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c-s 100

Para mel�orar a situaçãO alimentar �o Povo
o Governo Federal procurará deler a inflação.-Vamos esperar•• �'

RIO, 21 (v. A,) - T.elegra- ção alimentar do povo. uís-,
..

- maneira a atacar a solução governamental será estaoe-

ma de Belo.�orizonte �nf�r- �e a�uele. titul�r �ue�tinha I tope� emitiu esta OPi�i§;O a dos problemas mais graves. lecer prioridade que o trans-

ma/que o .míntstro da Víaçao, ido a capital mineira fazer respeito dos proposltos do No que toca ao meu' mi- porte de géneros":
sr. Lucas Lopes, em visita à- uma exposição sobre o· plano

I presidente.
oare f'ilho: "E' nisterio, não há propríamen- Finalmente o ministro Lu

quela cidade declarou que no de eletrificação. do �stadó um homem profundamente te um plano tendente a me-: cas Lopes confirmou- a notí

setor. economico do governo montanhês uma caravana honesto e muito realista. A- lhorar a situação alimentar. cía de que na última reunião'
federal se acha preocupado da, Escola Superior de Guer- I cha-se perfeitamente íní'or- Entretanto, já estamos agín- ministerial "tratou-se da

com dois problemas: deter ara. mado de todas as dífículda- do com 'medidas práticas. Se construção de uma rede ter

inflação, e melhorar a situa- Depois, o m�nistro Lucas I des dO .país e está, agindo de existem, como agora, díf'icul- rovíáría nacional, ele acordo
dades de transporte para o Lcom planos definidos do Con
escoamento da sarra açuca- gresso, com a prograniação
reíra de Campos,' adotamos de financiamento levantada
as providencias que �t! tor- pela, Comissão Mista Brasil
nam ziecessarías. O critério Estadol> Unidos
..,.."..__....-.,._-_.W"_-.....................� - .... _,:: . __- .............. ,"'...

'

O Presidente Vargas, velho amigo do .sr. Nerêu Ramos,

A HUNGRIA NAS NAÇOES UNIDAS ao lhe conferir a m;!:o�lt;e i::g:�:.dO Mérttô, �aval, há

PARIS,21 (U. P') - Imre princípíos da Organização 1 ....

Nagy, presidente do Conselho das Nações Unidas".
'

da República Popular Hun- �-_-n-_-_-.-_-_-_-_-__.....-_-..--..-.- ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DA
gara, enviou uma "mensa-

jgem" á Assembléia Geral' EXTRADIÇÃO SIDERU-RGICA'das Nações 'Unidas, apresen- GUATEMALA, 21 (U, P.) .'

" '

tando mais uma vez, a can- - O coronel Castillo Armas, RIO, �1 (V. A,) - Em, so- representantes do presidente
didatura da' Hungria para presidente provisório anun- lenidade realizada ante-on- da República. e dos ministros'

membro da ONU. ciou que .o govêrne tinha. em- tem na Companhia. Siderúr- da 'Marinha e da' O-uei::ra, do
A' "mensagem" de Imre' preendído

.

"demarches" para! giéà Nacional, presentes os general Délcío Mendes da

,N-agy,.,{jue é 4ivu�.gada, ,P_êlg,. Qp..P,e.l,.;"\1 _�xçra,,dj,çãQ�,�!J_�l1tí,g,0',1..' "

.....

._..... ",,', '

Fonseca, brígadelro . Guedes
'''Burêau;' "HunJ�:âto de rm- 1{reslde�te,.Jacobo Arhenz f

.

SÉRÁ EXTiNTA j\- 'MlinfZ"e-eléVããõ'numerir de'-
-

prensa nesta capital, chama dos antigos chefes de poli- 'funcionários, assumíu b car-
a atenção para o fato .de que cía, JaimfiJ Rosenberg e Ro- COFAP ga de presidente daquela or-

"todos os atos e esforços do gelio Cruz Wer. Os três ho- RIO, 21 (V, A.) - �egis- ganização o general Macedo

govêrno da República' Popu- msns, assim como outros exí- tra-se nesta capital 'que o Soares, em substituição ao

lar Hungara têm estado sem- lados, são acusados de deli- Ministro da! Agricultura, sr. oficial ck!_igual patente, SU-
pre em concordancia 'com os tos de direito comum. Costa Posto, nos debates que via Raulino de Oliveira.

�rlY.' J'!_ ..-.w '..-.-. -. -.- -.-..........
sustentou na capital bandei- 'Transmitiu o cargo o vice-
rante com os agricultores presidente da C. S. N." enge
paulistas, manifestou-se fun- nheíro Geraldo Fonseca, que
damentalmente contrário á saudando o novo presidente,

. int-ervenção do Estado no do- pôs em destaque à sua obra
minío econômico. Afirmou a-I quando estivera !la-direção
quele titular que a COFAP da mesma emprêsa. A seguir,

I será extinta dentro de qua-I falou o general Macedo 80a-
tro meses. . res. I

)

)

CENA DE SANGUE
. ');:�f

.
.

. • ....-'71;

na ' Embaixada�';do Brasi'l. em.�,aSSUnçãl ,�:�'�
Vitima o� Seguudo Secretário, João Monelti.
Um desiquilibrado mental'o ·agre·ssor. '

ASSUNÇÃO,' 21 - U. P.) - diplomática desse país dís- , "Trata-se evidentemente

Por motivos ainda não apu- tríbuíu a seguínte nota:
.

de um individuo mentalmen

rados, um desconhecido fe- "A Embaixada do Brasil te, desequilibrado, pois ja
riu, com quatro balaços o lamenta comunicar que, . ori- mais, fôra visto na Chance

segundo-secretarío da Em-· tem, o secretario Jqão Desin-

jlarià
da Embaixada, ' sendo

baixada do Brasil João Mo- deratti

Mone.tti ao.' .d�rigirSe a' completamente desconhecido
nett. seu gabinete de trabalho, na' para o secretáríc l\4onetti a

'Em fontes .chegadas.a-re- CP!tn;celari.a da' Missão pi- quem'�,se-:qu!!1"-'d�se: u--que
presEint�ção 'diplomática - plomátíca foi .atlngido por vínna., .

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

�
,

,

pois esta ainda não deu-frr- quatro balaços que lhe dís-
. '

formação .oficial a respeito parou sem o menor aviso "O estado de saúde 'do se

_ adiantou-se que o agres- nem prévia troca de palavras cretárío Monettí 'é, felizmente
sor pediu para falar com Mo- um individuo de nacionalida- bom em virtude da imediata

nettí, e sem que houvesse de brasileirá - Samuel Sa- e eficiente assistência que

troca de palavras lhe fez seis turman, que se encontrava recebeu do corpo médico do

'disparos de pistola, quatro em transito por Assunção. Hospital dê Pronto Socorro".

dos quais atingiram o alvo.

Monetti, segundo se informa,
acha-se já .fora de perigo.
'0 fato ocorreu na chance

laria da embaixada brasíleí-

ra, e Monetti está internado
no Sanatório de San Roque.
Extraoficialmente se in

rormou maís tarde, que o a

gressor é um desequilibrado
mental, de nacionalidade

. brasileirat que não exerce

.nenhuma função oficial, po
rem não se revelou sua iden,-

. tidade.

WASHINGTON, 21 (U. PJ
_ Um tubo condutor de va

por explodiu quinta-feira á

noite a bordo do submarino
atômico Nautilus, . durante

uma expet-iência de certas

instalações:
Somente hoje foi o aciden

te revelado pelo Departa
'menta da Marinhá, o qual
acrescentou' que o referido

tubo-condutor não fazia par

te do dispositivo nuclear do

UM DEBIL MENTAL O motor atômico, ,

,AGRESSOR A explosão foi devida amm

Assi:r!'{çÃo, 21 (U. PJ

-I
êrro de montagem. Como se

Com relação ao estupido a- sabe, o �autilus é p�o?ulsadO'
tentado de que foi alvo o por turbma� que utlllzam o

,funcionário
.

da Embaixada: I vapor pr�duzido por.
um mo-

do Brasil" a representação .tor atomlCo; .

No desastre ficou ferido um

operário da socíedade encar

regada dos trabalhos.

PENSOES DO PARA
GUAÍ

RIO, 21 (\!.' A.) - ° pre
sidente da Repúb,lica '�ancio
nau o decreto do Congresso
Naci.onal que autoriza a a

bertura de um crédito especi
ai de Cr$' 150 mil pelo Mi
nistério da Guerra 'para o

pagamento das pensões dos

veteranos, viuva e herdeiros '

na campanha, do Uruguai e
I

na guerra do Paraguai. tas na Prefeitura!

Afeito à demagog'ia e às desculpas espurlas, o sr. Iri-

raNO DE 'aMOSTRa
3° - extinguiu a taxa de melhoramentos; ,

neu Bornhausen repete pelo in�erior, num tom Já enfado-
"

"
4° - duplicou o funcionalismo municipal, elevando-lhe

nho de realejo superado, a falsidade de não p'oder admi- o número ao máximo permitido pela lei orgânica dos mu-

nistrar porque a maioria oposicionista' lhe embaraça e
'

\ nicípios;
.

boicota todas as iniciativas. oJ:ledecêra a critério político, mas se restringi�a aos as'pec- 5° - aumentou de Cr$ 10;00 para Cr$ 25,00 o prêço
Provada a fraude dessa afirmativa, dela restará a es- tos econômicos das questões. de cada poste da iluminação pública, num ato imoral que

pontânea confissão. do malogro e da incompetência gover- Resulta daí que o poder legislativo, no govêrno inicia- beneficia os donos ·tla empresa" lideres do govêrno;
namental. "

do em 1951, tem sido, como o comprov�m irretorquivel- 6° -; está adquirin4o, por preços avultados,' imóveis
De 1951.até o cOl'rent� ano, o governador encaminhou' mente os prõprios números e os próprios fatos, exempla- nos distritos, para c�mprometer as despesas futuras, etc,

ao Legislativo 389 mensagens, solicitando apôio para me- ríssimo .na sua conduta. etc.

'didas e projetos de lei�, co.m os quais -realizaria o seu go-' Daí se infere, sem margem para embargos, que a Bastam essa:s simples amostras, fornecidas pelos pró-
vêrno, maioria oposicionista, com permanente sacrifício de inte- prios correligionários do sr. Bornhausen, para evidenciar o

Dessas 38!) propos�ções, allenas 3 não mel'eceram aco- resses partidários, deu e vem dando ao sr. Irineu Bornhau- que pode um legisla!ivo contra '�l!l exe�uÜv.o, quando �ão
lhida e duas foram arquivadas por decisão unânime, po!.: s� to.do, o seu aRôio administrativo. Quem, de 389 mensa-_ o orientam o espírito público, o senso de responsabilidade
haverem perdido seu objeto., g'ens logrou aprovação plena e lisa para 384 delas, num e o empenho honesto e sadio de bem servir li coletividade.

"Os tres ptojetos rejeitados pretendiam tão só consu- pleriàrio onde é e sempre foi minoria, só por manifes�a má
.

Nesse exemplo o sr. Governador, se ,ainda cego' pela
mar aumentos de �nÍp'ostos e criar taxas; e.foram :recusa�· f.é ou inspiração teratológica, poderá queixar-se de estar paixão e pelo fanatismo udenista que lhe destruiram o go

dos porque, além de asfixiantes p::tra os contribUintes, fe'ri- sendo entr.avado e 'impedido d.e governar.
.

vêrno, perceberá quando correta, nobre, corajosa, digna e

aro e desequilibravam a vida econ_ômica do Estado.. "I./_. Para que o sr. Bornhausen perceba. e veja o quanto honesta tem sido a maioria legislativa que lhe faz opo-

Por sôbre isso, essa trinca de projetos significava a pode u� legislativo dispôl1 e fazer cohtl'a um· .executivo, sição...

mais fria traicão do sr: Bornhausen' ao povo. E' que êle fô- vamo,s apontar-lhe um ex�mplo, de inteira: 'insuspeição pa- S. E;xa" sabendo. o. que seus correligionários e amigos
ra eleito em -função dos comprom.issos formais e solenes ra S. Exa. e para o seu partid(). ". '�. (la Câmara de Tangará fizeram e estão fazendo, não mo-

de não aumentar a. tributação. 0li.seus discursos e a sita No mUI,íicípio 'de Tangará.o 'situacionismo acaba de ser verá uma palh;t pa!.:a 'coibí-los na ação inglórIa e mesqui

,plataforma, nesse scn�ido, foram, sempre 'eloquentes e despejado da, 'chefia do govêrno muniCipal, com a vitõrla nha que os fai vingar uma derrota eleitoral no sacrifício

enérgicos. ", / do. candidato 'da oposição. Nas eleições. de 1953, para a Câ-
. do futuro e do progresso' de UJl1 município aind'a novo,

Acresce ainda que as classes produtoras. de Santa Ca- 'mara l\'Junicipal, daquela 'Comuna, as forças. governistas mas capacitadO ao maior desenvolvimento.

: tarina, em várias oportunidades, ao 'se manifest�i;ê1:n �ô:.. obtiv'er�úJl maioria, Essa 'maioria, _ ágorâ, em :r.euniões su- ''I S. Exa., ciente do que aqui lhe revelamos, não terá 01I�

bre os àumentos pretendidos, da lei do s'êlo, do imp,��ío;,C\e cessiyas, está dinamitlitndo, o prefeito que deverá 'tomar tra reação que a de boas gargalhadas seguidas da :confis-
transmissão inter vivos e causa mortis e a criação da taxa possé dtmtro em algiins dias: Essá; maioria governista, en- são inehitavel:

". ,',. .,
.

'.

�rodoviária, foram decididamente c�ntrárias a novos .%r,p.-:-, tre 0Jltro� at�s dp.. §.abotagem ao futur.o govêrno munici- - "Graças a Deus os meus adversários não sã� irres

'vames, com o que traduziram o seu aplauso às decisÕe§ 4.e.:.i. paI, j:í:o'Jijet!yi{iif �j;('s,egu�n�!I� prtlvi�é!,ciasl" .' : .' po�sáveis como os meus· correligionários .. Graças ao T�do
nega1;,órias da Assembléia. '

,

"

,

l° (;:;-:-;<��t!.p'.g�iu o. imJl'psto de exploração agrícola; Poderoso"que eles têm â coragem que nós não temos: pen-
.

Com i"S"so ficou patente que a maioria 'opoSicionista, no 2Q �� e�t)�guipH).;adil.i!:OnaCdé' iQ% sôbre o-i!l1posto dé sam �ais em Santa Catarina do .que na política partidá-
Legislativo, ao rejeitar as majorações borl1hauseanas, não industria e profissão;- _.

.... - .. '. ,

. ria".
- '.

� .

DINHEIRO DESAPA'RECIDO ...
·

Porque o Prefeito de. Tubarão não

quer "tomadas de contas"
.

No dia 27 de julho de 1953; há mais de um ano

portanto, o sr. dr. Arnaldo Bíttencourt, prefeito
bornhauseano ,de Tubarão, recebeu as seguintes

.

quantias de cotas federaiS destinadas ao municí

pio: Cr$ 135.284,10, Cr$ 42.712,00 e 'Cr$ 31.35'1,00,
num total de Cr$ 209.353,10 .

Desse' total recolheu aos cofres municipais a

penas Cr$ 166.641,10.,
Ficaram for� Cr$ 42.712;00!
Porque essa quantia não foi recolhida, como

era obrigação,' juntamente com. as outras?
Até há poucos dias, essa impórtância andava

sumida. Seri que já apareceu? Por onde andou?
Está assim, explicado, mais uma vez, porque o

Prefeito de-Tubarão não admite tomadas de con-
•

I

.)

(

._.----------------------__------------.---------
, . I J

ALM. TEOBALDO G. PEREIRA,
Faleceu, na Alemanha, vítima de um

desastre
Bo:t.l'N, 21 (U, P.) � Fale-

, . (!eu em' conseq{lência de um

clesastre ,de automóvel; o al
nirante reformado da mari
lha brasileirã. Teobaldo Gon

çalves Pereira; saindo grave..,

llente .
ferida, no mesmo de-

sastre, sua esposa, que' foi

transportada ,para 'uma: cH
nica cirúrgica desta cidade.
O almirant� Gonçalves Pe

reira estava passando .. uma

temporada na resipencia de
seu genro, dr. José Silveira,
secretário da embaixada bra
sileira.
°

.

acidente se deu no mo

mento em que o carro do al
mirante passava rápido para
evitar uma coluna de veícu
lo; o carro derrapou e foi
bater em uma árvore, sendo
projetado num c\lmpo de
voluta. ° almirante Gonçal
ves Pereira sofreu hemorra

�ia interna e faleceu pouco
depois do acidente.
.._

.

- Se você votasse, vota-

ria no ,Paulinho?
- Eu não.
- ..Porque?
- Ainda é muito criança!

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

Indicador Proflssíonal J . GAR��NTA

'M E D I C O' S ,'IDr. 'ao-to' Brasil r o ESTADO Dc��oE�!v�RN��.--O' do Hospital de Florianópolis
�

O DE LARMO FREDO DRA WL.'AVA
ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMARI ' DR. AL, .

,

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

, e CONSULTAS' Das ío às Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento 'auxiliar das sinusites 8
CLíNICA DE CRIANÇAS I CU�SP NACIONAL DE

ANTO-NIO DIB
.'

Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta) ,

A D U L T' OS. DOENÇAS MENTAIS DR. 12 horas. RAMOS. IONISÁÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças, Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
CORAÇÃO _ FIGADO Colônia Sant'Ana.

_ MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muito,RINS _ INTESTINOS Doenças nervosa? e men-
CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. R-epresentantes: casos são evitadas as operações das AmígdalasTratamento mÓderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringiieaSIFILIS Impotência Sexual.

Serviço completo e espe- ra, Ltc'a. I e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua Ti,radentes n, 9.
cializado das DOENÇAS DE Rua Ser.ador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

,

dentes, 9. Consultas das 15 às 19
SENHORAs, com modernos A D V O G A DOS -, fiG andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: horas.
métodos de diagnósticos e I Tel.: 22-5924 - Rio de-, (OCULOS)Das 13 às 16 horu. FONE: 8415.

. I tratamento.
I Janeiro. !LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico di

Tel.: Cons. - 3.415 - Res, Res.� :r..u� ,Santos Saraíva,
SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI· Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)

- 2,276 - Florianópolis. 54 - streíto.
RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Uliveira, n. INFRA VERl\IELHOTEL. - 6245.
_ METABOLISMO, BASAL

_ ADVOGADO _

21 - 60 andar.
'.

I
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS DR�- MÁRIO WEN. Radioterapiap or
"

_ondas Caixa Postal 150 _ Itajai
'l'e!.: 32-9872 - São Pau o Pulmão e Esofago

PIRES curtas-Eletrocoagulaçao - ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaDHAUTSEN - Santa ·-:;atarina, - N C
.

1 I
'

Raios Ultra Violeta e Infra a aplta Belo Horizonte
_ MÉ'DICO,- CLíNICA MtDICA DE Vermelho., DR MARIO LAU. Ano ........ C." 170,00 Residência - Felipe Schmidt, 113. ,!'elefone 2.,365Com .prâtica no H�ilpital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano, I

.

RINDO
Semestre ., •. Cr' 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assla e ua

,Consultório _ Rua João n. 1, 10 ,andar - Edificio do
�. No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 _ Tel. M. 769. Montepio. e \" Ano Cr' 200,00Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horãr.o: Das 9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 ---__
CLINICA MÉDICA raso

Eras
- Dr. l\JUSSI.

BORG�S
Anúncios mediante con-

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVOCARDIOLOGIA Residêncía : Rua steves Das, 15 às 18 horas _ Dra. .I!i tráto, ULCERAS DO'ESTOMAGO E DUODENO ALERGIA.Consultôrío: Rua VI'tor Júniorx 45. Tel. 2.812. MÚSSI. ADVOGADOS Os originais, mesmo :aio ' ,
•

DERMATOUIGICA E CLINICA GERAL1 675 Residêuc!a : Avenida "I'rom- Fôro em geral; Recursos publicados, não serio elevo1. .Meireles, 22 Te. 2. OLHOS _ OUVIDOS -

powsky, 84. perante o Supremo Tribunal vidov, Dr MI-Doei Nunes lãrral·raHorários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA Federal e Tribunal Federal A direção Dio se respa- ..'
, 11i fitjtas eSexta/feiras:, de Recursos. sabiliza pelos conceitos emi- CON�. _ A' Bfl,A ;VICTOR MEIRELLES N0 18, l0Das 16 às 18 horu. DR. J:ÚLIO DOIN I ESCRITÓRIOS tidos nos artigos assia.dos. ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.

'

Residência: Rua Filipe VIEIRA DR. NEWTON Florianópolis _ Ediftcio
..

..w,.,..._r�._ RES: _, DUARTE SCHUTEL �o 38 _ FONE: 3.140'

° d D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano. 12Schmidt, 23 - 2 an ar,
_ 10 andar _ sala 1.I 02 Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERALapto 1 - Te. 3.0 •

Rio de Janeiro _ EdifícioOuvidos - Nariz. Gar- Doenças de Senhoras -

DR. W"-LMOR ZO· ganta. Proctolegía _ Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô-
.n

Médica nio Carlos 207 - sala 1008.
MER GARCIA Infra-Vermelho - Nebuli-

Consultório: Rua Vitor .' o- leitor encontrarA; ne.-
D9lomado pela, Faculdade z�ção Ultra-Som

Meireles n. 28 - Tetefone: DIt. CLARNO G.
ta eeíuna, informaçõ.s que

O C" I F E I-Nacional de Medicina da çao Ultra ..So� : 3307. GALLETTI �: necessita, diàriamente e d. ',' ar os oue SIDIUniversidade do Brasil (tratament�
)
de sínusíteI '

Consultas: Das 15 horas I
_ ADVOGADO _ imediato: _.

,

Ex-interno por concurso da sem opera�ao . ' ; em diantl, Rua Vitor Meirelles, 60. Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaMaternidade-Escola Anglo relinoscopía d- OMto- 'Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefon. Expedicionária Brasileira
(S

.

d P • O tá io derno equipamento e
,

0- ,

FI
.

ó 11- , MtDICO _ OPERADOR _ PARTEIRO' ervlço o rer, c v

Rino- .laríngologia (único Rua: Blumenal n. 71. _' erran pO.18 - O Estado 1.011
'Rodrigues Lima) .. G t

' '

.85. Doenças de Senhoras e Crianças - Partos _ OperaçõesE d) A aze •....••.. '.....
Ex-interno do Serviço de no sta o "� DR. DIB CliElfEM Diário ,da "arde ••. 1.571 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesCirurgia do Hospital Horário das 9 às 12 �,a<s ,

ADVOGADO Diário da ManbA •• , 2.413 das doenças de Senhoras
I. A. P. E. T. C. do Rio de e das 16 às 18 hor�.:' ,

f
. . •

A Verdade I 010 Cólicas, fIôres brancas, irregularidades· mentruaes, ton.Janeiro I Consultório: _ Rua 'Titor
, CauJla.s c veis, cO�erCI81S, .

i
..

i'
. ..

i.88 turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,M· 1 22 in com cr,-!f:.'IS e trabalhistas. Imprensa Of ela
"

fMédicG do Hospital c;le Ire es , esqui a UllUl
HOSPITAIS Insônia, Impotêneia e rigidez sexual em ambos os se-f'

r Caridade, \j Saldanha. Marinho, : f ConSultai popula'r'.' D" C,ridade: xos _ Tratamento pré ..nupcial e pré-natal.
DOEN�AS Ó� SENHOR�S �es .. T Tr; Urus�an�a 2" Rua Nune, Ma'cha�o, 17 <Provedor) .. � •. .• I.IU Operações especializdas do ouvido, nariz, garganta,
,- PARTOS-!QPERAÇOES' apart." 102.

'

,

b (P rt i ')
r

• O" sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) Iabío partido(esq. Tiradentls) - 80 ra- ; 6 ar a . ...•... ••
Cons' Rua JoÃo Pinto n 16 IIIiIMiillilfliill 1III1 N

� R 1811 _ Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,' . ., DR ,VIDAL d sal 3 I' ereu amlJe. •• . .. •
.

das 16,,00 às 18�00 ,.,'
S

o - a.
Militar . . . • . . . . . .. 1.167 hemorreídes, adenoides, hidrocéles, varicoceles e

horas.' 'CLíNICA DE CR1ANCA
SAo Sebastilo (C.,. varizes, elefantiazes. ,

Pela manhA atende CONSULTÓRIO - F.li-
de Saúde) . . • • .. 1.111· C I R U R G 1 A E M G E R A L

Resl'd;:n:cia::ad:�e�:r�:!�8- peC�::r�T� - D•• 4 Dr.' Jo'se'" Tavares Irace·ma""' M�:��:�:�.t��. 1.111 Tratameh�lno!:�e��0�e6 :���ç'õ.s�:,asdô;aricosa�
c CHAMADAS 00- OPERAÇOES E TRATAMEN.TO DA TIROIDE (Papo)às 6 horas,

MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA GENTES Tratamento e Operações do 'estômago, fígado, vesicula 8Rua: General Bitt.ncourt
Resídêncla: Tenenta SU-, GERAL, bCorpo de Bombeiro•. 1.111 intestino - Tu agem duodenal..,D. 101.

I veira 130
.

Serviço Luz (Recl.- Tratamento' da Sífilis pelo processo Americano, maísTelefene: 2.893.
'

,

FONE - 3.165. Do 8,erviço Nacional de Doenças Mentais. lIlações) ......•.. 1.494 moderno, em 3 ou 15 dias.
Chefe do.. Ambulat6rio de Higiene Mental, Policia (Sala C6.... Técnica única no mundo para o tratamento do. Heman-DR. ARMANDO VA· DR· ANTÔNIO /MO· Psíquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. sário) I.OI� gioma (nlllrl'chas de vinho) no rosto ou no corpo, com

L�RIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO Convulsoterapía pelo eletroehoque e car-
I P"Jfclã (Gab., Del..' ':�-, 100% de cura.' .

- MJtDICO _

CIRURGIA TREUMATO- diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. Psico- 'ado) •......... 1.514 Receita de óculos - Tr.atamento e operação das 'doençu
Dos Serviços de CUnlca In-

LOGIA terapia. CpMPANHIAS D. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
fantil da Assistência. Munl-

Ortopedia CONSULTAS: Terças. Quintas du 15 às

TA�AR�OsPOR'r. .t\TENDE A QUALQU�:��'ORA DO DIA E DAcipal e Hospital de Caridade
C ltó' 'J i Pinto, 17 horas. Sabade (manhã) � ..

CLtNICA MtDICA DE onsu rlO: o o
Rua Anita Garibaldi, esquina d., General TAC .••..•.•.....•.70U N0ITi:

ÇRIANÇAS E ADULTOS 18n8.S 15 às 17 diàriamente, Bittencourt.,/ Cruzeiro do Sul.... 1.500 Consutório: Rua Deodoro, esquina da Vidal Ramos,
- A!ergla - Menos aos Sábados RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

�anair :.:�!' ��:!:�ncia: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa da

M��h�:C=l�= ��:���1� ------�-----------�-I�::�·::::::::imN-
..-a-V·-·,·-O---M-'-O-I-o-r--(-(,-C-a-r-'-.-H-o-e-D-C-k-e-)�15 às 18 oras. _

.

Real .....•.. • . . . .. 2.358
,Residência: Rua Marechal DR H E NR IQUE D N' P M d �candlnav... . . . . .. 1.500

Guilherme, 5 - Fone: 3783 PRISCO PARAISO r. ey errone.· .. un �.::�� _ ,.. 10%1 VIag='EZFLO=P��S-:::;��
. DR- I. LOBATO Ma,e.tlc , .. 2.278 Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São �...

'FILHO M�ICO Formado pela Faculdade Nacional de 'Medicina Uni-I Metropol ....•.... 1.147 bastiãp, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úIti.
Operações - Do.nças versidade do Brasil La, Porta ••••.•• '.. 1.111 mos apenas para movimento de passageiros.Doenças do apare�ho respi-

de Senhoras _ Clfn1ca �� RIO DE JÀNEIRO ,�' Cadq 1.44' As'escalal em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não.TU��LOS. / Adultos: A�rfeiçoame't;ot"F;�":d:ep�:l�:� São Miguel" =::::::: :::: �.:� . pT.judU:.Ta� o h�1;;g� (�:l':!i .0 RIO (Ida) •
RADIOGRAFIA ULE��g�os- Curso d. EspeclaliJaç'o I.terno por, 3 anos do Se:rv�ço de Cirurgia I Ideal •....•.••.... '.15' ITINERARIO DO N/M "CARL HOEPCKE" NO MtS DE' 'GOPI,A DOS P .lU S

no Ho�pital do. S.rvid�r., Prof. Pedro de Moura 'BSTUITO SETEMBRO DE 1954' .. Cil'urlia do Toruld d do Estado Estagio por 1 ano na "Maternidade.':'" Escola" Dlaque. • • • • . • • • • • •• I D A',Formado pela Facu 'a e

S 1 Prof )1_......
'

Prof, Otávio Rodrigues Lima. saída de FPOLIS.
'"Nacional de Medicina, Tisio- (erviçQ -ai) • ""_.

S 12/9Interno por 2 ano do fronto ocorro
h:,gista e Tisiocirurgião d� I no de Andr&d.)

-x-
,l, Hospital Nerêu Ramos I Consultas - Pela manhã OPERAÇÕES'Cur�o de especialização pela

no Hf\spital d. Caridad.. CLINICA DE ADULTOSS. N. T. Ex-interno e Ex-as-
.

'

Precisa.s. d. UJnII em-

Bistente de Cirurfia do P'rof. A tard., du 15,30hl. DOENÇAS DE SENHORAS
,J,

d' t co"·u1t6rlo CONSULTAS: No Hospital de Caridade, diariamentC) pregada para trabalhar em
Ufo' Pinbe,iro Guimariea em lan e no..... I

, ., ....f..... Horário:.

(Rio). ,

' Rua Nunes Machado 17 das 7 as 9.,., _. ° d)'
Pôrto Alegre. Paga·s. bem, Salda: de Fpolls. às 24,00"

. I 18
a ,

No consultorlO, a Rua Joao Pmto nr, 16 (2 ,an . ,

.
." Cons: ,FelIpe Sebm dt, " Esqll,nl d. Tlrad.ntu. Til. 2Rs, 3Rs, 4as das 14 às 16 horas ' Tratar á Rua Felipe

_ ..

do Rio as 16,00
-- Foae 8801: ; 2 7D.·

'

a a d 10' 12h' IS hmi''dt 119 TELEFO- Para mais informaçoes dirijam-se à"

,Atende em hoC'A marcada. . -. 5 s, 6 s as as oras,
. , I

C n..,
EMPRISA NACIONAL DE NAVEGACAO O !CE

.�!:"�::�� SI. Jor.. �-I de!:i����:�h:4r:a presi-I:��D�D:e::7�:;t�Z;;;,NE: 3.177, .-: Doodoro _ Cab<a Posto! n. 92 _ Tele!n�212

Informações
u.eis

,Dr. Ylmar Corrêa
,

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua' Tir.dlnte 9 - Fone' 3415

Empregada
de ITAJAt I

14/9., :

VOLTA'1

salda d�'RIO
,

�O/9
de SANTOS

21/9

..... J I"

Lavando com Sabao

,'Virgem�!Especialidade
da 018. IBIZIL ,INDDSTRIIL-JoID,11l8� (m.rça '81Istrada),

treoDomiza'-se ,jempo e dinheiro "

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta�feira,22 de' Setembro de 1954
,
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"O, EST'ADO'� S' t' J '
'.

t"'"
NO, LAR E NA SOCIEDADÉI' O,'VO anUo con ra

LUIZ EDMUNDO'

Para . relrescos- e • sorvetes

,� ,

''ACÚCAR..

.,._

'0100,

tal gêniozinho não há bele
za que s� aguente .. "A desi-

(Alvarus de Oliveira) lusão foi' dolol'ósa; O públi-' .�.". ." .
"

A cidade, recebeu com

"co idei:lliza OS seus 'ldolos, ;

r 't·d ., b Ih'· t B
�

I
·

simpatia 'e curiosida�e i na' 'coloca'os
" nurr;., pedestal,!, ar I I· ra a IS a rasl elro

turais, a grande artIsta de : num altar. Se esses decep-, '

'"
,

cinema mundial -:- Ava 'c'ionam, afinal a_ culpa r:ao .. ' PARA DEPUTADO ESTADUAL
Gardner. ". é do ídolo que nao passa de

TE'L'uo V'IE'IR
.

RIS'E'IR'O'"- No aeroporto o povo se ser humano como outro "1.... " A '

.

,

aglomerou' pa;,3 I��ce�;cio� i.qualquer, _mas d? público
.

ná-lá e seu carmho fOI que fantaSIa demaIS. O me-

tanto (pie a artista St;, a�te'" <'lhor niSSO, tudo. é ��ô haver I'rou. Queixou-se das, maos

I
nunca a. aptoxlmaçao. Cer

bobas", numa prova de �ue tos ídolos que s'?tê� �el��
não conhece bem o latmo za e alguma mtehgencla.,

, .'

I t' I"
.

- ,,'. 1 PARIS,20 nLp.) - O juiz
emooi'á se p'areça a ma pe- mas Dao possuem nem cu'

Jean Ausset ordenou, hoje, à
la sua tez morena, pelo ar tura nem edUcação, à altu- . .

esposa ciO milionário bolivia-
dor e pela i�docilidade do 1'a. 'do renome, devéri�m no Antenor Patino que de-
seu' gênio', 'misturados com !conservar-se sEimpre dls-.

volva. a 'séu' genro, James
sua 'l'arà' beleza;' Se fôsse tantes, e só os deveríamos

Gdldsmith, a filha deste, 1sa
uma 'brasíleira não estra- I ver através do" ilusórjo ci-

be�que tem quatr'o meses de
nharia a "mão boba" que' nema.

. . idade.
não 'é ferós mas simples'. Mais ou menos dece.pc.io·, A criança (le saúde delica
"vista com o tato" de quem nante foi .a visita de"Errol� da, havia desaparecido na

"sente" a beleza mais pe- Flyn que emhriagado, fez

las pontas dos dedos' que diabruras. Nem todos ,têm
pelos olhos." a inteligência e a genialipa-
Depois de chamar-nos de de de um Orson WeUs, em

selvagens pelo "São Tomé" bora com tanta fealdade,
que somos,. (ver para crer), Mas afinal que será )11elhor
depois de flJrtar-nos, ao para os fans do cinema?,
tato o seu esb�lto e seQutor Feiura com inteligência e

corpinho, foi cometer dis' cultura ou a beleza indiscu-.
túrbios nos hotéis em que tível da Ava' Cardner com

pouco permaneceu. tÓdo seu gêniQ irascível, �al-
Certamente que isso SUr- ta de educação e de priúcí'

preendeu os fans de Ava pios? A maioria dos ídolos
Oardner, "E agora se pode mesmo de barro e se esba
ter idêia' do porqúe muda roas ao mais leve ·toque ,da

,tanto de'marido: ....Com realidade ...

A administração pública, si até aqui era apenas:
uma obra de fachada, dêstes últimos. dias para cá passou

< a ,mostrar o que realmente havia por traz da cortina.
Na verdade, a máquina administrativa,' na atual'

conjuntura, transformou-se em veículo exclusivo dos
interesses da grei bornhauseana A politicagem cam

peia solta através de todos os 'órgãos, com o objetivo de
estabelecer a maior cobertura opressiva que a nossa his-,

. tória ja registrou, Para tanto, todos' 'os meios e modos
são utilizados, corn-o maior caradurismo e falta de es

crúpulos, desde que resulte em benefício daqueles que, I
por imprevidência do eleitorad,o,' hoje desesperadamen
te'. procuram manter-se nas posições para as quais não
estavam preparados. '

.

.

Oi;
.

[eeps destinados aos lavradores passaram para
as mãos dos cabos eleitorais udenistas. As máquinas' agri

,. Icolas entregues exclusivamente ti fanáticos brigadeiris-
Ri, mas ri devagar, que a lágrima traiçoeira,

. ,!,.tas. O,s carr�s oficiais, c,?m ou se� chapa br,anca, tran.�-
Talvez· por ter ver rir assim dessa .maneíra,

'

.; f formaram-se' em transportes udenistas, Os empregos pu- j,
Trema e cáía, afinal, um dia' dos' teus olhos!

l'bliCOS só

�.ã? Aac:ssiveis aos que passa.tem _pelo �ri�o,
' da

---x--- "eterna vigilância". As verbas federais sao
:

crumnosa-

ANIVERSÁRIOS vramento, esposa do sr. Ar- mente desviadas para fins escusos As leis. tripudiadas
! tur Olimpio �ivramentó. I'ou �ánejadas segundo. a cupidez' .do bornhausismo, �

FAZEM, HOJE: I - sra. Soraia Daux Boa- coaçao branca se faz de uma maneira torpe e mesqui- ,

_ sra. Maria das Dores' baid,' esposa do sr. Jacó nha. Os dinheiros públicos manejados de acôrdo com os

Balbi, 'esposa do sr. Italo Boabaid; reclamos; da politicagem . sórdida. Multiplicaram-se as

Balbi, representante comer- I - menina Celia, diléta promessas e as pedras eleitoreiras, As "promissórias"
cial; I filha do sr. Miguel 'I'onres, brotam; como cogumelos. E o ódio, a vingança, a trai-
_ sr. Guilherme Meyer, funcionário do Departamen- ção, o poder da:" fôrça, as "belezas" do udenismo, enfim,

agrimensor licenciado; to de Educação
,

I uma fila indiana' de 'Outras atividades corruptoras, são
.,- sr. Haroldo' Glavan, - sra. 'Iná Teive da Cós' ,os cordeís manejados pelo oportunismo avassalador da

comercial . ta e Silva, esposa do Sgt. I "nova ordem". ,,'"
'

,

- sra. Judith Cunha Li- A.taliba da Costa, e Silva;' '.
" I

No município, tem-se procurado seguir os métodos
."'"-

. pouco' recomendáveis da "escola da vida", Cá e lá mas

fadas há:.. I
, Ontem, percorremos todo O interior da ilha, para

.

tomar o pulso da situação e .ver com' os nossos próprios'
olhos .os efeitos, do poder <econômico. Os mesmos golpes,

I

22 DE SETEMBRO aplicados em Turvo .. E que terão os mesmos' resulta-

A data de hoje recorda-nos que:. dos .. : E soubemos ainda que o dinheiro foi distríbuído
'

_ em ,1.645; o' Forte holandes de Sergipe d'EL-Rei i
através 9ogabinete' do sr. Prefeito, aos Intendentes Dis-

I

São Cristovão) sob o comando do Tenente tritais, numa reunião- realizada segunda-feira última, na
Hans Vogals, r�ndeu'se as tropas da Bahia, sob

I qual receberam as primeiras "instruções" e as "nor

o comando do' Capitão D. João de Souza; i mas" a serem aplicadas aos indiferentes ou recalcitran-
_ em 1.816, o Capitão. Alexandre Luiz de Queh /:s, pois que o lema é: ou :rota' ou aguenta-as conseq��n- .

roz, com 330 cavaleiros, derrotou em Santana, eras. O cambalacho anda a volta. E as ameaças tambem. "

,um destacamento' de 200 orientais, sendo em: j Os V?tos, para c.ompra, são conta?os por cabeça, ;omo �i
seguida perseguido por um outro .destacamento ;0 e.leIto� fo�se. s_:mple: g�do. � dizem que essa e _R prt- i
de 800 orientais que ficaram detídospor uma' meira distribuição. Não e. a·toa que as

. contas estao en

emboscada de Coronel Bento Ribeiro; 'icostadas e o dinheiro some. cios cofres. Q)..1erÍl duvidar, I
em 1.835, na Vila de Cachoeira, na Ilha de Ma-

I
que �ssista o �ovimento às portas da Prefeitura, nes�,

rajó, .0 lVIajor �� Guard,� Nacional, Cher'mon, �oi. tes dias-sombrios, ' .. '" ,... I
,

repelido 'pelo, cabanos que a' estavam :ntrm-I '
E 'oube .mais que o sr. �refelto nã°liga mai,!\P�'t'",ch�ll:ados, _ ..,. <.

•

i,: .... <"�'''. 'Iféi�ura, tant�;ql!.e"n�o' �f;"'?'O":�ri;'t'é1>l��� \.í1��tõea á" : :
'_,..., e� 1.835, durante a Guerra dos Farra�os, no I visitar casa, a fazer proméssas-eleítorerras, . a- falar. da

RlO. Grande do ?ul, o 'I'enente-coronel-Bílva Ta� .sua "capacidade" e do seu "idealismo"; a distribuir re-
vares derrotou Junto a Capela de Herval o. Co : tratos, a dar palmadinhas nos ombros de todos, à dar J" I- d J' b Ihronel Rafael Ve�dum, coman�an!e. de um des- consulta a torto e a direito; e, às mancheias, a distribuir US IÇ'8 O ra '8 Otacamento de gaúchos, r�voluclOnar�os;. ," panacéias,. .. mas tudo isso à custa dos cofres do Mu'ni-

- em 1.842, �er,hardo J.acmto da. Velga, preslden- fípio. Aliás foi 9 p�'óprio queIl1 afirmou que não custa AMIDALAS E' SAÚDE
.te da Provll-:cla �e Mmas .Gerals, agradeceu �o.s 'fazer esmolas coiu o chapeu alheio, ,tanto mais que, es- PROCESSQS EM PAUTA

'"
Dia 22, às 13,30 horas: Ex{stem,' lIla garganta,

��ard�s�naclOnal� o� serVlços prestados r:a. �a- tando com os dias contados', quem vier que feche a. PARA INSTRUÇÃO E Reclamante: Manoel Flo- uma de. cada, lado, duas
ClflCaçao da Pro�mcHl, dura.nt� a guerrá ,clvll, Iporta, que perca noites'e dias para o saneamento das fi'

.
.,' JULGAMENTO rentinà da Silva.' formações, especiais, éham-

.

� em 1.866, argentmos e braslle.lro�, SO? o coman-
nanças municipais e restaure o primado da lei. E mais I Reclamada: Sodima'� SO-' das amídalas, o�de se loca-

do do General Bartolomeu .MItre e âo General soube que õ auto-fálante colocado no carro 20-88, :que;1 "Setembro de 1954 ' ciedade Distribuidora de Ma- lizam, não. raro, afecçõeli vá-
Marque.s ,de Souza, respectIv�mente, assaltaraI? .pel,as calàdas da noite, fi:lz a propaganda do·. sr. Prefeito, deiras S. A. rias,. quase sempre' de más
CurupalÍl. Neste c?�bate mor�eu, no c.u�Prl: .de suas "realiZàções",de suas bornhausadas; foi monta- ':Dia 20, às 13,30 horas: Objeto: Sàlários e diferen- consequências, porque pro-
mento po dever mIlItaor, os .segum�e� b:asllelros. ,do na oficina municipaL .. " E, por fim, em Caiacanga, Processo n. JCJ ,..114/54. 'ças relativas a férias. vo.cam o ,aumento de volu-
Souza aarreto, �� 10

..d� Volunta:rlO� 1�;u�s <;nos informaram que o 'delegado do, gover�ildo, sempre Reclamante: Banco Nacio-I Dia 22, às 14 horas: mé,dêsses órgãos e compro'
de �breu,do 46

�
FabnclO de M;tos . o. ' 1- !.liberal, dqou u,ma junta de bois a um certo grupo de nal do Comérci,o S.·A ..

, I
Processo n. JCJ-180/54. metem o organismo. O in-

pohto M�ndes da. F;onse�a, do �6 , Souza de Me: I eleitores, para que possam-moer os set,Is ideais e ,trans-! Re�lamado� Valmor P�res.
'

Reclamante: Aldo �e Brito. divíduo torna�se mais pre

l�, do 29 e CastIlho ReIS do 4 da G.uarda Na ':formá-Ios em votos à desacreditada udenilda. Essa libe- . ObJeto: Açao de ,consIgna- .Reclamada: Serrana J?e- disposto às doenças, tem
clOnaI.

. 'ira1idade, como não podia deixar de sér, foi idêntica ção em .pagamento. lambert. dor, de garganta constante,
André Nilo. TadascO. t

' ,

t d'f' ld dàqUela outra feita à Bánda ,de Música: quem deu foi .0 Dia 20, às 14' h9ras: ' , Obje o: Horas extr:lOfcl:na- sen e,
,
1 lCU a e em eI1gu-

,dr. Paulo Fontes mas quem .pagou foi o Município, " Pro,cesso n. JCJ ��7?/54. rias. IiI' e respirar pelo nariz.
,

E i;ão êsses os salvadores 'da pátria, os regenerado- Reclamante: Mano Bento pia 23, às 13,30 horas: Quando. �entir, na' gar-
;res de costumes, o.s "bonzinhos", .os que querem sacar de Souza,.'" I

Processo n, JCJ-178/54. ganta, dor ou mal'estar,
as maiores mentiras e as .maiores infâmias,contra o go-

ReclarÚacla: Viação santa.', Reclamante: Orly J03,O da

I procure'um :médicO. es-
.

gêrno honrado do dr. Aderbal Ramos da Silva... Só Catarina, Silveira. pecialista e assim evi-
;mesmo votarido contra .. .' Objeto: Aviso-prévio e.sa- -Reclamada: Viacãó·E'··;mta tara. consequências pra-

'lários. :. Cátarina.
.

,

judicias à saúde.-
Dia 20, às 14,30 hora.s: Objeto: Avisô-prévio. SNES .

.

Prôcesso n.·JCJ-114 e 1i5J54 Dia 23, às 14 horas:
.

Recla�a.nte: 'Apíbal Nelson Processo n. JCJ-181/:j.1,
da Silva e Antônio da Rosa Reclamante: Fi-idrich Sta-

LAGRIMA

fiá uma lágrima sempre atenta em nossos olhos;
.

f"·

Branca, redonda, clara, adamantína, pura, .

E assim como no 'mar os traíçoêíros escolhos,
Ela, escondia, a flôr das pálpebras procura,

E aí ,fica parada. Os íntimos refolhos
. De. nossa alma reflete, e quando unia ventura

Em riso nos entreabre os lábios com doçura,
Ela, d lágríma, fica a nos tremer nos olhos.

.

,.1'"

.Tú que és moça e que rís, e não sabes da mágoa
Da vida, tem cuidado! Olha 'essa gêta d'água:
Se não queres, da vida, achar-te entre os abrolhos.

.

, � �uplamerít,e
Dissolve-se

filtrado .

ràpidamente.
_ oh

e mais econ.ômico.

H OJ E NO PASSADO'

Em pacotes
de 1 .5 quilos'

PALMYRO GOMES VIDAL
Caixa Postal, 42

lOINVltE -

: rPre.teito do Dia

-: "

"DIÁRIO DA METROPOlE"

Luz.
Reclilimada: Padaria Gua

nabara.'
Objeto: Horas extraordiná-

I rias.
,

D!a 21, às13,30' horas:
Processo Íl. JCJ-176/54.

quinta-feira à noite, junta- Reclamante: Tito Batista.
mente com sua ama seca, Reclamada:' Cia. Florestal
quando Goldsmith foi ao ele- de sánta Catarina __,. Ind� e

gante Hotel Trianon, a fim Com. de Madeiras.
de recebê-la. A sogra, Cristi- Objeto: Suspensão.
na de Bourdon, duquesa de Dia 21, às 14 horas·: .

Dúrcal, a tinha levado, ale- Processo n, JçJ -148/54.
gando que James é dem�sia- Reclamante: Joao Teodoro
damente nervoso para Qui- Sobrinho.
dar da filha,' que sofre de Reclamaqo: João Albino.
anoxemia, defic.iência de oxi- Objeto:, Aviso-prévio e sa-

genio no sangúé, o que re� lários.
'

quer .cuidados constantes. Processo n, JCJ-177/54.

dlmayr.
ReclamadOS: I. Campo,:; &

Cia.
Objeto: Indenização, 3.viso

prévio. e férias.
Dia 23, às 14,15 hOnls.

Processo n. JCJ-147/54
Reclamante: João AÍfredo

Teixeira.
Reclamado: Bar e Rest.p_u

rapte Foguinho.
'

Objeto: 'Hóras extra�irdi.ná
rias e repousos sjmlanais.

Dia 24, às 14 horas:
Processo n. JCJ ·lt15/;;·1:,
Reclamante: ,José, Pinto de

Melo.
Reclamado: cilóe Costa.

,
Objeto: 'Aviso-prévio, salá

rios e horas noturnas.

AÜX. TRAT. SIFILIS

IMPUAUAS 00 S;'IIGUE?

fLIII! Df I06Uf�A

'PERDERAM
'AVÓS

os Para Deputado.
:Istadoal'

DO ZE-MUTRETA..
.

-.'

".,.;
.

•••

FRANCISCO DE. SOUZA
NEVES

o au�or da autonomia de
Florianópolis,

'

Cedulas Frei' Caneca;
-

97
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o MTADOFlorianópolis, Quarta-feira,22 de Setembro de 1954

Domingo, o Choque
FIGUEIRENSE E AVAl, OS VELHOS RIV ,AIS DO "SOCCER", ILHÉU DISPUTARÃ'o DOMINGO UM PÁREO DURO, EM CON-'
TINUAÇÃO AO CERTAME DA CIDADE: E' ENORME A EXPECTATIVA DOS AFICIONADOS OO'ESPORTE DAS MULTIDÕES
PELQ PRÉlIO ENTREO LlDER E o TRI-CAM�EÃO.

'

� ,

":�"'X"�...x..)+:.c..�:++:..:..)+)+)+)+:..:..:..:..,,·:..:..:..:..:�:�.......!+Ct(+<..:..:..:..�x+<..:+(..++:��

"O Estado" "Esportivo"
���)4II_04I_o()II_�_I9_..-o_-.t)4ll_P!II_-lo.IlIiI!�,_ ••••-.-••••••"",._.""-•••••-",,, .�,...(�()....()....(,.....()�...()....()....()....()_ .._(�)4

NOMEROS DO CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS, '

JOGOS REAUZADOS
, Guarani 3 x Bocaíuva 1
.

Paula' Ramos 3 x Atlético 2

Imbituba 4 x Figueirense 1

Àvaí .2 x Paula Ramos 1
.

.

Bocaiuvã 3 x Imbítuba 2 epl Henrique Lag�
Figueirense 2 x Atlético 1

.

Imbítuba i x Guarllní O

Avaí O x Figl,leirenSe O
Atlético 3 x Bocaiuva 1

Paula Ramos 3 x Figueirense 1

'Atlético O x Guaraní O
Avaí' 3.,x Becaíuva O

,

Imbituba 3 x .Atlético 2
. Bócaíuva 2 x Paula Ramos, 2

.

Avaí 2 x Guarani 2 ,

FigueiJ:ense 1 x Bocaíuva O
lnibituba 2 x Avai 1 .

Paula ,Ramos. 2 x Guarani O

Atlético,! x Avaí !

Fl.gueirense 3 x Guarani 2
I I'mbituba 2 x Paula Ramos 1
·Bocaiuva 3 x Gu�raní 2

Atlético 3 x Paula Ramos O

Figueirense 2 x Imbituba O

Paula Ramos 2 x Avaí 1
.

Bocaiuva 4, x Imbituba 1

'-Figueirense '2 x Atlético 1
ARTILHEIROS

R'· ,'4 4ss. dos Cro
., 81 Dista! BsporUv,ol,

,

,

,

. de JOIDville 8 SUl
nova Diretoria

CAMPEONATO CITADINO DE CESTOBOL A LUTA ENTRE MARCIANO E CHARLES

Apraz-nos comunicar a

V.S. que em reunião de As
sembléia Geral Ordinaria
efetuada no dia 2 do cor

rente mês, foi eleita a nova
Diretoria para dirigir os

destinos desta Assocíacão
.

no periodo social de 3-9
�

_;

1954 _ 3,9 '_ 1955, a qual
ficou assim constituida:

Presidente: Leopoldo
Schroeder (Léo Cesar)
Vice-Presidente: José Lo-

.

pes de Oliveira (reeleito)
Sechário:' Oswaldo Sch'

Ante redusídissímo pú- si que a totalidade dos seus NOVA IORQl!E, 20 (U. P,)
I'
No comêço ,dê�se "round" te- Iwãbe

. .

.

blico, foi realizada na noite pontos concluindo tramas - Rocky Marciano conser- ve de ceder diante da extra- i Tesoureiro: Antonio de
de 10 do corrente, na qua- pre organizados, patente- vou seu título de campeão ordinária potência de

.Mar-,Almeida Freitas
dra da F Â.C., a segunda 'ando o notavel trabalho de mundial de box dOI? pesos pe- ciano, que mais uma vez de- Conselho fiscal:
rodada do campeonato ci- equipe que lhe vem minis' sados ao vencer Ezzar Char- monstrou que po.r enquanto H g W b
'd b I d f

.

d I "k k t i t·
- u o e er

tadino e cesto o. tran o o e iciente treina ar es por noc -ou ", 2 m nu- con inua a ser o campeao J G 1 ( leito).. . onca ves ree el o -

Venceu merecidamente o Cintra. tos e 36 segundos .depoís do mcontestavel em sua catego- Gilb t� N L'·I er o avarro ms,
C d A li'" comêço do 8,0 "round". riaaravano o r pe o esc0- ,

l,
. Na expectativa de contí-:

re de 53 x 41, no [ôgo p'rin- OS JOGADORES· O combate, que se desenro- O "challenger" venceu a-
'

. nuarmos a merecer da par-
· cipal e de 40 x 28 na preli- lou no �'Yankee Stadium", já penas um "round", o primei-

te de V. S. todo o acata'
minar, NO ,LIRA:· havía sido adiado duas .vezes roo Depois, incapaz de apro-

devíd o t S veítar essa 'vantagem e de-
menta e apoio que nos é ne-

Rico em .movimentação, eVI o a mau empoo ex-

ta reí a a' noít d' .pOI·S de ter sorrído um duro cessaria para conseguirmos
espírito de luta � sobretudo Dobis: Com bôa noção

- Ir -. 1 e, quan o a .

luta começou a, 23h7 castígó no tím do 2..0 assalto, atingir nosso objetivo, qual
em disciplina, o clássico de rebate e colocação, con- , s m.,

, ainda ameacava chuva teve de submeter-se aos ín- seja o de batalhar pelo de-
LIRA x CARAVANA cons- seguiu neutralizar vários .

.

Cê d 34300 t· t t d senvolvimento do desporto
tituiu um espetáculo agra- contra-ataques adversários. erca e ,

' pessoas 1- cessan es a aques o campe-
, nham se acom d d a-o do mundo.

. catarinense em geral, aproo·

dável e merecedor de uma Fez bastante falta quando o a o .para
assistir ao Choque dos dOI' Ezza d Charle fo' d as vrl1itamos. a "oocrtunídade

maior assistência. dêsclassificado com o limite .ao
:

.
s r s I u ,t'

d E tercei
'

I t d
. para colocar a AC.EJ à vos-

." • ,
o,.' � �.. maximo de faltas. pesos pesa os. ra a ercei- vezes a ona an es e ser pos-

".

AS E·QUlprr.-S
--'." .

LA' E ite J
• ra vez que Ezzard Charles to a "kncck-out". Sua prí- sa disposição para tudo que

'.c. ema: nn nOI e inspira- .. di 't'
_� 1·1

.

","' d b 1· d '.' I tentava recuperar o título meíra queda verificou-se no iga respei o ao progresso
"..._.... ,," .

., I < •... ,. a a ussu a a eq':l:pe. c: =, mundial. E como- nâs lutas '2.0 assalto, depois de um pos-: esportivo de nossa terra.
Jogou o Lira, conforme mo, c�ntrolador o com boa

anteriores .Charles tombou e sante direto do campeão. Mas .. Saudações atenciosas
· notamos, desfalcado da sua po�tarla. nhos afrr.emeçoslhde teve dere��nhecer a superío- Charles caiu mais devido a '(a.) Leopoldo Schroeder,
guarda titular _ Tanga e meia-cano a, OI o me ar

rídade de Marciano. um escorregão do que pelo
.

Presidente
Calil _ e assim mesmo jo- elemento do .seu quadro. N d d

..

2 1 I d dversá
. (a.) Oswa' ldo Schwa.be,a ver a e, Ja no .0 assa - go pe o seu a versano e

gou muito bem. Donald: Contribuiu com to Ezzard· Charles podia, a- não pareceu "groggy".' Na Secretário
Otimamente orientados onze pont<1!S; mas, não foi o bandon;;tr seu sonho de tor- realidade, o "challenger" le- Agradecendo a gentileza

pelo seu novo tecnico WAL- mesmo jogador que temos'
nar-se campeão do mundq. vantou-se quase em seguida dos distintos colegas, faze-

MIR, os ardorosos defenso- visto '-atuar, aparentando e ,foi a partir desse momen- ·mos Natos crescentes para
res do Lira, cumprindo com certo cansaço, �ocomoveu-se - 'to que foi duramente maltra- quê a gestão da nova dire-
atencão as suas recomenda- pouco na quadra. < tado até o fim do 2,0 "round". toria da A.C.E.J. sejá ,dos
çôes: chegaram a luta de Acary: Rápido· nas en- va onde lhe coube a tare�a Nos "rounds" seguintes mais profícuos e felizes.

Danyr (Figueirense} ... ,.............. 8 igual para igual com o ex' vestidas, marcando é ata- de policiar o centro adver- Marciano atingiu frequente- ._

.Làndo. (Imbituba) ..•.... -

..........•.• 5 perimentado,quadro,do Ca- cando bem, o jovem astro sário. 'Não foi tão feliz na mente o corp,o e o r'osto do Torneio O"loaaE'rico . (Atlético , ,... 4 raVana, em grande parte da estraga energias ás vezes ofensiva, mesmo aS,sim, con', seu "challeng�r" que IlJ'ostra- " .

".

Pacheco (Figueirense) .....•......... 4 peleja. sem necessidade. Preocupa- ·siguiu nove pontos, Foi pou- va sentir os golpes. Os cor- nal V;, JZe800'Pítola (Guaraní) ..... " ;. . . . . . . . 3 O Caravana do Ar jogou se muito com as j6gadas de co explorado no. garafão e' po-acorpo foram seguidos e' .

Barata· (Paula Ramos) '3 mais calmo, padronizado e dfeitos .acrobati(!os: mas, sofre �evera marcação por o árbitro teve de interrom- Jogando da tarde �e do-
,

(B·)·
" 3 d t t' t d tI'

. � .·mingo último, no campo do
Jaír ocalUva; "' •... ; _......... procuran o a�er ar, como conver e ,quasl o as e em parte da guarda contrária. per a pe eJa vanas vezes pa-

E'dio '(Paula Ramos) � .,.........
3 realmente acertou, nas ma-Inotavel visão de cesta. ra separar os dois lutadore!>. Oswaldo Cruz F. C:, no Es-

Fernando (Atlétiéo) ._ ,
•....... ;. 3 nobras do garrafão e con- E'r,ico:. Lutou muito, NO CARAVANA: L.Ogo que Charles procurava treito, pelo Torneio Octogo-

E'rico (Atlético) ......•. ;............. 3 tra' ataques. Consignou qua-I principalmente nà defensi- distância, Marciano avança:-
nal promovido pelo Balneá-

. 3 . rio E. C., o AMÉRICA FUTE-
Rodrigues (Avaí) ...............•...• , Morací: Já agora afinan- va' e colocava, em "clinches",

R ) 3 I t
.

t BOL CLUBE, de Capoeiras,
Valério (Paula. amos. ............•..•

2
do-se com o conJ'unto, o ex.- seus go pes cer elros. A e ao

,

I I foi vencedor da cl).ave da
Waldir (Imbituba) ..•...... ,.......... celente guarda do Carava- 5,0 assa to Marc�ano dimi- .

Anastácio (Guarání) ,
.•••.•.•.•. ;.... 2 Pacheco, 'do Figueirense, no 'jogo contra ° Imbitu�

na sú.p�ra'se dia a dia. Foi nuiu seu ritmo e sofreu, mas tarde, após abater dois for-

/
Lauro ,(Atlético) �""""""',"".' 22 ba: desperdiç.ãda: ,f uma elas grandes figuras da sem ,parecer senti-las, as ré- tes. adversários pelo escore

1 (P 1 R ) Valéria, do Paula Ramos, no l'ogo contra o Avai: plicas em direitos do S"U ad- de 2 x 1 respectivamente.
Wi san au a amos . . . . . . . . . .

.' quadra. Y

N" t'd
) 2 'onve'rtl'da em go·}

'. .

versa'rl·O. a prImeIra par I a coll,-
Z'acky (Boca.iuva •..... ,..............

_. Aldo: O veterano astro .

2 Lauro, do Atlético, no J'ogo contra o Figueirense: embora na-o tendo encon-
No comêco do 6.0 "round" tra o .E. C. Ferroviário, de

Jacó (Paula Ramos)· ..... ','" .:.,....... -
-

S d
. -

A'
.

2 con·vertl·d·a· em gol,.' I
,.

t t aco os Llmoes, o merlCa

Ernani (Imbituba) .' .... � . : .....(.,..
.

trado ainda aspa' melhor pe a pnmelra vez en ou opor

2 Julinho, do Figueirense, no jogo . contra o Avai: ' sua técnica' à potência de jogou �ssim constit�ido:
Bisc9ito (Bocaiuva .•.....

'

....•... '...

d d' d fórma, supre-a com· a expe-. Marciano. Mas o campea-o ROSELIO, NOEL E BON-
Harley (Imbítuba) .•.... '

..•..•..•..••. 2 esper Iça a.
, riência e a inteligência.

.) 1 Zacky, do Bocaiúva, no J'ogo contra o Atlético:- con- continuou a avançar, cabeca 1GA; ,BRANDO, NENEM E

Carriço (Socaiuv;:l. . .' � ,I

l' vertida em gol. .. a' tCahtIJCnaa,: nUa_mo' fPoo"ucoo ,...p.ersemzoo para a frente, batendo co� IGl!IDO; WALTER, SEIXAS,
Hercílio· (Atlético) �.......

J.
.- MoA WALMOR E JAIR

b 1, Guido, do .Avaí, no jog.o contr� o·Guarani.· conver- os dois punhos. Na saída de ;.
.

.

Caré,ca (Imbitu a) •.• � • ," ••.•••••..
'.. elemento que vimos jogar Marcaram para o América

A')
, 1 tida em gol um corpo-a-corpo o campeão'

Néde 1 vai ............•..••.••. � • . • •.• ,

'

"

d contra o DOZE O jôgo sol- Seixas e Nenem. Contra o

Bolão (Avaí) .........•••.... /. •.• • • . • 1 Gíovani, do Atlético, n,o jogo contra o AVEil: es'
to casa-se 'melhor ás suas'

começou a sangrar de um fe-
Unidos F. C. vencedor da se-

1 perdiçada' , rimento no nariz.
Manara (Avaí) ..•.....•••.•• •••••••. F'

. ,\ qualidades d·e ,excelente fino' gunaa partida, o América ali-
Duart� (Avaí) ,

...••.•••••••••••••.•••••
' 1 . E'rico, do Atlético, no Jogo contra O· Iguell'ense. tador 'Está começando a J'o Do mesmo modo no 10 nhou com a mesma consti

·1 convertida em �1.
.

\.
-

- .

-

'
.

. -

Guido (Avaí) ... i ••• i � ; •••••••• , • • • •

EXPULSOES
I
gar para o conjunto� 'assalto Rocky MarCiano foi tuição, incluindo apenas Telê

Saul (A'vaí) .;....................... 1 Conrado: Cremos que o ferido, desta vez na, arcada na meia esquerda fazendo

Cabana (Imbituba) •..•.••... �.. • •• • . 1 Trilha, do' Figueirense, no jogo contra o Imbituba
notavel cestinha não atra- superciliar esquerda, que co-

j sair Walmor. Marcaram para
N (G ')

, 1 Frederico (2 vezes\ do Atlético, nos jogos contra· o \
b d t

'

enem uaram. . . . . . . • . • . • . . . • . • ..

-

'.! vessa bôa faze. Morozo nos meçou a sangrar a \l.n an e- o América Seix� e Môa e o

Vitor (Guaraní) , .1 Bocaiuva e o Guarani. movimentos e sem aquela' mente. A partir dêsse mo- ponto de honra do Unidos

Oséas (Imbltuba) .. , . . . . . . . . . . . . .. 1 visão de cesta que Q.

carac-l
mento, Ezzard Charles pro- foi marcallo pelo extrema

Renê . ,(Paula Ramos) 1 AdiliQ; do Bocaiuva, no jOIQ contra o Atlético teriz�va. curou aproveitar essa vanta- Duarte.

Amorim (Avaí) 1 Manara, do Avaí, no jogo contra o Atrétic9
'

Cambirela: O verde' cen- gem tentando encaixa�, seus Em data que será prévia-
Oscar. (Bocaiuva)- ..•... ;............. l Duarie, do Avaí, no jogo contra o Atlético. tro caravaneiro constitUiu-I gOlpes _

no� ferimentos do mente divulgada, será reali-

China (Bocaiuva) .� .;•....•.• ,......... 1 Cazuza, do Atlético, no jogo contra o ,Avaí.
se, ao nosso ver, um' dos campeao.. zada a última partida entre

Adílio (Bocaiuva) '•.....••.•••.• ; • . . 1 Abelardo do Atlético, no jogo contra o Figueirense melhores elementos da sua DepOl,S, mlClOU o 8,0 as equipes vencedoras das

Nizeta (Guaraní). 1 JUIZES QUE APITARAM .

R b t 'b '''round''. Lento até então, o chaves da manhã 'e da tar-
,

b b) 1 O ld S'l' 9 eqmpel'
e tO eobu emd o cto- combate animou-se subita- d Oswaldo Cruz F C eXuxú (1m itu a •.. " r

•... , • • • . . • swa o I velra,· vezes mo e emen o . ase as a-'.. .
e, . .

Poli, (Guarani) 1 Oswaldo ,Meira, 7 vezes ticas empregadas pela sua
mente ate o soar do "gong". América F. C., respectiva-

.

b· (A lét' ) 1 Oswaldo Ramos" 4 vdnes . ... Os dois pugilistas trocaram mente, decidindo assim o tí-
_

Som ra t lCO, ',' '.' • . 'C""

eqmpe, saIU-se a contento. , ,

. ,Giovani (Atlético) .
'

, � ...•.
'.. . .. 1 João Sebastião da ,Silva, 3 vezes E t' d' d esquerdos e direitos, no ros-. tu lo de Campeão do Torneio

.. RECORDISTAS � DE TENTOS POR JOGO G�rson Demaria, 2 vez�s
s a pr�gre lo �. . d

to e no corpo. Marciano con- Octogonal.
".._

, .

'I R .) D (FIl') Francisco Prazeres, 1 vez
Thome: .SUbStltulI� o a

seguiu um belo "crochet" de

�;'..
- Bc·oam:rat3ag��:u a átTtOS e anyr gueuense ,

SaulOliveira, 1 vez
Conrado, amda na 1 . fase, esquerda no rosto do "chal-

deu. melh�r entrosamento a
lenger", que fez seguir

.

de

,NEQATIVOS ..

A·
. eqmpe. Figurou entre os vários diretos. Pela segunda a,,f'cip'81'ão.

Pavão, do Guarani a· favor do Bocaiuva � CLA�IFICAÇ O melhores do seu quadro. vez desde o comêço do en-
Y

} . BQnga, do ;Bocaiuva, a favor dO Atlético , •••• �
. PROFISSIONAIS contro Ezzarct Charles caiu JOSÉ URBANO' HEIL ETião '(Imbituba), a'.favor do Bocaiuva ..•..... 1 1° lugar -,- Figueirense, 5. pontos. perdidos OS JUIZES, SENHORAVASADOS'

mas levantou-se quase em
,

ARQUEIROS,··' 2° lugar _ Imbituba, 6 pontos perdidos s guida. Rocky Marciano a-

,Búbi' (Bocaiuva)
-

.: '

"

14 30 lugar -,- Avaí e Paula Ramos, 7 pontos perdidos Facilitados 'pela exelente tacou de novo. Com socos da

'Miltinho (Imbituba) ,
13' 4° lugar _ Bocaiuva, 9 pontos perdidos conduta dos jogadores, os direita e da esquerda marte-

: .LeIo '(Guarani) ' 13 5° lugar _ Atlético e Guarani, 10 pontos perdidos jl1izes Oswaldo Meira e Ma- lou seu adversário que foi ao

SoitCini �Atlético) , , � 12 I '.t&t,i�,t.. rio Abreu, completaram sa- tapete. Charles ficou de joe-
. ,Alcid�s (Pautá Ramos) ..•.., ••••..•.••.• :... 7 A,SPIRANTES Hsf�toriaini:mte a noitada. lhos, suas mãos tocando à

Tatú (Avaí) : .. ;.: .'............ 7. 1° ,lugar -,- Bocaiuva, 2 p.p. Justo é que realcemos a lo�a. Não se levantou mais;

'Mafra' (Figueirense) :.................... 7 2° lugar _ Figueirense, 5 'p.p. atuação do Jovem auxiliar mas par�.cia estar êonsciente.
,

Brognoli. (P. Ramos) ; .. , ,.. 6 3° lugar _ Imbituba, 7 p.p. Mario Abreu, que, é'oadju�' O árbitro contou os 10 se-

A' d b 1 (F'dI_' ),
.

4 4° lugar _ Paula Ramos e A,vai, 8 p.p vando com Oswald.o Mei-
. gundos regulamentares. E'n-, , .'.

. s ru a lo_lrense , ..••••.••••••••••••••

J. Aldo (Bocaiuva) ..v
3 4°, lugar _:_ Guaraní, 10 p. p.', :' ra, apitador de mei'itos tão Charles levantou-se len-

Adolfinho. (Avaí) � .••..•.• ' •.•••••••.• '1 5° lugar Alético, 14 p.p�
. comprovados, fez-se notar· tamente e, com um sorriso

PENALIDADES MAXIMAS PRÓXIMOS JOGOS I .perfeitàme,nte e, com baso: "triste nos lábios, dirigiu-se

�rasmo, do Guarani, no jO,o contra o. Bocaiuva: Dia 26 -,-Clmbituba x Gu�raní, ,
em Henrique Lage� tante acerto, não sobrecar- para Marciano, que parecia

desperdiçada. 'e Avai x Figueirense, nesta Capital,'·
regan.

do,.... 'como '.se. ·e.sperava, I esperá-io. no, meiO..
d.O "ring" .

. ,

Orlando, 'do Figueirense, no jogo contra o Imbitu-.. Dia 3 de outubro�,i- Atlético x Boc,aiuva. o Juiz p,rmcipal. Durante um instante, os

ba; desperdiçada.
' ,4""· Dia 10 de Outubro _ Figueirense x Paula Ramos ;,' . 'jÚNIOR dois "bOxeurs", Qúê pareciam

.,;'�,

.
.

de

Recebemos .o seguinte
oficio:

'

"Joinville, Setembro
1954.
Prezado Sr .

Tem o prazer de partici
par aos seus parentes e

pessoas amigas o nascimen
to de seu filho, ocorido no

dia 20-9-54, as 18% horas..
na maternidade Dr. Carlos
Corrêia que na ,pia Batisnal
recebeu o nome de José
Pedro' Heil.

isolados da multidão, troca
ram álgumas palavras. Ez
zard Charles mais uma vez

teve de reconhecer' a supe
rioridade de Rocky Marcia
no,
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proviso, à memória ou à
consciencia tôdas aquelas
perguntas que podem ter

surgido, sabe Deus qaundo,
durante a leitura de um li-
vr.o?

,

E como poderia. ,por seu

lado! o homem de letras,
dirigr� ,a

Po' PITIG��HRIA DI�.e�S����,�,EL�V:i"'·perfeitos por d e fi n I ç a o

(Especial para "O Esta- ("Oh, o benév_?lo leit�r:'!�, ,

, do") como poderia ele se dírigtr
Buenos Aires - (APLA) a um só? Quem escreve es

_ Um dos mais geniais tá acostumado a um tipo
editores italianos, Vallecchi, mediano de homens, que

homem de grande sensibili- 'são como que a compensa-
'dade e de olfato apuradíê- cão dos ecessos passionais,
simo, teve uma idéia obso iras dissonâncias psicológi
lutamente original no mun- cas, das exuberânciqs e das'

do das letras. Organizou, insufic.iências.,
em sua casa editora 'de F:lo-' Quando nos encontramos

rença, uma loteria cujos diant"e de um leitor isolado

prêmios não seriam pag�s sentimo-nos indefesos. Na
em dinheiro, nem em aru- da pior para o escritor do

mais vivos, nem em bonus que a obrigaçã('),. depois da

com os quais sé pode com- c�nferência, deve "faire le

prar qualquer artigo numa beau" como um caehor
determinada loja, nem em rinho'que pede açúcar, di

livros. Os prêmios eram ho- ante de um grupo de admí

mens 'vivos, ou, para dizer radores açucarando com

tudo, escritores. Os vence- elogios o ilustre mestre.
dores tinham o direito de Por mais modesto que seja
fazer deles, por algum tem- o escritor, no momento em

po, o uso que desejassem: que se levanta de sua mesa
,

dirigir-lhes como se escreve -de trabalho começa a as

um livro, obrigá-los a reei semelhar-se verdadeíramen
tar o indefectível "soneto te ao albatrós de Baudelai-'

para o casamento de minha re, agitando _em vão as suas

prima Catarina", que tôda asas no convés do navio, em .

a solteirona, todo o buro- meio às zombarias da

ma-I'cráta' sério e respeitável rinhagem.
compôs em sua juventude, O escritor e o freguês de

e que já não sabe onde se sua mercadoria se devem ,

encontra, mas que, invaria- manter a uma distância res-
'

velmente, acaba por encon- peitosa, um do outro; um

trar e;' curvando-se aos ro- corre o perigo de causar

gos insistentes, por ler: decepções ao 'outro; as duas
Não conheço pessoalmen- mil pessoas que, 'na estréia

te os escritores contempo- de uma comédia, decidem o

râneos da Casa Vellecchi, seu êxito ou 'o seu malôgro,
porque em minha vagabun-] se interrogadas sôbre o que

dàgern pelo mundo jamais
\
as fez rir ou chorar, sobre o

inclui no itinerário a cida- que lhes despertou maior

de de Florença; mas co- interesse" aborrecimento ou

nheço os escritores em ge- contrariedade, teriam res

ral, seu modo de ser, seu postas tão disparatadas que
estilo suas manias e pos- despertariam no autor o de-
'ses. Os contemporâneos ain- sejo de abandonar para "" "..-

da não possuem uma bío- sempre a vida artística e [r
escritos, mas que f ',-G-E-T-'-l-I-O"'_V-A-vv-R-G-A-S-N---O-M-O-R-REUf Igrafia, aquela biografia' be- refugirar-se no interior, b ,o oram. ' U f\ A

nevolente que só a posteri- cultivando repolho .0U ro- poOre:r�����s. quando sua Homenagem de _ Maria Be- nome el)Obrecendó', àqueles '

dade sabe fabricar, mas co- j sas. arte lhe permite permane· lisária da Luz que sempre te admiraram,
nheço algumas coisas a res- O leito):' faz do escritor

cer encerrado e invisível .Nessa singela festividade tinge de negros remorços a

peito dos escritores do pas- u�a opinião. convencional.
entre as quatro paredes de da Semana da Pátria, home- conciência dos teus traidores,

sado, e do público também, Tao convencional, que qua-. ité a fim de nageando as grandes figuras dos teus assassinos!
coisas que sempre se repe- se todos estão convencidos seus escri ano,

S er do' nosso Brasil, cumpre-me o Presidente Varg'as: Tua
dís- poder pensar e, e crev , .,

tem, com pequeníssimas de que, se estivessem
d ve fugir aos olhares pro- dever de ressaltar aqui, a in- presença espiritual. tua bon

va:ç'.lWMS. Imagino.cportan- postos a contar-lhe -o seu, e , "
, >

sígne .e-i,Ii'esquet>ív.cl p"essóà, dàd� extrema, teu sorriso a-,�'\P'I<-
., i i fanos para que se conserve e-

to, de,' que forma os vence- próprío caso e escritor te- " "

do maior Estadista Sul Ame- migo jamais se apagará dos
" ., l' f" t

-

a ilusão Mas acontece que
dores S'e utilizaram de. seus na materia su icien e para '.'" .

d 'lt· t O corações daqueles que sabem
1 O todos os escrItores tem uma ncano os u Imos empos: -

A •

escrever uma noee a. s ,.' t V b '1' lt do' t apremies. -

1 d alma semelhante à das bai- Presíden e argas. ser rasi erros cu uan u

Antes de mais nada, ao 'outros, aque es que na a. d ti tas � Foi o Presídente Vargas grande obra!
'

-

d
" t' 1 larinas as cançone IS , ,

receberem a autorização e têm para con ar; JU gam d'
,

p grande ou o criador da Semana da Pá- Sim, Presidente Vargas, ja-,

, .'
itor+ é 'as sopranos. ar "

perguntar qualquer COIsa que o escri ar e uma ma- .

te tría, No seu grande ideal de mais morreste e morreras,

ao escritor deviam sentir-. quina de fabricação de fra- peque�o dque dseJad'. sen. brasileiro, ele 'reformou, criou pois, tu és a própria Bandei-
o ',." id

,. d necessída e e I z e r .
.- ,

se encabuladíssimos. Que ses e 1 elas, e que e sua .

d
'

teí Tosca- e fez renascer mais forte- ra Nacional, acenando num
. .

t ?"
"

artola êle é capaz de tirar "Quan o can ei com
mente o'sentimento de amor gesto alegre e esperançosoirei pergun ar.

d-:-' .

e a c

d t d'lh d nini no Scala _ .. ", ou, mais
Pergunta que IngIram, para oxos e roca I . os a

"

, "Q d pelas causas da nossa PátI;ia. para todos os teus filhos! Tu
.

f' modestamente: uan o
1'" b,certamente, a si mesmos. mesma arma que um pres-

I
• el de Sendo ele um bom brasi eI- es o ceu que nos co re e a

É muito dificil fazer uma tidigitador tira coelhos da repres�nteI::' paPC ro, como o demonstrou até terra na 'qual' dormes. Tu
, Amnens no J.eatro omu- .

t t d
.

"p't' 'I P
.

pergunta quando se tem a sua.
I d Bt"

nos últimos ms an es e sua es a,PE9,p:I,:;,___a na. reSI-

obrigação' de, fazê-la, e mui- A realidade é' muito o�- naL
e e;"enu °d�' que o

,vida, sempre desejou que os dente Vargas: '�lJeml as de

to dificil responder, quando tra. Quando se levanta de
b

onge o mUI�t "

e' e"le grandes homens que muito monstrações de p'ouco apreço

'd
.

A d t b Ih d' o serva o escn OI' lutaram pelo engranàeci - com que te agraciam' até au-
somos força os a IStO. sua mesa e ra a o, el- 'rdadeíra e since'
falta de espontaneidade tem xando qu� segue· a última mesmo, ':.�" ' ando

mento do Brasil, fossem mais toridades, dizendo que eon

um poder' inibitóri0. Lem- página e' a última ,lágriri'la, ramente e e mesmo, qub.. festejados e conpecidos, pelo tigo morreram as esperanças

bro-me de que há muitos o poeta, o extravagante, o se encontra e� seu an; Ien-
povo. do povo, que tua morte foi

,

tal' Virgília Talli terrorista que joga com im- te familiar, Ju�to d; seu Agora já não está êlé pre- uma limpeza para o Brasil,

��OSt 0; uma famosa com� pressões digitais, damas dicionário, que varr.e:-a com, sidindo os festejos do dia da nem isso, nem mesmo o pior

Ir,eh?r te t 1 foi um dia mascaradas, guilhotinas e sua barba para VerIfICar se Pátria, conforme fazia çom que -digam de tua pessoa, po-
pan tIa dea

ra ,

bro uma deterinin�da palavra ta"nto orgulho de ser brasi- derá fazer-te menos grande'
r um mem coisas semelhantes, conver-,

adPar
ea o Ph? - Ih d' _ se escreve com S' ou com leiro, Já não está êle, aqui, e nem diminuir o que

foste1a compan la que e IS te-se num sujeito qualquer, ,

. 1
' .'

t' ,
.

'

o mais qualquer de todos os C· junto de sua enClC ope- em pessoa., Mas, o PresI<!en- e es por I mesmo"
se.

T\ 11' h dI.'a de onde tirará 'uma .in- te Vargas não morreu como' Getúlio Vargas, não en-
- Sr a I o sen ar me sujeitos. Se, por questões "

.

I
.

t'
.

d• L
d dê publicidade ou de farsa, fo'rmação que dara' aos morrem os covardes ou SIm- traste na hIS ona, morren o

,c?nt.ratou como �egun o

seus leitores a impressão, pIes Presidentes. Não. Syeu,' para. a vida material. Não;
CO�1llCO da ��mpanhla" ma�, surgem de sua boca. ou de

de haver brotado de sua me- heroismo demonstrando
'

ã-' sempre estiveste na história
ate agora, nao me deu pa- seu compartimento" atas e

,. fum'e de mar ao direito e a J'ustioa, e ela foi quem te encontrou
.

d "d palavras que sejam confor- morla' como o per '

-"

pe�s e acor,.o com o meu
um cravo', J'unto de seu ca- amor pela causa, que sempre te buscou, porque a historia

t 1 t s que façam mes à sua prosa ou à suaa e� o.' pal�el
'

diante de demo de an:otação, onde defendeu, tornou-o grande, só escol�� homens como �uo publIco 1'11'. poesia, estamos. _ t' um paradoxo muito grande. Seu desapare- para abnlhantar as suas pa-
Virgilio Talli, que em al- um caso de contmuaçao da enc.otndrarh� d anos na su-

.

cimento im.posto por uma ginas. E, ainda que na his-
., h' d'd f"

-

l't
,. I't ano a o a' ez .

guns meses Ja aVIa me I o Icçao 1 erana. mI a-se a
I . _ .

'" trama infame urdidá por e- tória também fiquem os no-

'b'l'd d d'
..

f a ua própria pOSlcao de aue VIesse a ser- ,

as pOSSI I I a es o Jovem SI mesmo, az s
..' d�'" [ementos que nunca conse-

I
mes do's Calabares, dos Sil-

cômico, concedeu-lhe uma caric�tura.·. , .

VIr :lgum Ia...
.,

_ guiram a simpatia do povp, vérios dos Reis, dos Lacerdas,
entrevista para a manhã se- EXlste� 1.Ivros _ ternveI.s, �ao devemos .obrlga lo a

que nunca souberam rir com dos Brigade,ir9s e de muitos

guinte, depois das onze ho- que o publIco nao deseJa Sair de sua. laborIOsa e a�or- bondade (a -não ser, em épo- que si não traidores, são de

ras, no palco. O ator che- 1,:1', ou que, dep�is de lidos, �ent�da VIda de falsa m�- �as de eleições), em vez de latores' desajustados, despei- I
gou pontualmente, encon- sao logo esqueCIdos: . reve-I plraçao e falsa esponta�e�-, aniquilar a personalidade do tados e acusadores injustos e

trando o diretor à sua es- laçõe� sôbre a vida íntima' dade. Aqueles que p�rtlcI· Presidente Vargas, pelo con- infames, êstes não pareceI:9.

pera. 1l:ste respondeu ao I de Bernard Shaw, escritas �arem de uma lotel'l� de
,tràrio, tornou-a mais

.

viva enaltecendo as páginas da

cumprimento sentou-se

nU-l
por sua dat.ilógrafa; indis- 'escritores devem conslde- do que nunca ,no meio

.

das história' do povo algum. (p�i�
lIla cadeirao, �ruzou os bra- crições sôbre a vida privada rar-se felÍzes se tirarem um famílias brasileiras. contrário, são despresiv�is e

cos mandou acender todas de Anatole France, publica- bilheto branco.
, Presidente Vargas: Viveste seus nomes s� enegrecerão,

, �s iuzes da sala, e disse ao das por seu secretário... xxx por um ideal e morreste pa- na história de um povo alti-

ator que ,estava dê pé dian- Livros que ni'fo deviam ser Tôdas estas considera- ra viver mais do que nunca! vo, bravo e sincero, E, estes

te dele: . Presidente Vargas: Teu san-' traidores são os que de fato

--,- O senhor não é um VIVER!!! �ORRER!!!
'

gue angustiado que deITa- morrem, porque OS MAUS

ator cômico? Pois bem, fa- Depende do sangue, o sangue é a vida! maste e que tanto honra teu POR SI SE DESTROEM.

ça-me rir. SANGUENOL :,.._ Tônic9 t'J.c.s convalescentes, tônico �;�ri;�:�1�� nome GETU-

Acredito que a mesma dos desnutridos. Contém excelentes elementos
sensacão de mal estar terá tônicos: '_ Fosfato, Cálcio,
tido o"escritor diante do lei- Arseniato e Vanadato de SÓ-
tor em carne e osso, e vi- dia.
ce-versa. Como seria, pos- ··os PALIDOS - DEPAUPE-
sível fazer aflorar� de im- RADOS -- ESGOTADOS _:_

MÃES QUE CRIAM --'MA
GROS -- CRIANÇAS RA

QUtTICA;S receberão a toni

f�cação geral do
-

organismo

Pontos de partida
do progresso

Com os motores trepidando, o avião
desliza na pista, toma impulso e arre

mete serenamente rumo ao seu destino,
Vai cruzando os céus das .ctdades, das'

estradas, dos campos ... e o ruído de seus

motores' poderosos funde-se, de passa
gem. com, o rumor do trânsito nas ruas,
dos caminhões carregados que rompem
a distância, dos tratores que trabalham
o solo, onde vão surgir os novos café-

. zaís, os tríga's, as. plantações de. cana.,
Em tôda parte, o rumor envolvente dos
motores, conduzindo ou produzindo, su
�ere trabalho e progresso,

Mas, por trás dessa música estimu

lante, estão os problemas, do abasteci
mento de combustível às máquinas que
dinamizam a nação,

No seu esfôrço constante, para solu- .

cioná-los, a Esso Standard do Brasil

amplia e multiplica, de ano para ano,
,suas instalações em todo o terrttério
nacional. E nessa tarefa gigantesca vem'
realizando inversões que, somente de
1945 a esta parte, totalizam mais de 60(,\
milhões de cruzeiros,

Dlârlamente, a,Org3.ni1.aç "o Esso for;
nece milhões de litros d· nrodutos de
petróleo, à indústria, à, lavoura, ao co

mércio e aos transportes, usando uma

vasta rêde: de armazéns. depósitos a

granel, terminais oceân cos e de cabo
tagem • impressionantes cunjuntos de

reservatõrlos, oleodutos e desvios' fer
roviários. que se espalflarn por todo o

país como verdadeiros pontos de part.i ,

da do progresso,

s �-vV
-Esso Standard do Brasil

o ROSÁRIO DE S. BORJA
Abelardo Romero biu para 'Santa Teresa. Em

Ao voltar de São Borja, a 'sua casa, que é republíca de
semana passada, um romeí- estudantes e escola de tea-
1'0 deu a Paschoal Carlos tro, improvisava-se tambem
Magno um dos rasarias ben- uma creche. Lá se encontra
tos no tumulo, naquela cída- va uma criança 'que há uma

de, do presidente Vargas. O ser.iana-não parava de cho
poeta aceitou a relíquia, es- rar.' Chamados a ve-Ia. os

clarecendo, porem, ao 1'0- pediatras' coçavam a cabeça
meiro que nunca fôra getu- e não acertavam no díag
lista' no sentido político do 'postico: Desanimado, des
termo, Faz muitos :;LDOS, crente na ciencia medica, a

recordou - visitara o sr. Ge- mãe da doentinha apelou, a- ,

túlío, no Catete, para tratar final, para o poeta:
de interesses culturais e ar-' - Dr, Paschoal, empreste
tístícos, ficando ímpressío- me, pelo amor de Deus, o ro-.
nadíssimo, na: ocasião, com sario bento no tumulo de Ge-
a cultura do presidente, túlio!
- O dr. Getúlio - con- Paschoal Carlos Magno

cluiu Pascqoal - conhecia atendeu, çomovido, ao apelo:
,os teatrologos, desde' Esquilo Colocada a reliq�ia á cabe
,até Pirandello, e sabia de cór ceira do leito da criança, es
poemas de Leopardi, Byron, ta interrompeu o choro, ali
Espronceda, Hugo, Hernan- mentou-se e dormiu tranqui-
tez e Castro Alves. líssi�a, até o dia 'seguinte,
Tendo convencido o romei- despertando completamente

1'0 de que sua si1l1patia pelo restabelecida .. Era a primeira
presidente era ex«lusivamen- maravilha operada pelo tau
te intelectual, Paschoal me- maturgo de São Borja.
teu o rosario no bolso e su- (Do "O Jornal", do' RIo)

P.S.D.

,
r .

I "

I Para Verei!dor
JobeI Cardoso

comecassem a escrever e,

por' i�so, representavam já
esplendidamente o seu pa

pel, embóra nada tives�em
ainda realizado.

'

.

Q\.te se faça uma

de escritoras!
.

'.

Em tempo algum houve

Presidente tão � grande
com'o tu! Jamais algum Pre

sidente deu tanto de' si para
um povo e deixou tantas sau

dades!

cóes são válidas apenas pa
;a os poetas' e os escritores.
No que se refere às poetisas
e escritoras, ô caso é dife
rente. Estas últimas já
eram literatas antes que Tua grandeza, teu poder, I

Fé, eu te saudo grande Már
tua alma o teu ideal jamais' tir e torno a repetir:
serão' destruidos.

.

/ "GETULIO VARGAS NÃO
Ninguem conseguirá! MORREU, P O R QUE OS
E, daqui qêste ,peguenino G R A N D E S IDEAIS NAO

pedaço 'do . Brasil, unindo MORREM NUNCA".
loteria minha voz à de milhões de

bl'1ll'ileirQs . un�ficªdos p�!a..",......=�,""�
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- As 8 - Hs
COLOSAL PROGRAMA

Uma das promessas feitas DUPLO
mais vezes e explorada em 1°) Bandeirantes na Tela.
torno as campanhas políticas Nàc.

'

.

dos últimos tempos, tem sido 2°) TERRA DO INFERNO
a autonomia do Distrito Fe- Com: Randolph Scott Em
deral, Tôdas as outras unida- (Technicolor)
des, ou quase tôdas, que se a- 3°) OS LOUCOS DE MO-'I
chavam na mesma situação NA FLAU - Com: Robert
do Rio de Janeiro, já tiveram

satisfeito seu desejo natural

e lógico. Só o Rio _:_ Capital
da República -, abrigando,
quase três milhões de brasi

leiros e a elite do país, onde
existe menor número de a

nalfabetos e mais número

percentual de eleitores, só o

Rio de Janeu'o não consegue Romão Rui de Souza e 'Er1
a liberdade de escolha do seu'mmía Pereira de Souza, par-

.

dirigenté, do Prefeito que de- tícipam ao,'; parentes e pes

veria ser colocado no lugar, suas de suas rela(;l�'e.s, o n..s

pelo voto direto. E natural- cimento de sua !Jr:mog;enita,
mente um homem que rôsse R:;:TA DE CACiI\ SOi: ZA,
candidato à Prefeitura do Rio ocort ido dia 20 1]8 setembro

de Janeiro teria de apresen- ele 1�54 'na Maternídado "Dr.

tal' plano de ação' e progra- Carlos Corrêia,",

ma que fosse convincente e

prático .•
\ "

Que seja a' autonomia do

a I' I�istrito Federal um d�s posi- i U OmovetlVOS pontos do .Govêrno do I
sr. Café Filho, como homena- I ..

.

gem à cidade que o abriga e Vanguardaque o tem cercado das maio- '. .

res 'simpatias, quer como vi- Vende-se um VANGUAR,

I
ce-presidente, quer' agora DA ano 1!H9 em perfeito I:'S-'

. . ,a.inda �ai� como Presidente tado de conservação
.

.

da Republica. � Tratar na CASA .::...or':DW;::S. I

,,�:t�;:"*#;"""i±Siií&i�,,__:l"ii'�� lN-�iIiIC """
--------- ---
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PàrlidÓ Soêial Democratico

Ferreira de
!e'

]V_eloPara Vereador
-

Manuel

Clube 15 de Outubro Diario da
�efropole

(Alvarus de Oliveira)

( ,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO'
CONSELHO DELIBERATIVO

E A AUTONOMIA?

�:
De conformidade com o Art. 47 dos Estatutos, pelo

presente Edital, convoco todos os senhores membros do
CONSELHO' DELIBERATIVO, para a reunião ordiná
ria, a realizar-se no próximo dia 26 (domingo), com' iní
cio ás 9 (nove) horas, a fim de tratar. da seguinte

ORDEM DO DIA:

Eleição da Diretoria
Não havendo número legal, far-se-á a reunião, meia

hora após, com qualquer número, em segundo convoca

ção. (Art. 46 dos Estatutos)
Florianópolis, 21 de setembro de 1954

ALCIDES CLAUDIO, - Presidente do C. D.
x

Tudo vem mudando em

nosso Govêrno e, dada a boa
/ontade de todos os brasilei
ros em que. as caisàs se colo

quem nos seus devidos luga
:es, entramos em nova fase,
iu por outra em nova era de

J-ovêrno.
A desconfiança que tomava

todo brasileiro, ninguem con

fiando em ninguem, a falta
de vergonha e de moral que
assomava, descaradamente, a
muita gente de cima e "de
baixo, tendem desaparecer,'
dado a furo o tumor que a-

'podrecia e que encontrou um

bisturi provídencíal que' o

rasgou. ,. Retirada tôda a

matéria pútrida, feita a hi

giene dos tecidos, vamos pro
curar cicatrizar a ferida e

dar saúde ao corpo.

.p�'•
LARA" RIBAS para Deu.·' Estadual

......
Um propósito sadio e esclarecido de servir o povo
no futuro, como o serviu leal e honestamente 11,0

passado.

, -0-

São José
,

- As 3 - 8 Hs.'·
'YVONNE DE CARLO
- ROCK HUDSON - Rl
CHARD DENNING: Em
ANJOS ESCARLATE
(Technicolor)

No Programa:
Atual. Atlantida Nac.
Pre ços: 10,00 - 5,00.
Censura Livre

� ,I T Z,
- As 5 - 8 Rs.

JOHN MILLS - DE
HEK BONú: - Em:
EPOPEIA TRAJICA

, (Technicolor)
-

No Programa:
Esporte Na Tela. Nac.

Preces: 7,60 -'- 3,50
Censura livre.I

\ I

,1iiii:tlli:itl1jiiii!i[jjS
....

!!Ii��J.g",'"'JI.'-'''''
- As 8 Hs.-

O MAIOR TIME DE
BAS-KET DO MQNDO
THOMAS GOMES-,-

DORATY DANDRIDGE
BILL WALKER - Em

OS'GLOBERTROTTERS
No Programa:
Noticias da Semana Nac.

Preços: 7,60 - 3,50 -.

Imp, Até 14 anos

.� As 8 Hs. --'-

1°) Fime 'Jornal Nac.
2°) ,VITIMAS DE SORTE
Com: Julia Adams

3°) VAQUEIRINHO VA
LEl'ITE - Com: Hugh'
O Brien - James Bell

4°) MISTERIOS DA
AFRICA Com: Huster
Glabé - 6° - 7° Eps.
Preços; 6,20 - 3,50.
Imp. até 14 anos.

- As 8 Hs.
ARMANDO CALVO
CHARITO GRANADOS

EM
CASA DE! TROYA

No programa:
Filme Jornal Nac.
'Preços 3,20 - 2,00
Imp. até 14 anos.

�,gm
.

i' ·
.

Hutton
_

Preços: 6,20 ...:_ 3,50.
Imp. até 14 anos.

J

Par.icipaçio'

SI Ê FORTE ... NÃO PERCA!
SI É FRACO.' .. NÃO ASSISTA!!! I P. S_ D.

I
.(

SENSACIONAL!

alT*
A PARTIR DE SABADO

A- MARAVILHA DO SÉCULO!

31)
3A.. DIMENSÃO

O Museu de Cêra
Warnercolor

Vincent Price -,- Frank Lovejoy - Phyllís Kirk
,

ATENÇÃO! - Os óculos especiaias "Polaroid" de
"verão ser devolvidos após cada sessão,

.

e serão aluga
dos por Cr$ 5,00 sobrados e mseparado.

I Rigorosamente proíbido para menores de 18 ános e

impróprio para pessôas nervosas!

I
'I

I

Para Deputado
fistadual

.Angos to . Brezola
v"';l'JAS qUE PREJUDICAM
Atos de intimidade prati

cados na presença das crian

ças tem influência prejudi
cial na formação da persona
lidade, em grau maior do que
se pode supor.

.

Contribua para a boa

formação da personalí
dade de' seu filho; impe-

.

dindo que êle presencie
atos de' intimidade. -
SNES.

Distribuidor

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

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

..:_ Grandiosa parada de Elegância - Elei
.ção da Rainha do Lira - Apresentação
pelo famoso locutor Osvaldo Rubin, de
notavel "SHQW" com artistas de 'rádio do I
Rio e São Paulo.

Reservas de mesas na ,Joalheria Müller a partir de
15 do corrente, Cr$ 100,00.

,.!�-_.-
--- - -

Partido . Social DemocraUco

"/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA DO M1l:S DE SETEMBRO DE 1954

Dia - 25 - Sábado - Tradicional soirée da Primavera
- Grandiosa parada de Elegância - Elei
ção da Rainha do Lira';_ Apresentação

� '.

d PI' t
- . a pelo famoso 'locutor Osvaldo Rubin, de

,

l armaclas e an aOj( l notavel "SHOW" com artistas de' rádio do
MES DE SETEMBRO Rio e São Paulo.

25 Sábado (tarde) Farmácia Catarinense Rua Traja- Reservas de mesas na Joalheria Müller a.)lartir •
no � 26 Domingo Farmácia Catarinense Rua Trajano. 15 do corrente, Cr$ 100,00.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Moderni;l, Sto. Antônio" e- Noturna, sit4adas às ruas

.

éom a Bíblia na Mão
<,No Senaculo))

QUINTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO

Se dois de vós concordarem. na terra acê-rca de

lqtLer coisa que pedirem, isso lhes será feito por
q!La Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois
meU '

"d
r

t
.'

três reunt os em meu nome" CLt es ou eu, no meto

o�l s. (Mateus 18:19,20). Ler Mateus 18:15-20. "
de e

Ouvi uma série de programas' de rádio executado

ar diversas denominações. Eram unânimes no seu tes
P rnunho do pode!' salvador de Jesus Cristo.
te

Como podem êles ser um para que o mundo creia?

l'ro poderia ser esta a resposta': por se tornarem os

aus membros, membros uns dos outros na tarefa so
se .

1
� -

lítica?íal cultura, economica e po 1 ica r
Cl 'Não podemos ser cristão isolados. Temos que viver

trabalhar juntos num mundo de interêsses contraditó-
e

t d "membros t d'05 portan o, apren emos a ser mem ros uns os ou-

�;os;' e como ajuntar frutos nos celeiros de Cristo, no
meio dos .nossos semelhantes._ Isto nos teria ma�or com

preensão uns dos outros. Entao, tudo o que. pedíssemos,
sabemos que seria feito,' porque teríamos harmonia de

propósitos .e estaríamos sintonizados com a vontade de

DeuS numa sinfonia de orações.
O RAÇÃO

Nosso Pai, ajuda-nos a ser UM na .comunidade cri

tã Usa-nos assim para que os nossos vizinhos creiam

qúe JésUS é Aquêle que enviaste para salvar o mundo.

Em no. dêle. Amém.
PENSAMENTO .PARA O DIA

Oremos hoje pela expansão e unidade da Igreja de

Cristo.
W. H. GOODWIN (Cnadá)

Vi,agem com �egurilnça
e rapidez,.

80 NOS CONFORTAVEIS, MICRO-ONIBUS DO

RIPlnO'
'

{(SUL·BUSILEIR8.)
Florianópolis - !tajal - Joinv1lle _' Curitiba

Agência: ll;ua Deodoro esquina�da
Rua Tenente ;Silveira

Expresso Fleríanéeells
-,

'

ANDRADE & KOERICtt
Transporte' defcargas em geral entre Florian6polis,

\ Curitiba e São Paulo
.Com' viagens diretas e permanentes

Matriz: � FLORIANO'POLIS
.

, Rua Conselheiro Mafra, '135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435"
, Énd. Telegr.: SANIlRADE
Agênéi�' - CURITI�A

Aven'ida 7'de Setembro 3320/24
Fone:'-847:":(Linha patilela)' ,"

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

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

de Transportes Minas Gerais SIA."

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

Para VEREADOR�

A'N T O N 10
APOSTOLO

Dedicacão e íraba-
,

lho permanente
em defesa do'

. , .

.»
nosso mumclplo

'

',,,- "Y�"���d�t Ln

Qual a maisbela
-comerciária de '1954 ?
ORIGINAL CONCURSO SOB O ALTO

PATROCÍNIO DO "GRÊMIO DQ.S
COMERCIÁRIOS" .

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

ber: U�a linda faixa simbólica, Belíssimo tra
halho' a,Ouro. .confecionada especialmente no

Rio de-JàlieIrp' Urna Vciagem; a cidade. .Mara-.' . " . ,.. '. . "

vilhosa �oni"àcompanhante, géntileza dª:�eÍ'''
viços Aéreos Cruzeir� Do Sul Ltda; Um' rí

. quíssimo anel de pedras, além dé uma belissis
ma tollette parae.coroação

'Partido Social Democrático
Diretório M. de Florl81086111

..

...r,
o Partido Social Democrático, pelo seu Diretório Mu

nicipal, recomenda ao sufrágio do eleitorado do Município
de Florianópolis, no pleito de 3 de outubro p. vindouro, os

nomes dos seguintes correligionários:
PARA PREFEITO DA CAPITAL:

OSMAR CUNHA, bancário.
PARA VEREADORES A CAMARArMtJNIOIPAL:
ACY CABRAL TEIVE, radialista;
ÁLVARO MILEN DA SILVEIRA, advogado;
ANTôNIO �E PÁDUA PEREIRA, funcionário púlllico

estadlllJl; ,

ANTôNIO PASCOAL APOSTOLO, eomercíante;
ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS, médico;
BALDICERO -FILOMENO, comerciário;

P ..- - DIB CHEREM, advogado; \

-� ar.lclpação DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO, jornalista

p.�'_$ OJ
FRANCISCO GERMANO DA COSTA, comerciante;

.

.

,''''''se.
.

SnP:oRraOSte"mDIMoATprOaSz'ere Sdee- �R:EDERICO VERAS, comerciante;"
u JOAO NAVEGANTE PIRES, comerciante;

.

l II
participar aos seus parentes

"

JOAO NILO VIEIRA, operário; ,

't/ , ftlIft.t1ll'rf!!! Ti'ODO'-"DIA'�'<�� �. �:����e�� ��as �:�aç:�� . ���!� SS������!::'�:!i��:e7r:Tário;
UUKAl"� mogenito DEMOSTHENES MANUEL FERRÉIRA DE MELO, fu'ncionár{o ,públlc.

/ '", nos 1/11nFJOe ocorrido no dia 1".0 cor- municipal;
" ..... ,�. �l-tl<'_ J rente -na Maternidade "Dr. MÁRIO COUTO, funcionário público federal;

�\

ft,t*
Carlos Corrêa" MIGUEL VALENTIM DA SILVA, comerciante';

�..., lD-J., ..�,
�.. R �

. pe�:!�!�!� cor- ��;l:'�E�S�i.:�ri?;::::�t.... ;
, '7f1 . . � '. . Sufragando os nomes dos candidatos acima o eleitora-

------
. -----._.· ......... .1 rente com 2 chaves tI- do do Município pode ter a certeza de- levar à Prefeitura e

� �

po Yale no onibus à Edilidade homens dignos e Capazes de ecntríbuírem para

'C' I· 'c G -

tiff
-

- a g.ral;ldeza;,.»��.independên�ia do, Munil,}ípio..p;e""Flo·'" ,

ircu ar. ra mca-se

Irianõpolis
..

' .

a quem entregar nesta As Urnas, pois, eleitores florianópolUanos, com os no-

redação mes apontados pela legenda pessedísta, que são eenseíên-
__ ___:_ cias esclarecidas sempre ao serviço do povo!

NOTA: O dr. Osmar Cunha, candidato a Prefeito da Ca
pital, será apoiado também nessa eleição, pelo valioso con

tingente do Partido Trabalhista Brasileiro.

Permita
. que I�e . a�resentemos I

a Nova :llalda-a máquina de��escrever' com
oDtoque "leve como uma�pena'"

'

j
,

,fi

ii

I Balda é fabricada
�

com o melbor aço �olmDDdo
DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO

DE SANTA CATARINA

úCasa
.

Fernando LIda,,»
,I

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

- Florianópolis -

TDIID' llOIIQlITD'

11118 UEDSOTlBD
("LVII_.)

, eRANDE TONtO«>

A�C II E
Agência

de

PubUcidade

� '.�: .. ' .

� l

,

Bairro da FátimaCasa no
- ESTREITO ....---'-

Vende-se, por Cr$ 40.000,00 em terreno de esquina,
medindo 11 x 21, de madeira, recentemente construída.
Outras proxímas, a partir de Cr$ 20.000,00. CaIsa P..tal. 4{J

Tratar com Aristiliano de Abreu Netto, á Av. Mauro I'lorlan6pelJa
'

R_a_In.....o....s,__n,--,_4_S_Ob_._,_n_es_t_a_c_a_p�it_al_. __; �..:.../ .f-_\:ltt. catarlu
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PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Para Ver e a d o r

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO

/

PARA PREFEITO
.

.
'

.;

(

Madelras'
BRUTAS E BENEFICIADAS PARA

TODOS OS- FINS -,

Rua 24 de Maio, 717 - Estreito

Osmar Cunhu,BcanditLalo di
HI

=.s.o. ElIIP.T·B·
,---_.....,_

CLUBE 15 DE\OUTUBRO
f

Rua - Alvaro de Carvalho, n. 12
PROGRAMA PARA O M�S DE SETEMBRO

DIA 25 - FESTA DA PRIMAVERA - Na/ocasião será ,.,1-
ta eleição p\lra a. Miss "Clube
15 de Outubro".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AS 20 HORAS, NO SUB.DISTRITO DO ESTREITO, A ALIANÇA SOCIAL T�ABAlHISTA REÁLlZARÁ UM GRANDE CÓ�
MICIO, NO QUAL FALARÃO DIVERSOS ORADORES, ENJRE OS QUAIS O'EM'INENTE"CONlERRANEO,

DR. NEREU RAMOS.

Á'GRADECIMENTO DA FAMILIA AMIM HELOU ,

'À:s famílias'Esperfdião Amim Helou, Dahil Amim He

lou, J,q�o Amím. Helou (Ausente). viúva Tuffi Amim Helou,
Jacob Jorge ,José e demais parentes, vêm, pelo presente,
sinceramente, apresentar, de público, seus agradecimentos,
à todos os "que lhes confortaram no doloroso transe, bem
como ,�ros que lhes' enviaram coroas, telegramas, cartões, e,
mui especialmente, à imprensa em geral.

�ueremos, em particular, agradecer as presenças da .

exma. sra, d, Marieta ,Konder Bornhausen, prímeíra dama
do Estado, dr. Paulo Fontes' e sra., Exmo. e Revdo. Monse
nhor João Ohryssakís, representante da Igreja Ortodoxa em

nossa Capítahque efetuou as homenagens póstumas à sem

pre lembrada e saudosa Viúva Zahia Amim Helou, Dr. An
tônio Dib Mussi, médico incansável que foi no transcorrer
do tratamento, às revdas. irmãs de Caridade, mui especial
mente' à Irmã Bernadette, General otacíüo Terra Ururahy,
dd. Comandante da, L D. 5a., Capítâo/Píragnay Tavares, re
presentante do senhor Governador do Estado, Almirante
Carlos da Silveira Carneiro e 'dlgnisstma espôsa, desembar

�i.dores Arno Pédro Hoeschl.e Alvaro Pedrosa Major For
tunato Ferraz Gominho, dd. Chefe da 16a. C. R., dr. Osval
do Bulcão Viana, Ministro'Federal, Dr. Adolfo Konder, que
visi�ou a família particularmente, senh,?res' Roberto Olivei

ra, Edgar Cidade e sra:, Pé,dro Bina e sra., Zeferino Ang,elo
'Piaz2;a"e sra., e João Bastos, respectivamente pelos Bancos
do' Distrito Federal, do Brásil, INCO e Nacional do Comér-

cio, senhores Paulo otto S'cheidemantel, Rosato Evangelis
ta, JÇlão C;ardenuto, Giá,eomo Mazzola; Mário Mazzol!1., Hé
lio Lange. e outros, representando a eQuipe ao BIG-BOY, do
Coqu�iros Pra�a Clube, senhores Rubem Krapp, �ário Abre\!
e, outros, representando a Equipe Ford _ Esperidião Amim,
senhores dr. Ylmal' Corrêa, Cláudio Vincenzi e Walter Lan

ge, pelo Gr;ande Oriente do Brasil, Secção de Sailta' Cata
rina, senhor Manoel Galctlno Vieira, pela Venerável Ordem
e Trabalho, senhor Jaime Piggozzi, pela Regeneração Cata

rinen�e, drs.: Mário Ferreira e Antônio Santaella, pelo Lions

,Clube; J,ornalista Nerêu dor�'êa e sra., Secretário particular
do senhor Governador .do Estado, senhor Orlando pessin
Inspetor da FordMotor Company Expods Inc. em. São Pau� Lotel..·. do E t d::�.•lém de muitas e ;mimeca. peMô"" que dif;cll to; ano-I ..I

_
•• O

À todos, pois, o�'nossos sinceros agradecimentos, exten- \�! AMANHA
sivos aos._que nos remeteram flores, fonogramas, telegra- �CR$ 'J...OO 00'O O'Omas, ca7tqes, ,�tc., � ,

• ,

Florianópolis, Quarta-feira,22 de Setembro de 1954

JNSTALADO O DIRET-ÚRIO DO P" S. D.
EM PANTANa DO SUL

Sob a' presidência do sr.

dr. Tolentino de Carvalho, Irealizou-se a instalação' do
sub-diretório do P. S. D. em

Pantana do' Sul, o qual ficou'
assim constituído:
J?oresidente _ Abelardo 0-

João Severo Martins
Arcênio Tomaz Fernandes

,
Anízio Eugênio de Campos
Francisco Tomas Arcênío
Marcelino Domingos Ramos

Francelina Manoel de Oli
veira

Abelardo Benjamin da La

pa
Alcides Manoel Vicente

tacílio Gomes
1.0 Vice-Preso _ José Joa-

quím .Lapa
2.0 Vice-Preso

José Lapa
3,0 Vice-Preso

Arcênío
1.0 Secretário

F'írmino Martins
2.0 Secretário

_ Germano Osmar Joaquim Ferreira.

Tomaz

Arnoldo,

-.Priori1dade
absolutaValdir

Gomes Da ASSOCIAÇÃO COMER-

3.0 Secretário -. Porcesso CIAL n'E ,FLORIANO'POLIS

Manoel Barbosa informam-nos que a Comis-

1.0 Tesoureiro _ Firmino são de Marinha Mercante re-

Manoel Martins cebeu ordens expressas do

2.0 Tesoureiro _ Cassimiro senhor Ministro d� Viação no

Alexandre Martins sentido de ser dada, PRIO
RIDADE ABSOLUTA ao em-

s.o Tesoureiro Alberto AI�
vim Arçênío : barque de gêneros alimentí-

, MEMBROS cios.
,

Cumprindo aquela deter-

minação, a Comissão de Ma

rinha Mercante entrou em

entendimentos com a Asso

ciação Comercial e os de
mais órgãos interessados.

José Ernesto de. Campos
Luciano Manoel d'Avila
Manoel Felísbíno Ferreira
Salomão José Lapa

, ,Aurino Manoel Lápa
João Francisco da ,Silva,
Heleno João Nunes
Pedro Manoel de Oliveira

, .Hereílio Frutuoso de Olí-
CAIU O "DAKOTA"veira

Manoel Pedro de Oliveira LONDRES, 21 (U. P.)
, Odorico Gregório Mariano

I
Caiu, quando procurava a-

Oraci Gregório Mariano terrizar no .aeroporto da ilha

Remáculo João. Honorato. de Guernesey, .um avião "Da-
, Manoel Bernardino Correia 'kota", com 21 passageiros. O

Osmar Pedro de Oliveira
1

r
aparelha ficou destruido mas

Alípio Candído
'

Vieira os ocupantes ao que parece,
Manoel João Crisóstomo nada sofreram, a não ser es-

Ari ,Alfre�o Capristano corlações e o susto. '

WIOVA ZAHIA AMIM HE�OU

Para Prefeito Nerêu julgado
pela imprensa

• iÓ, "A figura do presidente da Câmara merece,
também, o simbolismo com que, em sua pessôa, os cro
nistas políticos homenagéiam o'Parlamento. Nerêu . é
um homem que dignifica o seu pôsto, que honra, a ins

tituição em que se integra. Vamos homenageá-lo no dia
3 porque êle preside, com dignidade e altivez, uma Câ
mara digna, altiva, independente".

(JOÃO DUARTE; da "'I;'ribuna de Imprensa").

Votem a 3 de outubro no Candidato do P. S. D. e P. T. B.

ITREMEU A TERRA
NO PERú .:

Evidentemente, o lança- sassombro pelas causas do LIMA, 21 (U. P.)·� Causou
menta da candidatura' �de nosso municipio. ! grande alarma entre a popu
Osmar .Cunha, à Prefeitura O candidato

I

da Aliança Ilacão o tremor de terra que
de Florianópolis, causou S?c�al !rabalhista tem. se I se� fez sentir ontem, nesta!
verdad;i�ó pânico entre "os dl,sb�gUldo, �m .sua vída l capital e loczüdades VIZl

ad,:,ersarlOs. pública, pelo idealismo, pe- nhas às 932hs. da manhã. O
E que o candidato da A- ;la vontade férrea de traba- Observatório de Lima ínror

liança . Social Trabalhista lhar, pela coragem de dizer ma que o sismo foi de uma

encarna, perfeitamente, as aquilo. que precisa ser dito, 'intensidade do grau 4 e que
aspirações do nosso pôvo, :enfim, é um homem do pô- .o centro estava 'a 100 kms.
dêsse pôvo já tão desiludido vo que sente as suas neces- ao noroeste de Lima.
com a administração atual, lsidades e procura resolvê-
E uma próva 'de que Os' las dentro de um programa

mar Cunha representa uma préviamente traçado e bem
candidatura vitoriosa, está orient'àôb.
na onda de "boatos" le in- Os eleitores estejam, por
trigas que os' adversários isso mesmo, tranquilos.
estão procurando lançar,' Osmar Cunha, será o vi
com o intuito de criar con- torioso nas urnas de 3 de

o "7 DE SETEMBRO", o "Piafusão e com isso prejudicar Outubro.
o trabalho de arregimenta- O pôvo já decidiu, na sua

da Pátria"!
. Notavamos, mais acentua-

... ção do eleitorado maioria. E êsse pôvo que su- d t t f lt E'
H', di

. I' . f
' ,

,

d O
amen e, es a a a, nos S-'

a las, circu aram noti- ragara o. nome e smar
t b I' t de.Ensí do

,

.

d desi
'.

d C h
-

d ' a e ecimen os e. nsmo . o '

eras a esistencía ,e sua

I
un a, nao se arrepen era., Estado já que alguns desta

cand�datura, em .pról de um Êle sab:rá administrar a, caPitaÍ, por iniciativa, de seus!
candidato comum,- lançado nossa capital como ela me- Diretores faziam, e contí-:
pelo PSD:: UDN. . .

rece e deve �er administ�a- nuam fa�endo, dignamente,
'

Desmentidos de imediato, da: Com carmho, sabedoria, as comemoracões como já te-
aqueles boatos,' pelo Presi- raciocínio, inteligencia e I

mos noticiad�.' ,

dente do Partido Social De- acima de tudo com coragem, , .Agora, e por acaso, lendo o I

mocrático, surgiram lógo que é sem dúvida, o apaná- jornal "A VOZ de Chapecó", I

depois conversas de rua, [o- gio dos verdadeiros homens deparamos com a seguinte
gadas 'l- propósito, com o in- públicos. noticia:
tuito de difamar o candida-' À urnas, corri Osmar Sr. Diretor:
tá dà Aliança Social Traba- Cunha, porque a vitória €S- Venho por intermédio dês-
lhista. tá à vista, _ te, solícítar a V. S. a divulga-
,Mas, os adversários que 'A. C. T. I ção ao públíco, por íntermé-
estejam prevíriídos. ,

dio dêsse conceituado Sema-

Aqui estaremos, sempre,
_..;... nário, o radiograma abaixo

para rebater uma a uma, as M�OSCARDO. EM ES-
transcrito, remetido a esta

acusações injuriosas e as Inspetoria Escolar pelo De-

intrigas tão caracteristicas TADO GRAVE partamento de Educação:
de quem já senté a derrota, SANTANDER, 21 ,CU. P.) Inspetor Escolar
nas urnas. r Anuncía-se que continua es- ,

Chapecó
O eleitorado consciente tacionário e muito grave, o Departamento comunica e

de Florianópolis está mais estado de saúde do general pede transmitirdes diretores
do que nunca, convencido José Moscardo, ex-defensor e professores vossa Círeuns

de que OSMAR CUNHA, i do Alcasar de Toledo, por crição comemorações prõxí

representa trabalho profí- i ocasião da guerra civil espa-
mi Dia Sete Setembro deve

cuo, honestidade, zêlo e de- nhóla. rãoconstar vg-únícamente vg
festividades interna estabele-

VITORIA À VISTA

* De há muito .procurava
* '" -rnos atinar com as razões
ou motivos de não serem dig
namente comemoradas as
grandes' €latas de nossa His

tória Pátria, principalmente

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

Eles, os que querem hoje provar, pelas mesmas

colunas; justamente o que' essas colunas já provaram
em contrárto, se provarem alguma coisa não é o querem
provado.

cimentos ensino com progra
ma alusivo data pt

Saudações
"

(As.)
.

ONDINA , NUNES
GONZADA
Diretora Educação,
'Aproveitando a oportuni
dade, quero agràdecer a aten
ção qtte di�pensar a êste ofí

cio, e apresentar meus pro
testos de consideração e a

prêço.
Respeitosas saudações.

'

OSMAR VIEIRA

x x

x

Aludindo a um telegrama do sr. Luis Carlos Pres

tes ao sr. Irineu Bornhausen, quando do pleito de 1946,
não quisemos: é claro, provar que o sr. Governador se

ja a.u haja sido comunista. S. Exa. foi; é 'e será expo
ente do que de mais racionário o plutocrata anda por
aí.

HOJE - DIA NACIONAL, NOS EE. UU.y
DEORACAOPElAPAZ

'

, '

mas pessoais e nacionais,
senhower proclamou, recen- "Consíderando que é con

temente, o dia 22 de setem- veniente q�e todos os amerí
bro, quarta-feirá, como o Dia canos se unam em oração em

Nacional de Oração pela paz. determina'po dia de cada ano,
O Congresso já havia to- confirmando sua confiança

mado a resolução de autori- no apoio divino e sua fé no

zar o Pl'esidente a escolher ,poqer da oração,
I •

(SNA) _ O Presidente Ei-

Não é segredo para, nínguem que S. Exa., em to
dos' os pleitos, não conseguiu o voto dos seus trabalha
dores de Itajaí e das suas indústrias.

A alusão ao telegramavisava a mostrar que'S. Exa.,
para atingir os fins não escolhe os meios:

E o argumento, de que S. Exa. não poderia ímpe
dir que o chefe comunista lhe telegrafasse seria exa

to, ,se o telegrama publicado pela -Gazeta, na época,
não rossé um telegrama de resposta!

x x

x
,

Mas o mundo é mesmo assim! Se o Presidente Var

gas se deixasse vencer e desmoralizar, eles, os j-ornl\
Iístas bornhauseanos, estariam provando que nós, >

:tfo
P. S. D. _ partido que lhe deu base para a maioria
parlamentar _ sempre fomos amigos do chefe da Na-

ção. � ..

.

um dia no ano para que o

povo americano "se voltasse
para Deus em oração e me

ditação".
O texto da proclamrCção do

Presidente EisenhoWer diz o

seguinte: ' )

"CoUi;iderando Iilue o povo
americano em tôdas as gera
ções tem procuraJIo e achado
no To.do-Podero.� auxílio a

direção para oi seus proble-

"Eu, :r;>wight D. Eisenho-

wer, Presidente dos Estados Inspetor Escolar
Pasmem ", Oii Catarinenses

Unidos, proclamo a quarta- embuidos de sadio civismo e
feira, 22 de setembro, como o

possam proclamar como D.
Dia Nacional de Oração, em

P d ..

que �'",dos terão 'a oportuni-
era.

, _ "Cheg·u'. E' d ,., "

dade de dar graças pelas ben-
' emms ....

çãos recebidas, e suplicar a

Deus que nos fortaleça, nos 1

esforços de estabelecer a paz
mundial".

x x

x

'E O sr. Konder Reis, ao revés de querer provar que
sempre fora inimigo'do Carlos Lacerda e íntimo de Ge
túlio, 'es�,aria escrevendo coisas como estar.

, "

'

,

"T�nho autoridade para atacar" êsse
nefasto sr, Ç7etúlio Vargas porque sempre'''' o
combati. Quando deputado estadual - e

, os anais aí estão- apresentei um projeto,
amplamente justifiCado mandando banir 'de
um dos múnícípíos eatarinenses o nome de

Presidente Getúlio, Esse projeto só não foi
aprovado por obra e graça da maioria pes
sedísta, que a êle se opôs terminantemen
te",
com-a mais Iamartíneana das corduras, eles, hoje,

trocam as 'posições e ainda têm a caradurismo de, achar
que nós é que exploramos a memória eles falam
cadaver _ do saudoso brasileiro!!!

'

x x

x

A' Gazeta ,de ontem; com destaque anunciou: O
GOVERNADOR PROMETE' O BARÁTÊAMENTO DO
'CUSTO DA VIDA.

A noticia, apesar do título. sugestivo, não-me entu
siasmou. E' que, antes de a' ler, já sabia que,�ão era

dâquí. 'De fato, é a seguinte: ,,;� ,:-,:
�'.RECIFE, 18 (G.) .; Foi firmado um acô�do efítre

a COAP e os proprietários de hotéis e restaurantes,
"

'Para que não' haja qual 'quer, aumentÇld,.',e"preço até pe-, '

lo meno.s, 120 dias. '

'

,',
'

O acôrdo faz parte da grande campanha de bara
teamento do custo da vida, que' está sendo feita nes

cidade, encabeçada pelo governador Etelvina Lins. '

x x

x

Aqui, o Governador não liga assuntos dessa na

tureza. O' que lhe interessa, no momento, é a colocação
das cédulas do Paulinho. O povo 'que se lixe. O caso

da carne aí está.

CONDENADA
GEORGETOW, 21 (U: P.)

- Informa-se que ,a senhora
Janet Jagan, espôsa do ex

"primeiro ministro�' da Guia
na Britãnica, foi ,condenada'
a 3 meses d� prisão, po� te-'
rem sido encontrados em seu

poder, diversos números do,

jo!nal russo "Soviet News".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


