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NATAL, 15 (v: A.) - Pro- nm de prestar-lhe as respec-

�'_ •_ o a _ MIl. cedente do Re�l�e, chegou tiv�s, honras fúnebr,es, Se-

Florianópolis, Qúinta-feira, 16 de Setembro de 1954
'

Cr$. 100
ante-ontem ao po�to �� �a., guru-se extenso .cortejo para

_______________.�__..._----.....---'
,tal o caça-submarino Pira- a Catedral Metropolitana,

#'
nha", transportando os res- onde foram realizadas as ce-

,

A'
'

't',rage'di
,

'I·a d" a' Gua'
"

'naba'ra ��: ���;:!:, ct�c�:�����r�� �i:��:So cl�;�;f��:� d�:e���
"

' , '

'
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'

, os despojos .da
"

autora -do ao Jnstítuto ' de' Educação,
.,',

"

'

,

'.
" '

'

"

_

' '. "Opúsculo Humanítárlo" o onde foi saudada pelo escrí
sr. -Marcíano Freir�, presí- tor . Câmara Cascudo, em

Os desaparecidos. Buscam-se àinda algumas, vi,j,ima's. �:���e��e?��:�� c:�����R!O� ����t:�o�ovo e de govêrno

Os que, pereceram, Sobre as dgllas.','
<,

��n�ea��c������r�:'ie�:�:
RIO, 15 (V. A.) - Lanchas n",' na agua, o que sena "

, via "cantuária", que passava NO IIP'S ção dos restos mortais de Ní-

da polícia M�rítima. e, parti-I fatal para to.dos. Arremeteu, pelo com�ndante Alvim Cas- em boa velocidade pelo local;. Do pôsto de socôrro ím- sia Floresta. Depois, das ho-

culares e dOIS ,hellcopteros tentando subir outra vez" tro, co-piloto Roberto Bale-: ouvisse os apelos e os localí- provisado na Escola Naval, menagens que serão, pres-
LONDRES, 15 (U. P.)

da Aeronáutica·,' continuam rr:as o úni�o motor que fun� I eira, .radiotelegraf�st� �rnes- zasse, tendo sido atirados foram 'transportados para o tadas à memória da escrito-
Noticia-se em. fonte autori

procuran�o os quatro p�ssa- cionava nao .correspor:deu a to DI. Lucas, �OmlSSarlO A- salva-vidas para os náutra- HPS os seguintes sobrevíven- ra, na capital potíguar, os
zada que o governo hrítâní

gelros raínda desapar�Cldos) sua expectativa e, a cel:ca de I �au�l Barroso, providenciou .gos e comunicada às autorí- tes do sinistro: Firmlnio Vi- despojos seguirão para a ter-
co deu seu "agreement" à

do pp-CDJ, da 'CruzeIro do 100 metros de Gragoata, na 1ll11edlatamente, com calma e dades a posição do PP-CDJ. eira. da Silva, Albino Franco, ra natal de Nísia Floresta, a
.nomeação do .sr, Huan Hsi

Sul, que caiu,na Guana�ara, enseada de Sã? Fr�ncisco, o eficiênc�a, a transposição dos I Enquanto alguns passageiros Raimundo Ivo Sobrinho, José antiga vila de Papari, no in- ang.vpara encarregado .de

às 20,01 horas de dommgo aparelho, baIXOU na agua, passageiros para as asas do nadavam ou se agarravam
'

,

terior do Rio Grande do Nor- negócios do governo da Chi

últimO, com 26 pessoas a bor- com pe.quen,o choque, íníctan-. av�ão, organ�zando, em' se-I a.os salva-vidas, as embarca- Uchoa, Vitorio Bchíellí, Mo- te,.e que hoje �em ó seu no-
na Popular em Loridres.

do, do-se Imediatamente o ' seu guída, um coro para os pe- cões ligeiras da Guanabara cher Sonnenfeld, Everton me.

Embora até agora só se te- processo de submersão, que, didos de socorro. I acorriam às proximidades da Pereira Duarte, Helena Ro- HOMENAGENS ACIDENTE FER-
'nha confirmado a morte de durou 20 minutos.

'

'1;
O avião submergia rápida- Fortaleza de Santa Cruz, pa- drígues, Andréas Farias e a' NATAL, 15 (V. A.,) - Gran-

'dois passa�eiros ---: a ,domés- . �OBR� ·AS ASA�. mente, mas a�nda (�eu tempo ra os trabàlhos de salvamen- .,doméstica Georgina Lana, des homenagens foram pres- ROVIÁRIO
tíca Oeorgma Mariana Lana, A trlpulação, constituída para que a tripulação do na- tto. I que morreu nesta viagem. tadas quando da chegada' a, LISBOA, 15 (U: P.) - Mais

que faleceu a caminhodo, está capital dos desp�jos da de vinte pessoas morreram e

" Pronto Socorro, e Idio Rosa, V
·

't
� ., "

V 1·'St'a,",
escritosa Nísia Floresta;' cujo outras quarenta ficaram, re-

cujo' corpo foi encontrado
,

"

", ,1'·· 0, r.Ia a ataúde desembarcou no Cais ridas, em consequência de

bOiando próximo à fortaleza Naval, onde uma companhia um acidente ferroviário ocor-

,de'santa,Cruz � tem-se co- da ,Marinha, , bem como a rido nas proximidades da

',·mo pouco pf'ovÚ'yel a sobre-

I
b�nda d� música dos fúzilei-I e�ta?ão de Saboia, na pro-

, vivêp�ia::dos:ctuatro procura- l'OS navais o aguardavam, a vmcia de Algarve.
'

dO:�� !E:e����:sC����ssa_
'

ESTADO DE SITIO PARA O CHILÉ
'

-

gelroS' ainda desapecídos;
Abraão'Doernsztejn,

"

Rob�rto
) P. Lauría, li! Grohl Arrnen
dano e Francisco de Sousa.

pepoimentos de sobrevíven
, res afirmam que os dois prí-.
melros haviam declarado não
saber nadar,' sendo �ue Lau

ria, aluno {in Escola Prepara
tória de Cadetes de São Pau -

,

110,' foi' visto submergindo
juntamente' com o avião, de-.
seSPIfr�<\rin'lentes agarrado à

sua,asá:'
OS' APARECIDOS

,.o ,vôo,que terminou· no .aci
,d�nte foi o' segundo efetuado
,'no domingo pelo.s passagei
.

ros'; do PP-CDJ. Com efeito,
haviam saído do Rio, à tar
de,'em .outro avião, com des
tino' a S5,o Paulo. Uma pane

nu�', do!! motores, no entan
to, leY9u:o comandante a re-'
gressar ao 'Aeroporto Santos
Dumont, de onde, após cêrca:
de meia hora de espera alça- ELEVA-SE A VINTE
raro v·' "t .

ca i o� no�amen � �umo a
,LISBOA, 15 (U, PJ � As

eoPn'gtal 'hPll-Uhsta. Proxlmo a
'u'ltl'mas notl'cl'as p'rocedentes norte�americana de aceitá-'on as, a aeronave re

f
.

.
.

'

ceben _. -

d'
de Odemlla, dIzem que tal- los OÜ re]'eitá-Ios 'sep:undo

u, comumcacao e que "

" -

devid "t ,vez se eleve a 20, o numero seus meritos, a Comissão não
,

o ao .mílu empo, era ,
.

,
.

im'po 'i 'I'
,

'

t·
de

mOltos.
no aCIdente 0G_91n- conseg'uiu encontra,r solução.

, 58 ve , a -a ernssagem " ,

" '

,

.

náqu I' , ,

t
,,', do, ontem com um tlem ' de A q'uestão das admissões

Ie e aeropor o, regressan- .
.

. .

'

,

d'
,

'e
. ",

do entã ". R' , passagenos ,da lmha Llsboa será discutida de novo pe.la Previsão do tempo até às 1� Adl-arn'enio' a onfe eft
•

pilucoOa��es l�� aqui che-'
I
à costa sul do país." , Assembléia. mas a Comissão horas do dia 16. ,".' '" ,r ,nela

,gar, 'outra pane fazia parar ,JA"'GAN EM LIBER,-
reconhece que a rigidez das Tempo - Instável com

,
sol.-c.-"ado pelo Brasilum de seus motores. Com posiçoes torna difícil um 'a" chuvas. ,,'\ '

•
teto ,Péssimo para aterrissa.

"

DADE cordoo Temperatura -"' Estável.
.
WASHINGTON, 15 (U. P.) del'ado um pedido do Brasil

I
A segunda reunião do Con-

em.-tentou executá-la. Bai- dEORGETOWN; 15 (U. P.) Vinte e uma nações comu- Ven:tbs'� Nordeste a Sues- - Foi ponvocada uma sessão

II
para adiar a inauguração da& selho inter-americano' de

�ou sQbre a pista, mas, quai1- _ Foi pôsto em liberdade po- nistas e, não comunistas fize� te, frescos. esp�cial_ do Conselho da 01'- conferencias inter-am�rica- �ultura e cÍos ministros ame-

1'110 ia pousar seu comandan- j�, o doutor Jagan, p.ntigo ram seu pedido de admissão Temperaturas - Extremas gamzaçao dos Estados ame- nas que devem se reumr em I ncanos de Educação estão
te percebeu 'que se tentasse, primeiro ministro da GuiaJ?-a á ONU,' a maioria há muitos de oJ;1tem': Máxima 18,0." Mí- ricanos (OEA) para a quin- São, Paulo, ,no 'mês vindou- marcadas para serem inicia-

seguramente cairia de "na- In�lêsa.
' anos, nima 14,4. ,'ta-feira a fim de ser consi- roo das simultâneaménte, em i

São ,Paulo, a 25 de outubro,
A conferencia dos ministros
de Educação' foi convocada
pela conferencia inter-ame
ricana de Caracas para estu
dar os meios de combater o

analfabetismo no Hemisfé
rio.
Os funcioriários da OEA

declararam que o governo
brasileiro sugeriu o adiamen
to de amba{! as conferenCias
para uma data" conveniente
em 1955, alegando não se

achar ,em condições de pro
porcionar instalações ade

quadas no, mês vindouro.

�h' '8"EdjÇ�O de, oje - pagmas

�,",

Os passageiros Idio ',Rosa,'
'Davltl, Baflcov, Victor 'Him

mel,'Grêis • William e �.'
QJlBu�ck.s tambeÍn haviam, si
-dQ dadOS c�mo ' des�pareci
dos logo 'apJ;� '0- �cldente: A'
exceção' de Idio, que foi en
contrado ' 'morto; os demais,
foram localizados em súas
residências durante' o dia de

• Q�teJ:ll .. ,_

O ACIDENTE

_'_
�----------���----��--

A CHINA EM
DRES,

LON-

SANTIAGO, 15 (Ú. P.) -", VOLTAR AO TRABALHO
) Presidente da República O Oovêrno concedeu tam-
'oedíu poderes extraordiná- bém 48 horas aos trabalha
,dos ao congresso para repe- dores das minas de cobre de
lir uma ' onda de agitações "EI Teniente" para voltar ao

de, carater social-trabalhista; trabalho, findo o qual serão
que começou a lavrar no todos mobilizados, caso não
país. 300 soldados foram'obedeçam,
enviados para as minas de �,"------

cobre de "El TÊmiente�'.
O,Ministério da Fa�enda,

por seu turno" pediu aos Ser
viços de Segurança a abertu-,
ra de inquérito c,oritra a As

sociação dos Empl'egados nos

Serviços ,Públicos, por ter es

ta resolvido protestar "contra
o 'fato de "o Ministério não

_' '-c'umprit.. �s promessas feitas
pi!To (}Õ'vê'rJlo�"' aos íú)lcTonã:

TRATADO DE
FESA'

DE-

LONDRES, 15 (U. PJ --<

Lord Reading, ,ministro, de
Estado do Exterior, chegou
ante-ontem, à noite, por via
aérea, vindo de Manilha, OD-'
de dirigiu a delegação l;lri
tânica à Conferencia sobre

'9;"Y;a�tacfo dé,nd"ef�sa; ao," Su-
deste da }\:sia. ,

..rios",

,ç-' "MISS. AMERICA" VEM AO BRASil
't -: ",

.

NOVA IORQUE, 15 (U. P.) NOV'a IO,rque; para a excur

- A nova "Miss ,América", são' 'à América do Sul, que
iniciaré, dentro de quinze

RAMOS ,;; Lee Ann Mel'iwether, come- dias, como, embaixatriz ,da
çou ,hOje a preparar..,se em" .

' "

'

beleza norte-americana aos

países latino-americanos.
A ' belí�sima californiaI\íl,

9ue, contll �9 anos �e idade,
e que no s�bado à, �oite foi

cC/roada em Atlantic City co

mo a mulher mais bonita dos
formação foi dada a conhe- Estados Unidos, chegou a es

cer pelo Departamento' de ta cidade ontem à tarde, em '

Informações do Oeste, que é companhia de sua mJi.e, hos
serv:'"o noticioso anti-comu- pedand,o-:se no Hotel Wal
nista de Berlim ocidental. A dorf Astoria.
informação, ainda ,não 60n- Lee Ann permanecer!;i 15
firmada nos meios ,oficiais dias em Nova Iorque, antes

sos da Alemanha oriental e do Oeste, acre,scentà que os de partir para a América ,do
acusados de supo.stos conta-

'Iofici,ais
se acoam detid?s no

I
Sul, concretizando dessa for

tos com organizaçõe's ociden- quartel de Policia de Lich- ma, o seu sonho de muitos
,tais de espionagem. Tal, 'in- te�berg, à zo?a orienet.aL anos: conhecer outros, países.

�

FLAGRANTE' TOMADO QUANDO O POVO D-E TUBARj\.O OUVI4 a PALAVRA DO LIDER -NER':U
NO COMICIO DA ÇARAV�NA DA ALIANÇA SOCIAL-TRABA�HISTA NAQUELA' CIDADE SULINA.

NA �'FI[A" 21 NACÔES'OUE PEDIRA'M
,

.
.'

ADMISSÃO Á ONU

NICOLAS LEVITSKY !
PARIS, 15 (U. 1':) - Se- OFICIAIS ALEMÃES, ADESTRADOS

, '.'

PELOS 'RUSSOSguiu com destino a Nova 101'
, que, de onde seguirá para a

NOVA IORQUE, 15 (U. P') sE:'!mbléia, reconhece num República Dominicana, que
A Cqmissão de'Admissão de relatorio que lhe Pl:eparou, ' lhe concedeu o direito 'de asi

Novos Membros das 'Nações que seus esforços não' deram lo, Nicolas Levitsky, o passa

Uniçlàs, nom.eada pela As- resultados. geiro indesejável do vapor
..................... Entre a tese soviética ,de "Bretagne";' a bordo do qual

admissão "em bloso" dos Es- realizara oito vezes a traves
sia entre 'Marselha e Buenostados que pediram para ser prendeu a 50 oficiais do E-

ádmitldos na' ONU, e a tese Aires, xército, adestrados pelos rus-

BERLIM, 15 (U. P') - In

formação não confirmada__fez
saber, ontem, 'que a Policia
de' Segurança do' Estíldo

O Tempo

,

Era um tanto usurária. Um tanto bastante, mesmo.
(-' ,

Começou para a peflue�a serviçal, então, uma vida �s-
sim, como vàmos contar,. ,garantindo a autenticidade do

ocorrido.
Manhã cedinho, inverno ou verão, a criadinha se le

vantavar bem cedo, para, dizia a ilustríssima matrona, to-
mar ,café bem. A hora�do café, ganhava pouco café e pou-

Ficará mesmo? perguntamos nós. co pão, para, almoçar bem. A's onze ou meio dia, .almoça�
Não vamoS prejúlgar, mas duvida.mos muito. va �uco para jantar bem., E jantava pouco para dormir

E não 'convem ao eleitorado arriscar. bem.

Porque depois, o mesmo candidato ou cabo eleitoral
'

E na manhã seguinte recomeçava Q círCUlo vicioso de

esperanças para a pobre crianç�.
chegaria, ao teu ouvido, eleitor amigo, para sussurrar que: Para honra da memória da distinta Dona u�urária, po-
deverias no llróximo ano, eleger outro governador udenis- rém;,'a história não teve desfecho' trá�ico.
ta para a Assembléia trabalhar bem. E majs alguns anos Após sete ou oito anos de, jejum e mau dormir força-

após terias que eleger outra Assembléia udenista para o • dos, a Zoraide� não aguentou mais;
,

'

Governador governar b'em. E assim por dçante por, longo' • Fugiu côm um marítimo, e casou.:

períOdO em, que vi,lveriás num cir",culo vicioso de esperanças.
'

Soubemos, mais tarde, que vivia muito bem, num su-

Positivamente, não. convém. 'búÍ'bi� da Capital da Repúblipa e: que tinha muitos filhos.
A propósito varnos' contar um fato real, ocorrido nesta Nós, eleitores cataririenses, não podemos usar o recur

-Laguna de' S,anto Antonio dos Anjos, há uns bons quarell- 'so da Zora:ide. A fuga; para o R,io Grande, para o Paraná,
,ta anos.

/
'

ou p�ra mais long,e.
' "

,

Em" casa' de respeitá�el faniília, digna por todas as fór- O que devemos é'correr depressa com a Dona UNI) do

mas do nosso respeito, foi admitida para serviços leves e nosso Estado.

ser acabada de' criar umà êriolinha de sete ou olto anos. 'Ela ·não é' respeitável e dígna çomo era a patrôa da

éomo dissemos, a' família era' (Ústintíssima, mas a 'Zoraicle e é muito, muito ma'is usurária.

digníssima'S,enl;tora"Patrõa, sofria de um mal ,que dificil- ,'"
(Crônica de José Duarte Freitas), lida'

mente tém cúrà.
'

,
'

'da Rádio Difusora de Laguna)
. "_ '> 0'

."

Não, estaremos cometendo um erro quando afirmamos
l!lIe Viv�ll)os a' era ,das planificações.

Salta à evidência que os planos pululam por toda parte.
Desde do magnificente Plano SALTE, até' ó mais mo:

desto ,planozinho diretor de obras' municipais. "

Desde o emendadíssimo Plano do Carvão, até os pla
nos rodoviários regionais, que já nascem destinados a re

fOl'lnas 'e ampliações' constantes.,
E ainda ,há grandes planos para a conquista da mulher

.�ita, como há planejamentos cuidadosos para a,cabala
- ,eleitores incautos. , :' "

'

:�o.ntl'a um dêss�s úÍtimos planos é que vamos alertar
.. �lJvintes. '.. '

'
.

'

Traia-se possivelmente, de um plano geral' madura
nte calculado, para emprego na conversa mole, ao, pé ,do,
.ido por todo êste valoroso e heróico Estado, que por

� de treis anos suporta, a desgovern'aJiça udelli�ta.
A primeira vista 'parece üma concepção genial.,
�igna dlÍlP;: grande cérebr.o, tr,einado ,na estr,ategia
(Ica. "

�ão é nadi\iisS;o, porém.' ,

() CandidatQ "'óll''Cabo eleitoral do ,situàcionismo catarj-

�e chega-�e'�ó: eleitor ��vidoso' ou �lesprevenido ,e ;en �

tom a nÍale�ólência: "
" '" '

,

._ O "s�\i",)dne,u, não pode governiir direito porqúe:
Conta com, iI.,ma�o'ria da; Assembléia ;Legislativa. Se .nós
el'lnos deputad'ô': dóceÍs <é"'�rerttes" na súa sabedoria
e) a coisa v�i, �er, optra; Tu'!o ficará melhor.

PlanOlin�o Ur�inário
'.J

SUSPENSAS 5 LI
NHAS AÉREAS
TRINDADE, 15 (U. P.)

Todos os vôos de cinco Unhas'
aéreás, que operam da ilha
de Trindad, à Vehezuela, fo-
,ram suspensos, por tempo
indefinido, por ordem do Mi
nIstério das c�muniçações
,venezuelano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M E D I' C OS' 'IDr. fao'sto Brasil r
o E S T A D o Dc��o �i�e�!RN� � !!9J

do Hospital de Floríanõpolís. : .;

MÁRIO DE, LARMO 'DR. ALFR�O, DRA. \\TLADYSLAVA
I ����C;:A�ST�::NÇ��� :Reda��:��lf��:�s�A� �u� APa�I���n�:r:St��t������ad���O��ç�:'�an;�::���:dade)}'CANTIÇÃO CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

- MÉDICO -

I e ' CONSULTAS: D'as 10 às Tel.. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e
CLíNICA D,E CRIANÇAS I CURSO NACIONAL' DE

DR ANTÔNIO' DIB " Dlret�r: ,RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)'
. A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS'. . 12 horas. RAMOS. lÜNISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas' Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores, de
;ORAÇÃO - FIGADO - Colônia Sant'Ana., '- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de -

AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e OU10S. E'11 muitos
RINS � INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA' Setembro n. 13. Representantes: . casos são evitadas as operações das Amígdalas
Tratamento moderno da' tais. , GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringi�s .

,
SIFILIS·,

' r' Impotê�cja Sexual. Serviço completo e espe- ra, Ltda. e inflamações dos .Ouvídos) ,

'

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentea n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 40 RAIOS X (Radíografíás da Cabeça) ,

dentes, 9. ' Consultas das 15 as 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - 1'0 andar. ,REFRATQR (Moderno Aparelho para R,ECEITA de'
HORÁRIO:

'

horas. métodos de diagnósticos e I
Tel.: 22-5924 - Rio de '(OCULOS)

,

Das 13 às 16 horas., FONE: 3415. I tratamento. Janeiro JLAMPADA d� FENDA (Verificação e diagnostico d.
R' ,Res.: nua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ' MEDEI- Reprejor Ltda. ' lesões dos Olhos)

,

Tel.: Cons, _ 3.415 - es.
4 E t it R F I' d UI'

. ,

- 2:276 - Florianópolis.
5 - s rei o. RO _' SALPINGOGRAFIA KOS VIEIRA ua e ipe e iveira, n. INFRA VERl\IELHO
TEL. - 6245.

- METABOLISMO BASAL' 21 - 6° andaor.' Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos .de .

DR, MA'RIO UTEN_ Radioterapiap or ondas
- ADVOGADO -

Tel. : 32-98n - São Paulo Pulmão e Esofago
, 'n Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAScurtas-Eletrocoagulação -

" Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da. Casa
(TSEN' - Santa '-::;atarina - N C ít I IDHA 'Raios Ultra Yíoleta e Infra

_

a apia, ,Belo Horizonte '
,

- MÉDICO -

CLtNICA MlmlCA DE Vermelho.,.
'

. 'DR. MÁRIO LAU- Ano '," G�'$ 170,0(1 Residência - Felipe Schmidt, 113. '!'elefone 2.365 '

Com prática no Hospital ADUL'rOS E CRIANÇAS Consultoria: Rua ��a�ano, I RINDO
Semestre

,
Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital _ A tarde'

São F'rancisco de Assis e na -Consultório - Rua Joãll n. 1, 10 andar - Edifício do '" No Intertor _ 'daR 2 horas em diante no Consultório
Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769.' Montepio. e

.J:L�" .Ano Cr$ 200,00
I

'

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár.o t Das 9 às 12 ho- DR. CLAUDIO Isemestre, .. " Cr$
,

110,00 -'----'
,

.
-

J
CLINICA M1!:DICÀ ras. ras - Dr. MUSSI.

" tra!"tnoúncios mediante con-l ,DOENÇAS, DO, APARELHO DIGESTIVO _'CARDIOLOGIA Res idência : Rua .Esteves Das 15 às 18' horas � Dra, ,'BORGES .

"

J" 45 T I 2812 MUSSL 'I ADVOGADOS Os ,originais, mesmo não ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.Consultório: Rua VitoiL" un ioi , . e. ..

Resídêucía : Avenida Trom- Fõro em' geral� Recursos publicados, não serio devol- DERMA;'OLQ.GICA E CLINICA GERA�LVIeireles, 22 Tel. 2675.
id O M e'l N e F nOLH0S -, OUVIDOS - powsky, 8�.

'

perante o Supremo Tribunal VI 0-1\.

r Igu UD s errei aHorários. . Segundas, Quar- N ARIZ ,E Ç:A�GÂNTA Federal e Tribunal Federal A_ direção' não a,e. reapon- • '

,

. ,', "

tas e Sexta feiras; --------..,-

"de Recursos, s�blhza pelosconeeítoa emi-
CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 ,18, 10

Das 16 às 18 horas. DR. JÚLIO DOIN ESCRITÓRIOS tidos nos artlKos assl,nados.
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.

'

Residência: 'Eua Felipe: VIEIRA DR. ,NEWTON Florianópolis - Edifício
__ -- .......- ..... RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3,140

d 23 '20 d I D'AVILA .. são Jorge, rua Trajano. 12
I f açêesSchmi t, .

-

,

an ar, '
,

n ormEspecialista em: Olhos -
v

CIRURGIA GERAL ":_ 1° andar - sala1., Dr. Ylmar, I'orre-aapto 1 - Tel. 3.002.
D d S h

.

Rio de Janeiro - Edificio

t
_ ..,

Ouvidos - Nariz e Gar- oenças e en oras -

U eis· '-,

h Proetologia - Elet.ricidade Borba' Gato. Avenida Antõ- CLINICA MEDICA
.

DR. ,WALMOn. ZO- ganta. Médica (
nio Carlos' 207 - sala i008. ._�-" 'CONSULTAS dás 10 - 13 horas

MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli- Consultório: Rua .Vitor O leitor encontrar" ne.· Rua Tiradente 9 - Fone 3415
# D�lomado pela .Faculdade "zação Ultra-Som' Meireles n. 28 -,Tetefone: DR. CLARNO G. ta cotuna, infol"�açõ�a que

O C I---F---E-----I'-.�-.;.._Nacional de M�dicina da ção Ultra-Som 3307. GALLETTl necessita. diAriamente e de r ar os . Due' SIDI '

Universidade dO' Brasil ' (t�atamento' de, sinusite Consultas: ' Das 15 horas, ...:_ ADVOGADO _ 'imediato: _
"

,.
,
.. '"

'�,'.
Ex-interno por concurso 'da sem operação) em diante" " " Rua Vitor Meirelles, 60. Médico dos Hospitais, Americanos e da Força

Maternidade-Escola Anglo relinoscopia - Mo- Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefon. Expedicionária Brasileira
(Sl'rviço do 'Prof. Octávio d:rno eq�ipame�to de,O�o- Rua: Blumenal n. 71. - F,'lorianópolis - O Estado I.OJ2 M1!:DICO - OPERADOR - PARTEIRO'

Rodrigues Lima) , -Rino- .Iaringología (único A Gazeta ,1... Z.151 Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operaçãe.
Ex-Interno do Serviço de no Estado) "

'

, DR. DIB CREREM
J-, Diário da Tarde ' S.5711J O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações

Cirurgia, do Hospital Horário da� 9 as �2 horas
'

'ADVOGADO, Diário da ManhA 2.463 I ,das doenças de Senhoras
l, A. P. E. T� C. do Rio de

'

e das 16 as 18
,

oras
'Causas Cíveis. comerciais, I A Verdade .......•. ' 1.010 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, toa-

'

Janeiro' Consultório: - Rua Vitor < "

\ Imprensa Oficiai .•. 1.188 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidad.,'
Médícc do Hospital de Mireles 22" esquina com crímínaís e trabalhistas.

f HOSPITAIS insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-
Carfdade

"

Saldanha Marinho.
,

Consultas populaTe� , , D� Caridade: xos - 'tra�amento, pré-nupcial e pré-nàtal.
DOENÇAS DÉ SE:SHOR_AS Ees.,-_Tr. Urussang� 2, Rúa.Nunes'Machado, h71 ,(Provedor) 1.114 Operações especíalízdas do ouvido, nariz, garganta.
- PARTOS-:-:-:OPERAÇ�ES apart',102.' (esq, Tiradentes), - sobra-' ,(Pôrtarta) J.OI' sinusites, polipos, desvios do septo (riariz) labio partido
Cons ; Rua João Pinto Q. 16, liR VIDAL do _ sala 3. Nerêu Ramoe' ' 1.811 - Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,

das 16,,00 às 18;00 • I Militar . , . � . . . . . .. 1.167 hemorroídes, adenoides, hidrocéles, varíeoceles e
horas. ,

ÇJjt�ICA DE CR1ANÇAS SA� Sebastllo (Cua
'

varizes, elefantiazes.
'

Pela' manhã atende ,CONSULTÓRIO.:..... Feli-
, '�_; de Saúde) . . . ..• 1.153 C I R U R G I A EM, G E R A L

diàriamertte no,Hos- pe Schmídt, 38.
"

'Or 'Jose' , 'Java'res Iracema
Maternidade Doutor Tratamento garantido de varizes, úlceras varícosas;

pítal de Caridade. CONSULTAS D 4
"

Carlos ,Corr6a . .. 1.111 . hemorr�ides com 6 injenções, sem dôr
,

Residência: ,"

- as; e, ", CHAMADAS UH- OPERAÇOES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)!
,

Rua:' General Bitt.ncourl
as 6 �Q:as.., '11MOLE'STIAS NE,R,

VOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES
.

Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula e
ResIdencla: Tenent.Sil-, GERAL -

'

, Corpo de Bombeiro!!' 1.111

I
intestino - Tubagem duodenal., ,n, 101,., I veira, 130 '

"

'. ", ,Serviço, Luz (ReeI.· Tratamento da' Sífilis pelo processo Americano, maia-Telefone: 2.692�, FQNE _ 3.165. 'Do Serviço Nacional d� Doenças Mentais. mações) •........ 1.404 , moderno, em 3 ou 15 dias. '

----,-,-'-,-,
"

Chefe dó 'Ambulatório de' Higiene Mental. Policia (Sala C& -

,

'. Técnica única no ni.Qndo J!lara o tratamento do Hemm-'
DR: ARMANDO VA- DR ANTONIO MO- Psiquiatr� do Hospital - .Colônia Sant'Ana. Bário) 1.0,18 gioma (manchas de vinho) no rosto ou no 'corpo� com'
LERIO DE ASSIS 'NIZ DE ARAGAO ,Convulso�erapia .

pelo elet.r�choq�e e �ar- P"licia (Gab. 'Dele- 100% de cura;
- MÉDICO -

':.J diazol. Insulmoterapla. MalarlOterapla. PSICO- Kado) .. ,... .... 1.594 Receita de óculos - Tr.atamento e operação das doençu,
Dos Serviços de CHnica In-

CIRURGIA TREUMATO·
l' t�rap�a,

. I COMPANHIAS n.
dos olhos: PTIRIGId, CATARATAS, 'ESTRABISMO"

fimtil da Assistência Muni-
' LOGIA ,CONSULTAS: Terças e Qu�tas das 15 às TRANSPOR'r. I,

'

ETC.
'

�ipal e Hospital de Caridadc! Ortopedia '17 h,?ras. Sabado (manhã) ',AEREO "-TENDE Â QUALQUER HORÀ: DO DIA E DA
CLíNICA M€DICA DE

'Consultório: Joio Pinto,
,
Rua An�ta Garibaldi, esq/uina d. General 'TAC 1.7110 ,NOITE

"

CRIANÇAS E 'ADULTOS
18. Bittencourt Cruzeiro do S1I1 2.500 Consutório:, Rua beodoro, esquina 'da Vidal Ramos"L 'Das 15 às 17 diàriamente_"

.

..•..
- Alergia - RESIDENCIA:, ,Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

IP,anaIr ........••
'

•• 3.553' Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú CaSa da'Menos I'OS' Sábados
V 2.125 TOl're.Consultório: Rua' Nunes

Res.: Bocaiuva '18&. ariK .....••....•.

::7:"---���----=-------__--..JMachado, 7 - Consultas das
Fone: - 2.714. I L6ide A'reo

:':!5�0�(): Navl-o-Motor- «,Carl H k'"15 às 18 horas. Real .-......•......

:... _ DeBe e)l.

GU:�����;��: D:RIs�2��oE ��,,_� �

sco� E:�V'�<;;;;; ::��;
Doenças do apa�e�o. r�pl- Op�raç�es - ,;.��nçad� . \r/ f""N_'..- �'ODD IV. �t��:a .. : : : : : : : :: ::!!�

ràtórió, " de Senhor!,s - �UlUca e ' . 'e, ..

,�, " UVIOUJ'� ,. .,.,. ,,__ al I'"

RADI6�:!����:!DIOS- A���� deEs�
/

I ?Ç, ..
' ,",OS \lA/)�JOS,

. �� __ ::::::::::: �::
COPIA DOS PULMOES

110 HO"lpital dos S.rvidonl'

M'
"t

D�"R�''*
ESTRIITO'

Cirurgia do Torax
'

/. �
Dlaque ••••.•.••••

Formado pela Faculdade do Estado
�,

, �

_�;;;,.", '

Nacionai de Medicina, Ti.sio- '(ServiÇ'o -d.) Prof. U.rSa- -::; .., � �
.

d drd) ..-..,' ,)
logista e Tisi.ocirúrglão

'

o IlTO de f'\n, .. • " -," 'I'
,

�
, j E d',

Hospital Nerêu R�m(),s I, Consultas - Pela manbl mprega a
Curso de especialização pela, no HC"spital' d. Caria.d..

-,

Precisa-se d. uma em-S. N. 7. Ex-int'erno e Ex-as-,
d 1530118

sistente de Ciruriía do Prof. "A tarde, as
"

. ,�

pregada para trabalhar em

Ugo Pinheiro 'Gubnadés em:diante no, consultório., , . '

8''A'N'CO d 'CDf'�I"T"O' P'OO'ULAR

I
A

-

' Horário:
'(RIo).,'

,',

á Rua Nunes Machado 17:

"1'
I '""",11,,, :,ê ,''.\rU

'

,r "
I' Porto Alegre. P�gas. bem. Saída de Fpolis. às 24,00

Cons: Felipe Schmldlt, 18'
��sqll,n. d. Tlrad.nt•• T.'"

, ,
,

. ,1 ' ,;: � !AGRI�OlA ' " I I I Tratar á Rua Felipe do Rio às 16,00
- ft;;�e8:�1.hon JUreae.. 2:766.'

'
.

.

I' rw.a ;r ,16 ' .
,

ti'
Schmidt n. 119. TEL�FO-I EMP��::A����Õ�E�l��AtAo HOEPCKBRes: Rua São Jorge 80 -! .Residenc�a - rua

preSI-!"
'I'

",' ,�lQijl�f'fÓP�51õ,.(>àiàrllíõ, ,

NE: 3.177. Rua: Deodoro __ Caixa Postal n. 92 _ Telefon.: 2.212Fone 2395.' '�dente Coutmho 44.
, •

" .� ," '! .j , r ,t. ., l\ .,

, \',;

, -----___,;.;.__;_------:------;-�-��""""-:'-'"""":'--,----," :;
-

'.� ',1"

Lavaildo .com Sabão ),'

V'irg··.·.e�tn,:,',E5,·'n:e,·'.cial,idad.e I:.'
. fi 9-�.�.'RCt"da Cla. \VIUEL' IN'O'OSTRIIL-Jolntllle. ,'(�arcl registrada) ESPECiALIDADE

,
'

',ecodó,m,iza-se telDlJ'o",e 'dinhe,iro
.

s,

2
,

Florianópolis, Quinta-fCira, 16 de Setembro, de 1954

-;....._'-_ ... ;::,__ .o{j �, • _ ••• $..,,:", "

I '

DR. ROMEUBASTOS
PIRES

""

"

, RAPIDEZ - CONFORTO - SEGUllANÇA
Viagens entre FLORIANÓPOLIS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaíy Santos, São' S..
bastiãp, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para movimento de passageiros;'

,

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no 'RIO (ldtÍ) •
,

. : SANTOS (Volta)
,

,

'

ITINERARIO DO N/M "CARL HOEPCKE", NO Mf:S DE
SETEMBRO DE 1954

IDA

; ,

saída de FPOLIS.
, 12/9

de ITAJ'At
14/9

saída do RIO
20/9

VOLTA I'
o', , _v

de SANTOS
21/9 '

I
,

. �. I,

',.t_-'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, �uinta-feira, 16 de Setembro de 1954

anos o seu pequenino pe
ralta começará a descobrir

que lugar emocionante que
o mundo realmente é. Cada
momento oferece uma nova'

penetro! descoberta e com sua recen

te 'independência de loco

moção, estas descobertas
às vêzes resultam em de
sastres. Você não pode pas
'sal' o dia inteiro dizendo
'não" e tirando objetos pe
rigosos das suas mãozinhas
curiosas. Nem deve êle fi
car prêso no gradeado. Tô
da criancinha deve ter li-

Se o corpo já se arrasta, aalma não se degrada; berdade para adquirir no-

Eu me reputo um Deus, e o Mistério interpréto vos conhecimentos.

Ajoelha-te aos meus pés, sombra desapiedada!
' A coisa mais' simples a

--X--,-
' fazer é arrumar o quarto

'_ sra. Guiomar Lamar- em que seu príncipe her-

I
que' ',deiro costuma brincar de

FAZEM ANOS, HOJE: - viúva Herondina Lou- modo a não haver perigos,
, reiro da Luz

' tanto para êle como para

_ sr. Mário Marques 'você. Ginzeiros,· vasos, bi-

Garcia, Tesoureiro do IPA-I - sr. Luiz Solon da Sil- belôs, tudo deve ser coloca-
b."dora dos Rádios R.C.A.

SE '

veira do fora do alcance daquêles Vitor, Valvulas e DlsIlOtl.

_ sra., Maria Gomes - sr josé Varela gorduchos bracinhos des-
I' d

Mendonça,. esposa do sr. - sta. Sonia
'

Filomeno 'tru i ores. Valiosos livros,

João José Mendonça, cons- filha do sr. Viriato, Leal', serão substituidos por ve-

trutor civil; -, telegrafista
'

i lhas revistas, que serão

I_ sta. Maria de Souza, profundamente interessan-

filha do sr. Vespasiano - sr. Fernando Malty tes para êle. Porcelana 'será

Souza; - sra. Olga, 'Simão de colocada em lugares altos e

_ sr. Waldir Garcia de Oliveira; esposa do sr. Te- panelas e latas em lugares Acham-se, extraviadas as

Lemos lemaco Oliveira. mais baixos. cadernetas de depositas emi-

________ ' . ,_ _ .. __ É_claro que não se podem tidas pela Agência de São

LIRA TENIS CLU"-BE
evitar todos os acidentes e

Francisco do Sul, da Caixa

se você for do tipo que'se I Econô�i�a Federal de San

preocupa continuamente
ta Catarma, de ns. 2.361, ..

PROGRAMA DO Mí!:S DE SETEMBRO DE 1954 com estas coisas, o umco
2362 e.2363, Serão requeridas

Dia - 19 - Domingo - Cock-tail dançante das 10 ás resultado será que seu fi-
2as. VIaS das mesmas, razão

13 horas ,/ lhinho se tornará tímido p_?r que, para os devidos fins,

Dia - 25 - Sábado - Tradicional soirée da Primavera com o decorrer do tempo. sao. declaradas de nenhum

_ Grandiosa parada de Elegância - Elei- Mas você poderá fàcilmente e�eIto as las. vias das men

ção da Rainha do Lira - Apresentação evitar a grande maioria clOna�as �ad:rnetas,
pelo famoso locutor, Osvaldo Rubin, de dos desastres mais sérios se

Floríanópolís, em 10 de Se�

n�tavel '�SHOW" com artistas de rádio do souber onde está o perigo.
tembro de 1954.

RlO e Sao Paulo.
'. ..'

\

I
Cadeiras baixas, por ,exem-

Reser,vas de mesas na Joalheria Muller a partir- .de pIo, são mais seguras do ----;:=-::-;-=-:-:��-'-:-----..,...----------. ---------------------

r
15 do corrente, Cr� 100,00.

-.,

que as altas. Se você usar "DIÁRIO BA-'"MilRePOLE" .

Q-_'''-'

CLUBE'15 DE--OU"-T-'U-
---,

uma cadeíninha alta para as '

'\ ual a malsbela
,

"

BRO refeições, veja bem se ela
' " U

está bem 'equipada com CAMPA�HA' DE VALO, .govemar São Paulo ou fa-
•

uma base larga para não RIZAÇAO DO VOTO I z.er de São Paulo trarnpo- , «» •

virar, "arreios" para pren-
lim para a Presidência da comerciaria de 1'954 .,

der o bebê e traves para e-
(Alcorus de Oliveira) 'República? '

'

,.
'

vital' que êle levante a ban- Podem?s nos ufanar de I Diz mais, sàbiamente, o ORIGINi\iL CONCURSO SOB O ALTO

deja "Arreios" no carrinh.o
termos Sido o primeiro a

' anúncio esclarecedor: PATROCl'NIO DO ','GR'E-MIO DOS
também são essenciais nes-

mover c��panha, através "Tome por sí mesmo a re-

ta época em .que êle resol- des�as cronicas, pelo esula-I solução de votar no me- COMERCIÁRIOS".

ve virar escalador dos AI- reclmen:o d� eleitorado, pe- lhor" e adiante: - "Suas Maravilhosos Prêmios que serão ofereci-
peso Grades. nos pés e no la_ volorrzaçâo do voto que conclusões é que valem. O

tôpo da escada são neces- n�o deve ser dado, nem ven- 'resto ... é esperteza e de- dós até o 100 lugar, Destacando-se, entre eles,
sárias até que seu traquinas dld_?, nem trocado por in- magogia." os que serão ofertados a miss êomércio a-sa-

aprenda a subir e descer .teresses secundários. O vo- Precisamos' realmente de
'

b
'

sem perigo. As janelas do
to se exerce com consciên- uma consciência democrá-

,- er: Unia linda faixa simbólica, Belíssimo tra-

andar superior devem ter cia, com convicção e com tica e esta só se adquirirá;' balho a Ouro. confecionada esnecialmente no

barras ou serem abertas sõ-. pensamento
no bem, do primeiro pela continuidade R' d J �'U· a d

paí

,

10 e aneiro; ma VIagem a ci a e Mara-
mente na parte de cima.

IS.
• da democracia, segundo pe-

A cozinha é um lugar
Estamos acompanhando la educação das massas no

vilhosa com acompanhante, gentileza da Ser-

perigoso para o bebê en-
com vivo interêsse, a cam- voto consciênte. Para ex- viços Aéreos Cruzeiro Do Sul Ltda; Um ri

quanto você estiver traba- panha política em tôdo o tirparmos aquela decepcío-
lhando 'ou servindo as Te-

país e a terra bandeirante nante hegemonia do coro-
quíssimo anel de pedras, além de uma belissi--

feições. Gordura que espir-
pelos "amigos de São Pau- nel que comandava e ainda . ma toilette para e.coroação ....

ra, alguma coisa quente que
lo" está promovendo cam- comanda em certo interior

� derramada, uma faca que
panha de propaganda inte- o, eleitorado, manobrando

cai, tudo pode provocar um ligente, através da impren- os votos pelos interêsses

acidente, Ponha o bebê no
sa, no sentido de orientar próprios," só com êsses dois

gradeado ou improvise uma a�uêles que irão decidir, no princípios.
"jaulinha" com. cadeiras, se

díaB de Outubro próximo, É pena não existir uma

quizer que êle fique na co-
os destinos do país, elegen associacão "de amigos do

zinha nessas horas e man-
do os seus parlamentares e

I'Brasil'"
que fizesse essa BRUTAS E BENEFI'CIADAS PARA

tenha o 'gradeado bem lon- govern���:es dos Estados campanha' publicitária elu-
'

'

.

ge do fogão. Adquira o há-
e MUlll<;.IPI?S. "

..

cidativa em todo o territó- TODO'S OS' FINS
bíto de virar os cabos das 'A

O anuncio m�stra tres rio nacional. Bem que es-

panelas para o lado de traz a�gulos para avaliar a capa-I tamos precisando. Em todo R 24 d M' 777
·

do fogão. O alcance das
CIdade moral do c�n�idato: <;!aso fica o nosso voto de ua e aio - Estrelto-

mãozinhas do bebê é sim- --:- Te�Jed de ambição, de

I
louvor a mais êste grande'

,
,

�;�;:��ãO f�n��aen�itu�: �I:C�� �i� ��d�a�:pa����; �:ro��çopie��aoa�a���taE�:� Parlido ,rabalhI-sla OraSl� lei-ro
�irim. S€mpre coloque va- I

de perguntas mdaga "Quer do!

silhas quentes, bules, obje- I C B .. '.' I PARA DEPUTADO ESTADUAL'
�:s:f�a:�iten�o�f�::o co�' .asa no ,81rro da Fáltma '. TELMO -VIEIRA RIBEIRO
pontas compridas.

,-- ESTREITO --

.

M't b bê A

h b '

Vende-se, por crs 40.000,00 em terreno de esquina, I Preeí 1UI os e es tem o á i- reCl�a-�e a ugar
to de engulir objetos. Se o

medindo 11 x ,21, de madeira, recentemente construida.
Outras proxímas, a partir de Cr$ 20.000,00..

seu estiver nessa categoria, Tratar com Aristiliano de Abreu Netto, á
Casal Europeu" sem fi- de 2 ou 3 quartos no cen-

remova os· perigos poten- Ramos, n. 4 sob., nesta capital.
Av. Mauro lhos, recem chegado pre- tro da cidade. Propostas

ciais. Feijão, ervilhas' ar-
ciza alugar uma boa casa I para a caixa Postal 59.

.r?Z; botões, contas, po�em
faCilmente entrar na larin
ge e sufocar o pequeno gu
loso. Baldes de água quen
te, tomadas e fios elétricos
com o isolamento" defeituo
so, poços sem tampa, latas
velhas, fósforos deixados ao

acaso, remédios, venenos,
detergentes, tudo isto é uma
flmte de constante perigo
se não tomarmos cuidado. ,

Entretanto, apesar de tô
das as' suas precaúç'ões vo-
A

'

ce estará destinada a en-

, ,

"O ESTADO"
j"�� _

.. ,�J
,
,q � por SINHÁ CARNEIRO .

> ' " ", \

CONSULTORA ce lilCiffNf INfAa:UIL.OA JOHNSON & lalU'llS.on

"PREVENINDO OS ACI- frentar sua quota de aci
DENTES, CASEIROS" dentes, e o melhor que po-

Entre as idades de 1 a 2 derá fazer' é se preparar.
Tenha sempre à mão um

bom, desinfetante ,e um es

toque' adequado de atadu

ras, gaze, algodão e espara

drapo e uma boa pomada
para queimaduras. Para pe

quenos cortes, arranhões ou

picadas, as _t).<'áticas atadu
ras que ja vêm prontas,
combinando esparadrapo ,e

uma compressa de gaze im

pregnada com antisséptico,
são eficientes, fáceis e rá

pidas de aplicar. Com ês'
'tes artigos .de pronto socor

ro em casa, você poderá fa
zer face aos pequenos aci
dentes. Quando acontecer

um desastre mais sério, cha
me o médico antes de tomar

qualquer providência.

NO LAR E NA SOCIEDADE

SONHADOR

CASA MISCELANIA dI8h.,.I·

FAUSTO CARDOSO

Assolaste-ma o peito em lavas, negro espectro'
,

"

E agora vens catar na poeira requeimada
As fagulhas de luz, caídas na esplanada,
Quando e:11re os mortos sóis a escuridão

Eu já não tenho sonho! eu já não tenho cetro!
Tudó despedaçou tua garra acerada;
Tudo o teu bando vil levou de restolhada:

A aurora que cantei e a noite que soletro!

Empanaste-me e Sól e me roubaste o plectro.
A urze feriu-me as mãos pela intermina estrada'
Mas nunca me curvei e, agóra, nada impetro!

'

ANIVERSÁRIOS

Aviso

Rua - Alvaro de Carvalho, n. 12

PROGRAMA ,PARA O ,Mtl.:S DE SETEMBRO

DIA 25 - FESTA DA PRIMAVERA - Na ocasião será' reí-
"

ta eleição para a Misso "Clube

15 de Outubro".

Eu Era do CON7RA

"Sal de Fructa"

ENO
DE'SPEDIDA

.'
REYNALDO RODRIGUES ALVES, partindo, em

via�em de estudos para o Texas, América do Norte, e

na Impossibilidade de se despedir de todos os parentes
e amigosj vem faze-lo por meio dêste, oferecendo seus

�éstimog na "SOUTHERN METHODIST UNIVERSI-

Y, DALLAS, TEXAS".

AV�NTURAS DO, AGRADECIMENTO
e

,.

m.1SSCJ
A família de LUIZ BERRETA profundamento abalada

COln o seu falecimento, vem agralecer a todos as pessoas
qUe a confortaram as que enviaram telegrama, flores e

acompanharam o extinto até a ultima morada. Aprovei
� a ocasião ,para convidar as pessoas amigas para a

1;.sa de 7° dia que será selebrada na Catedral Metro
Po ltana, sábado proximo dia 18, as 7 horas, pelo que

antecipam seus agradecimentos.

fi

I
porque isto é verdade:

Continental' fabricad0;1_.J.-, 'I

•

,com fumo d. primeirQ qualidade,

rigorosamente selecionado

d..... osafra

at6 à manufatura.

� ilma ,DreJerlDcJa 18CI�Dal
-'J M P R o D U r o SOU Z A (,a u z

'Madeiràs
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V'8Qíei�enoe X Atl6tioo
·0 CAMPEONATO DE PROFI·SSIONAIS TERA':SEQUENCIA, NO PROXIMO DOMI NGO, JOGANDO fiGUEIRENSE E CLUBE

• I'.' �
• • J. .

ATLETICO CATARINENSE. O'TRICOLOR CONSTITUI SE'RIA AM'E�CA AS PRETENCÕES DO "FURACÃO" QUE E O.
.

,� . ,

NOVO lIDER

Estad"O Esp
..().._..(,.....(l�()_ ta _ O�)4II...04_�_�_..c,..04_�_IIi:Q_.� .. -:.-..�.-..·-·-·..···....·-··...-.-.•��,.....(�()....() ()...()�()�().._.()�(��

Jo�ará gran�ement8 �esfalca�o' O 1i�8rIBISCOITO,
A peleja que se feriu do-lidero O Imbituba teve que At,1ético.qUehásemanas a-ld.elegaç'ãounive:'Sitáriaca�a- pequeno .Ol-ganle

-,

mingo na praça esportiva ela retornar a Henrique Lage, a- traz abateu espetacular e rínense que se encontra em

Praia de Fóra ofereceu-nos margando o peso da tremen- sensacionalmente o esqua-. São Paulo, brilhando nos ..
.

uma grande surpresa. Não da surra.'
\

drão do Paula Ramos por XII Jogos Universitários Bra-II
que o Bccaíuva não fôsse Derrubando o eonhgito de 3 x O. sileiros., I

A falta, ele c�ntato d� r�portagem com o. técnico e di-

considerado adversário para Gerson por 4 tentos a 1, o A parada é como se obser- . O técnico Izidro Costa a-I
retores do Bocaíuva na última sel?ana evitou que se

o quadro ele Henrique Lage. �Jocaluva evitou a "lanterna:' va,.difí?il pal:a o conjunto de J cha-se ás voltas com _graves �nunc,iasse.o retorno ele Biscoito ao quaelro titular do clu-

A equipe da Marinha conse- ao mesmo tempo que coloca- Julinho, uma vez que a

eS-1
problemas na formaçao elo e da Man�ha.., .

guíra vencer. os pupilos de Fe va na ponta o Figueirense e quadra tricolor, com o enga- quadro para o embate com
_

Como mnguem Ignora, 0_ garoto sofreu grave contu-

. lix Magno no primeiro turno dando novas esperanças ao jamento do astro sulino Gio- os atleticanos. E' bem possl-
sao ano a�o passado, ,co��usao essa que o manteve afas

e melhor faria como o fez no Avai, Paula Ramos .e Atlétí- vani, está bastante creden- velo aproveitamento de Bo-
tado �as. hd�s futeboh�tIcas por largo espaço de temp.o.

returno. O Imbituba, em ne- co. \ ciada a um novo sucesso no Ina ao lado de Trilha na za-
BIsCOItO Jogou dommgo e o que nos surpreendeu fOI a

nhum Instante da sensacío- No próximo domingo o cer-: gramado haja vista sua a- : Aliá o jovem zagueiro sua atuação, das mais brilhantes de sua carreira. curta
-

nal refréga . -foí adversário tame prosseguira, estando tuação 'diante do quadro �:� queSmerece uma oportu-
mas provfe,itosa._ Pi. 10bnga ausência �as. cfaln�has, do cofntato I

Néele está fazendo grande

para o pelotão auri-celeste programado um jogo de paulaíno. idad para demonstrar que
com a es era nao sa emas como nao in um na sua arma falta ao ataque avaiano.

que do Lo ao 90.0 minuto grande importância. O F-i.- �stá e� f:anco progresso.
física e técnica. _T�mos vist? Biscoito atuar be::u,.mas não I co:r:tundido, o magnífico

soube demonstrar coragem,

I
gueirense vaírprocurar .con- Aindarnáís, Helcio, Almiro, A batalha de domingo está t�nto como. no último dommgo,:quando co�stltUIu,�se n� meia, g.aucho. esteve �usente

fibra, compreensão e muito servar o honroso posto, en- Ney, Danyr e Plácido não po- ! sendo aguardada com inte- figura �ommante da pugna, alem de ter, sido o, s.cor�r d�s ultlln�'l compro�llSS0S do

san�ue, E, era uma vez um frentando o forte time do derão integrar o esquadrão I rêsse desusado e entusiasmo co::u dOI� gols de m:s,tr.e. Pode-se �esm� dizer que BI�COltO tn-campeao d�_ cidade, a-
alví-preto no próximo do- I incomum, o que é de esperar-

fOI o ahcerce da vlton� do se� tU!le diante �o ,Imbl�uba. gu�rdando oc.asIao. para se

mingo, assim como os reser-I se uma enorme legião de afi-
Seu trabalho con-:o. mela de ligação, se':1s dríblíngs, suas guir para o RlO, a�lm de su�

vas Veveco Zó 'Aírton e Che- ciona los no estádio da rua escapadas, seu apoio a vanguarda e retaguarda, ,sua tre- meter-se a uma -Intervenção
rubíní, todos

'

formando na Bocaíuva, . m�nda resistência fizeram. lembrar a muita gente o antigo.' cirúrgíca para extração do
I "Pingo de Ouro" do Flummense.. menisco que o vem atormen-

Não esperávamos tanto da' jovem revelação boquense. .tando,
O garoto deixou em constante pânico a: defesa do Imbitu- A diretoria do Avaí, agora
ba, considerada das mais sólidas do certame. sob a presidência de Celso

Gostamos ele vê-lo correr todo o campo, manobrando I Ramos Filho, deve apressar
o balão com a classe ele um autêntico campeão. Biscoito a ida do jogador á Capital
tem um belo futuro no "soccer" florianopolitano. Que Federal, afim de que o estu
prossiga empenhando-se como domingo quando levou o pendo player possa satisfazer
grêmio do capitão Felix Vieira 'de Azevedo Neto a um trí- seu grande desejo para re
unfo 'insofismável e belo. tornar á cancha, conduzlndo

o .alví-celeste a muitas ·vi-

o

HOUVE "SURURO" NO-JOGO ENTRE
. FLAMENGO E BONSUCESSO

.- -BOTAFOGO X VASCO, ATRACÃO DA
•

PRO'XIMA RODADA
RIO 15 (V.A.) - Abrin- do no domingo no Maraca

do a quinta rodada do cer- não Os demais jogos são os

tame guanabarino, Bangu e seguintes: Olaria e Flurt;li-,
Flamengo jogarão na tarde nense,: na rua Bariri; São
de sabado, no Estádio do Cristovão, x Portuguesa, RIO, 15 (V.A.) ___!, O en- não concordou Antonio
Maracanã. ' :;: '-, j,. �. Jem_ Figueira de Melo; M:�- ,contra Flamengo x

Bonsu-IViug, preferindo continuar,
,

: dureira x Bonsucesso, �� cesso apresentou serias in- para acabar sendo atingido
Botafogo e Vasco. é o

s�-I Conselheiro
Galvão e final": I cidentes, durante

.

o seu O jogo €steve paralísadc
gundo cl�ssico' da fadada mt;n.te, Canto?o Rio � A- transcurso, quando .na altu-I nove mín�tos, tendo o juiz
numero cmco a ser disputa- merica, em Caio Martins. ra dos dezesseis minutos o conferenoiado '

com as au

arbitro Amilcar Ferreira, toridades policiais de ser

expulsou de campo o player viço e depois com os dirigen
rubro-negro, Rubens, tendo tes do Bonsucesso, e do Fla-
a torcida do Flamengo. nu- mengo, antes de reiniciar a

ma explosão de revolta, co- peleja. Com a chegada de
-neçado a endereçar pára um "choque" da Policia Es
dentro do gramado· tendo pecial, que se espalhou pe
camo objetivo único o JUIZ las laterais, foi restabeleci
uma, verdadeira saraivada da a ordem e pôde o prélio
de projeteis. Antes,' .no pri- chegar ao seu finaL
.neiro tempo houve um ar- A expulsão de Rubens
remessa sobre o bandeiri- foi motivada pelo fato de
nha Viug, tendo mesmo o ter' o player se expressado
juiz Amilcar Ferreira, ten- de 'maneira inconveniente
tado a troca de lado dos

I para
com o sr. Amilcar Fer-

seus auxiliares, .como o que . reira.
.

"'"

Aber1ura da, Temporada
do (laje Clube))

TRANSFERIDA A REGATA
INTERNACIONAL

CONVITE
o late Clube, convida todos os seus associados e ex-

mas. famílias, para a festa de abertura da temporada
1954-55, à realizar-se. no próximo dia 25,

A's 12,30 horas, almoço para os associados e famílias
em sua séde Social.

'

A's 15,00 horas, iníc'io da regata de abertura,com par-
ticipação de todas as classes e barcos do Clube.

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

•

.

regata acima, em sua séde Social.
A's 21,00 horas, "Soirée da Prímayera".

x

OBSERVAÇAO - A ínscríção para o almoço, bem co

mo a reserva de mesas para a Soirée, deverá ser feita na

'Secretaria do Clube, à Rua Frei Caneca, 145, ou pelo tele
fone n. 2464.

Não mais será realizada e Chile a transferência da
iste mês á anunciada Rega- grande competição para o

'a Internacional do Aldo mês de outubro vindouro.
'Luz. Mesmo assim, os nossos

Dificuldades várias de ca- três clubes de remo prosse
rateI' financeito' estão impe' guem nos preparativos, vi
:lindo que a mesma se rea� I sando competir na melhor

do' .�ize, pelo menos no corren-I forma possível.
te mês, tendo já os mento-

.

res do alvi-rubro telegrafa-! Portanto, aguãrdemos o

do aos. clubes do Uruguai próximo mês.

.1

XII JOGOS UNIVERSITARIOS
BRASILEIROS

. É o seguinte o 'programa Pacaembu - Disputa
para hoje, amanhã· Sábado I i3.o e 4.° lugar e final.
e domingo em disputa dos ' As 20,00 hs. - 3.° �essãci'
Jogos Universitários Bra- do Congresso - 'Salão No-
sileiros, em São Paulo: bre do Pacaembu

'

t, DIA 18. (Sabado) .

HOJE A 9,30 hs. -'- Saltos orna-
Ás 9,30' hs. - Futebol - mentais ...::.... Pacaembu

.

Pacaenbu (1 jogo); Moóca As 14,00 hs . .,....- Ten\s -
{1 jogo). C. A. Paulistano (3.0 � 4.°
As'14;00 hs. - Atletismo lugares final)

.

Vico, como Ja noticianos,
- Pista do C R. Tietê o.a DIA 19 (Domingo).. inscreveu-se pelo Figueirense

parte)' As 9,00 hs. -'- Remo - para a dfsputa do Campeo-
As 14,00 hs.. -Voleibol Raia de Jurubatuba nato Citadino de Profissio-

Pacaembu (2 jogos) As 13,30 hs. _ Futebol _ nais. Vindo do Clube Atlético

A 14,00hs. - Tenis' _ C. Pa'caembu (disputa do 3.0 OperáriO, pelo qual disputou
A. Paulistano (2 jogos) e 4.0 lugáres e final) alguns jOgos do c.ertame da

Às 20,00 l1s. _ Cestobal As 19,00' hs. _ Encerra- Liga. Joinvilense de Futebol,
I .J notável médio' direito da

- Pacaembu (2· jogos) menti:) do Congresso Des- -

'" Seleção Catarinense, terá queDIA 11 (Sexta-feira) I portivo UniversitariÇl Bra- \ '

As 8,00 hs. - Esgrima - sileiro e entrega de premios
Pacaembu (arma: sabre) no Salão Nobre do estadia Parll-C'I-paça-O·A 9,00 hs. - Palo Aqua- Municipal do Pacaembu.
tico - Agua Branc'a (dis- As 2�,00 hs. Bail� de En- João Batista Berreta e Esther Berreta -participam aos

puta do 3.0 4.° lugares e fi- cerramento no ginasio do parentes e pessõas amigas que seu filho HELIO, contratou
nal) '. Pacaembu. casamento com a sta. Alcy Espindola.

.

A 14,00 h,s. - Atletismo I Nota - Nos jogos de vo- João José Espindola e Otll1a Espindola, partiCipam aos

-Pista do C.R. Tietê (2.a leibol, estão incluidos 'os do parentes e pessoas amigas o contr�o de casamento de sua

parte) ,I Campeonato Universitarlo filha ALCY com o sr. Helio Berreta.
Às 19,30 hs. Voleibol - I Brasileiro Feminino.' t Florianópolis, 1'1 de Setembro de 1954.

VICO E O FIGUEIRENSE··
cumprir estági'O ele três mê
ses, a contar do último jogo
em que atuou pelo vice-líder.
Não sabemos ainda qual1do

..

poderá o excelente "player"
envergar a jaqueta alvi-ne
gra, dada a falta de infor
mes do ch,lbe presidido pelo
sr. Thomaz Chaves Cabral.

rtivo'
,

o

Participação
.JÚLIO PAUPITZ FILHO E ISENHORA

participam aos parentes e pessoas amigas o nasci-.
menta de sua prímogeníta Tânia, ocorrido na Mater

nidade "Dr. Carlos Corrêa", aos 13 de Setembro de 1954.

J

Néde deve· ,seguir
imediatamente

tórias.

AUX. TRAT. SIFILlS

u.PUREZAS DO SANGUE?
ii

fMXIR Df H06UflRA
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P�\RTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Para
'\

V e re a doo r'

DOMI,NGOS FERNANDES DE AQUINO

Party"
roviario a que se leva umpor que" -::- perguntou o'

livro para lê-lo desde a par- condidato a aluno - por

Buenos Aires - (APLA) tida até à chegada,' compos- que me fará pagar o dô- "

Em .épocas passadas, to de umas trezentas pági- bro?
'

submersas no silêncio, in- nas, que um cérebro trei- Só c r a t e s explicou-lhe:
ventaram-se algumas coisas nado lê em seis horas, in- "Porque você é um palra
custosa,s, como a música - cluidos os quarenta minu- dor, e deverei ter uma du

o .mais custoso de todos os tos passados no carro-rés- fadiga; 'ensinar-lhe a falar,
ruidos, segundo o definiu taurante, um comparti- mas, antes de tudo, a calar-"

Victo Hugo, que a conside- menta ferroviário - dizia' se".

rava, além disso, um ruido - onde uma pessoa se en- Outro grande filósofo, I
desagradável - para rorn- contra' colocada entre três Aristóteles calava e o outro

per o silêncio. Hoje, o luxo, ou qua�ro �e?resent;�tes, co�ve,rsação unilateral-Imais custoso é o próprio si- do que e o viajor médico, Aristóteles calva e o' outro

lêncio, e é o mais difícil de nos dará a representação do falava _:... não deu sinal de

alcançar O homem 'que ne- conteudo exclusivamente interesse e nem de abor- I

eessita de silêncio não tem fonético das, conversações, recimento. .

'nem o, recurso de refugiar- com exclusão total de um - Creio que está' abor

'se em uma' ilha deserta, i fundo de idéias, As idéias, recido - disse o outro num

pois lá encontrará um naú- as notas de beleza, as, infor- momento dado.

fraga desembarcado antes mações culturais do livro - Não - respondeu o

dele, que terá 'salvo seu a-
'

ficam' transtornadas pelo filósofo.

parelho de rádio portátil; e ruído dêsses três homens Provàvelmente, mi-

se tratasse de sublocar de que, falam "Mas, em resu- 'nhas palavras.o distraem de

Ium faroleiro um cômodo, o mo, que é o que disseram?'i: pensamentos mais sérios. '

mais propável é que' ouvi- pergutamos ii nós mesmos. - Não. Pode continuar.

ria sôbre sua cabeça ou de- I'Que é o que um deles dis- Não o escuto.

baixo de seus pés o piano se aos outros, que êstes já Se o palrador não esti

da' filha do faroleiro.' No não soubessem t . Que idéia vesse preocupado .com sua

cárcere de Sing-Sing, na expresou que já não consti- própria- palra- Incense

seccâo dos condenados à tuisse parte do depósito in- quente e desprovida de, to
morte, ressôa todo o dia um telectual de seu interlocu- do conteudó, estivesse a

aparêlho central ,de rádio; tor?" tento à palavra do outro,

não sei se ocolocaram para A palavra, é um ínstru- veria logo o vácuo e a inu

dístracâo dos que vão mor- menta criado com uma di- tilidade de continuar falan- "

rer- ou' como instrumento de nalidade bem determinada, do,

tortura. e que os diletantes usam A senhora Du Deffand, I

O velho sistema de nos- . mal; 'foi inventada para fa- quando, à frente de um so-

sos avós, que para levar lar, e os homens a adotaram Ião intetectual . parisiense, I
deséanso aos tímpanos e- para parlar,' o que' é dife- participava e dirigia a oon

xasperados pelos r-uídos rente. Essa diferenca -foi versação; incorreu quem sa,

urbanos iam passar as fé- salientada por Sócrates; a be quantas vezes no pecado
"rais estivias no campo, ja alguem que desejava rece- de "bavardage" (palrice).
não serve hoje. O campo, bel' dele lições de retórica, No fim de sua' vida perdeu:
durante' as férias, vai povo- respondeu: "A você cobra- a vista; adquirindo essa

ando-se de outros indiví- i'ei o dôbro' do preço." "E clarividência, esse sentido

duas provenientes das cída-
" crítico que caracteriza a- in-

PARA DEPUTADO t li 'A
•

h d
des, 'que, como o naúfrago

� e igencia c eia e recur-
ESTADUAL d

'

que salvou seu aparelho de sos os cegos. Um dia, um

rádio, levam para o campo I palrador' impenitente se 'a-

vociferantes .

costumes UI'" poderara da conversação no

banas, os estrépitos da ci- salão, abusando, escandalo-

dade, a neurótica supera·, samente, da ,hospitalidade
dância de palavras das ro-

da dama
'

'das dos cafés.
- Quál é _:_ perguntou a

Os ruidos manótonos, u-
Senhora Du Deffand - es-

niformes e sistemáticos ar-
se mau livro que me está
lendo?
O, escritor Paul Reboux

"aconselha as mulheres jo
vens um sistema ' ,para ad
quirir um fascínio que a

natureza não lhes prodiga
lizou: o silêncio. Quando
seu noivo não fala cale

bé
'

tam em, proponha-lho um

"silence party". Ficará ma
ravilhado com seu sentido

I de oportunidade e com is-
FRANCISCO DE SOUZA, i so o amarrará 'definitiva-

NEVES, mento. Uma mulher- que
O autor da autonomia de n,ão fala? "Tereis - assegu
'Florianópolis,

'
,

ra Paul ,Reboux - vinte
Cedulo» Frei 'Caneca, 97 pretendentes em lugar de

p
- -

um, amiga irtlnhà!"·
,

S D O conselho parecê-me ex-

, '. • .. celente. Em meio de tantas
mulheres que se agitam,

rep que fazem efeitos de 'olhos
e de ouvidos, de ombros e
ie p'ernas,-,de cigarros e le

l�es para atrair a atenção
.ôbre SI, uma mulher que
oermaneça tranquila, que
.espíre sem

\

tran'sformar a

respiração 'em: palavra ínú- "FORD" NOVAMENTE .A
) seis meses do ano de 1953.

til, deve, ser, em verdade; F�EN:rE NAS VENDAS, Desta vez, pórem, o bje
um ,repouso, o descanso S�BRE "ÇHEVROLET" tive que aquela grande in-

."
perfeito do espírito. A corrida pela liderança dústría americana procura-

" I I' "

Convertida 'em espôsa, na vende de automóveis va,da ultrapassar as vendas

Par',8 Vef,Ogdor
convertida em mãe, educará nos Estados Unidos atinge, de' carros "Chevrolet", foi

(II'. seus filhos na probidade agora, o seu auge. Segundo alcançado, pois o/ registro

J b I {', d
verbal, que 'é uma das for- a revista "Tide"; os dois de novos carros dos Esta-

'O e '8'f 050' mas mais/nobres da ho'nes- . .

d'" _. prmcipaIs ,concorrente,s, os Unidos em' 1954, acusam
tidade. Dizer o que deve "F d" "Ch I t" 'f d 706577'

d.
1 ' ar, e evro e , se- a CI ra e , 1l0VOS

3«;,r !to, na fClrma mais bre- guem-se tão de perto que "Ford", c o n t r a 687.852
ve e mais direta, suprimin- qualquer desouido Pqr par- "Chev:rolet�'.
d� t010s _os �esvios da frase te de um deles poderia mo
que az.e�' ver o conceito dificar radicalmente a posi�
- admItm�o qu� exista-

I ção do lider,
can:o atr�ves de--,um ;vfdro i Nos primeiros seis meses

pol�d�� �oment�,�a�renden-I do a�o corrente a Ford ba
dq_ a, nao fala!,',;,. e que se ·teu seu próprio record�,
aprende a falar cqP1' clareza I vendendo 48,6% mais car
e com verdadé: I '

ros do que' nos primeiros

"Silence

porém, não seria grave se
tratasse simpl�smente de,

recuperar, com h.oras ex

traordínárias, os trinta por
cento perdidos. O que ir-,
rita os nervos é verificar

�que, enquanto' ouvímos esse
�

'ruído fastidioso, não Pp
díamos ',compreender a pá-
'gina que astavarnos lendo,
0, incomodo dé retroceder
.na leitura l'! chegar à 'con
Clusão de que nossa atenção
'tinha estado completamente
divorciada, dela, como urna

, tomada' eÍétrica désligáda,
agrava nossa irritação' cou- �ERDEU-SE
tra '0 mundo exteripr e con-

tra os homens, que 'ó com- Perdeu-se uma CO�-
põem. Eu acre'dito que a rente com 2 chaves ti-
�i�antropia entrá pelos ou-

. Y l' no' onl'bus
;Yldos. / J po a e,

_ "'A-e;sp�cie mai� cacete de. Circular. Gratifica-se
\ ruidosé r:presentada p<i!las a quem entregar nesta
conv'ersaçoe!? sem conteudo. _

'
,

'

Um compartimento' fer- .redaçao.," ,

DE PITIGGRILLI

ruinam nosso sistema 'ner

voso. Todas as noites, o

poeta belga Verhaeren, an
tes de ir deitar-se, paralisa
va todos os relógios, porque
embora seus ouvidos, du
rante o sono; não' ouvissem
o fastidioso 'tique-taque,
recolhiam-no os ouvidos do
subconciente. E êsse ru-:
mor é mais nocivo, como a ;

,

gôta .dágua da famosa tor

tura 'chinesa, que' o som

insolente do "despertador à
hora 'estabelecida. Segundos
os 'médicos especializados
'na pstcologia do trabalho, :
um ruído molesto, que aca

sione cinco por cento de

perda no trabalho manual,
reduz de trinta por cento o

trabalho intelectual. Isso.

"''I' •.J'."\'��'
....�.�·I .... l. ?",.� ::�<''.·'''If''''l'J'·f� -r••t:lr",.

"

_'"{.l'\ •

...

. "

�>
-t: \

.' .

,/

CONTRA

,OXIDACÃO
, .

do óleo resultante das
\

altas temperaturas,
, provocando resíduos

'causadores do DESGASTE.

.
'

,<

use SHELL X·100 ,MOTOR" 011
A estabilidade natural do SHELL X-IOO

MOTOR OIL
,

é reforçada por "aditivos"

anti-oxidantes, 'que impedem a formação
de resíd uos por mais severas .que

sejam as condições 'de trabalho do motor.

A corrida pela liderança Expressiva 'boménagem dos' comer·'
elIDIas aos eomerciarlos locais
.

-

Numa eloquente demonstração de perfeito entendi
mento entre os que trabalham, o Sindicato do Comércio.

rVaregista desta Cidade, por iniciativa de seu dinâmico

Presídente, Senhor João Jorge Mussí, prestará uma signi
ficativa homenagem às candidatas ao título de Miss Co
mércio de Florianópolis de 1954, oferecendo-lhes um CO

QKTAIL que será efetuado na' Séde daquele'Sindicato de
classe, no dia 16 ás 20 horas, cujo magnífico e esplêndido

g�sto! merece os maiores ecômios.
•

MINISTÉRIO DA GUERRA

Guarnição Militar de Florianópolis
ESCOLAS PREPARATÓRIAS DE CADETES

De, ordem do Exmo. GeneraÍ Comà:ndante desta Guar
nição, torno público que, no Quartel General da IO/5a.' à
Av. Hercílio Luz 137, acha-se,à disposição elos candidatos ao
próximo concurso a essas Escolas o Calendário respectivo.

Florianópolis, 13 de setembro de 1954.

Cap. EDIWAL 'OBERp- - Ajudante Geral do Q. G. ID/5a.

(IILYII ••)
8RÁNDE TO'NIOO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IP-! •.. _

Permita que I�e apresentemos
a Nova Halda-a máquina de escreverlcom

o teque ·"Ieve como uma pena"

, ,
'

HALDA
______ - -

I

A Balda é fabricada" com J
o melhor aeo �o. mondo

.

.

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA o ESTADO
DE SANTA CATARINA

«Casa Fernando LIda.»

Com a Biblía na Mão

TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467
Rua Saldanha Marinho, n. 2
TELEGRAMAS "C A N AN"

- Florianópolis -

«No SenaCUI9)
QUINTA'FEIRA, 16 DE SETEMBRO

O Reino de Dues é semelhante ao mercador que

buscava péTalas de grande preço. (Mateus.13:45). Ler
Provo 3:13-BJ ou Mat. 13:44-48.

Nunca esquecerei da visita que fiz a Kano., na Nigé
ria. E' a porta-sul para o desertos de Saára. NQ famoso

mercado local, meu companheiro deteve-me diante de

uma tenda e apresentou-me ao mercador árabe. Espalha
das no chão, ao ar livre, estavam milhares. de pedras'
de vidro coloridas e colares de contas. Não dei impor- I
tância a todo o estoque porque'não tinha nada de va

lor.
Quartdo ia dando as costas, meu amigo diise-me:

"Você pensou que naquela tenda não havia nada senão

refugo, e hoje, você éstava certo. Nove 'em' dez das vê�

zes que se vem aqui êste é' o fato, mas acontece que, aci

dentalmente, de quando em vez, no meio daquelas Pe

dras sem valor, êle tem algumas de alto preço, tiradas

do túmulo de algum Faraó Quando isto acontecer,

qualquer pessoa experimentada, que conhece jóias, pode
adquirir uma fortuna com poucas moedas."

Assim é também o reino de Deus. A_s pessoas o �A! lIt tJPA.
_ menosprezam. Como consequência perdem o melhor. 0IfF {VtwIWIV
Com o auxilio de Deus, por Jesus Cristo, qualquer um

I""pode ser um esperto para descobrir os valores do reino
. ,�==:I��.

de Deus. . "1�/ILe"�1PENSAMENTO PARA O DIA

l'oJ . � r-7A..

O secundário nunca é tão bom como o melhor.
R. ERNEST KER (IRLANDO DO NORTE) PERFEICRO SEM /GURi.

Partido Social Democratico

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENclA

•

Para Deputado Federal Ittilio Fontana
\
,

UI nOle que o povo aclama por_lo�aj parle
São José

JUIZO DE DIREITO DA
4a_. VARA - FEITOS DA I
.FAZENDA PUBLICA DA
COMARCA DE FLORIA-

NÓPOLiS
EDITAL DE CITAÇÃ

COM O PRAZO DE TRIN
.

TA (30) DIAS.

EDITAL

•

o Doutor Manoel
Barbosa de Lacerd,a,
Juiz de Direito da 4a.
Vara - Feitos da Fa
zenda Publica .da. Co-
marca de Florianópolis,
.Capital do Estado de
Santa Catarina, na jor
.ma da lei, etc.

F A Z saber aos que o

presente edital de citanão
com o prazo .de trita (30)
dias virem ou dêle conge
cimento tivérem que, está
se processando por êste [ui
zo e cartorio do 'Escrivão

que êste subscreve, os ter

mos do INVENTARIO dos
bens deixados' por faleci
mento de JOAQUIM VI
CENTE AVILA e sua mu

Íher LUCIA VICENTE A

VILA, tambem conhecida
LíDIA VICENTE AVILA;
e; como o inventariante SE
BASTIÃO DA SILVA, des
creveu entre outros herder
ros MARCIRIO VICENTE
AVILA; ANGELA VICEN
TE DOS SANTOS, casada
com PROCOPIO MANOEL
DOS SANTOS E ARI SIL
VA, o primeiro hesidente

em legar incerto e não sa

bido, os �gul1dos residen
tes na Comarca de Cricíu

ma; e o· 'ultimo na comarca

de Lages, pelo presente cha-
. .

mo-os a comparecerem em

Juizo por si ou por seus

procuradores bastantes, pa-
.

ra, no prazo de trinta (30).
dias, a contar da primeira
publicação dêste, falar aos

termos do. feito em apreço, I.

sob pena de revelia. E, pa
ra que chege ao conheci
mento de todos, mandou ex

pedir' o presente edital que
será afixado no legar do
costume e publicado na for-

- ma da lei. Dado e passado
nésta cidade de Florianó
polis, 'aos vinte quatro dias
do mês de agosto do ano de
mil novecentos e cincoenta
e quatro. Eu VINICIUS
GONZAGA, Escrevâo, o

subscrevi.
(ASSIMADO) Manoel

Barbosa de Lacerda,
.

Juiz
de Direito da Aa. Vara.
-Está conforme O ESCRI

VÃ.O
(Ass) Vinicius Gonzaga

Para suplenle de Senador pelo PSD
.
Francisco Galloili

ROMA�CE E· AVENTURA!

HUMPHREY BOGART

JENNIFER JONES - GINA LOLLOBRIGIDA

PETER LORRE

- EM -

.

"O. DIABO RIU POR' ÚLTIMO"
Direção de: JOHN HUSTON

Domingo
, I

r

SAO JOSÉ_ RITZ

I' . 'd"",·

'- éii""""'�IIJ.L•••".' \. �O"l"� GU CalUI'."""'1iG

�....� r.ruCIA.II.w>80$U� /' PAIWIA

-

Participação.
MANOEL JOÃO GOULAl,tT TOLENTINO SANTAN�

.e:

"PRUDENCIA GOULART

a�c n E
Il.

Agência
de

rU blicidade
CAIU P..tal, 4t1
J'lorlan6poU.
s..ta Cúariaa

:e:

ELIZABETH SANTANA
participam aos parentes e partícípam aos parentes e

pessoas de suas relaçÕes o pessoas de- suas relacões o

contrato de casamento de contrato de casamento de
sua filha TERESA com o sr. seu filho ANTONIO com a

A'ntonio Santana. srta, Teresa Goulart.
ANTONIO E TERESA

'

.. NOIVOS

Orleães, em 6-9-1954 Estreito, em 6-9-1954.'

P itrt'(:'põção
Geraldlno José de Simas e Senhora, têm o prazer de

participar aos parentes e pessôas de. suas' relacões o con

trato de casamento de sua filha adotiva LENIR DE OLI-
VEIRA com o sr. Osvaldo Alonso Cysne.

.

, Orlando Alonso Cysne e Senhora,' têm o prazer de
participar o contrato de casamento de seu filho OSVALDO
ALONSO CYSNE com a srta. Lenir de Oliveira.

. OSVALDO E LENIR
Confirmam

As 3 8 horas.
SARA GARCIA - FER

NANDO SOLER - Em:
O MUNDO NOS'
CONTEMPLA

No -programa:

Cine Jornal. Nac.
Preços 10,00 - 5,00.
C

J
L'

.

ensura ivre

(

-As 5 - 8 Hs.
MARIA ANTONIETA
PONS - TITO JUNGO
MENINA GRANFINA
No Programa:
Atual. Atlantída Nac .

Preços 7,60 3,50.
Censura Até 14 Anos.

..

\

NÃO TEM

- As 8 Hs.
JACK HAWKINS _:_

VIRGINIA MAKENNA
No Programa:
Cin€ Jornal. Nac.
Preços: 6,20 - 3,50.
Censura' Até 14 Anos.'

.\
\

- As 8 Hs.-
JOHN HALL - SUSAN
CABOT

. SAMOA

(Technicolor)
No Programa:

Noticiario Em Revista. Nac.
Preços:

.

7,60 3,50.
Imp até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAN'IFES,TAC.ÕES CONTRA OS SEPULTADOS, A 2
'MIL METROS

BRllANICOS EM HONDURAS co;:?e��:��i�4d�u��,� exp�::
CE Honduras brrtâ- tiveram a maioria na Assem- são registrada na mina de

,BEL;4 (U, P') - Manifes- bléía Legislativa, �ntremen- Kurshiro, no Hocaido, 32 mí-:
, lea,

s anti-britânicos .desfí- tes..em comemoraçao de t:fe� neiros estão sepultados a ."ante
t m pelas ruas des- meríde, o prefeito de Belice, 2,000 metros de, profundida-r ram on e ,

f t día
"d aos:brados, de "A- Herbert Fuller, ez a ra 1-

de, havendo poucas esperan-t clda e, (
" - .a

íxo o colonialism�", 1\,ma- ci�nal pr�mess� de adesão a
ças de salvá-los, pois que o

� tacão se organizou para rainha �hzabeth II,

I mteríor de tOda, a mina ficou

I\I�e�idir com o, Hi6°, aniver- Depois proclamou pe�an�e tomado por gases venenosos,com,
d vit0ria dos, colonos, o governador geral, sr, Patrí-sárlo a '

, ,
"

lt• ícos sobre os espanhoís. ck Beníson, "o nosso,lna e-

br�tanlR' har'son chefe do ravel desejo de continuar"
J,elgh IC "', .

,

artido Progressista Popular, �en,do, britânicos". ,.B:l1lsonP
ave I à índependencía de insistiu, que a população de

favodr as declarou
'

diante Honduras aprecia o sistema
Honur", ,

, , .' ,

dos mailifestantes que a 1n-_ �e _

":,Ida mgles e avisou que

laterra havia, causado qua- nao devem retroceder pa�,ag
" m dano' írreparavel ao -l um estado escravo, .senao

seuI,. 't' 'd d'" Nas eleicões de abril, eontínuar suas a IVl a es .pa:pais". " b ,,'

passado, os progressistas ob- ira lobter um OUl governo"

(.,

PREGUI(.:A- 'E '�.�RAQLJEZA
VAN AO'IO,L
Mo.�:AS OES.A.i'I,�"i)4� ,

.

(' .:"., I.. ",'
:.',

" 1,_'HOMENS 8RM F.NEIH,lA; ,

.

...... '0::',.. ..:,.. � .. -.,
,.�---. -'--('� �/(.\ "

Não t SUl culpa: i
••• I

,
•

I"'" ';':.> \' .�� "
_. ".<

t. frlgQe,za que o det s a 1'1I"'I!ii1ó, 1111\1:1,... ���=::..;:�
,... 111 'moleza no �orp(l ,e \llho!! ...m �dll',.J ,

A 'raqueza .tt.�i� "1:" ;�id.;'���J�,U� " �9�b, :
.

,

ai fôrçà" para o' tr81).,lh�.
'

.�.'•• :f
..

'"

:.;,_ 'V,:�wÂD"It)L�' . ,:"
; t'

'o! .� '�. '
w-
"�� (.'.. • ,........

"

�
Í

.lJult'ola \ll'I tl.iI)h�in!l sanguíneoe e VITALIZA o ,AflDItU� eu-

hlKluel'ido fi .te 1C0sto �,eAiel6.é), ej pOde,: "r Qlad� em, toda.

.....

, •• idade.

Tra'te das;oVJa�
lespiratórias

"

,

Ás Bronquites (Asm4ti
cas, Crônicas 'ou Agudas)' e
as'suas manif�st�çÕéS (Tos�
seSi Rouquidões; Resfriados,
catarros), assim', como

'

as

,ripes, são moléstias que

ata�llm o aparelh'o réspirà
tório e õevem s�r, tratadas
com um medicamento enér-

Pa�ttcipaQãO
JÚLIO, PAUPI'FZ FILHO, E;.SENHORA

� -'.
.

,

•

' I
,

. __ �. ,, participam aos parentes 'e pessoas a:mlgas'o naSCI-
, '

"
,,'

, I'
Illento de sua pril;nogenit;1, Tânia" ocorrido na Mater- '

nlclade "Dr. Carlos Corrêa", aos 13 de Setembro de 1954,

j

"
"

AHI,NTERlINGUA"
WASHINGTON, 14 CU, P,) cês, o espanhol, o italiano eo

- A nova língua internacio-' portuguêse pode ser compre
nal da' cíencía, a "interlin- endido por quem -quer que

gua", será empregada pela, possua um conhecimento ra

primeira vez por ocasião de zoavel de qualquer um desses

'um grande congresso cienti- idiomas,

fico internacional. Será,., com
efeito, à língua-utícíal utili-
zada no Segundo Congresso
Mundial de Cardiologia, que
se reali�a em Washington,
.até 17 do corrente, e que se

rá
.

assistido' por sumidades
,"médicas de mais, de 40 pai-

0�11HYr la 011

�
'I '5 ml:lISl�S SllillAOOOi SIHlnOyW

�-
SUNVlnjll'f� 'SOlmHNHINJ

ses,
.

,A "interlíngua" e uma

combinação de. todos os ele
mentos comuns a todas as,

línguas ocidentais mais usa

das, principalmente o rran-
'-Ui.INi \f'lNOld ...

..NOldW�H,),· SUIOO'f'IUliI •
5�a.aIJ"d"l 5. S'WOQl .,

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

H OJ E NO PASSADO
16 DE 'SETEMBRO

A data de-hoje' recorda-nos que: ,

em 1.645, o então Governador holandes da Pa
raíba, Paulo de Linge, dirigiu uma carta ao Su
premo Conselho de Recife, comunicando haver
mandado' enforcar Fernão Rodrigues de Bu
lhõees, por ter oferecido dinheiro para que a

Fortaleza de Cabedelo fosse entregue aos _ brasi-
leiros; ,

, _, ..'
� em 1801,' o Forte, de Coimbra, em Mato' Grosso, '

'ainda não estava terminado e contava cqm redu
zida guarnição comandada pelo Tenente'ê'oronél
Ricardo Franco de Almeida Serra, -quarido 10i
atacada pelo Governador do Paraguai, Lázaro
de Ribera;, I' ,

,
,

em 1816, o General Andrés Artígas, comandan-.
do '1.000 corrientinos e guaranís, destroçou no

campo de São João 'um contingente de 200 mili
cianos comandados pelo Major Joaquim .Ferrei-
ra Braga;

.

em 1824, o General Francisco de Lima e Silva
apresentou �os revolucion'arios de' Pernambuco
as 'últimas condições de rendicão;

-" em 1831,' a frente de miliciano's 'e voluntáríos, o'

Cororiél Lamenha Lins venceu em Recife aEi

tropas dessa Guarnição que se haviam 'revoltado
no dia '14; •

'_ em 1842, o General Caxias, em Ordem ,do Dia
'agradece os serviços prestados pelo Exercito e

Guarda Nacional na pacificação da Provincia de
Minas Gerais;
em -1848, no Rio de Janeiro, onde nascera em 18
de Maio de 1773, faleceu o Marqúes' de Maricá,
Mariano José Pereirq' da, Fonseca;
em 1850,' na então Desterro, hoje Florianópolis,
nasceu José Veloso de Oliveira, vindo a falecer,
em 3 de Out1,lbro de 1907, como Capitãode Cor
veta da Marinha;

_,

em 1854, no Rio de Janeiro, foi inaugurado o
, Real Instituto dos M'eninos Cegos, �riação do
Inspetor D. Pedro lI;
em 1893, no' Pará, faleceu o consagrado compo
�sito'r ,e músico António Carlos Gomes, nascido
em "Campinas, São Paulo,' em 11, de Junho ,de
1839.

André' Nilo Tadasco

1; ,TOM'WILDI JÚNIOR
,MISSA 10 ANIVERSARIO

Tom T,'Wildi e Senhora,.Synowa Wildl e 'filhos, Oeor
ges Wildi e família" José Hasil,e famílias, convidam a todos
os parentes e amigos para assistirem à Missa que mandam
resar, na Catedral Metropolitana, no Altar po,Sagrado Co
z:ação de Jesús, dia 18 do, eorrimte, às, 7,30 horas, pelo des
cans9 eterno d!! seu querido, filho, es.pôso, paCirmão, tio e
cunhado,

Aritecipadamente agradecem, '

Florianópolis, Setembro de 19'54,

� _, I.'

De seus'

cuidados I-�

•

�.'-, .
,-

dependem a'sua s�úde •••
e a do, seu filho
que vai nascer!

Tôda futura mãe deve ter em mente urna

verdade essencial: gravidez e parto I

constituem funções absolutamente. nor
mais, na grande maioria dos casos, Os

perigos e 'dificuldades poderão ser evi

tados, desde que se .tornern certos cui
dados pré-natais .

jI,

A alimentação" a higiene física, e men-

tal, o vestuário, os exercícios represen
tam fatôres de enorme importância

,

para aquelas que estão em vésperas de:
cumprir o mais belo destino da mulher.
Procure conhecer o folheto que, para a

,

Sul America. preparou sôbre o assun

to um dos mais 'reputados especialistas
brasileiros, o Dr, Arnaldo de Morais.

--------=-- ...

Sul Ameriea
Companhia' Nacional d. Seguroa

de Vida, Fundada em 1895

m
�AVIÕ'ES'�:BRAS'llÊIRQS TRAZEM

REFUGIADOS DA GUATE,MALA
MALA '1'4 ,,(U' P) Cong're,sso Nacional, Marc.oGUATE ; ,,' . ' _.

_ Partiram, ho.re"de' mànhã:;" Aritonio Franco, o ex-gover

rumo ao BrasiÍ,: 3' aviões ,da nador de Antigua; cel. Jorge

Força Aérea Brasileira, le- Arank'ow'sky, acusado de au

vando 41 refugiados. Nos' tor da' matança anticomu

mesmos aviões', por 'meló de nista, _de ,..;-nti?,uá ,e, cuja e�-';
arranjo especial efetuado na tradiçao Ja fOI SOhCIt.ad� pc

Embaixada, viajaI;am'15 asi- 'lo governo, e o poeta, !Mlg�el
lados, rumo do Uruguai. " I Angel va,sqqez, Assim" fICa

, .',

'

, ,consideravelmente redUZido o
Neste �rupo, �I��l'am dl-

núniero de refugiados nas
versas crlança.s;" .En.tre o� re- nüssões diplomáticas estran
fugia,dos para ,?, u;rugual" se

geiras-. SónÍente, na' Embai
destacam o eX,-i>residente do

xada de EI 'Salvador 'se
acham ainda' 46 refugiados
que partirão depois de 15 do

corrente, ,

O Panamá não' tem n'e

nhum' asilado, o Brasil. 1. o

Equador, '1, Honduras, ne-

nhum, O tJrugua!, 1 e a Ar-
_...;... 1..;' _

gentina cêrca de 50 do total" \
,

de 192 que ,tinha inicia�men- I -

"

'

'

.'
'

A família do Capitão Quirino Pereira Bento, compun-
te: Desco,nhece-se o n�mero A g.�8,de C,,1mento gida cóm o falecimento de seu inesquecível espôso, pai,
de refugIados que ha nas �

irmão, sôbro e ávô, externa, de público, seus profuildOl'l a-Embaixadas do Chile e Méxi- 'A Família do fin�do FrancIsco Cardoso, residente no gl'adecimentos ao dr, Antônio Dib Mussi, médico do extin-
co, mas se afirma que são sub-tlistrito' do Estreito, Eieco Caramurú, ve,m, pór êste ,meio', to, pela forma cavalheiresca e dedicada como o assistiu Imuito poucos, Entre ds al-

I externar Q!>'se.us mais profundos agradecimentos pela assis- durante o longo períOdO de,sua enfermidade; ao Reverendo
tos funcionários que ainda têlicia médrca prestada pelos drs, Mário. Cant1ção 'e Romeu 'Padre Bianchini 'pelá assistêricia espiritual ao mesmo' di�
não partiram, figuram o ma- Pires, do Serviço do samdú, e bem assirp' ao seu côrpo: de pensada naquele mesmo períOdO 'e a todos quantos 0-

, gico que combate Ó rnal, evi- joy- Alfons Martinez: ex-c�e- enfermeiros, no doloroso ,transe 'sofrido pelo extinto"
' acompanharam à derradeir� morada e pelo seu fal'ecimen-

tandó complicaçpés 'ir�v�s.. f� do De�a�tamento ��9!O-
, ,A todos, sem ',d, istinçãp o reconheCi�(!nto eterno da ,fa- 'I tó lor1ailife.�taram sentimentos' de �ez�r por� melo, de tel�-,

, '" ' .. , nal Agrano; o e'X-�mmstro mlha en14tada. '.,'" \ i I ' granlas, pessoalmente ou por ca�tas e cartoes, De manel-c'O Satosin" c�p't,�:l1,do ,�l�- Charnaud M�c DOnal;?s Estreito" 12'-9.�1954. ,

,

ra 'especial confes'sa':'se penhoráda, a famíliá do Capit�oIllentos antisséticos e peito- deputados' Carlo's ,GarcIa ,.
, • João Cafdo�o - pêla família, Quirino, aos Exmos., Surs. Governador do' Estado, Pl.'esi-

raís, é o remédio indicado. Manzo e Anibal Mejia' Bar-: '
, dente 'da Assembléia Legislativa e ao Major' Chefe' e Ofi-

Procure hoie o'seu 'vidro :de dalees; e'o súbse.cretario �o, I 'V"�
'.

.'..

'd'··"·
,'"

'

cia,is da 16a: C, R. P01: estarem"pres�I_ltes �u :-epresentadosc
"

,
, 'governo, -Joaqmm GarcIa

I' e'
,

n'
,

e se ao sepultamento do extinto, :Ao enseJo, conVidam aos pa,,;'SATOSIN!' nás.. ,boas far-,
M�nzo, que se,acham' na Em-

'

,"'" rentes e' pessôas de

s,
ua ami,zade para a, Missa que mandará'lllácias e drogada;.;' baixada salvadorenha, "

, ',,; ,',,' celebrar, á 16 do corrente, quinta-feira, às sete (7) horas,----------.,.._.,.;_o--....;..----', '

MOTOR MOPAR LEGíTIMO, no altar do Sagrado Coração/de Jestts, ,da Catedral Metro-

Pa,,'�r't·1C,,· ,p'Ôç/'a-:O o,: . >", ,', ,- V,e,-nde�se, um motor fechado e recond, iCionado a,in- politana, pelo setimo dia do falecimlmt6 do seu idolatrado
. ,; " 'U,. ,I' ,

Chefe.,
"

: ' ''', '

'
, ," �; :' da; S.TiIi>. 103' H P. _:.. Para autô!l1óveis -, camionetes .-Geraldino, José dé 'Sirltas' e' Senhora, têm, o 'prá:zer' de' Dódgé':"':'" De Soto Fargo e Pílimoúth - pronto pára colo-

,

participar �os parentes e pessôas ,de suas relacões O' con- car - 'estádo de novo' 'garantido - procure por obsé� '.]_.,-,,-_-,-_-,-"_-,.

"

"
trato de casamento, de sua filha' ad'otiva LENIR DE OLI- quio à rua Itui, Ba�b,?sa, .144 frente ao abtigo de m�no-

P
."EIRA com o sr, Osvald6 'Alonso Cysne", .� ,." :" '

,'ies.
,',' ',' a,rtl�l"p''an,ão' .

( 0I;lando, Aloo§o Qysne, e: Senh0rai' têm ,o prazer, de,
y,Participar o contrato de casamento de seu filho OSVALDO

ALONSO CYSNÉ com., a srta. Le,nir< de Oliveira,
.

"O�VALDO E, l.;ENIR",
'

Conf�rm;1m
-0- ,Flort�nópolis,. llõ9��54;, �O-'

A SI..!' América lhe oferece, ,gratuitamente, o
folheto "Esperando o bebi", com tudo que
'a senhora precisa saber. Peçe-e ainda hoje.

agora

C,l4adl� �dO'__,,-, -:--
'12-zzzz-1, 78 o

CASA

A SUL AMERIC,A � C. POSTAL 971; RIO PE JANEIRO
Peço- lhes que me remetam o 1olheto

,

"Esperando, o bebê"

,

..

"'Nome' -.- -:-- -"\ _

",Data db nasc. T d!a,____.-mês,_;,- --�-ano,----
. ;��fi��ão, ...... ............._�_--------

, Rui!'
.•

N;·......._....,...Bain:o, --

"ViNtE E UM PAíSES NÃO PODERÃO
ENTRAR NA ONU,',

mendados pelO Conselho de

Segurança, Quatorze paísef
não lográram sua admissãc
por veto soviético no Conse

lho de Segurança e sete por
nãó terem obtido 0l? sete vo,

Pre,cisa-se Alugar uma

.ão muito grande de pre
fetencia mis proximidade
da Praia de Fóta.
Tratar a rua Bocaiuva

nO 73 ou 97.

Nações" :Unidas, Nova Ior

que, 14"'(U, P.) - Uma co-
, �. \

missão -especial da Assem.,.

'jléia Geral das Nações Uni
jas declarou,' um informe

P.publicado hoje, ,que fracas-
30U em 'sua tarefa de elimi
nar, os desacordos sobre a

admissão, de novos membros.
A, com'issão de bons ofícios
era presidida por Victor An
drês Belaunde, do Peru, Os

novos membros sãó admiti
dos por decisão da Assem
bléia Geral, depois de reco-

tos necessários no mesmc

conselho, que é composto por

representàntes de 11 países

M'UREZAS DO SANGUE?
, t'

UIXIR D� H�6UtIHA
�ux.' TRAT. S'fFILlS

t Auradecim�llt8 e Míssa

Para Depuiado
Istadual '

A_Dos,to Brezola

TOLENTINOS�NTANAMANOEL JOAO GOULART

participam aos" parentes e

pessoas de ' su'a:s relaçõés ' o

contrato de casamento: 'de
, \

seu filho ANTpNIO com a

srta. Teresa Goúlad,

:e':

ELIZABETH SAN'llANA
:e:

PRUDENCIA GOULART

participam aos parentes e.

pessoas de 'Suas relações 'o
contrato de casamento de
sua filha TERESA com o sr.'
Antonio Santana.
,I

ANTONIO E TERESA

NOIVOS
,

Orleães, em 6�9-1954 Estreito, em 6-9-1954.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A ,'decisão do "P�T.B.""
C,�,�O,.,Lerner ,1

A Comissão Exeé�tÍ'va� Re':: 'CÔNSÚjERANDO que tal' '

1:(,10, 15 (V, A.) - Anun- gíonal d� PARTIDO TRA- procedimento importa .em
ela-se que o ministro da Fa- BALHISTA BRASILJ;!:IRO - .víolação das disposições das
zenda, sr. Eugenio Gudin, Seccão de Santa Catarina,' alíneas f) /' g) e' i) do art.19
irá brevemente a Washing- pela maioria, dos seus mem- 'dosEstatutos, o que modifi•.
ton partícípar da reunião' de bros, abaixo assinados', no. e- •

ca as circunstânci�s em que
governadores do Fundo Mo- xercício dós, poderes do Dire- a aludida candidatura foi,
netário Internacional, en- tórío Regional, conrorrne dís- lançada pela Convenção Re:'

.

",

ceI)-dendo-se na mesma opor- põe o § 3.0 do art. 23 dos Es- g�pnal é torna desaeonselhá-' '.,'i
tunidade com as autoridades tatutos, tendo presente a au-, velo' seu registro;
norte-americanas sobre as- torização do Dr. José de Ler-,
suntos relacionados com a ner Rodrigues para registro RESOLVE:
política financeira do nosso de sua candidatura a nepu-' PRIMEIRO - Negar' a atl-'

tado Federal, e
- .

rtsação a que .se- ·re!ere tl aít- ..'

CONSIDERANDO que o re- nea b) do § ,1.0 do, art. �.ô·das
ferido candidato persiste em cí:nstrucões aprovadas pela

TRANSFERIDO DE seu propósito de não acatar, Resoluçãú·de 28 de. junho 'do
'

,

PRISÃO a resolucão da corivenção- corrente. ano, 'do Egrégio Tri-
'

BERLIM, 15 (U. P.) _ O Regional: de 29-e 30 de maio bun�l superior Eleitoral; pa
ex-ministro de Economia da p.p., homologada pela Dire- ra o registro da candidatura

À:lemanha nazista; Walter. ção Nacional, em virtude da do Dr. José de Lerner Ro

Funk, foi ontem transferido que foi celebrada com o Par- drígues à Câmara dos Depu
da prisão de Spandau para tido Social Democrático a tactos, pela, HALIANÇA; , SO

um hospital militar inglês, 'ALIANÇA SOCIAL TRABA- CIAL TRABALHI�TA"; .

nas proximidades. O ex-mi- LHISTA" para a eleíçâo dos ·SEGUNDO....:. Transmitir,
nistro vai 'ser submetido' a candidatos ao Congresso Na� por intermédio' da oomtssão

Osmar Cunha,�candl·dato do
uma intervenção cirúrgica. cíonal; Inter-paJ:tidária, 'está Reso'-

'CONSIDERANDO que o Iução, com os' documentos a-

mesmo candidato mantem presentados pelo candidato,

pSi' I
I relações de ordem político- ao Egregio Tribunal Regio�

NOTA DO PARTIDO TRABALHISTA ._----:.U4:.º:..W4g__&W&W�:..!:.-�&:.,,.,.._· /x \U�;il���e:xP�O:c���e:iSdO: �a;:;�;i�: co:aC�O��I�ãO i�:� �::s��e���;��e�:ri���e:i�:
.BRASILEIRO' 1110dCeaniSI'stéa dls:zeI·rgqnueI· fgI·oCvea'rnoo grande caravanas políticas se a aludida -candídatura de- .,

Is'
" ·

I'
• - do referido partido e dizen- ve ser reglstradá ou não, em

S'eccêc Istadual p,ro,Xllas e, elç'oes snolebsmO°SI'g'nqOuedo aBdrmI·g·iandisetI·rroa.ção do publicamente que' estará face de haver sido ela lança-
com o Presidente da Secção da. pela Convenção' Regío-

, Aqui, em, Santa Catarina, Estadual do mesmo, Sr. Iri- nal:
.

como se sabe está havendo neu Bornh'a'usen, �'esteJ'a êle
"
.TERC;EIRO __:; D"r' cíéneía

Tendo o P. T. B., secão de Santa Catarina, por Resolu- "

.
" , .,

, Ao avizinhar-se o pleito de três de outubro vindouro, uma pressão terrível de to- onde estiver"; ao candidato interessado do
ção aprovada pela Comissão Executiva Regional, pela maío-. .quando os legislativos federal, estaduai e municipal, por dos os órgãos governamen- CONSIDERANDO

.

t
"

t d taR
. -

ria absoluta dos seus membros, negado autorização para' o '
,.

.que as m e'1'O eor es a' esoiuçao.
imperativo da Constituição da República, serão inteira- tais sôbre o eleitorado índe- atitudes e pronunciamentos

registro da candidatura do, sr. José de Lerner Rodrigues à mente renovados, com exceção apenas de um têrço do Se- 'pendente ,� principalmente públicos do Dr. Lerner Ro- Florianópolis, 8 de' setem-
Deputação Federal, pela "Aliança Social Trabalhista", ba- nadoh'é oportuno esclarecer certos pontos que se relacío- contra os adversários, vale drígues são no sentido de fa-, bro de 1954.
seada no § '3D do art. 28 combinado com as letras A), F), G) nam com ás futuras eleições. dizer, os pessedistas e trabà- vorecer a propaganda políti-
e 1) do art. 10 do Estatuto do P. T. B. e consoante a que se O voto é livre. Oferece-lhe a Justiça Eleitoral as 'mais Ihístas ' verdadeiros. As p ri- ca dos candidatos da U.D.N.refere a alineaB) do § 10 do art. 30 das Instruções aprova-

'.
.

.

- amplas garantias.
I. sões, os espancamentos, as ao Senado Pederal,',em' de-:

das pela Resolução de 28 de Junho do corrente ano, do É- Livre e obrigatório. O elei,tor que não comparecer às ameaças, as coações brancas, triÍnento da propaganda e da
grégio Superior Tribunal Eleitoral, sente-se no dever de le-

urnas, sem motivo jústificado, será submetido a processo a ação do poder econômico, votacão dos candidatos' da
var ao conhecimento dos companheiros trabalhistas, dos '

.,
-

criminal. E reconhecida 'a sua culpabilidade, punido com o rasgamento de cartazes e "ALIANÇA SOCIAL TRAÉA:'
eleitores e público em geral, o seguinte: ,as peitas da lei. faixas, as' demissões e remo- LHÍSTA" para aquela Casa'
,'_, O sr. José de Lerner Rodrigues, tendo sido indicado 'pe� O'd dã b '1'

-

derá
.

CI', a ao rasr erro que se preza, nao po era recusar o ções de funcionários por per- do. Congresso;la Convenção Regional dó P. T. B., em 29 e 30 de maio ú,l- .. � ,
' .

- CJ

- seu voto a eomposíção das Casas do Legislativo. E ,dentre os seguíçâo
"

política, além" de
timo, para concorrer às eleições de 3 de Outubro p. víndou- d'd t

.

t d
.

'lh AI' íté
.

E' D E P A'
,

S M' A R'' can I a os regrs ra os, esco er aque es que, a seu err erro, um sem número' de tropelías '"." :.'."
'. .'

,." •....
'

1'0, à Deputação Federal na "Alianca Social Trabalhista",' ' "
,

.
.

, - melhores requisitos e mais distintas credenciais' -reunírem e arbítraríédades particadas
nenhuma restrição sofreu assim como o sr. Lerner Rcdrí- para a. elevada investidura.

I' pelá insânia, do bornhauSis- .

gues aceitou a sua indicação sem ter feito qualquer obje- No dia das eleições, o povo é quem julga. Quem deixar mo, süc�dem-se em todos os O G 1\
.

t' '1' '1' t
.

dção; de cumprir o seu nobre dever cívico, revelará censurável in- municípios' catarínenses. '

. '

..

overno ·re em:,;I .ega men e os . es-,

Entretanto, os fatos que decorreram após o dia 30 de diferença pelos destinos da Nação, merecendo, com razão, 'O próprio governador, des- , f'
·

I' 'f'
. "

'

maio, data da Convenção, que foram públicos e notóríos, o labéu de ma_u .cidadão e �au brasilei�o. . .

'

..

lustrando a d�.gnidade do contos eltos,pe: os. unçlonanos atornaram o sr. Rodrigues passível de penalidades previstas A quem nao votar, se nao concedera o dll'elto de

crltI-1
cargo, nada maIS fez, do que, •.•

'

_ '::'
pelo Estatuto do Partido;

,c�r os atos criti�áveis dos,p�deres públicos. O seu título e- 'palmi,lhar ó Estado,' em de-,
, favor da Caixa 'EconoAmt'ca � '·"';·""C·""'·,

Apezar disso, a Comissão Executiva Regional do P.T.B., leltoral sem o Visto do Presidente da mesa receptora do- senfreada cabala política,'.
'

pela sua maioria, vinha /protelando a aplicação de sanções, cumentará tristemente a ex-c'omunhão cívica a que êle pró- distribuindo promissórias,'fa-
' O sr. Irme� Bor�ha.usen,. igualdade de direitps, pois

na esperança de que.o sr. Lerner Rodrigues refletisse ma- prio se condenou.
.

zendo promessas eleitorei- dono da Udelll:da ca/tarm�n-
,

que. o regime �gora é do cri- ,.

duramente, face às suas atitudes e levando-se em conside- A renovação do legislativo, impõe-se al�rtar, é aconte- ras, plantando peÇ!ras" tripu- se, e _que tambem acull)-ula as· vo político, devendo cada um

r!lção a situação sobrevinda a morte do' nosso QUERIDO cimento da mesma importânda naci�nal que as, eleições diando leis e propdndo os f�nç?es de governador e., ca� sújeitar-se 'prevíam:énte ai>
CHEFE; aos car�os executivos. Escolhendo os melhores ci�adãos, os mais escusos. cambalach.,os, pItahsta,

. 9ua�c;t� hU�,llde- vexame. ',de' péd�r, ào tUl:Úna
Tendo, porém, o sr. Lerner permanecido, sistemàtica- mais probos e os mais esclarecidos, estará: 9 'eleitorado as- com o. objetivo úilidó d� ,�ente lançou-s�' candidato,

.

da 'JoáÚI.; .cÓm' a consequente
met_:te, no ponto �e vista de contrariar a so�erana de,libe- segurando a' criteriosa elaboração de nossas futuras leis. manter no poder a sua grei. ,dIsse, na sua' ce�ebre. p�ata- 11UJllilhação aos escusos, jflrp�
raç�� d� Convenç�_o e procur�d? fazer �onfusoe.s que so be",

, �e os candidatos que sufragamos em outras eleições,' J,amais a política de Santa f�rmfl. prom�ssa: �ue a sItua- . pósitos da máquina uelenista,

nefIClal'la� � un.lao ,DemocratlCa NaclOna�, :onforme .do- vitoriosos não corresponderam às nossas esperanças, que Catarina registrou, por, parte çao �o� �unc�ol�ar.I�s. �ra ,X��: qu, ,�� ,ca�o çontrál"io, Inatar
cumentaçao msoflsmavel' em poder da C�mIssao ExecutIva; não seja o fato motivo de descrença e generalizado ceticis- -dos governantes; tamanhos dadelramen,tl,' humIlhante" ,e 'com 'aquilõ'nàquilo étapertar.

Levando-se. em conta as suas entreVIstas em A GAZE- mo. Não culp�mos as ins�ituições pelos nossos enganos. Vol- desatinos e irresponsabllida,- que,'por isso mesmo, iria re� mais ainda o cinto. . .

.
'

TA, 'de Florianópolis, de 18 de Agôsto p.p., em que .disse: temos às urnlJ's novamente e escolhamos _os nossos repre- des', de tantamentira e tal).- solver o problema dos mes,.. Restava a ;váLvula da Caixa,
COM IRINEU BORNHAUSEN ESTAREI, ESTEJA ONDE sentantes com o redobrado escrúpulo e Sentido patriótico.' ta opressão. mo�,enchendo-ós de lh.lS,6rias: ,Eb,ónôIlli'<ia.';Est�;, porém, vem.
ISTIVER, confirmadas em entrevistas 'aos jornais O JOR- Se corresponderam, tanto m�lhor.. Vale acentüar, porém, que esperanças.

'

_' 'de se' fechal'_ também, e. i:sso
NAL, do Rio, de 25-8':954, C.ORREIO DO POVO, de P. Alegre,

/
O voto é uma sentença .. Sejamos juizes, a três de outu-, êsses despautérios são !!inais

Fondo-se na curul, fez ou-' porque, segundo alega o'cita
em sua sucursal no Rio, de 29-8-954 e nota publicâda em A bro, dos que se 'apresent�rem as nossas prderências, e. como evidentes de que a U: D. N. já vidas d'e' mouro, esquecendo ,do órgão,' porque o ,Govêrno,
GAZETA, çle Florianópolis, de 24-8-54, assinada ]:)or .LER,. verdadeiros juizes vótemos, ,vale dizer, decidamos em -favor está sentindo

-

'os primeiros os compromissos e faltando do Estada pá mais �e três.
NER RODRIGUES, nos foi possível esclarecer a indubitável de quem maiores méritos reunir. frios da derrota que se apro-

com a palavra empenhada:' mesf:s nãoi,recolhe os descQn-.
situação de TRABALHISTA que se diz ser,o sr. José de Ler- ,_ MARCILIO MEDEIROS _ ,(Juiz Eleitoral) xlma, inexoràvelmente. como que inspirado naquela .tqs feitos nos pagamentos dos'.
ner Rodrigues; estupidez espiritual de que servidores estaduais e refe:'Como se vê, .0 "signo" não

Sua recusa em assinar as'notas da Convenção Regional ,
....&w..w.w&_..w__........�

..&... ..,.-&-.."r.....&w&...........".'!&.......-......w#&w_•• W"IiP'iI'&....i."II
tem nada de' animador e

falavá o próprio Honoré de rentes às, amortizações e"ju-"'
do P.T.B., de 29 q 30 de Maio p.p. e da Comissão Executiva

pouco recomenda os 'seus
Balsac. ros de'empréstimoli .conéedi." "

Regional, datadas de 23-7-54 e 6-8-54, respectivamente a- Partido Social Democráticó propagandistas,.. dos.
'" , ',' .;1 "�, I

companhadas dos ofícios 596/54 e 607/54; E o engôdo do, udenismo É de pasmar! Nã,o coPteQ�:
Diante dos telegramas recebidos de Tubarão, do Dire-, Dlra.tório, M' 'de Dtorl·aaODÓlls reservou aos servidores públi- te em submeter o fÚndi.ônâ:.'"

tório dO P.T.B., bastando citar os textos que seguem:, Exe. II • ,r, cos uma vida at'ribulada. lisIno a uma situação de ,pe·:-"
cutiva Estadual PTB - Florianópolis - Venho pedir des-jl

.

,
CASAMENTO cheia de tropêços e de difi- núria e de sobressaltos, o sr.

culpas meu �amen:táve! êrro quando em data de 20 de Ju-
...

O Partido Social Demo�r�tico, pe�o seu Diretório. ��-' Realiza-se hoje,. civil e re- culdades,. de demissoes e de Irineu Bornhausen, manda
nho .do corrente ano passei .telegrama essa Executiva apoi- DlClpal" recomenda ao sufl'aglO do eleItorado do Mum�lplo ligiosamente, o enlace ma- remoções, de coações e de do- retém irregular e ilegalmente
ando no�� dr. Rodrigues pt AGORA' VERIFIQUEI' SER de Florianópolis,'no pleito de 3 de outubrQ p. vindouro, os trinionial dó Sr. Hélio Fer- pamentos, de negações 'e de dinheiro que não lhe perten'"
FALSO TRABALHISTA segundo seu discurso nesta cidade nomes dos seguintes correligionários: 'reira dé Álmeida, funcioná- injustiças, com um ,venci- 'ce, num total de aproxi�adà-. :
lado Governador pt Fica, aqui portanto minha repulsa ao PARA PREFEITO DA CAPITAL: rio do Departamento Nacio- mento de fome e os sobre- mente· Cr$ 1.500.000,00, para
FALSO TRABALHISTA corrigindô assim meu grande erro pt

I
OSMAR CUN�A, báncário. nal de Obra� de Saneamerito, 3altos decorrentes do alto aplicá-los, na orgia da politi-.,

Em virtude dissidên�ia dr. Rodrigues solicito seja retirada PARA VEREADORES Á CAM,ARA MUNICIPAL: com a gentil senhorita Wan- custo da vida. cagem 'que campeia à solta'
sua candidatura - (ass.) J. PIAVA - Urgente - PETEBE, ACY CABRAL �EIVE, ,radiali�ta;. da PÍres. O ato 'civil será pa- Para tape!1rem a situação per todo o Estado, !l.gravando
_ Fpolis.: Levamos conhecimento Rodrigues ontem

comí-'I
ÁLVARO MILEN DA SILVEIRA, advogado; I ninfado! por 'parte da noiva, os. funcionários recoqiam ap mais.aiIida a vidadêsses ser':

'

cio União Democrática Nacional .Tubarão 'hipotecou solida- ANTôNIO DE PÁDUA PEREIRA, funcionário público pelo sr. Vidal Vieira Dutra e Montepio e à Caixa Econô- vidores, como é o deseje' da "

riedade Gove\-nador indicando ainda candidatos udenis- . estadual;
,

senhora Abigail 'Ferreira Du- mica, fazendo empréstimos era bornhauseana',:que::não s�' ..

tas vg consequentemente perdeu nosso apoio ... (ass.) OLI- ANTôNIO PASCOAL APÓSTOLO, comerciante; tra, e por parte do noivo; pe- que, si ,atendiam as necessi-, Véxa em oprimi-los e sujeitá-
CE CALDAS". ARMA;NDO VALÉRIO DE ASSIS, médico; lo sr. Alberto Stuart 6'senho- ,dades imedlatas, por 'outro los ,a uma situação verdadei-

Esses telegramas foram passados de Tubarão, por ele� BALDICERO FILOMENO, comerciário; rita Terezinha Lamêgo; e o lado agravavam mais ,ainda' ramente humilhánte� ..

mentos do Partido, insuspeitos, po�s que sempre estiveram DIB CHEREM, advogado; religioso, por parte da noiva, as 'aperturas futuras. Mas,. estamos 'certos, 'os

ao lado do sr. Rodrigues, embora iludidos, conforme' de- DOMINGOS 'FERNANDES DE AQUINO, jornalista

I
pelo sr. Dr. Vidal Dutra Fi- O Montepio, entretanto, funcionár::ós públicos, a 3 :de

monstram os, telegramas supra, 'assim como ainda outros, FRANCISCO GERMANO DA COSTA, comerciante. ,�po e senhora 'Regina Taulois com a nova ordem, transfor- outubro, retribuirão as aten-
em nosso poder.

'
.

,FREDERJCO VERAS,comerciante; I?utra, e por parte' do noivo, mou-se em bànco de favores ções dêsse q\lilate, negando o'
JOSÉ DE LERNER RODRIGUES, já inscrito pela legen- JOÃO NAVEGANTE PIRES, comerciante; I pelo sr. Lourival Almeida e e em arma polítiCa do sr. voto à grei que tripudia sÓ",''·

da da UNIÃO DEMOCRÁTICA NACIONAL, ainda tem o ci- JOÃO NILO VIEIRA, operário; senhora ,Anália F�rreira de Bayer Filho. Para os seus bre' os se�s mais legítimos di-
nismo dê'se dizer TRABALHISTA, fazendo uso do'nóme do JOBEL SAMPAIO CARDOSO, comerciário; Almeida. contribuintes acabou-se a reitos.
PTB para sua propaganda. LAVRO SCHOLZ MAIA, madeireiro; Aos jovens nubentes, que,

Assim, o grande amigo de Getúlio Vargas e João Gou- MANUEL FERREIRA DE MELO, funcionário público hoje mesmo seguem, em via-

lart, confirma a sua traição, já preparada desde a Conven- municipal;
"

gem de núpcias, para <> Norte

ção da UDN, quando se dizia que êle - RODRIGUES, subs- MÁRIO COUTO,\' funcionlÍrio; público federal; do Estado, apresentamos. as NAÇõES UNIDAS N. Y., 15, quotis de contribl.iição ',dos'
tituiria Afonso Ghizzo na legenda da Ullião Democrática MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comerciante; nossas felicitações. - A Comissão que estuda as países membros, da Orgãi:li-:
Nacional, para receber os votos da UDN e, em troca, dar a NESTOR CARNEIRO, comerciante; ---------.---------------- iação das Nações Unidas te�,
votação dos mineiros, para eleger o filho do sr.THeriberto NORTON'OLIVEIRA E E;lILVA, estudante;

',"A"V'.',1'. ".'O"
comendou, para o orçamento

Hülse. . .
WALDEMAR CUSTÓDIO VIEIRA, prollfietállÍo;'

'

,
de 1955 a redução �as quotas

PoderemOS discordar, criticar, porém, impossívp.l consi" Sufraga'ndo os nomes dós candidatos' acima o eleitora- do Brasil, ArgentiI}.a, Bol1via; .. ,

derarmos TRABALHISTA e dentro das fileira!?, do 'PTB, A-' do do Município pode ter a certeza de levar à Prefeitura e Chile e C'u'b�, e o aumento

QUELÉ que, numa demagogia desmascarada, entenda que à Edilidade homens dignos e capazes de contribuirem para NAVIO MOTOa CARL HOEPCKE
.

,das. contribuições do Mexico
ser trabalhista de Getúlio Vargas e João Goulart possa, a grandeza, progresso e independência do Município ue Flo- A EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE, e da Venezuela. As' dos de-

também: ser trabalhista incondicionalmente ao lado do sr. riánópolis.
.

avisa aos senhores passageiros e embarcadores\ de carga mais países latino-america-
GovernadO'r'do Estado, Presidente da Seção .Estadual da As Urnas, poi�, eleitores florianópolitanos, com os no-' que o navio CARL HOEPCKE, nesta viagem, a sair no dia. nos perman�cerão' inaltera-
União Democrática Nacional, recomendando OS canpidatos �es aponta'dos' pela legenda I pessedista, . que são consciên- 20 de seteplbro. de 1954, fará excepcionalmente a seguinte (las.

, ..

,:, '-_ ..

dá UDN.
'

. .

cias esclarecidas sempre ao serviço do povo!
.

escala: I

Os verdadeiros TRABALHISTAS e os AMIGOS do imor-. NOTA:"O dr. Osmar Cunha, candidato a Prefeito da.Ca- IDA..;_ Rio -'- Santos - Recife - CabeQ_elo
tal chefe GETÚLIO VARGaS, jámais poqeriam aceitar um pital, serâ 'apoiado também nessa' eleiçãj), pelo valioso con- VOLTA - Cabedelo - Rio - Ubâtuba - Ilhabela
TRABALHISTA do' quilate de LERNER RODRIGUES. tingente do ,Partido Trabalhist� Brasileiro. São Sebastião - Santos - Itajaí - Florianópol1s.

VISfTA DO PRESIDENTE DO CENTRO
CATARINENSE DO PARANÁ

PARA PREFEITO
Ante-ontem, ja estavam blemas vários, notadamente

encerrados, os trabalhos nes- o despacho da verba para
ta Redação, quando tivemos auxílio àquela Entidade, [un
a 'satisfação de/receber a vi- to ao Governo do Estado.

.

sita, mui cordial, do sr. Ayezo Declarou-nos s.s. que, ape
Campos, dinâmico Presidente zar de não se achar presente
do Centro, Catarinense do o sr. Governador do Estado,
Paraná:

.'

a verba, segundo. informa-
o Ilustre visitante trouxe- ções que obteve, será despa

nos agradecimentos daquela chada ainda 'este mês, pois
(Entidade, pela recepção que o seu requerimento déra

'

constante de números de 'entrada no início do ano.
nosso Jornal. Agradecendo a gentileza da
Mantendo agradável pa- visita formulamos ao sr.

lestra, apezar de curta, dís- Ayezo Campos uma feliz es
se-nos o sr. Ayzo que a sua I tada em a nossa' Capital e
visita a esta Capital prende- que os proposítos de sua via
se à solução inadiavel de pro- gem sejam coroados de êxito.

-,�-------------------------------�-----�-----------------------
.Ffortanópofís, Quinta-feira, 16 de Setembro de 1954

"

. ,

o MI'olstro �a
Faz_8oda vai aos

. Estados Doidos
no

país.

Assinaturas:
Cristaido ,Araújo
Telmo Vieira Rii?�iro
Francisco Câmara Neto
'Waldemar Mélo Dias

.

Athanagtldo Schmitt
Rafael Cruz Lima
Acácío Garibaldi S ..Thiago. ,
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REDUZIDA A QUOTA DO BRASil

.- A, contribuição do B�a.sil -

foi diminuida" de' 140 por

-:-. i ,��nto 'para 1,32_ pQr '>�,�n�p," tal como a .'da Argentina.'
.
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