunho WF. da verdade. O tabelião:

PENSAMENTO PÀRA,O DIA

A Halda é fdbricada�com O malhar açi).rl,o
DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO

DE SANTA CATARINA

((Casa . Fernando tida.»
, TELEFONE 3.878 -' CAIXA POSTAL, 467

'

Rua Saldanha Marinho, n, 2
TELEGRAMAS "C A N A N"

- Florianópolis -

f�: FAMÓSA-'SEPUlTURA 'FOI DESCOB.ERTA
.

,OTTAWA:' 9 (U. P.) - Um rons'', que habitavam o Ca

arqueologo .' canadense, o. je:.. nadá. Foi morto em 1694 por

suita Denis Hegarthy, acaba uma tribu rival dos Huruns.

de anunciar ter descoberto á O Padre Hegai·thy enccn
sepultura do famoso missio- trou no local de' uma velhis

nárto-mârtír S. João de Bre- síma capela indígena às res-'

boeuf. tos de. um, caixão mortuário.

com a inscrição da data da

Esse missionário, como se morte do míssíonárío, indi-,
PERFEiCl10 S[/'1 /GURL

sabe, que era de origem fra�- t c�ndo que o corp� n,ele, :on",cesa, foi o fundador da pn-I tido era o de um mártir dos

---C-O-R-R-ID-A--A-·-O Rua Trajano, n. 31 - lU andar - salas 1 e 3;
meira missão jeSuitic.a para a Iroquois". E�se comprovou ser

I
"

.

Te�os para vender Casas, terrenos e Ioteamentcs,
evangelização dos indios "hu- : o S2Lnto Joao Breboauf.

,I' . OU'RO": .'
Consulte sem compromisso ROSSO fichário, Oferecemos V'" g. gI
além de uma casa e respectivo terreno à Avenida Mauro ,

Ia em com se ,uraoça
, 'PARIS, 9· (U. P,) - N?�i- Ramós, n. 137, .outras casas, terrenos e loteamentos na

.'

e .r,apidez If'armactas de Pia'ntão'-. , cia-se que importante fIla0
Capital e �o Estreit�.

'

,
.

de ouro foi descoberto nGa �- Confie a venda do seu Imóvel à nossa orgaIiização�e so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
M:ES DE SETEMBRO rea de Matag'nania, na ui-

I'·'PI'BD SUL B·IISILIIRO4 Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Con- né, que estava praticamente será bem servido.
, ,

{( -

.

),

Ih' M f � 3 Domigo Farmácia 'Esperança Rua abandonada desde 1945. . Escritório de Contabilidade: Mantemos um serviço -

FlorianÓpolis _ It.ajaf � Joinv1lle _ Curit.lbase erro a ra. .' d ) F ,I Em race da, descoberta, d d d íd d dConselheiro Mafra - 7 Terça-Feira (Feriae o arma-
.

." ..
' bem organiza o para aten er to as as necessi a es . a

......?'t� _ ,::;. _
.

d F' R F l' S h 'clt - 11 Sáabado (tarde) uma verdadeIra' cOlIlda ao
.

.

d 'li A
A •.. "

1Z D d
. .

dCla a e ua . e lpe c �I .. .

F louro" se está verificando na- sua escrita e manter em or em os' seus. vros,

gencla.
n.ua eo oro esqUIna a

Farmácia Moderna Rua Joao Pmto- 12 Dommgo ar-
I 1

.

I Úancesa Pr,ocure hOJ'e mesmo nosso esc._r.l't6rio à Ru.a Traj.ano, ,
..• Rua .Tenente Silveira

R
'

J
-

p' t 18 S 'b d ·(tarde) 'Iae a zona co onla . ,
_mácia Moderna ua oao 11'). o - a a o .

\ t "

,

ais de 1 000 31 b dFarmácia St� ..Antônio Sua .Felipe Sch�dt - 19 Do: ;o��� :e�;t:�;ã:' empreg�n- n. • so ra o.

mingo .E'armacIa
Sto.

An;o.�1O Rua. FelIpe Sch�dt .�. do" 8.000

trabalha.dores.. 125 Sábado (tarde) FarmaCla Catarmense Rua T�aJa- ...'
no - 26 Domingo Farmácia Catarinense Rua TraJano. .

.

. .. .

/

O serviço .nott�r!1o será efetuado pelas fármáciaq, .

Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ,ruas

/

PARA AQUELES QUE
� � .

DESEJAM'O MAXIMO"

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

I.
"Tôdas as cois�s ��o possíveía àquele que crê". Marcos

9:23. '

----...,.
..

.

CLUBE' ·15 'DE OUTUBRO
Rua - Alvaro de Carvalho, n. 12

PROGRAMA PARA O MÊS! DE SETEMBRO
DIA 25 - FESTA DA PRIMAVERA _ Na ocasião será. fel;,:

ta eleição para a Miss "CIÜ�
, 15 de Outubro".

-----

"SAO PAULQ" COMPANHIA NACIONAL DE -SEGUROS
DE VIDA,

Ipolice Extraviada:·

Walmor Freecia. '

f -,p-.-ar-a-c-()-m-p-r-a-r,-v-en-d-e-;
ou alugar

PROCURE A
IMOBJLIARIA PALMIRA LTDA.

. _.-' lIe·
,

"".'.'
..

,-----.�

e,-
"

-- ..

'Refe'"eNERiii.4S!\. 1145�· /:
. i

5��:-c�

'ERL

\,::O>"MELHOR JURO"
,

.

.

, ..

%·.';'.j;:
.. ".�.' ..•.·5"·

0

..i'\ ..•.. o

,: - ," '
,"

":,DEP'51T05 POPULARES
., �

'e�MCO,' AGRICOL.A
,'�::;' RUA TRAdÀNO; 16

::�'�;/""'.FLORIAN6POLlS� ..

,� .. , :
•

:.:.
-

-

I,�'
-

�; -

..
',,' '.i';'

---'_-----_. -

"'(�;' -

.�",-'

Distribuidor
". j

PERDEU-SE
Perdeu-se uma cor

rente com 2 chaves ti
po Yale, no onibus
Circular, Gratifica-se
a quem entregàr nesta
redação.

'

'!".:' í

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

COMEMORACAO ORIGINAL
. ,

CHICAGO, 9 (U. p.i - Um "comemoração". O Presíden
biÍhão de animais fo� abati- te da Sociedade .dos Mata
do' até agora nos matadouros doures pagou ao proprietário
de Chicago" desde sua aber- do animal, um boi de 200
tura em 1�65. quilos apenas, a ímportãncía

de 230 dólares, quando o

Ao chegar dia,7, ao.mata-) preço corrente é somente de
douro o animal número .... 27 centavos de dolar por li
l.000.000.000, foi feita lígeíra I brà-pêso,

Desapa recido
Desapareceu de ,sua residencia em São Paulo, no

, dia 14 de Agôsto findo, o menor AMADEU DE BAR
ROS CUTOLO, com 14 anos de idade, de cor morena,
fardado de escoteiro ou de bluza de couro com calçá
"raneheira".

..

QueIJ;1 o encontrar, ou dele tiver informações, diri
ja-se ao Sr. Juiz de Menores. em Florianópolis' ou ·ao

seu Genítor, 'Amadeu Cutolo, residente à rua do Bosque
nr. 1.631, em Barra Funda, São Paulo.

.',

YfAJ� dONf"O'QTAVtLM�NTt:
-e: CONH€CA O �UL 1)OtmA§IL

�LO:_�'iLA� 'DA�
-,

/

t.
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Florianópolis, Sábado, 11 de Setembro de 1954

HONROSA eOMUNICAÇÃO
Recebemos � agradecemos a comunicação abaixo e for

mulamos votos' de felicidades administrativas

ASSOCIAÇÃO CíVICO MILITAR "MARECHAL
"

'GUiLHERME" ,

(Dos Sub-Tenentes e Sargentos da Guarnição Militar)
,

Fundação: 6 de Agôsto de 1946

Estatutos reconhecidos pelo Exmo. Sr. Ministro
(Boletim do Exército n. 38/1947),

,

OF. CIRCULAR N. 1
,

Florianópolis, 10 de Setembro de 1954.
Presado senhor

1. Temos a súbida honra de levar ao conhecimento de

V. S. que, em data de 7 do corrente,' foi empossada a Dire

toria eleita em reunião de Assembléia Geral realizada a 25

de Agôsto último.
2. A referida Diretoria que deverá orientar os destinos

desta Associação 'no ano social 1954/1955 ficou assim cons

tituida:
Presidente de Honra - CeI. Virgílio Cordeiro de Mello.
Presidente - 2° Sgt. 'Braz Francisco de Assis Moreira.

Vice-Presidente - 2° Sgt. Pompílio Ceccone Costa.
1° Secretário - 3° Sgt. Alcebíades Jo\ão de Souza.
2° Secretário - 1° Sgt. Luiz Roberto Prudêncio.
1° Tesoureiro - 3° Sgt. Ernesto Carvalho.
2° Tesoureiro - 3° Sgt. Osvaldo Farias.
Orador - 2° Sgt. Nestor Miguel. de Souza.

Conselho Fiscal: Relator - 1° Sgt. Alpreste Speck.
Membro - 1° Sgt. Otomar Cruz.

Membro � 1° Sgt. Armando Quadros.
Membro - 2° Sgt. Ivo Seemann.

3. Servimo-nos do ensejo para apresentar a V. S. os

nossos' respeitosos cumprlmentos.
"TUDO PELA GRANDEZA DO BRASIL".
Braz Francisco de Assis Moreira - Presidente.
Alcebíades João de Souza',-,l° Secretário.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS. COMERCIÁRIOS,

DELEGACIA EM SANTA CATARINA

AVISO

CAP. QUIRINO P.
BENTO

DEPOIS DE CONSAGRADORAS MANIFESTAÇÕES DA SOLIDARIEDADE POPULAR NO SUL DO ESTA
DO, A CARAVANA DA ALIANÇA SOCIAL-TRABALHI.sTA, CHEFIADA POR NEREU 'E SAULO, ,INICIA"

,HOJE, A SUA CAMPANHA NO VALE DO ITAJAf.
------------------------�---------------------

IRec,omendações �ôbre a Tra�81�an�o. porpropaganda eleitoral
. SANTA CATARINAPrev6noão de dano noatra edlflclos, e monumentos '

, üo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Associação JOin�:�:D:é :�p!.::7aos Neeessítados
Nos têrmos da' solícítação n. 25, de 30 de novembro dé que lhe foi dírígído e trans- Joínvíle _ 10.000,00.

'

do sr. Rodrigo de Andrade, 1937, que os considera como' mítlndo-o a v. exa., está cer-, Biblioteca Infantil de Canoinhas _ 5.000,00.
diretor do Patrimônio Hístó- cometidos contra o Patrimô- ta de que o tomará, igual- Caixa de Esmolas aos Indigentes, a cargo da Irmanda-
rico e Artístico Nacional, o nío Nacional (art. 21), auto- mente, na consideração que de São Vicente de Paulo _ Blumenau _ 10.000,00.
ministro Edgar Costa, presí- rizando a retirada dos' refe- merece, .,' Caixa de Esmolas.aos Indigentes _ Florianópolis _

'dente do Tribunal' Superior ridos cartazes e multa sôbre Renovo na oportumdade 40.000,00.
'

Eleitoral, acaba �e exp�dir.a o dano caus.a�o (.art. 18).

I
me�� prot:stos �� estima, e Caixa de Socorro aos Menores Abandonados _ São

todos os T'rlbunaís Regíonaís Esta Presidência, acolhen-, consideração. Ministro Edgar Francisco do Sul _ 20.000,00.
Eleitorais do país a seguinte do o apêlo justo e patriótico Costa, presidente. Casa da Criança _ Criciumâ _ 15.000,00.
circular:

'

Casa da criança - Canoinhas - 10.000,00:
"Senhor presidente. Aten- ELEICÕES ADIADAS? Casa da Criança - (Jârdim de Infância) - Urussanga

dendo ao apêlo do diretordo,
_ 30.000,00.

Departamento do Patrimônio lndeíerlde O pedldo Joaquim RaEmMosENDAAgrNiP.a3F.3a9rgia:Histórico e' Artístíco Nacio-

nal, no sentido da adoção de RIO, 10 (V. A,) - O TSE, ra conhecer do pedido de Ação Paroquial para Obras Sociais _ Ca,_çador _providências especiais vísan- em sua sessão de ontem por, adiamento das eleições, feito 40.000,00.
do prevenir e reprimir danos unânímídade de vot�s,. de-[ pelo PL, indefeiu-,o, por não Aprendizado Agrícola dos Padres Salesianos em Ascur-
contra edificios e monumen- pois de firmar preliminar- I

'. ,ra -;- Indaial _ 40.000,00.
tos tombados, prodiizídos pe- 'mente a competencía príva=] existir motivo capaz de [us- Asilo Betbesda _ Pirabeirada _ Joinvile _ 40.000,00.
la afixação neles de cartazes tiva da Justiça Eleitoral pa- I tificar esse adiamentos. 'Asilo de Amparo' à Velhice, a cargo 'da Associação Be-
e pela inscrição de dizeres neficente Lagunense _ Laguna _ 10.000,00.
cerno meio de propaganda e-

O C
'

DI h'O', de Segu ra'n'ça I. Asilo �e Mendicidade "Irmão J�aquim" - Flotianópo-
leitoral, solicito a v. exa. seja ons� 11s _ 50.000,00.

,chamada a atenção particu-
/, Asilo de Mendicidade Santa Isabel _ Laguna _

�

��;c��:l���; �l:;!or:i�)l����: vai discutir' hOI-e . o caso 25.0����. de órfãos "Abdon Batista': - Joinvile - 10.0�,00.
de tais abusos, que contra-

, _
' Asilo de órfãos São Vicente de Paulo, a cargo da 11'-

vêm àsJnstruções baixadas do 'aVia0 mandade do Divino Espírito Santo - Florianópolis-
por êste Tribunal (Resoluçâõ "', 30.000,00.
n. 4.710, art. 1°, § 2°, al. a).

Nações Uniçiás, Nova 101'- Ta! comunicação foi feita Joaquim Ramos _ Agripa Faria.
Outrossim, solicito que, por

que, 10 (U. P.) _ As Nações depois que o chefe da delega- EMENDA N. 3.399da Guerra intermédio dos mesmos e [ui-
Uníd

.

fo maram hoje cão norte-americana Henry Sociedade Recreativa Humaltá _ Nova Trento _

ídê
ni as ln r , ,_

zes e dess� presi enc�a, se- que o Conselho de Segur_an- Cabot Lodge Jr. apresentou o 10.000,00.
[am alertadas as autoridades .' "

anhã a's 10 pedido oficial para a reunião. União Espirita Díscípulos de Jesus (para obras sociais) ,
.. .'

l'
.. ça se leumra, am

. "admínístratívas e po ICI�IS e meia da manhã para con- Lodge informou, em carta, ao - Florianópolis - 15.000,00. , ,

' '
'

,

comp�tentes para que' nao
siderar a queixa apresentada presidente do Conselho, o Escola Normal Sagrado Coração de' Jesus - Canoinha,s

permitam semelha�tes aten-
pelos Estados Unidos pela embaixador da Colombia - filiada à Associação Educacional e Caritativa _

...
,
...

tados contra aqueles bens,
destr icão de um bombar- perante as Nacões Unidas 500.000,00.

em contravenção' ao "dec.vleí
deiro

u

norte-amerícano pelos Francisco Urrubía, que o a� Liga Católica Jesus, Maria e José _ Criciuma ...

aviões soviéticos. vião da Marinha norte-ame- 100.000,00.
--------.....--., rícana foi atacado a 4 de se- Joaquim Ramos - Agripa Faria.

tembro, sem qualquer aviso
e enquanto se achava em

missão pacifica' em alto mar.

Acrescentou que o aparelho
foi destruido e que nem to
dos os sobreviventes foram
recolhidos.
A principio, a Marínha a

nunciara que 9 tripulantes
haviam sido salvos e que um

oficial morrera. Lodge, disse

que os Estados Unidos acre

ditam, em que tal incidente é

I. um dos que pode pôr em pe
rigo a manutenção �a paz e

segurança internacionais e I
pede a reunião do Conselho

'

de Segurança.

Está grassando á udeníte
no Estado. Doenca grave. A- Sepultou-se ontem, nesta
taca a inteligência (onde Capital, o Capitão Quirino
há) dos eternos vigilantes, O Pereira Bento, Oficial Re
Paulinho Principe de Gales, formado dó nosso Exército.
sustenta que o sr. Nerêu Ra- Tendo participado das

mos, que deixou o Rio no Campanhas de Cànudos,
dia 21 de agosto, quando a Contestado e Mato, Grosso,
crise parecia de todo supe- nelas o extinto conterrâneo
rada, lá devía permanecer se conduziu com inexcedível
para obrigar a U.D.N. a não compreensão de seus deveres
tentar o golpe. Disse o Pauli- militares, recebendo sígnífl-.
nho: Ele (o dr. Nerêu) devia' cativas e honrosas reterên
estar' lutando para que a cias elogiosas de seus supe
Constituição, não fosse viola- riores hirerquicos, em todas
da. Se era a U.D.N. que que- as Unidades em que serviu.
ria violar a ,Constituição ... o Sua fé de ofício, rica de
Paulinho está de pirulito! exemplos de heroísmo e lon
Udenite! Enquanto isso o An- ga em, relevantes serviços
tania Carlos (Duque de 101'-1 prestados à Pátria, bem ser-,
que) querendo acusar o dr. ve de lição civica e de estí
Nerêu, apresenta provas que mulo a quantos <i conhece-

CONCURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO E o defendem brilhantemente I ram e o estimavam.
CONTADOR das acusações tolas e par- O extinto era irmão dos

Cientificamos aos interessados qUQ as provas �critas vaso Udenite l De Gaspar nossos conterrâneos srs. Elí

dos concursos em epígrafe, serão realizadas no Colégio Ca- mandaram-me um boletim dio e Pompílio Pereira Bento

tarinense sito à rua Esteves Júnior, 159, .nesta Capital, nos do candidato udenísta João e deixa viúva a exma. sra. d.

dias 18, 19 e 20 do corrente, -de ácôrdo com a seguinte dis- Batista Beduschi. Ele pede: Rute Costa Bento e os se-

tribuição':' operários unimos (síc) em guintes filhos: José e Antô-
Oficial Administrativo torno de uma Só causa! E

I
nio Bento, JuvenUha Bento

Dia 18 - sábado - Português. promete: "Serei o Baluarte Machado, HUda Cerqueira
Dia 19 - domingo - Noções de Direito. da defesa do povo contra to-. Lima, Zulmira Bento Vieira
Dia 20 - segunda-feira - Dactilografia. das as perseguições dos fra- e Rosária Bento' de Carva-

Contador cos contra os fortes". Vi- lho. Sôgro dos srs. Tenente
Dia 18 - sábado - Português e Aritmética. ram? Os fracos é que perse- Virgulino Furquím Machado,
Dia 19 - domingo :_ Noções de Díreitn, guem os fortes! Udeníte; da Luís Oscar de Carvalho, Osní
Dia 20. - segunda-feira _;_ Contabilidade. legítima. Candidato a verea- Cerqueira Lima.

As provas, de Daçtilografia e Contabilidade serão reali- dor num município de govêr- Desfrutando' de grandes a-

zadas 'na sede da Delegacia, à rua Felipe Schmldt n. ,37. no udenista, termina por mizades na sociedade local,
Os' candidatos deverão comparecer uma hora antes, prometer ao povo "reajustar pelas suas elevadas quallda

munidos de cartão de identidade e caneta-tinteiro ou lápis- os nossos direitos que' a 'opo- des de caráter e nobreza ,de
tinta.

.

.

I sição voz negou!'" Udenite, coração, o seu falecimento

Florianópolis, 8 de setembro de 1954.
I
da braba. consternou profundamente a

Milt'm Walkirio Liberato - Subst.{ Aut. Delegado. . .. B UM. .quantos o conheciam e ad-

As
.

contribuições· para os lAr
RevogadO o Decrej,� 'que_majo-;ou _' _

RIO, 10 (V. À,) - Com a mos do decr'eto revogatono. amda nao se 'pronunclOu so- INCENDIO NO CAPI-
revogação pura e simples do O decreto anterior esteve �m bre. a alegada inconstituci�- TÓLIO'decreto de primeiro de maio, 'vigor durante aquele perl?- nal�dade do d�creto de pn-

que aumentára as contri- do e sua si,mples' rev.ogaç.ao melr.o de m.alO. se. el� ror WASHINGTON, 10 (U. p.i
d d t t 1 - Houve um começo de inbuições para a previdência não anula aquela vlge�cl�. CO�SI e,ra o mcons 1 uClOn.a ,

social, surgiu uma questão: Assim, não só as contnbUl- est� .claro _que os -:eus dlS- cêndio, ante-o,ntem em, 'uma
a diferença, para mais, cor- ções não serão devolvidas posltlv9s nao poderao pre- das salas de comissão, no

'pondente aos meses de como os que não pagaram, valecer nem mesmo dentro Capitólio, sede do Congressores
d

'

d
.

f id am�ric,ano.maio a agosto será devol- nQs termos daquele decreto,
I
o pen� ,o aCIma re er. o

vida aos contribuintes? terão de fazê-lo dentro do (�e m�lo a agosto). E aSSIm Os bombeiros dominaram

Nos circulas do Ministério citado período. nao ha como negar a devo- 'rápidamente o incêndio,
do Trabalho - adianta Mas há outro detalhe. O lução da diferença de contri- cujos prejuizos foram avalia-

diz-se que não, dados os ter- Supremo Tribunal Federal buição". dos em 2,000 dólares.

TIM . .. .

DOENÇA. NOVA.

o Tempo
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 11.

Tempo. � Instável com

chuvas.

Temperatura - Estável.
Ventos - De Norte a Sul,

C0m rajadas frescas.

Temperatura - Extremas
de ontem: Máxima 21,4. Mí
nima 18;2.

DELEGAÇÃO
PONEZA

TOQUIO, 10 (U. P.) - O
sr. Kathuo Okazakí, ministro
dos Negócios Estr;mgeiros,
confirmou perante a comis
são da Dieta, que uma dele
gação japonesa irá ao.Brasil
e a diferentes países sul- a

mericanos, por ocasião das
festas comemorativas da

fundação de São Paulo.

JA-

DO

miravam.
À família enlutada as sín

ceras condolências de O ES
TADO.

CONFERENCIA DE
ACRIDIOLOGIA'
ASSUNÇãO, 10 (U. P,)

Com a assistencia de delega-·
dos do Paraguai, Brasil, Ar
gentina, Bolivia e Uruguai,
inaugurou-se ontem, a Con
ferência Regional de Acri

diologia, que estudará a co

ordenação dos planos para o

.combate ao gafanhoto.

EXPLORAÇÃO
PETRÓLEO

GUATEMALA! 10 (U. P.)
- O presiden.te Castillo Ar
mas anunciou que antes de
15 do corrente serão conce

didas as primeiras licenças a

firmas particulares 'para a

exploração do petróleo na.

Guatemala. I

)

Em GuaramÍrim, mandado fazer pelo Bebê Cho
rão, também conhecido por Garôto Coca-Cola, roi
distribuido um boletim anônimo, em rorma de aviso
fúnebre, anunciando o falecimento do P. S. D.
Bncímãndo o papelucho vê-se uma Cruz.

Basta isso para se aquilatar da mentalidade desse
raparígote, de carteira cheia e cabeça vazia.

-

O símbolo da crístandade usado num deboche po
lítico reflete bem o pirralho, pretensioso, falho, de res

peito para com todos e com tudo.

As pessoas sensatas e os próprios correlígíonáríos
do molecote, lendo o papelucho imoral, ao verem nele
imprensa a Cruz de Cristo terão tido, por certo, o

mesmo sentimento que me' assaltou. E, como eu, pen
sando no respeito "que a religião e a fé merecem, terão
exclamado:

"Pai, perdoaí-Ihe, que êle não sabe o que faz".
x x

x

Se o P. S. D. morreu em Guaramirim a 22·de agos
to, ressuscitará a 3 de outubro, ainda mais coeso e

pujante.
Em Turvo, no' entanto, a Udenilda desénearneu,

Definitivamente. Teve enterro de quinta classe. 'Sobre
a urna mortuária, feitas de goivo e fedegoso, algumas
coroas, nas quais se viam faixas com estes dizeres:
"Vai pro raio que ta parta - Irineu"; "Antes você do
que eú - Inca". "Por tua causa, entrei em pane, fiz
parafusos, folhas-secas e vou aterrissar no olho da rua

'-:- Varelinha". "Terra ingrata, não terás minhas pro
missórias - Ghizzo". "Risquei-te traidera! Quàn:do
eu Ir para o Iugar do meu sócio, estraçalha-vos. Gené-
síov..

"Çaudades - Dr. Paulo Konder Bornhausen, ean
, didato majoritário, filho do Exmo. Sr. Governador do
Estado".

,
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